
Kronika Města Turnova za rok 1996 - ÚVOD 
Rok 1997 přinesl našim občanům dvojí parlamentní volby. Problémy nastolené hned při sestavování 
nové vlády se staly základem mnohých vlekoucích se sporů mezi koalicí a opozicí a z toho 
vyplývajících názorových diskuzí občanů. A tak nejen místní komunální problémy, ale možná i 
tento všeobecný trend pak v závěru roku vyostřily mnohá zasedání turnovských zastupitelů.
Letošní rok se v našem regionu udržovala nezaměstnanost pod celostátním průměrem (ten byl 
3,6%) a inflace nadosáhla 10%. Tento optimistický vývoj zatím kladně ovlivňoval nejen daňový 
příjem města, ale i celkem uspokojivou životní úroveň obyvatel.
Příjmy města byly využity nejen na uspokojení běžných potřeb a zajištění každodenních funkcí 
správy Turnova, ale včetně státních dotací směřovaly ve značném objemu do veřejně prospěšných 
investic. K největším akcím patřila dostavba interního pavilonu Městské nemocnice, výstavba 
čtvrtého penzionu pro starší spoluobčany, dokončeny byly malobyty pro mladé manžele, 
rekonstruovala se jídelna I. ZŠ atd. Nezanedbatelná částka směřovala do nového areálu 
Technických služeb či do rekonstrukce domu čp. 84 ve Skálově ulici. Sem se po úporných 
jednáních po letech podařilo dostat první pracoviště a kontaktní místa některých okresních institucí. 
Další takovouto službu občanům rozšířila i Policie ČR na svém turnovském pracovišti.
K největším problémům, které trvale trápily zdejší obyvatele, patřil dosud nevyřešený systém 
dopravy jak uvnitř města, tak při budování státních komunikací. I když obnovená jednání o 
výstavbě průtahu a severního obchvatu dávala Turnovu jistou naději na odstranění mnohých 
problémů, byla to všechno otázka několika dalších let. A navíc, dokud se skutečně nezačne stavět, 
nic není v této záležitosti jisté.
I když se přímo v Turnově dařilo řešit zatím celkem úspěšně problematiku místních zdravotnických 
a školních zařízení, vzrůstala nespokojenost občanů především pod vlivem přetrvávající 
nekoncepčnosti v centrálním řízení těchto rezortů.
Nový systém sociálních dávek vedl občany k tomu, aby se naučili starat se o tyto své záležitosti 
zcela soukromě a nespoléhali na péči státu. Také veřejná doprava se potýkala s problémy a s dalším 
omezením spojů. Zrušení dosavadních žákovských slev přineslo pro rodiče dětí zvýšené výdaje.
Turnov se tradičně mohl i letos pochlubit bohatým kulturním životem. Koncerty a divadelní 
představení pořádané TKS, aktivity turnovského muzea přesahující rámec celého regionu, činnost 
mnoha amatérských uskupení - to je skutečně bohatá kapitola.
Stejně i turnovští sportovci, ať již reprezentují město na různých kláních, věnují se mládeži nebo 
pěstují sport jen pro své potěšení, tvoří nedílnou součást života města, na níž musí být všichni 
občané pyšní.



Kronika Města Turnova za rok 1996 - I. Zastupitelstvo, rada a 
ostatní orgány města

Volby do Parlamentu ČR

Ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 schválila Česká národní rada Ústavu 
české republiky. V ní je zakotveno postavení zastupitelského sboru České republiky, jako 
představitele samostatného suverénního státu. Nejvyšším zastupitelským sborem se stal 
dvoukomorový Parlament České republiky složený z Poslanecké sněmovny a Senátu. Termín voleb 
byl stanoven zákonem o volbách, který schválila Poslanecká sněmovna PČR dne 27. září 1995.
A tak by rok 1996 mohl být nazván rokem volebním. Na přelomu května a června proběhly volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v listopadovém termínu pak dvě kola do nově ustavené 
horní komory Parlamentu ČR - Senátu. Jednalo se o první volby v samostatné České republice.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny proběhly v pátek 31. května a v sobotu 1. června 1996.

V Turnově bylo pro tyto volby zaregistrováno původně 11.181, později 11.245 oprávněných voličů. 
Tento soupis byl uzavřen 29. května ve 14.30hodin. Zapisováni byli např. i voliči, kteří chtěli volit v 
nemocnici apod.
Volební politické strany mohly do 1. května předat seznamy svých kandidátů. Počet hlasovacích 
lístků odpovídal počtu kandidátních listin politických stran, polit. hnutí nebo jejich koalic, 
zaregistrovaných krajskou volební komisí v našem volebním kraji. Ve východočeském volebním 
kraji a tudíž i v Turnově dostal volič 14 hlasovacích lístků.
Území města bylo rozděleno do 13 okrsků, jejichž volební komise měly 5-7 členů. 25. dubna 
jmenoval starosta zapisovatele těchto komisí a 9. května proběhla jejich schůzka, na níž bylo 
provedeno losování předsedů a místopředsedů ze zástupců politických stran.
15. května byly poště předány obálky s informacemi a volebními lístky pro 11.181 oprávněných 
voličů, později zaregistrovaní voliči mohli dostat obálky s volebními lístky až při volbách. V druhé 
polovině května probíhala příprava všech potřebných materiálů pro jednotlivé okrsky.
V době voleb byla na MěÚ zajištěna stálá služba pro podávání informací (p. Hájek a p. Barchánek), 
k dispozici byly i pracovnice matriky a evidence obyvatelstva.
Jednotlivé politické strany organizovaly v době volební kampaně různá setkání s voliči.
Besedu se zástupci Svobodných demokratů - Liberární strany národně sociální v městském divadle 
v pátek 3. května moderoval Ivan Kunetka, člen MZ. Bývalého ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera 
doprovázel také režisér a herec pražského Činoherního klubu Jan Kačer a v našem kraji populární 
malíř Vl. Komárek.
Předseda ODS poprvé navštívil Turnovsko ve čtvrtek 25. dubna, a to u příležitosti znovuotevření 
kaple sv. Vavřince na Malé Skále, na jejíž vnitřní výzdobě se podíleli J. Jíra a Vl. Komárek. Hlavní 
volební mítink ODS se však v Turnově konal v areálu letního kina až ve středu 22. května. Krátce 
se jej zúčastnil i předseda ODS a předseda vlády ČR Václav Klaus v doprovodu své manželky, 
ministra školství Ivana Pilipa a dalších. Přes nepřízeň počasí se jej zůčastnilo několik stovek lidí.
Místní klub ODA připravil na sobotu 13. května setkání reprezentantů ODA se svými voliči v 
městském divadle (Fr. Pelc,člen turnovského městského zastupitelstva a ředitel správy CHKO ČR, 
náměstek ministra kultury a poslanec Parlamentu ČR M. Prokop, ministr průmyslu a obchodu Vl. 
Dlouhý, poslanec parlamentu za ODA O. Kužílek). Asi stovka občanů se v besedě s hosty zaměřila 
ponejvíce na téma bezpečnosti a činnosti BIS, platy učitelů, problémy průmyslu a obchodu. Na 
závěr kampaně zorganizovala ještě ODA na turnovském náměstí "volební guláš s pivkem". 



Programu tohoto úterního odpoledne 28. května se zúčastnil mimo jiné RnDr. Fr. Pelc, kandidát pro 
volby do PS Parlamentu ČR, který v našem regionu získal ve volbách snad největší počet 
preferencí.
Podobné občerstvení s dechovkou nabízela na náměstí i KDU - ČSL. Na jejím mítinku vystoupil v 
pondělí 20. května i ministr zemědělství Josef Lux.
Ve stejných dnech jako ODA představila v sále Střelnice své kandidáty ČSSD, a to dokonce za 
přítomnosti předsedy M. Zemana. S programem strany seznamoval posluchače nejen on, ale i např. 
Vl. Štěpová (býv. ministryně obchodu), ing. Orgoníková (která se např. angažovala v kauze 
Walderode). Dále zde vystupovali kandidáti zdejšího volebního kraje, mezi nimiž byl za Turnov 
ing. Zd. Cuchý. Kritika dosavadní politiky vládní koalice se soustředila např. na špatné hospodaření 
s důchodovým pojištěním, na snahu o zavádění školného, na nekoncepčnost zdravotnictví, 
problémy zemědělství včetně rostoucích cen potravin. V zahraniční politice byly předevšín 
negativně hodnoceny vztahy k Německu. Volební agitace ČSSD se vedle členů místní organizace 
také účastnil p. J. Kunetka. Tato strana patřila v předvolební kampani jistě k nejaktivnějším a její 
zástupci a kandidáti přijížděli za voliči velice často. K tomuto účelu sloužil ČSSD obytný autobus 
"Zemák", který objížděl celou republiku. V Turnově se zastavil 12. dubna v ranních hodinách, kde 
pouze k několika kolemjdoucím promlouvala především ing. Orgoníková a byly rozdávány 
propagační materiály. Zatímco předvolební mítinky na Střelnici navštěvovalo více než 200 
posluchačů, tento způsob agitace v Turnově moc velkou odezvu nenašel. Jedinou kandidátkou za 
Turnovsko, která měla největší naději na úspěch, byla PhDr. Alena Svobodová, učitelka zdejší 
Integrované střední školy. Ta byla na kandidátce KSČM zařazena na druhém místě. Tento 
předpoklad se nakonec potvrdil.
Ve volbách kandidovala samozřejmě i strana Sládkových republikánů. Předseda SPR - RSČ zavítal 
do Turnova v odpoledních hodinách ve čtvrtek 2. května. Jeho vystoupení, které je většinou 
spojenou s určitou snahou po senzačnosti, přilákalo na náměstí velký počet - snad více než 300 
posluchačů.
Průběh voleb byl v Turnově zajištěn bez problémů. Z 11.181 oprávněných voličů se zůčastnilo 
9.028 voličů, kteří odevzdali 8.968 platných volebních lístků. Účast voličů ve volbách tak dosáhla 
81,47%. V Turnově se nad hranici 5% dostalo šest politických stran s tímto výsledkem:
ODS - 34,72%
ČSSD - 25,41%
ODA - 11,51%
KSČM - 7,08%
KDU - ČSL - 6,12%
SPR - RSČ - 5,37%

Tyto volby se v Turnově vyznačovaly poměrně vysokou účastí voličů a převahou ODS - 34,72%, 
což znamenalo 5% nad celostátní průměr. Dvojnásobný počet hlasů nad republikový průměr získala 
v Turnově ODA, a to jistě zásluhou místního kandidáta RnDr. Františka Pelce. Ostatní politické 
strany dosáhly oproti celostátním výsledkům méně hlasů. Zvláště je potěšitelné, že zde nenašly 
velkou odezvu volební programy extrémních stran typu Sládkových republikánů, pro které 
hlasovalo o 3% méně než byl celkový výsledek voleb.
Pro srovnání tedy na závěr celorepublikové výstedky: parlamentními stranami se staly ODS 
(29,62%), ČSSD (26,44%), KSČM (10,33), KDU - ČSL (8,07%), SPR - RSČ (8,00%),ODA 
(6,36%).Po rozdělení mandátů ve druhém skrutiniu se ukázalo, že současná vládní koalice získala 
ve dvousetčlenné sněmovně 99 křesel. Prezident Václav Havel poté požádal Václava Klause, 
předsedu ODS, aby zahájil jednání o podobě nové vlády a zprostředkoval povolební jednání 
předsedů stran pravicové koalice. Měsíc poté vyslovila menšinové vládě důvěru poslanecká 
sněmovna, když z celkového počtu 138 přítomných poslanců hlasovalo pro 98 a proti 40. Sociální 
demokraté před hlasováním opustili zasedací sál.

Volby do Senátu Parlamentu ČR



Volby do senátu proběhly ve většině volebních obvodů dvoukolově, a to 15. a 16. listopadu a 
podruhé 22. a 23. listopadu.
Semilský okres byl v těchto volbách rozdělen, a tak Turnovsko připadlo k volebnímu obvodu č. 38 
Mladá Boleslav. Zbytek okresu byl přiřazen k Jablonecku.
Podobně jako na jaře probíhala i nyní volební kampaň, v níž se mohli voliči seznámit s kandidáty 
svého obvodu. Důležitou roli sehrály regionální sdělovací prostředky, nově i televize RTT, kde 
JUDr. M. Brunclík věnoval představení kandidátů velký časový prostor.
Na Turnovsku měl značné naděje na úspěch Jan Kavan, turnovský rodák, ředitel Okresního 
školského úřadu v Mladé Boleslavi, který právě u nás získal velký počet hlasů. Přesto mu 
nezajistily ani postup do druhého kola, kam se dostali jen dva nejúspěšnější.
Výsledky 1. kola voleb v Turnově, který byl rozdělen na 13 volebních okrsků:
Volební účast 40,22% oprávněných voličů, což byl větší účast než v celé obvodě, kde dosáhla 
35,97%.
1. Jarmila Filipová (ODS) 2 074 hlasů (45,75%)
2. Slavomír Klaban (ČSSD) 693 hlasy (15,28%)
3. Jan Kavan (nezávislý) 621 hlas (13,70%)
4. Karel Skála (KSČM) 402 hlasy ( 8,86%)
5. Erich Novák (KDU-ČSL) 302 hlasy ( 6,66%)
6. Jaroslav Jelínek(nezávislý) 242 hlasy ( 5,33%)
7. Jaroslav Kroh (nezávislý) 80 hlasů ( 1,76%)
8. Jiří Čejka (Strana zelených) 39 hlasů ( 0,86%)
9. Vl. Slobodzian (nezávislý) 34 hlasy ( 0,75%)
10. Václav Svárovský(ČM agrár. s.) 2 hlasy ( 0,04%)
Pořadí prvních dvou míst je shodné s výsledkem celého obvodu, Jan Kavan skončil až na pátém 
místě. Celostátně bylo po prvním kole jednoznačné vítězství koalice.
Do druhého kola postoupili první dva kandidáti, ing. Filipová, starostka z Dobrovic, právě na 
Turnovsku se značnou převahou.
Účast voličů byla v druhém kole nižší - pouze 37%, i když např. v 1. okrsku v centru města se 
dostavilo k volebním urnám dokonce 52% oprávněných voličů.
I v tomto druhém kole získala na Turnovsku ing. Jarmila Filipová téměř dvojnásobnou převahu nad 
ing. Slavomírem Klabanem a vzhledem k celkovým výsledkům se tak stala senátorkou za 
Mladoboleslavsko. Naproti tomu v druhé části semilského okresu, která byla přiřazena k Jablonecku 
porazil kandidát ČSSD PaedDr. František Vízek favorita z prvního kola ing. Karla Dybu (ODS).
Svou účastí však většina občanů projevila k existenci a významu Senátu značnou nedůvěru. Jak 
sami mnozí kandidáti potvrzovali, musí si tento demokratický institut své postavení v naší 
společnosti teprve vydobýt. Navíc tyto volby ukázaly, že se voliči přikláněli mnohde více ke 
známým osobnostem, než k politickým stranám.
Na Turnovsku získala důvěru ing. Filipová snad i pro své šestileté zkušenosti z funkce starostky v 
Dobrovicích. Doufejme, že ji její volební heslo "Středem politiky musí zůstat člověk" bude 
provázet po celé její senátorské volební období.
A nyní ještě opět alespoň stručné zhodnocení voleb do Senátu z celorepublikového hlediska: V 
prvním kole se o přízeň voličů ucházelo 569 kandidátů, které nominovalo 30 politických stran a 
hnutí, jedna koalice a 49 kandidátů bylo nezávislých.
Do druhého kola postoupilo 76 kandidátů ODS, 48 kandidátů ČSSD, 17 kandidátů KDU - ČSL, 7 
kandidátů ODA, 4 KSČM, 1 kandidát DEU a 1 nezávislý.
V prvním kole využilo volebního práva 35,03% oprávněných voličů, 4 kandidáti získali přes 50% 
hlasů a stali se tak senátory hned v tomto kole.
Ve druhém kole senátních voleb bylo zvoleno 77 zbývajících senátorů.
Z 81 obvodů získala ODS 32 křesel, ČSSD 25, KDU - ČSL 13, @LH 4
ODA 7, KSČM 2, 1 DEU a 1 nezávislý kandidát.



Městské zastupitelstvo

Veřejná jednání městského zastupitelstva se tak jako v roce předchozím konala pravidelně jednou za 
měsíc s výjimkou července. V únoru se však konalo navíc jedno pracovní neveřejné zasedání 
věnované městskému rozpočtu na tento rok. V tomto měsíci byla
schválena změna začátku jednání MZ, a to od 17 hodin.
Městské zastupitelstvo mělo v programech svého jednání širokou škálu problémů, k nimž se jeho 
členové vyjadřovali, o nichž rozhodovali. Vzhledem k obšírnosti každého zasedání MZ i MR je tato 
kapitola značně obsáhlá. Mohlo by být namítnuto, že většině témat je věnován kronikářský zápis 
ještě v jednotlivých kapitolách a že je proto takovýto zápis zbytečný. Domnívám se však, že 
podrobnějším popisem názorně dokumentuje tato část kroniky složitost a komplikovanost všech 
oblastí života našeho města a zároveň je dokladem náročnosti práce zastupitelů, rady, odborných 
komisí i samotného městského úřadu.

25. ledna - první jednání městského zastupitelstva proběhlo
ve dvou částech. V neveřejné pracovní "dvouhodinovce" se mohli zastupitelé seznámit se situací na 
jednotlivých rozestavěných investičních akcích města. Jednalo se o čtvrtý pavilon penzionu pro 
důchodce a malobyty u bývalých kasáren, areál technických služeb a již plně fungující plynovou 
kotelnu na Výšince.
Další veřejná část zasedání pak jako vždy probíhala v sále Střelnice a jako vždy za velice malé 
účasti veřejnosti.
V úvodním bodě programu shrnul starosta JUDr. Václav Šolc hlavní problémy ve městě a činnost 
Městského úřadu. Tuto zprávu doplnil i místostarosta ing. Milan Hejduk. Kromě zhodnocení 
důležitých investičních záměrů města započatých v roce 1995, které přesáhnou do roku letošního, 
byly zmíněny i další dosud nevyřešené problémy v jednotlivých oblastech života města.
Stotřicetdva milióny státních dotací byly použity především na přístavbu městské nemocnice, 
rekonstrukci sídlištní kotelny, podporu výstavby malobytů a obnovu městské zeleně. Značnou 
částkou se na těchto akcích podílelo samozřejmě i město.
Také v letošním roce by město Turnov potřebovalo uskutečnit další velké investiční akce - dokončit 
výstavbu penzionu a připravit výstavbu domova důchodců, plynofikaci školních kotelen a další. 
Rovněž bude nutné řešit do budoucna stav objektů Střelnice a starého kina. Vzhledem k potřebě 
dalšího stavebního rozvoje je nutné postupně vypracovávat jednotlivé zástavbové studie, jejichž 
předpokladem je dopracování územního plánu města atd.
Na závěr se starosta dotknul i jedné z rozporných a značně problematických otázek. Reagoval totiž 
na článek pana V. Jenšovského v prvním letošním čísle Pojizerských listů s názvem "Nebylo to 
důstojné rozloučení se starým rokem". Na něj pak navázal příspěvek opět z pera p. Jenšovského, 
dále RnDr. F. Pelce a MUDr. V. Severy, členů ODA, kritizující nekoncepčnost v řešení některých 
problémů ve městě, jako tomu je např. v případě výstavby dvou nových domů na náměstí. Starosta 
proti těmto výhradám argumentoval tím, že všichni jmenovaní jsou členy městského zastupitelstva 
a mohou tedy sami přispět k řešení mnohých problémů ve městě. Mimo jiné řekl: "V letošním roce 
je značná část pravomocí přenesena na města. Proto je nutné, aby součinnost zastupitelů a radnice 
byla nyní mnohem lepší."
V dalším bodě programu jednání vystoupil vedoucí stavebního úřadu ing. Z. Fišer s informacemi o 
průběhu prací na územním plánu města Turnova, který by měl být hotov v závěru ledna a do léta 
projít veškerým schvalovacím řízením. (Tento plán ze zákona financuje Okresní úřad v Semilech). 
Tím by měla být s konečnou platností vyřešena otázka městské zástavby i systém komunikační sítě 
včetně návaznosti vnitřních vozovek města na plánované obchvaty. V této souvislosti se dostal na 
pořad jednání opět již několikrát diskutovaný budoucí vzhled severní fronty náměstí vedle 
spořitelny. Dr. Maierová (kronikářka, členka pracovní komise pro MPZ) shrnula problematiku 
dosavadního jednání s investory i památkáři. Navrhla využít ještě možnosti mimoodvolacího řízení, 



kdy město jako účastník stavebního řízení má ještě nějakou možnost do dosavadního vývoje 
událostí zasáhnout. Nakonec MZ pověřilo ing. Hejduka a ing. Fišera, aby jednali s investory staveb 
o možné změně jejich vzhledu. Naděje na úspěch však byla mizivá.
Ekoložka ing. Hadačová přednesla návrh zpřísněného znění městské vyhlášky o poskytování 
příspěvku na ekologické vytápění z rozpočtu města, aby nedošlo k podvodům, jako tomu bylo v 
některých případech zjištěných při kontrolách. Zatímco v roce 1994 bylo vyplaceno 400 tisíc korun, 
v roce 1995 to bylo již o 125 tisíc korun více.
Po projednání majetkových záležitostí (např. schválení odprodeje obytného domu čp. 1557 v ul. 5. 
května podniku Preciosa a.s. za 4,4 mil. korun) informoval ing. Hejduk zastupitelstvo o činnosti 
Vodohospodářského sdružení obcí. Tato instituce převzala správu veškeré vodovodní a kanalizační 
sítě, jejíž postupná rekonstrukce bude v budoucnosti značně náročná. V letošním roce by měl být 
realizován např. dlouho plánovaný vodovod na Malém Rohozci.
V závěrečné diskuzi mimo jiné ing. Hejduk na dotaz p. Boháče podal zastupitelům základní 
povšechnou informaci o plánované stavbě benzínové čerpací stanice v areálu Modré hvězdy. I když 
se tato informace později zdála některým zastupitelům nedostatečná, zůstal tento problém na tomto 
zasedání bez odezvy. Teprve v druhé polovině roku začal být z iniciativy p. J. Kunetky bouřlivě 
diskutován. 
22. února - pracovní jednání MZ bez účasti veřejnosti se sešlo k předběžnému projednání rozboru 
hospodaření v r. 1995 a rozpočtu na rok 1996. Byl dán dostatečný prostor všem členům MZ, aby se 
mohli v diskuzi vyjádřit k jednotlivým položkám rozpočtu.

29. února - Veřejné jednání MZ bylo zahájeno značně kontroverzním bodem, který navázal na 
lednové jednání, kdy bylo přijato usnesení k výstavbě domů čp. 95 a 96. Diskuze se zúčastnili 
přímo architekti obou staveb a majitel parcely domu čp. 96 (autorem tohoto projektu je turnovský 
architekt Fr. Jeřábek). Jednání znovu ukázalo složitost celého problému. Zastupitelstvo má velice 
omezené pravomoci vůči soukromým stavebníkům. Vnější vzhled jejich stavebních aktivit, pokud 
nemá město předem vypracované detailnější studie zástavby, navíc předem projednané s památkáři, 
lze ovlivnit spíše vzájemnou dohodou. A tak v tomto bodě nebylo nalezeno jiné vhodné řešení, které 
by bylo akceptováno všemi stranami.
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek hospodaření za rok 1995. Schodek činil 
16.073.672,09,-Kč (Viz zápis za r. 1995). Nejdůležitějším bodem programu bylo veřejné projednání 
rozpočtu na rok 1996 a po drobných úpravách jeho schválení včetně dalších bodů týkajících se 
úvěrů a příspěvků na stavební akce v městské památkové zóně. Byl schválen rozpočet ve výši 
181.O59 tis. korun. Této problematice bude věnována II. kapitola kronikářského zápisu.
Další část jednání obsahovala problematiku majetkovou. K jejím důležitým bodům patřilo 
odsouhlasení prodeje dalších bytů, a to v domech čp. 1424, 1545, 1546 a 1530. Zároveň MZ 
potvrdilo platnost svého usnesení z 31. 11. 1995 o odstupném za uvolněné byty a pověřilo městskou 
radu projednáním přesných pravidel.

21. března - Nejdůležitějším bodem programu navázalo toto jednání MZ již na loňské snahy 
turnovských zastupitelů zřídit pobočky jednotlivých okresních úřadů přímo v Turnově. V budově 
čp. 84 ve Skálově ulici bude pro tyto účely k dispozici 25 kanceláří a postupně i tři byty. Také 
příspěvek v městském rozpočtu, rezervovaný na vybavení těchto úřadů, svědčí o vážném zájmu 
města Turnova zřídit jako službu občanům celé spádové oblasti plnohodnotné pobočky okresních 
úřadů. Bohužel jsou zatím jisté pouze tři kanceláře státní sociální podpory, jejíž kontaktní místo 
sídlí nyní provizorně přímo v budově radnice.
Důležitost tohoto jednání podtrhla přítomnost přednostky Okresního úřadu v Semilech JUDr. Dany 
Hůlkové, ing. Vršeckého, ředitele odboru pro místní správu MV ČR, ředitele krajské správy Policie 
ČR a zástupců správy sociálního zabezpečení. Pouze Katastrální úřad neprojevil zájem o toto 
jednání, přičemž právě o jeho plnohodnotné pracoviště má Turnov eminentní zájem. Vždyť teprve 
po listopadu 1989 byla jeho turnovská expozitura zcela proti zájmům města přesunuta do Semil. 
(Naproti tomu obdobné pracoviště s 12 zaměstnanci zůstalo např. v Jilemnici). Naopak vedení 



správy sociálního zabezpečení se chová velice vstřícně. V Turnově bude plně zajišťována 
důchodová agenda, nemocenské pojištění a nadále i státní sociální podpora.
Dr. Hůlková ve svém vystoupení seznámila zastupitele se svými aktivitami při plnění vládního 
usnesení č. 338 o přiblížení státní správy občanům. Uskutečnila se její jednání s řediteli všech 
zmíněných okresních úřadů. Nemá však pravomoc jim zřízení těchto poboček nařídit vzhledem k 
tomu, že oni jsou podřízeni svým pražským centrálám.
Tato fakta doplnil také ing. Vršecký, který sezval na polovinu prosince min. roku společné jednání 
zástupců MV, představitelů města a vedoucích úřadů. Nejvíce se komplikují jednání s Českým 
úřadem zeměměřičským a katastrálním, který absolutně nemá zájem požadavkům Turnova vyhovět 
a i na tomto jednání si jeho zástupci kladli stále další podmínky a bylo zřejmé, že jednání se budou 
ještě dlouho protahovat.
Velice vstřícné a nadějné se naopak jevilo na jednání MZ vystoupení zástupců Policie ČR - mjr. 
Franka, ředitele Okr. odd. v Semilech a podpluk Janečka, ředitele cizinecké policie východních 
Čech. Již delší dobu je na místním oddělení v Turnově vykonávána agenda občanských průkazů, 
pasy a víza 1x za tři týdny. Bude snaha tento interval zkrátit. Navíc v nedaleké budoucnosti má tato 
agenda přejít na OkÚ a pověřené městské úřady. V Turnově by bylo využito i plnohodnotné 
pracoviště dopravního inspektorátu, ale splnění tohoto požadavku nevidí policie v krátké době jako 
reálné vzhledem k nynějšímu zavádění výpočetní techniky. Dr. Přibyl, který vystoupil za dopravní 
policii, naznačil možnost zřídit pracoviště Dopravního inspektorátu v Turnově až v roce 1997. 
Pouze některé jeho činnosti by bylo snad možné přesunout sem již dříve. I to by znamenalo pro 
turnovské občany ulehčení a zjednodušení vyřizování jejich záležitostí, zvláště při současném 
omezení dopravních spojů.
V závěru první části jednání se městské zastupitelstvo usneslo na prohlášení k vládě ČR s žádostí o 
pomoc při naplňování vládního usnesení č. 338/1995 o povinnosti zřizovat pobočky okresních 
úřadů.
Další usnesení zastupitelstva schválilo navrhované rozdělení finančních příspěvků pro jiné 
organizace, konkrétní řástky budou pro první pololetí schváleny v dubnu.
Na tento bod navázala diskuze nad dílčími problémy spojenými se zpracovávanou koncepcí 
kulturních zařízení ve městě.
S koncepčním vývojem v oblasti cestovního ruchu souviselo schválení vstupu do organizace 
Koridor, která bude koordinovat některé akce při propagaci Krkonoš a Českého ráje.
Z majetkových záležitostí bylo nejdůležitější schválení prodeje podílu města v a.s. Juta, tj. 1.670 ks 
akcií za cenu 1.640,-Kč za kus.
Plánovaný program byl obohacen o informace k průtahu a obchvatu a o požadavek upřednostnit 
výstavbu chodníku v Bezručově ulici od Šroubárny k Daliměřicím, což bylo po delší diskuzi 
schváleno.

25. dubna - po projednání prodejů různých zbytkových ploch do vlastnictví soukromých majitelů 
byly po delší diskuzi schváleny příspěvky různým cizím organizacím - na kulturní a propagační 
akce, vzdělávání, charitu, nadace, spolky aj.
Poté byla schválena vyhláška č. 37 o režimu zvláštního užívání veřejného prostranství. Měla by 
přispět k urychlenému dokončování různých výkopových prací a uvádění městských komunikací do 
původního stavu. Jako novum zavádí tato vyhláška správní poplatky a finanční záruky. Další 
vyhláška č. 38 nově stanovila místní poplatky z ubytovací kapacity.
Ing. Hejduk poté přednesl zprávu o průběhu jednání ve věci zřizování poboček okresních úřadů v 
Turnově. Tak jako minule i nyní všichni přítomní s potěšením kvitovali zodpovědný a aktivní 
přístup Policie ČR k této problematice. Bylo přislíbeno, že kromě pravidelné pasové služby bude v 
Turnově alespoň pro část své agendy od června úřadovat i dopravní inspektorát, a to v úřadovně 
zdejšího oddělení. Podle slibu se rozšíří i sociální služby, které budou sídlit ve Skálově ulici. Pouze 
katastrální úřad zůstává stále nedobytný.
Další informace patřila dopravní situaci. Ing. Hejduk informoval o projekční přípravě návrhu na 
změnu křižovatky pod býv. pekárnami z jižní na severní firmou Pragoprojekt. Na návrh mgr. J. 



Rytíře, člena rady, a Ivana Kunetky, člena MZ, se zastupitelstvo usneslo na požadavku, aby si město 
Turnov vyžádalo od Okresního úřadu v Semilech urychlený převod nezbytně nutné výměry lesní 
půdy, neprávem vydané K. Des Fours Walderode, pro potřeby řešení budoucí dopravní situace v 
této lokalitě.
V závěru jednání vyslechlo zastupitelstvo zprávu o vývoji v Městské nemocnice v souvislosti s 
dokončením interního pavilonu a nákupem některých nových přístrojů.

21. května - V rámci projednání majetkových záležitostí (drobných prodejů) vyslechlo MZ 
informaci tajemníka ing. Žáka o teprve se rýsující možnosti rekonstrukce horních kasáren pro areál 
Střední hotelové školy a Obchodní akademie.
Následující dlouhá diskuze byla věnována rozpočtovým změnám, zvláště pak návrhu odložit 
plynofikaci II. Základní školy. Ta byla při projednávání rozpočtu zařazena jako priorita, která se 
měla realizovat při vytvoření rezervy v rozpočtu. Jednání zastupitelstva se zúčastnilo vedení školy v 
doprovodu většiny pedagogů (resp. pedagožek). Přes jejich bouřlivý odpor bylo na základě 
odborného posudku ing. Žalského o stavu topení rozhodnuto připravit v letošním roce plynofikaci 
školy projekčně, aby se hned na jaře příštího roku mohlo začít s realizací. Zároveň bude připravena 
stejná akce i v I. ZŠ. Celkem byl rozpočet navýšen o 188.459,-Kč. Zároveň bylo přijato usnesení o 
rozšíření úvěru u Čs. spoř. a.s. v podobě kontokorentního účtu na celkovou částku 20 mil. korun.
I třetí bod byl věnován finančním otázkám. Z městského rozpočtu bude poskytnuta částka 10.000,- 
Kč pro TJ Český ráj jako pomoc na odstranění sprejových nápisů ze skal (hl. Myší díra), které zde 
zanechali pravděpodobně němečtí turisté. MZ také schválilo bezúročnou půjčku AC Turnov ve výši 
500.000,-Kč na rekonstrukci atletického stadionu, a to s platností do konce roku 1996.
Následující informace, podaná J. Hájkem, se týkala blížících se voleb do poslanecké sněmovny 
parlamentu ČR a jejich orgzanizačnímu zajištění.
Problém výherních hracích automatů byl dalším bodem v programu jednání MZ, tak jako ještě 
později několikrát. V živé diskuzi se hledalo řešení, jak překonat nedostatečnost zákona k omezení 
tohoto způsobu podnikání. I v Turnově již zapustil kořeny tento způsob využívání volného času 
různými věkovými vrstvami. V hernách, jako např. "Las Vegas" na náměstí, v barech a restauracích, 
bylo v tomto roce umístěno již 94 VHA. Z této zábavy, která dokáže vyvolat psychickou závislost, 
se postupně stává podobný problém jako např. ze závislosti na alkoholu či drogách. Zákon nabízí 
neurčitou formulaci veřejného zájmu k nepovolení daného automatu. Městské zastupitelstvo tedy 
přijalo usnesení, že z důvodu veřejného zájmu je současný počet VHA v dnešních provozovnách 
Turnova konečný. Později na základě právního rozkladu ze strany OkÚ se ukázalo toto usnesení 
právně nesprávné. S tímto problémem se potýkali i v jiných městech, zákaz VHA např. v Bystřici 
pod Pernštýnem došel až k ústavnímu soudu, ale bez úspěchu a naděje na zásadní řešení.
Téměř pravidelně se na jednáních MZ objevovaly informace o řešení dopravní problematiky - nyní 
se jednalo o alternativní řešení nové křižovatky v blízkosti ISŠ, která však je dopravně poněkud 
složitější než původní varianta.
Další informace patřila průběhu stavebních úprav na domě ve Skálově ulici, který je určen pro 
pobočky okresních úřadů. Práce se asi o 1 měsíc zpozdí. Zatím volné kanceláře budou pronajaty na 
dobu určitou.
Na dotaz zastupitele p. Dufka byly podány informace o stavu koupaliště v Dolánkách. MěÚ měl 
smlouvu s provozovatelem o dlouhodobém pronájmu a drobné údržbě. Ta už však delší dobu nebyla 
prováděna. Bazény jsou v havarijním stavu, což by vyžadovalo komplexní rekonstrukci ve výši 
několika milionů. Tuto částku však město zatím k dispozici nemá. V roce 1996 snad ještě bude 
koupaliště provozuschopné, jeho otevření v dalších letech je problematické.

27. června - tajemník ing. Žák podal obšírnou zprávu o problematice připravovaného projektu 
rekonstrukce horních kasáren na SHŠaOA. Záměr byl již schválen Školským úřadem v Semilech a 
předložen investičnímu odboru MŠ ČR. Tam byl předběžně přijat při dodržení stanovených 
podmínek. Jedná se především o finanční spoluúčast města ve výši 30 mil. a odprodej objektu 
kasáren státu za symbolickou cenu 1,-Kč. O tyto podrobnosti doplněnou žádost lze podat do 30. 



června, aby ji odbor MŠ předložil rozpočtovému výboru. MZ svým usnesením tento záměr 
schválilo.
V dalším bodě vzalo MZ na vědomí rezignaci zastupitele Milana Longina, kterého nahradí ing. 
Zdeněk Cuchý.
Již delší dobu činí v Turnově občanům potíže toulaví psi i rostoucí počet chovatelů, kteří se zatím 
ještě o své čtyřnohé přátele neumějí starat tak, jak je tomu zvykem např. v západních evropských 
zemích. Ing. Hejduk přednesl náměty, co a jakým způsobem by bylo možné v této oblasti řešit. 
Prozatím MZ vyslechlo tuto rozsáhlou informaci s tím, že návrhy konkrétních kroků budou 
předloženy městskému zastupitelstvu na příštích jednáních.
Na programu se objevil zajímavý bod týkající se možného odprodeje městského majetku. Jednalo se 
o hotel Slávie v Hluboké ulici. Ekonomka MěÚ přednesla nabídku firmy Agentura VVR,s.r.o., o níž 
se však nepodařilo získat žádné informace. I když byla nabídka 16,5mil. korun značně lákavá, 
přiklonilo se MZ k návrhu zatím tuto nemovitost, která má nyní solventního nájemnce, a vzhledem 
k nejistému budoucímu vývoji, neprodávat.
Na předchozí jednání MR o stavbě silnic I/35 a I/10 navázalo MZ usnesením, v němž požaduje, aby 
obě trasy byly zprovozněny nejpozději v prosinci 1999 vzhledem k významu řešení tohoto 
problému nejen pro město, ale i pro celý region. Zároveň MZ trvá na tom, aby obě trasy byly řešeny 
souběžně. Tento požadavek se pak objevil v dalším jednání s přestaviteli investorů, tedy státních 
institucí.
V plánu programu bylo i projednání vyhlášky schvalující nový územní plán města. Vzhledem k 
závažnosti celé problematiky však bylo dohodnuto, že se bude v červenci konat informativní 
pracovní schůzka k tomuto tématu. Na závěr následovaly obvyklé převody majetků, především 
směny a odprodeje drobných pozemků.
22. srpna - v závěru prázdninového měsíce složili v úvodu jednání zastupitelstva svůj slib dva noví 
zatupitelé - ing. Cuchý (ČSSD za p. Longina) a ing. Jeníček (ODS za mgr. Mazánkovou).
Průtah a obchvat byl v tomto zasedání dlouho diskutován, a to za přítomnosti vedoucích pracovníků 
zainteresovaných a odpovědných státních úřadů. Ing. Jedlička ze SIU Pardubice vysvětloval, že 
rozpracovanost obou silničních tahů není na stejné úrovni, a proto se dá předpokládat, že I/35 se 
začne budovat o rok dříve než I/10. Největší problémy vidí ve výkupech pozemků. Na něj navázal 
svým vystoupením ing Tomeš, náměstek ředitele investic Min. dopravy z Prahy. Ten podal mimo 
jiné také informaci o tom, že se ve studiích připravuje rychlostní komunikace Sedmihorky - Jičín. 
Na ni by měl v budoucnu navázat tzv. jižní obchvat. Potvrdil také platnost investičních záměrů ve 
výstavbě I/35 a I/10. Obě stavby jsou v tzv. "Bílé knize". S uspokojením byla také kvitována 
zpráva, že je plánována i generální rekonstrukce mostů přes Jizeru dříve, než budou tyto 
komunikace předány městu.
V dalším usnesení schválilo MZ již dříve projednávaný územní plán sídelního útvaru Turnov, jeho 
změny a doplňky a v příloze i příslušnou vyhlášku.
Dále toto MZ projednalo rozbor hospodaření za I. pololetí 1996 a schválilo účet obce ke dni 30. 6. 
1996 ve výši mínus 10.289.063,30 Kč. Příjmy činily 85.938,4 tis. a výdaje 96.227,5tis. korun. 
Převaha výdajů nad příjmy byla ve výši kontokorentního účtu 10.289,1tis. korun. Ve většině kapitol 
byl rozpočet čerpán podle plánu, výrazněji byl překročen na kapitole 39, tj. nebytové prostory. 
Bohužel dle vývoje daňových příjmů se nedalo počítat s výrazným finančním zdrojem na pokrytí 
výdajů, které byly schváleny MZ jako nutné. Jednalo se např. o plynofikaci MŠ IV., opravu střechy 
školní jídelny I. ZŠ aj. Některé tyto akce budou řešeny s určitým rizikem, např. pokusem o odklad 
platby.
Zpráva o výsledcích architektonické soutěže uspořádané na domov důchodců vyvolala rozpory 
vzhledem k nejednoznačnému verdiktu odborné komise. Nakonec však přece jen MZ schválilo 
výsledek soutěže a pověřilo odpovědné pracovníky jednáním s jejím vítězem, aby se neztrácel čas 
pro další jednání s Ministerstvem sociálních věcí o dotacích na tuto investici.
Ještě jeden bod programu byl velice důležitý. Již delší dobu se totiž jednalo o pozemcích pod 
družstevními domy. Dnešního jednání MZ se zúčastnili zástupci vedení SBD i obyvatel 
družstevních domů. Nakonec se ukázalo, že družstevníci v rozptýlené zástavbě nemají proti 



předpokladu vedení města zájem o odkoupení pozemků pod svými domy, vzhledem k možným 
majetkovým komplikacím v budoucnu. Pod vlivem tohoto zjištění se zastupitelé rozhodli přijmout 
alternativní řešení. Kromě sídlišť, kde je možná pouze výpůjčka, si mohou ostatní družstevníci 
vybrat také tuto výpůjčku nebo odkoupení pozemku pod svými domy.

26. září - městskému zastupitelstvu předložila ing. Schneiderová na základě předchozího požadavku 
zastupitelů a finanční komise obšírný přehled o pohledávkách, které dosahují výše 9,5mil. korun. 
Největší částku činí pohledávka 4,5mil. za mozaikový dům u kasáren. MZ uložilo finančnímu 
odboru vyjasnit problematické pohledávky, připravit žaloby nebo navrhnout případné odpisy.
Zastupitelstvo projednalo nabídku občanů části Mašova na bezúročnou půjčku, kterou jsou ochotni 
poskytnout městu, aby se urychlila plynofikace jejich domů.
Na program jednání se opět dostaly výherní hrací automaty a MZ potvrdilo své předchozí usnesení 
o jejich omezení ve veřejném zájmu.
Další bod jednání se týkal výstavby čerpací stanice pohonných hmot v Modré hvězdě v Palackého 
ulici. V lednu proběhla na MZ obecná informace podaná ing. Hejdukem bez zásadního konfliktu a 
nikdo nečekal, co se z tohoto problému později vyvine. Dne 2. září bylo již vydáno stavební 
povolení stavebním úřadem v Turnově. Proti němu se odvolal ing. Kousal, majitel vznikajícího 
obchodního domu na sousední Skaličce. Městskému zastupitelstvu nyní zaslal dopis p. Šálek, 
majitel benzinového čerpadla nad Dioptrou. Protestoval proti vyjádření Dopravního inspektorátu a 
žádal, aby stavební úřad své rozhodnutí změnil. Zastupci tohoto úřadu však protestovali, že všechna 
vyjádření byla kladná. Z diskuze pak vyplynulo, že MZ může žádat o prověření této stavby ve 
smyslu dopravní problematiky jako účastník stavebního řízení. MZ tedy pověřilo ing. Hejduka 
zajištěním tohoto požadavku. Do diskuze o tomto problému se také zapojil p. J. Kunetka, který se 
především v následujícím období tomuto problému intenzívně věnoval.
Do konce roku bylo třeba také právně zabezpečit přechod státního podniku Teplo do majetku města. 
MZ přijalo usnesení o převodu veškerého majetku na město a založení obchodní společnosti s. r.o, 
jejímž jediným společníkem bude Město Turnov.
Zároveň byl pověřen ing. Žák zabezpečením praktických kroků k realizaci tohoto usnesení.
Dalším obšírným materiálem, který zastupitelé projednávali, byl návrh koncepce kulturních 
zařízení. Jeho zpracování město zadalo dle požadavků a návrhů kulturní komise, která se touto 
problematikou také podrobně zabývala. Po dlouhé diskuzi byl nakonec tento materiál beze změn 
přijat jako východisko pro další kroky v této oblasti života Turnova. Členové kulturní komise 
považovali tento krok za úspěch, zvláště pak schválení rekonstrukce a přístavby městského divadla 
jako jedné z priorit rozpočtu roku 1997.
Na květnovém zasedání MZ byla vyžádána zastupitelem p. Dufkem podrobná informace o stavu 
městského koupaliště v Dolánkách. Nyní předložil ing. Hejduk obsáhlý materiál věnovaný tomuto 
problému, který nebude jednoduché vyřešit. MZ ve svém usnesení pověřilo odbor správy majetku a 
Technické služby, aby zpracovali možné varianty opravy a rekonstrukce tohoto výjimečně 
hodnotného přírodního areálu.
Další diskuze se zaměřila opět na výsledky architektonické soutěže domova důchodců. MZ se 
seznámilo s protestem ing. arch. Jeřábka proti rozhodnutí komise i MZ a s informací městského 
architekta ing. arch. Patrného. Na základě jeho podrobného a odborného zhodnocení potvrdilo MZ 
své původní usnesení o uzavření smlouvy s vítězem soutěže arch. Kolaříkem z Prahy.
Na závěr jednání vystoupila p. Radoušová, majitelka Knihkupectví Českého ráje v Hluboké ulici s 
požadavkem, který již několikrát projednávala MR. Došlo totiž k rozporu ohledně nájemní 
smlouvy, kterou měla p. Radoušová uzavřenou s Městem. MR nechtěla vyhovět požadavku o 
snížení nájmu vzhledem k jejím předchozím investicím a MZ nyní toto usnesení MR potvrdilo.

31. října - V úvodu složili slib další noví členové MZ za dva zastupitele rezignující na svou funkci. 
Pana J. Rakoncaje nahradila p. Radmila Ouvínová a JUDr. Strašíkovou p. Oldřich Hajný. Pak 
následovalo projednání a přijetí vyhlášky č. 39 o spádovosti škol (připravil J. Kuliš) a Požárního 
řádu města Turnova jako vyhlášky č. 38 (připravil J. Hájek).



MZ informoval ved. odboru vnitřních věcí J. Hájek o zajištění a probíhající přípravě podzimních 
voleb do Senátu ČR. V tomto termínu bylo v Turnově zapsáno 11.350 oprávněných voličů.
Mezi majetkovými záležitostmi se kromě odprodejů pozemků objevily i odkupy některých 
potřebných ploch, jako byl např. pozemek hřbitova v Mašově, který zůstal doposud v soukromém 
vlastnictví.
Prozatím klidnou hladinu jednání MZ rozbouřil až následující majetkový problém. Jednalo so o tzv. 
"Stovku", dům č.p. 216 v Palackého ulici, kde kromě informace ing. Hejduka zaznělo i vystoupení 
dalšího vlastníka p. Cimbála zastupovaného JUDr. Kouckým. V restitučním řízení, které trvalo od 
1.3.1991 do května roku 1995, získalo totiž město 5/12 tohoto zchátralého domu se zdevastovanou 
bývalou samoobsluhou. Dalšímu spoluvlastníkovi p. Cimbálovi se podařilo získat od třetí 
spolumajitelky další 2/12, a tak měl na této nemovitosti většinový podíl. Nyní žádal, aby mu město 
odprodalo zbývající část, což mu prý bylo v minulosti ústně slibováno. Vedení města (ing. Hejduk), 
městská rada a odbor správy majetku se průběžně po celý rok zabývali jednáním se spoluvlastníky. 
Nejdříve bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem, poté se p. Cimbál se svou paní rozhodli 
provozovat samoobsluhu sami s tím, že městu budou platit nájemné. Městská rada doposud 
odmítala prodej vzhledem k poměrně strategické poloze nemovitosti v sousedství dosud 
nezastavěných ploch (majetek p. Feštra) i v souvislosti s dosavadním značně problematickým 
jednáním se spolumajitelem. Ten si např. vzal na tuto nemovitost úvěr bez vědomí města jako 
spolumajitele a nechtěl ani prokázat, zda má na své plány finanční zajištění. Na zastupitelstvu 
vznikla kolem tohoto problému velice ostrá diskuze. JUDr. Koucký i p. Cimbál obvinili ve svém 
vystoupení ing. Hejduka a městskou radu, že záměrně neseznámili s jejich návrhem na odkoupení 
části nemovitosti zastupitelstvo a brání tak realizaci jejich podnikatelských záměrů. Také jednání o 
jejich nájemní smlouvě bylo prý záměrně protahováno. Kromě samoobsluhy, kterou p. Cimbál s p. 
Špicem rekonstruovali (prodej zahájen v září 1996), chtějí prý získat úvěr na urychlenou 
rekonstrukci celé nemovitosti, kde by pak byly kanceláře a byty. Na podporu žadatelů vystoupili 
např. dr. Severa, p. V. Jenšovský, ing. Hnízdo, kteří postoj ing. Hejduka a rady kritizovali. 
Zdůrazňovali např. nutnost odčinění křivd z minulosti či nutnost podpory soukromého podnikání. 
Tyto argumenty získaly v této velice vzrušené atmosféře nakonec převahu. MZ neakceptovalo ani 
návrh na uplatnění práva přednostního zpětného odkupu v případě, že by chtěli majitelé tuto 
nemovitost prodat a přijalo usnesení o prodeji 5/12 čp. 216 za 1,9 mil korun panu Cimbálovi. A tak 
se tento problém stal prvním v řadě sporných bodů, které začaly vytvářet určitou bariéru a nedůvěru 
mezi radou a mnohými členy městského zastupitelstva. Stále častěji a kontroverzněji se zde 
projevovala stranická přislušnost zastupitelů - již tradičně především členové ODA ale také někteří 
zástupci ČSSD a KSČM ostře vystupovali v různých sporných otázkách. Také mimo jiné začali 
stále častěji kritizovat, že městská rada je složena pouze ze zástupců ODS a Sportovního bloku, což 
podle jejich mínění negativně ovlivňuje její činnost. V neposlední řadě byla stále zřejmější i osobní 
antipatie některých zastupitelů proti vedení radnice, zvl. proti místostarostovi ing. Hejdukovi. 
Počínající rozpory negativně ovlivnily věcnost v jednáních MZ, která zde až doposud ve většině 
případů převažovala.
Městské zastupitelstvo vyslechlo také zprávu o výsledku připomínky města ze dne 29. září k 
dopravnímu řešení u připravované čerpací stanice pohonných hmot v Modré hvězdě. Vyjádření 
Dopravního inspektorátu v Semilech znělo - dopravní řešení sice není ideální, ale vyhovuje 
předpisům. Ing. Hejduk také informoval o dalších žádostech na stavbu pump - např. v bývalé 
Dioptře u viaduktu nebo zájem majitele stávající pumpy nad Dioptrou p. Šálka vybudovat pumpu v 
objektu bývalých uhelných skladů na pravé straně Nádražní ulice. A tak z tohoto jednání po delší 
diskuzi vyplynulo usnesení MZ, jímž pověřilo odbor výstavby připravit návrhy možností, jak 
usměrnit výstavbu benzinových čerpacích stanic na území města Turnova.
K dopravní problematice patřila i pravidelná informace o stavu příprav výstavby obchvatu. Jednalo 
se především o projednání alternativních návrhů na řešení příjezdu ke sportovní hale v Turnově II a 
do ulice Za sokolovnou, křižovatky u Kudrnáčových hodin a křižovatky na severním obchvatu I/10 
ve směru na Jenišovice.
Dalším důležitým bodem v jednání MZ bylo schválení společnosti Technické služby Turnov s.r.o. k 



1. lednu 1997. Jejím jediným společníkem bude Město Turnov. Tato společnost se stane právním 
nástupcem stávající rozpočtové organizace Technické služby Města Turnova.

28. listopadu - Koncepce odpadového hospodářství a péče o zeleň je důležitým problémem každého 
města. Zastupitelé projednali a schválili obsáhlý materiál, který předložila ekoložka ing. Jana 
Hadačová. Diskutovalo se např. o potřebě sběrného dvora místo původně plánovaného překladiště v 
nových TS, o třídění odpadu či o některých investicích do technického vybavení.
Následovalo zhodnocení péče o zeleň v roce 1996 a plán na rok příští. Všichni zastupitelé kladně 
hodnotili vysoce odbornou práci ing. Hadačové i kvalitní plnění městské zakázky ze strany 
zahradnictví Jana Hájka. To se očividně projevilo ve zlepšujícím se vzhledu města za poslední roky.
Podpora různých aktivit mimo vlastní organizace města již zakotvila v městském rozpočtu, a tak i 
nyní byla rozdělena zbývající rezerva nejen na kulturní a propagační akce (na základě návrhů 
kulturní komise), ale např. i jazykové škole Hampson, Nadaci Naděje v Nudvojovicích apod. Po 
přestávce následovaly body, z nichž mnohé opět vyvolaly vzrušenou diskuzi.
Pro budoucí tepelné hospodářství města byl převod státního podniku Teplo na město a vytvoření 
společnosti "Městská teplárenská Turnov s.r.o" důležitou, dalo by se říci strategickou záležitostí. 
Odborní konzultanti doporučovali vytvořit tuto společnost pouze s plným podílem města, přičemž 
se počítalo s jednatelstvím ing. Žalského, dosavadního ředitele s.p. Teplo, který prokázal své kvality 
především při předchozí modernizaci a plynofikaci turnovských velkých kotelen. Navíc je tato 
funkce podmíněna státní autorizací podléhající přímo Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Rozruch do věcné diskuze vnesl právě ing. Žalský požadavkem, aby byla většina obchodních podílů 
v s.r.o. prodána jemu a dalším zaměstnancům vzhledem k veliké osobní odpovědnosti, kterou při 
provozu takového zařízení mají. Samozřejmě existují důvody pro i proti. Výroba tepla je však pro 
obyvatele životně důležitá, navíc z hlediska cenového po odstranění regulace cen bude skutečně 
strategickou záležitostí. Také odborní konzultanti doporučovali s takovýmto zásadním krokem 
vyčkat a provozovat v této "zkušební" etapě teplárenskou společnost pouze jako městskou. Názory 
zastupitelů, prolínající se s dosti kategorickými vystoupeními ing. Žalského, se natolik různily, že 
nakonec bylo proti původnímu návrhu rady přijato kompromisní usnesení o záměru prodeje části 
obchodního podílu a pověřilo ing. Žáka přípravou podkladů pro další jednání MZ o tomto 
problému.
Podobně vzrušená diskuze se opakovala při opětovném projednávání prodeje podílu na čp. 216, kdy 
ing. Hejduk a ing. Stejskal (správa majetku) předložili k diskuzi materiál zpochybňující předchozí 
usnesení MZ o prodeji vzhledem k nedostatečné výši prodejní ceny i vzhledem k faktu, že nebyla 
naplněna zákonná podmínka vyhlášení prodeje městského majetku, které tu však naráží na 
předkupní právo spolumajitele. MR rozhodla obrátit se s tímto právním problémem na okresní úřad. 
Zastupitel MUDr. Severa (ODA) naproti tomu předložil ostatním zastupitelům písemné vyjádření p. 
Cimbála, které označilo informativní materiál vypracovaný vedením MěÚ za "polopravdy a 
spekulace". MZ nakonec nepřijalo žádné nové usnesení.
Na základě předchozích jednání MZ o výstavbě benzinové pumpy v Modré hvězdě informoval ing. 
Hejduk zastupitele o možnostech, jak tyto aktivity regulovat. Jako zákonného podkladu k vyjádření 
města ve stavebním řízení je možné využít základní specifikace jednotlivých území v územním 
plánu nebo schválit vyhlášku přímo o benzinových pumpách jako např. v Liberci. O přehodnocení 
rozhodnutí k dopravní situaci ve městě požádal i člen petičního výboru p. Josef Kunetka. Na 
základě této diskuze přijali zastupitelé usnesení, aby každá žádost o zřízení nového čerpadla byla 
projednána v MZ.
V bodech týkajících se majetku bylo např. důležité schválení odkoupení domu čp. 310 U Raka, a to 
pro případnou budoucí rekonstrukci Střelnice (na základě kulturní koncepce). Rozšíření možností 
pro získání městského bytu do soukromého vlastnictví mělo zajistit doplnění pravidel odprodeje, a 
to rozdělení domu na bytové jednotky podle zák. 72/94 Sb.

19. prosince - Poslední jednání MZ v tomto roce schválilo v úvodu konečné rozpočtové změny, a to 
ve výši 13.485.000,.-Kč. Dále zrušilo k 31. 12. 1996 rozpočtovou organizaci s vlastní právní 



subjektivitou Technické služby Turnov, jejíž majetek, práva a závazky bude přejímat Město Turnov.
Na základě návrhů předložených kulturní komisí se MZ seznámilo s variantami řešení městského 
praporu. Vzhledem k tomu, že žádný z návrhů nezískal nadpoloviční většinu, byli zástupci města a 
kulturní komise (p. Kuliš a dr. Maierová) pověřeni projednáním daného problému po odborné 
stránce se členy heraldického podvýboru Parlamentu ČR. Návrhy konečného řešení budou 
předloženy MZ v lednovém termínu.
Již delší dobu se diskutovalo o naléhavé potřebě v co nejbližší budoucnosti řešit podobu 
turnovského náměstí. Architekt města ing. arch. Patrný připravil variantní návrhy základního řešení, 
nad kterými mohly o této složité problematice diskutovat jak odborné komise města, tak 
zastupitelské orgány. MZ schválilo dvě varianty, které získaly nejvíce hlasů, jako základní pro další 
jednámí nad zpracováním projektů. Později si složitost problematiky vynutila zajistit tuto 
přípravnou předprojektovou studii odbornou firmou. MZ v této souvislosti také pověřilo odbor 
výstavby jednáním s majiteli domů v této lokalitě. Bylo nutné zabezpečit případné rekonstrukce 
těchto domů do doby konečného vyřešení tohoto centrálního území města.
Další informace podané ing. Hejdukem byly věnovány doposud neúspěšnému postupu města ve 
věci výherních hracích automatů, dalšímu postupu řešení silnice I/35 (především sjezd u 
Kudrnáčových hodin) a již tradičně výstavbě čerpací stanice pohonných hmot v Modré hvězdě.
Pro tuto stavbu již vydal stavební povolení OkÚ v Semilech jako nadřízený orgán stavebnímu úřadu 
v Turnově, když projednal všechny připomínky zúčastněných stran. Zastupitelé obdrželi vyjádření 
petičního výboru vedeného p. Josefem Kunetkou, které se týkalo řešení dopravních problémů 
včetně požadavku, aby MZ navrhlo zrušit stavební povolení této benzínové pumpy. Zároveň si 
členové PV stěžovali, že nepociťují dostatečný zájem o spolupráci ze strany MR a uváděli v tomto 
materiálu některá usnesení MR a MZ, která se k těmto "dopravním" požadavkům petičního výboru 
vztahují. Znovu tedy pokračovala vyostřená diskuze týkající se především způsobu vedení 
povolovacího řízení výstavby benzínové pumpy. Jak již bylo dříve řečeno, část zastupitelů se ostře 
stavěla za tato prohlášení PV, kritizovala jak vedení města, MR, tak i pracovníky stavebního úřadu. 
Zájem občanů města jistě mají na mysli jak ti, kteří projednávali tuto stavbu z hlediska zákonných 
předpisů a platných zákonů, tak ti, kteří daný problém veřejně kritizují, ale ani oni nenacházejí jiné 
reálné řešení, které by mělo naději na úspěch. V této napjaté atmosféře posledního letošního jednání 
nakonec přijalo MZ usnesení, jímž pověřilo ing. Hejduka, aby formou mimoodvolacího řízení 
zabezpečil odvolání proti této stavbě.
Na návrh dr. Severy se na pořad jednání ještě znovu vrátil odprodej č.p. 216. OkÚ pozastavil 
platnost usnesení MZ ze dne 31. 10. vzhledem k tomu, že nebyl prodej veřejně vyhlášen. Návrh dr. 
Severy o novém potvrzení původního usnesení MZ neprošel nadpoloviční většinou, takže celá 
kauza se může dostat až před soud.
Celoroční pracovní kontakty zastupitelů byly po tomto posledním zasedání zakončeny 
společenským setkáním při večeři. I zde samozřejmě pokračovala diskuze o některých především v 
poslední době aktuálních problémech. I když se zdálo, že se některé osobní vztahy podařilo alespoň 
částečně prodiskutovat, již první měsíce roku příštího naznačily, že dosavadní kontroverzní 
charakter jednání městského zastupitelstva bude pokračovat i nadále.

Městská rada

Jednání městské rady se konala v téměř dvojnásobném počtu ve srovnání se zasedáním MZ, 
přibližně jednou za čtrnáct dnů. Vždy několikahodinový program byl věnován nejen problematice 
připravované pro jednání zastupitelstva, ale mnohé záležitosti zůstávaly podle zákona o obcích 
pouze na městské radě, jiné zase vyplynuly z požadavků stanovených městským zastupitelstvem.

9. ledna - mezi zajímavé body prvního letošního jednání patřila ekologická problematika. Kromě 
nových cen za svoz odpadů byla věnovýna pozornost především vystoupení ekoložky ing. 
Hadačové. Potěšitelná byla zpráva o přidělení dotace Státního fondu životního prostředí ma ošetření 



lipových alejí vedoucích od Skálovy ulice až k Metelkovým a Rývovým sadům, jejichž stromoví 
bude letos také náležitě ošetřeno. Část dotace bude věnována na likvidaci bezinek v příměstských 
lesích u Šetřilovska a tří tamních jezírek. V rozpočtu města má být i počítáno s projektovou studií 
na přednádražní prostor a také již tradičně s dotací na ekologické vytápění.
Dalším závažným bodem byly informace o koncepci silniční dopravy v Turnově. 4. ledna se konala 
schůzka se zástupci zúčastněných státních orgánů, kteří plně uznali nezbytnost severního obchvatu 
a zároveň vzbudili naději zprávou, že je obnoven záměr na vybudování obchvatu jižního. K 
dopravní problematice patřila i zpráva o záměru firmy Rokas, která se specializuje na městské 
pumpy. Ta koupila od soukromého majitele areál Modré hvězdy v Palackého ulici a hodlala zde 
vybudovat čerpací stanici pohonných hmot. Předložená studie vyjadřovala záměr rekonstruovat část 
stávajícího domu na autosalon a kancelářské či bytové prostory. V minulém roce tuto studii 
hodnotila i stavební komise, která neměla zásadní výhrady. Její členové samozřejmě upozorňovali 
na blízkost Jizery a nutnost ekologického zhodnocení situace i na možnost dopravních problémů. 
Také městská rada neshledala při projednání a věcné diskuzi na toto téma žádné zásadní překážky, 
za kterých by se město mohlo k této stavbě vyjádřit zcela záporně. I ona přijala výhrady stavební 
komise.
K důležitým organizačním změnám na Městském úřadě patřilo sloučení odboru vnitřních věcí a 
referátu kontroly do jednoho odboru (ved. Jan Hájek).
MR vzala na vědomí zprávu o finančních nákladech na výstavbu interního pavilonu a souhlasila s 
nákupem nových přístrojů pro toto oddělení ve výši 2 mil. korun.
Mezi projednávanými investičními záměry města bylo aktuální podání žádosti na realizaci dalších 
12 malobytů v Žižkově ulici.
Celý předložený materiál sloužil jako základní informace o hlavních nezbytných úkolech města v 
roce 1996.

6. února - rada nejdříve vyslechla zprávu z jednání komise pro nemocnici o závěrečné etapě 
výstavby nového interního pavilonu. Vzhledem k tomu, že se dodávky vybavení poněkud zpozdily, 
schválila rada odsunutí termínu zahájení provozu tohoto pavilonu na 4. duben 1996.
Další tři body se týkaly kultury a školství ve městě. První patřil městské kronice. S některými 
výhradami byl přijat zápis za rok 1994, o jehož podobě již bylo diskutováno v letopisecké komisi. 
Odevzdání zápisu se značně zdrželo oproti závazným termínům. Z tohoto důvodu došlo i k 
rozporům mezi kronikářem a vedoucím referátu kultury p. J. Kulišem. MR doporučila změnu 
kronikáře p. Jenšovského za PhDr. Hanu Maierovou s tím, aby p. Jenšovský zůstal členem 
letopisecké komise. Zároveň byla přijata na návrh této komise osnova příštích ročních 
kronikářských zápisů.
Vypracování koncepce sanace kulturních zařízení zadala městská rada turnovské firmě Design 4, 
byť ne zcela podle vyhodnocení výběrové komise (ta navrhovala vybrat firmy dvě).
MR vzala na vědomí koncepci školských zařízení, zpracovanou školskou komisí. Z tohoto pohledu 
navrhla rada upřednostnit v městském rozpočtu např. tyto akce: rekonstrukci topení IV. ZŠ v 
Mašově, vzduchotechniku školní jídelny I. ZŠ, kanalizaci II. ZŠ a plynofikaci II. ZŠ. Zároveň rada 
schválila, aby v komisích při výběrových řízeních na obsazení funkce ředitelů (na návrh MŠ ČR po 
6 letech) zastupoval MěÚ J. Kuliš.
Z projednávaných pronájmů byl zajímavý bod týkající se smlouvy s majiteli části starého areálu TS, 
a to do té doby, než bude dokončen nový. V prostorách radnice byla zase pronajata kancelář 
Vodohodpodářskému sdružení. Důležitější však byl pronájem majetku města tomuto sdružení za 
cenu 1 mil. korun ročně. Kromě jiných prodejů řešila rada koncepci prodeje pozemků pod 
družstevními domy, která se pak stala předmětem diskuze na jednání MZ a doznala na návrh 
družstevníků určitých změn.
Dále se MR zabývala návrhy vzešlými z jednání bytové komise - přidělení bytů, problematika 
služebních bytů a podmínky pro přidělení budovaných malobytů (zatím malý zájem žadatelů).
MR také projednala nutnou modernizaci a na vybraných lokalitách vybudování nových WC. Ing. 
Žák byl pověřen zpracováním dokumentace a stanovením finančních nákladů.



Pozornost byla předběžně věnována první verzi rozpočtu města, obšírná diskuze proběhla 
především na pracovním jednání městského zastupitelstva.
20. února - rada se zabývala problematikou plánované výstavby domova důchodců asi pro 50 
spoluobčanů v roce 1997 a jeho umístění. Sociální komise projednala dvě varianty umístění, ale 
vzhledem k tomu, že nezaujala jasně většinové stanovisko, rozhodnutí bylo na radě popř. 
zastupitelstvu. První varianta navrhovala výstavbu v sousedství penzionů a vytvoření uceleného 
komplexu, byť toto řešení by bylo dražší. Druhá varianta počítala s využitím skeletu původně 
plánovaného pro zubní polikliniku. Zde by byla výhodná i blízkost lékařského ošetření v sousední 
nemocnici vzhledem k tomu, že se předpokládá obsazení tohoto zařízení staršími spoluobčany, kteří 
již budou vyžadovat trvalou ošetřovatelskou péči. MR se nakonec přiklonila k tomuto řešení a 
pověřila tajemníka ing. Žáka přípravou žádosti o dotaci a zabezpečením inženýrských prací až do 
fáze stavebního povolení.
Usnesením MR byla jmenována kronikářkou Turnova PhDr. Hana Maierová a byla pověřena 
sepsáním zápisu za rok 1995. Ing. Hejduk byl pověřen, aby písemně poděkoval p. Jenšovskému, 
prom. fil., za jeho dosavadní práci.
V majetkových záležitostech byl jeden z bodů více méně paradoxní. Paní Jiřině Šicové vydal v 
restituci pozemkový úřad mezi ostatními pozemky i dosud veřejností užívanou cestu odbočující 
před Nudvojovicemi dolů do údolí. Majitelka nyní žádala placení nájmu nebo odkoupení pozemku 
do majetku města. S pronájmem MR nesouhlasila, navrhovanou cenu zase neakceptovala p. Šicová.
K dalším bodům patřilo např. jednání o způsobu prodeje pozemků pod družstevními domy nebo 
návrh odprodeje půdních prostor ve vybraných domech pro výstavbu bytů. K bytové problematice 
patřila i specifikace kategorie služebních bytů, s jejímž zřízením rada souhlasila ovšem po kvalitně 
vypracovaných nájemních smlouvách. Rada schválila návrh rozdělení dotací na MPZ.
Dále MR projednala již konkrétní návrhy předložené ing. Žákem na výstavbu veřejných WC v 
lokalitách Skálova ul., Mariánský hřbitov, u parkoviště vedle čp. 216 a na autobusovém nádraží. 
Navrhovaná částka do 2 mil. korun podléhá schválení rozpočtu zastupitelstvem.
Schválení rozpočtu se týkal i návrh na příspěvek regionální televizi, a to ve výši O,5 mil. korun, 
stejně tak i připravovaná plynofikace gymnázia nebo výstavba chodníku v Bezručově ulici. MR 
dostala základní informace k rozpočtu na rok 1996 - hlavní příjmy a plánované investice. Podrobně 
připraví tuto problematiku ing. Schneiderová na pracovní jednání MZ.
Další materiál připravil ing. Žák. Byla to zpráva o stavu a dosavadním vývoji pracovníků MěÚ. 
Vzhledem k tomu, že jejich počet za poslední roky značně vzrostl, navrhla rada prověřit vytížení 
jednotlivých zaměstnanců a snížit jejich počet o čtyři.
K ostatním bodům patřila téměř pravidelná problematika průtahu, ke které předložil obsáhlou 
písemnou zprávu p. J. Kunetka. Jednalo se o jím požadované časové sloučení staveb obou 
komunikací, nové severní řešení křižovatky dle návrhu Pragoprojektu atd.
Při některých investičních akcích se vyskytly problémy - např. špatně fungující technologie v 
plaveckém bazénu či požadavky firmy navýšit rozpočet na rekonstrukci domu čp. 84 ve Skálově 
ulici.

12. března - živnostenský úřad v Turnově podal radě informaci, že podle zákona č. 116/1990 lze 
pronajímat prostory k podnikání jen s předchozím souhlasem MěÚ. Živnostenský úřad bude 
napříště tyto smlouvy předkládat měst. radě k projednání.
Na pořad jednání přišly i provozní problémy bazénu a příspěvek na úhradu nákladové hodiny 
provozu pro školy ve výši 560,-Kč pronajímateli, tzn. firmě FITNESS Athéna s.r.o.
Městská nemocnice má problémy s úhradou plateb ze strany zdravotních pojišťoven, a tak MR 
souhlasila, aby MN přistoupila na nabídku státu a požádala o úhradu dlužné částky od Hornické 
pojišťovny alespoň ve výši 80%.
MR projednala návrhy městských vyhlášek předložené Stavebním úřadem (ing. Fišer). První se 
týkala stanovení kaucí pro firmy, provádějící na území města překopy a výkopy, druhá nočního 
stání především nákladních automobilů v ulicích města.
Následovala kontrola plnění předchozích usnesení MR, jmenování výběrových komisí na 



ekologické zakázky (parky a jezírka), jmenování Fr. Bise městským požárním preventistou ad. 
Pronájem čp. 216 spolumajitelům bude smluvně zajištěn, až bude zaregistrována jejich s.r.o. Stovka 
(p. Cimbál, Cimbálová, Špic.
Do okruhu bytové problematiky patřil návrh pravidel finančního vyrovnání za vrácení volného bytu 
a souhlas se záměrem některých zájemců vybudovat bytové jednotky v prvním patře dosavadního 
sídla archívu v horních kasárnách. Odbor správy majetku byl pověřen veřejným vyhlášením tohoto 
záměru. Výstavba bytů byla také plánována v půdních prostorách rekonstruovaného čp. 84, pro 
velkou finanční náročnost byla však zatím odložena.

2. dubna - úvodu jednání se zúčastnil ředitel Školského úřadu v Semilech mgr. Zdražil, aby radu 
informoval o zájmu státu postupně získat budovy středních škol do svého vlastnictví. Názory 
ředitelů škol a podrobnosti tohoto řešení bude získávat ing. Žák. Ředitel Střední hotelové školy a 
obchodní akademie např navrhoval, že by např. stát mohl přestavět budovu horních kasáren pro 
potřeby této školy. Tím by měl budovu ve svém vlastnictví a zárověň by se vyřešil vlekoucí se 
problém města, co s tímto chátrajícím objektem.
Na základě předchozího jednání s vedoucí Živnostenského úřadu v Turnově ing. Koškovou se 
poprvé dostala radě k projednání smlouva o pronájmu prostor v soukromém domě v Jiráskově ul., 
kde firma Fair - play chtěla umístit výherní hrací aut0omaty. MR zde provoz automatů nepovolila. 
O tomto problému se později ještě několikrát jednalo na radě i MZ.
Při projednávání hospodářských výsledků příspěvkových organizací byl přijat návrh, aby ředitelé 
alespoň jednou do roka byli přizváni k jednání MR, kde by přednesli souhrnnou zprávu o činnosti 
svého zařízení a přímo na místě by bylo možné projednat případné problémy. Samozřejmě by se k 
předkládaným materiálům vyjadřovaly i příslušné komise MR. Tento postup byl během roku 
realizován a osvědčil se díky možnosti přímo projednat a popřípadě i řešit mnohé problémy, které v 
daných organizacích byly. Celkem snad toto jednání uvítali i sami ředitelé.
V dalším bodě se rada zabývala Technickými službami - jejich organizačním řádem, jehož návrh 
schválila, a plánem oprav chodníků a komunikací.
Na základě předchozích jednání předložil ing. Žák varianty zadání projektu na domov důchodců. Po 
zvážení všech možností a vzhledem k tomu, že se bude jednat o stavbu velice náročnou, schválila 
MR vyhlášení architektonické soutěže. Na jednání rady se také dostavila MUDr. Šolcová, členka 
MZ, spolu s arch. Sekeným a MUDr. Hajným s požadavkem, aby MR změnila svůj názor na 
umístění tohoto objektu. Znovu byl přednesen požadavek části sociální komise, aby tato stavba byla 
v blízkosti penzionů. Tato nejednoduchá záležitost byla dlouho diskutována, ale nakonec se rada 
rozhodla setrvat na svém předchozím stanovisku.
Zajímavá byla informace o zřizování poboček okresních úřadů. Na dopis Města premiérovi se 
dokonce ozvala jeho poradkyně pro tyto záležitosti. Zatím je dobrá spolupráce s Policií ČR - od 
června bude v Turnově jednou týdně Dopravní inspektorát, rozšíří se i služby pasů a víz. Z 
městského rozpočtu bude poskytnut příspěvek na počítačové vybavení kanceláří. Naproti tomu stále 
největší problémy trvají ve vztahu ke Katastrálnímu úřadu.
MR se také zabývala Městským informačním střediskem a uvítala možnost přemístit jeho 
pracoviště do budovy Čedoku přímo na náměstí.

23. dubna - k nejzajímavějším bodům v úvodu programu patřila např. informace o zabezpečení 
městského parku proti vjezdu vozidel, další kroky v přípravě výstavby bytů v budově archivu či na 
půdách vybraných domů. MR zatím nedoporučila odprodej hal na Vesecku firmám vzhledem k 
dosud nevyjasněné budoucnosti této plánované průmyslové zóny města.
Po opětovném projednání MR zamítla umístění VHA v provozovně v Jiráskově ul. a vrátí se k 
tomuto problému, až bude předložen koncepční materiál, který by řešil tuto problematiku v 
celoměstském měřítku.
Velice často se zabývala MR problémy a budoucností Městské nemocnice. V budoucnu čeká 
nemocnici rekonstrukce staré budovy. Ředitelství nyní předložilo záměr rekonstruovat a přistavět 
část vstupního ambulatního traktu, aby se uvolnila hlavní chodba, která mimo jiné funguje i jako 



čekárna chirurgické ambulance. Rada schválila záměr podat žádost o státní dotaci na tuto stavbu.
Další informace patřila přípravě architektonické soutěže na domov důchodců.
Do budoucna také mířil záměr na zřízení Internetu v Turnově. Rada si vyžádala další podrobné 
informace k tomuto novému informačnímu fenoménu.

14. května - několik důležitých bodů tohoto jednání MR bylo předjednáno, aby mohl být příslušný 
materiál předložen zastupitelstvu. Byly to např. výběr finančního ústavu pro poskytnutí úvěru (Čs. 
spořitelna), výdaje nad plánovaný rozpočet města (např. čp. 84), vyhlášení záměrů odprodeje 
pozemků vybraných správou majetku, privatizací kotelen (předání majetku státem městu), žádost 
Ministerstvu školství na dotaci pro rekonstrukci horních kasáren na školu, problém výherních 
hracích automatů, půjčka Atletickému klubu ve výši 1 mil. korun.
Potěšitelná informace se týkala dotace na výstavbu domova důchodců, kterou ministerstvo práce a 
sociálních věcí akceptovalo zatím jako jedinou na okrese. Kladně bylo hodnoceno využití 
rozestavěného zdravotnického zařízení. Mělo by být uvolněno 600 tisíc korun na jedno lůžko. 
Zároveň již probíhala architektonická soutěž.
Obsáhlá diskuze byla věnována materiálu, který předložil sociální odbor spolu se sociální komisí. 
Byl to návrh pravidel přidělování bytů v novém pavilonu penzionu pro důchodce.
Dopravní problematika se týkala křižovatky Vesecko, kdy bylo schváleno zadání ekologického 
auditu na její vzhled a na navrhovaný sjezd do Fučíkovy ulice.

4. června - na základě loňské ankety o využití přednádražního prostoru, v níž si obyvatelé vybrali 
variantu parkové úpravy namísto obchodního domu, předložila ing. Hadačová, vedoucí referátu 
životního prostředí, několik návrhů řešení. Realizace si vyžádá minimálně 2,5 mil. korun. MR 
nesouhlasila s možností zvětšit parkování na úkor zeleně ani s využitím ploch pro stánky trhovců, 
které by měly být přemístěny na jiné vhodné místo. Konkrétní úpravy těchto ploch budou ještě 
podrobně projednávány, aby se projekty mohly z větší části realizovat v roce příštím.
Řešení dopravy (průtah, obchvat) se stalo opět závažným bodem. Přestože SIU Pardubice považuje 
výstavbu obou silnic za komplexní řešení, zdůvodňuje rozdílným stadiem projektové přípravy 
různý začátek realizace - I/35 v r. 1997, I/10 v r. 1999. MR však přijala usnesení dle písemného 
návrhu J. Kunetky a požadovala zahájení obou akcí jako jedné stavby. Zároveň ustoupila od 
požadovaného řešení křižovatky Vesecko, kdy i stavební komise hodnotila tento nový návrh jako 
dopravně složitější. Zároveň však MR požaduje maximální opatření k omezení negativních vlivů 
dopravy na okolní obyvatele. S potěšením přijala MR informaci, že stát hodlá provést rekonstrukci 
mostů přes Jizeru, dříve než budou předány do majetku města. Zajímavé a obšírné byly také závěry 
z jednání stavební komise - ta doporučila řešit sjezd z I/35 Fučíkovou ulicí až později vzhledem k 
možnému zhuštění dopravy v této obytné zóně. Komise dále projednala řešení pasáží z Markovy ul. 
do Dvořákovy a na náměstí, doporučila aktualizovat možnost výstavby rodinných domků nad 
kasárnami dle studie arch. Jeřábka a také vypracovat návrh rozkreslení parkování na Havlíčkově 
náměstí.
Reálné obrysy dostávala snaha Města umístit informační středisko na náměstí, a to díky možné 
dohodě s cestovní kanceláří Čedok, která by uvolnila část ploch v domě na horním rohu náměstí. 
Vzhledem k tomu, že dům je v majetku města, nenarostly by tímto řešením výdaje na nájemné. 
Turistická sezóna láká i různé prodejce tradičního zboží (např. loutky), a tak MR souhlasila s tímto 
prodejem na vybraných plochách na náměstí, např. vedle kostela sv. Františka.
Vzhledem k náročnosti transformace podniku Teplo souhlasila rada s využitím odborných poradců 
pro kvalitní právní i ekonomické řešení budoucího vývoje. Ten pravděpodobně spočívá ve vytvoření 
městské s.r.o., kdy by veškerý tento majetek zůstal v držení města.
Průběžně byla MR informována o postupu jednání ve věci přestavby horních kasáren na školu. 
Situace zatím vypadala nadějně, vyjasňovaly se další podrobnosti, týkající se především finanční 
účasti města, která měla dosahovat výše 30 mil. korun.
Ostatní body jednání se týkaly především bytové problematiky a majetkových záležitostí.



2. července - Mimo program se rada seznámila s dalšími problémy v nájemních vztazích, a to s p. 
Radoušovou (kniha ČR, rozpory v placení nájemného) a s p. Cimbálem, kde se zpozdila 
rekonstrukce prodejny "Stovka".
K bytovým problémům patří mimo jiné i neplatiči nájemného, nevyřešená zůstává ubytovna pro ně, 
popř. pro bezdomovce. Šetřilovsko, kde bylo uskutečnění tohoto záměru plánováno, bylo pronajato 
Preciose a.s.. Vzhledem k složitosti celého problému není tato potřeba zatím ve městě nijak řešena. 
MR také schválila návrhy sociální komise na způsob přidělení bytů v penzionu, včetně finančního 
příspěvku na vybrané byty větších velikostí či od žadatelů z okolních obcí (fin. komise může 
prominout).
S rozvojem bytové výstavby souvisela zpráva ing. Fišera (stavební úřad) o rozvojových zónách 
města. Jako nejjednodušší se jevilo pro bytovou výstavbu využít nejdříve městské pozemky v areálu 
kasáren. Se stavební tématikou souvisela i příprava výstavby autobusové zastávky U lip a chodníky 
od Šroubárny po Veseckou ul. Jak se později ukázalo, tato akce nemohla být přes veškerou snahu 
realizována vzhledem ke zjištění, že zde v r. 1997 bude Telecom pokládat kabel.
MR byla seznámena s kulturní koncepcí a doporučila ji k projednání městským zastupitelstvem.

23. července - již z minulého roku přetrvávalo neplacení příspěvku na provoz škol za žáky 
některých okolních obcí. MR nyní dokonce byla nucena schválit soudní vymáhání těchto dluhů. 
Škol se týkalo i vypsání veřejných zakázek na projektové řešení plynofikace kotelen I. a II. ZŠ. MR 
byla informována o havarijním stavu, který byl zjištěn v průběhu rekonstrukce jídelny při I. ZŠ. 
Rozsah prací se významně zvětší a MZ bude muset řešit tento stav rozpočtovou změnou. Jeden z 
bodů "školské problematiky" patřil také Středisku pro volný čas mládeže. MR vznesla požadavek 
předložit podrobnou zprávu o činnosti tohoto městského zařízení.
V dalším bodě se MR opět zabývala rozvojovými plochami pro bytovou výstavbu. Rada také řešila 
výši nájemného v městských bytech a v penzionech. Zde vzhledem k sociálním důvodům 
nedoporučila používat smluvní nájemné. Naproti tomu v nově obsazeném bytě je možné na základě 
celostátně platné vyhlášky stanovit trojnásobné nájemné. Souhlas byl dán s dostavbou dvou půdních 
bytů nad malobyty v Žižkově ulici (jeden bude určen pro potřeby nemocnice, která na jeho 
dokončení přispěje), i když si toto rozhodnutí vyžádá předstoupit před MZ s návrhem na 
rozpočtovou změnu. Naproti tomu dva bytové objekty v sousedství nemocnice (ul. 28. října) 
přejdou do majetku města.
K informovanosti občanů v Turnově přispívají kromě Kulturního zpravodaje (TKS) i Pojizerské 
listy. MR však zatím vzhledem k nedostatku financí neakceptovala nabídku firmy Omikron na 
spolupráci při vydávání tohoto týdeníku. Ze stejných důvodů byla MR nucena odmítnout i žádost 
JUDr. M. Brunclíka o další příspěvek 250 tisíc korun na vysílání Regionální televize Turnov.
Vzhledem k potřebám rozpočtu města si MR vyžádala provést do konce října na jednotlivých 
úsecích revizi pohledávek s návrhy na řešení.
28. srpna - časté téma - Městská nemocnice. Ta tentokrát vyplnila tři body programu jednání rady. 
Byl dán souhlas s podáním žádosti o státní dotaci ve výši 15 mil. korun na vyřešení havarijního 
stavu ambulantního traktu, což bylo následně i schváleno městským zastupitelstvem. Stejně byl dán 
souhlas k pořízení nejnutnějšího přístrojového vybavení. Diskutován byl i způsob nákupu léků pro 
nemocnici.
Městské radě byl předložen informační materiál o městské památkové zóně. Vzhledem k složitosti 
problematiky a zatím nedostatečnému zájmu ze strany MěÚ požadovala MR, aby na dalším jednání 
byly předloženy konkrétní návrhy, které by tento neutěšený stav pomohly řešit.
Městská policie se již stala běžnou součástí každodenního života Turnova. Přesto byly v její 
činnosti ještě nedostatky a rezervy. A tak na základě předložené zprávy a následné diskuze 
doporučila MR tato opatření: propojit služebnu MP s počítačovou sítí MěÚ a znovu se zabývat 
organizečním řádem MP. Rada také požádala o společné jednání s Policií ČR v zájmu užší 
spolupráce MP, MěÚ a Policie ČR.
Odbor vnitřních věcí a kontroly předložil na základě jednání MZ obsáhlou zprávu o katastrofálním 
stavu městského koupaliště v Dolánkách. Na ni by měly navázat další kroky až ke zjištění 



majetkových vztahů k pozemkům a k návrhu dalšího řešení.

18. září - díky dohodě s CK Čedok se podaří realizovat záměr s přemístěním MIS do vhodnějších 
prostor na náměstí. V budově čp.26, která je majetkem města. Budou provedeny nejnutnější 
stavební úpravy, aby zde mohlo informační středisko fungovat od počátku r. 1997.
Důležitou oblastí pro život starších spoluobčanů jsou Turnovské sociální služby. MR projednala 
zprávu jejich ředitele p. Bradáče a řešila jeden z aktuálních problémů - stavební závady na prvních 
pavilonech penzionu pro důchodce, které stavěla turnovská firma Kamenoprojekt.
Po vzoru transformace státního podniku Teplo schválila MR záměr převést Technické služby na 
městskou společnost s.r.o. Rada se zabývala i dalšími okruhy v činnosti této organizace - především 
odpadovým hospodářstvím (svoz odpadu, sběrný dvůr atd.) a záměry v investicích do nové 
techniky.
Mezi body týkající se majetkové problematiky se jevily jako nejdůležitější asi tyto: vyslovení 
nesouhlasu s odprodejem podílu na čp. 216 (prodejna "Stovka"), neustálé spory s placením nájmu 
ze strany p. Radoušové (Kniha ČR), vyšší náklad na fasádu SUPŠ, symbolický pronájem pozemku 
Na lukách pro potřeby kynologického svazu ad.
MR vzala na vědomí stanovisko OkÚ ve věci výherních hracích automatů, kde je zdůvodněno, že 
obecné usnesení MZ potlačuje právo svobodně podnikat. Rada však přesto nadále trvala na 
podmínkách veřejného zájmu, které schválilo městské zastupitelstvo.

2. října - MR vyslechla zprávu p. Karla Štrincla, vedoucího Střediska pro volný čas dětí a mládeže o 
činnosti tohoto městského zařízení. Diskutovalo se jak o jeho financování, tak o jeho potřebnosti 
pro výchovu mládeže, kdy v úzké spolupráci se školami a dalšími kulturními i sportovními 
organizacemi města nabízí středisko skutečně širokou škálu aktivit.
Další dva body byly věnovány budoucímu stavebnímu vývoji města. Jednak rada přijala návrhy dr. 
Maierové a schválila ustavení samostatné komise pro městskou památkovou zónu včetně záměru 
přijmout pro tuto problematiku odborného pracovníka.
Dále rada projednala materiály věnované bytové výstavbě a architektonickým studiím, které by 
rámcově zpracovávaly rozvojové plochy města. Tyto základní návrhy, připravené městským 
architektem ing. Patrným, projednala i stavební komise, která doporučila, aby se město za stávající 
legislativy a složitosti majetkových vztahů věnovalo především vymezením základních regulačních 
podmínek.
Dále ing. Hejduk informoval o hlavních investičních záměrech města v roce 1997 a průběhu 
přípravných prací.
Rada také vyslechla základní informaci o návrzích kulturní komise, které se týkaly 725. výročí 
města Turnova v roce 1997.

13. listopadu - velký časový prostor byl opět věnován sociální problematice. Jednalo se např. o 
nejnutnější navýšení nájemného a poplatků za služby v penzionech, za pečovatelské služby. Na 
návrh sociální komise schválila MR zařazení chráněných dílen do organizace Turnovských 
sociálních služeb, stejně tak i zřízení kulturního fondu na podporu kulturního a společenského 
života obyvatel penzionů. Delší diskuzi vyvolal návrh na úhradu jednorázového polatku za umístění 
mimoturnovského občana do penzionu (30tis.).
Rada vyslechla zprávu ing. Hadačové o stavu zeleně ve městě, na jejíž údržbu bylo v r. 1996 
věnováno 1.850 mil. korun. Byl projednán i plán této péče v roce příštím. Ideální stav by vyžadoval 
částku asi 2,450mil pro plochu 37ha.
Další bod programu byl podrobněji věnován přípravám 725. výročí města v příštím roce. Kulturní 
komise byl pověřena zajištěním různých navrhovaných aktivit (např. pamětní medaile, brožura o 
Turnově, pravidla na podporu různých akcí formou grantu). Rada navrhla zastupitelstvu vyčlenit 
pro tuto příležitost v příštím rozpočtu částku 500 tisíc korun.
Ke kulturní problematice města patří významnou měrou Turnovské kulturní středisko. Zprávu o 



jeho činnosti přednesl ředitel Václav Feštr, který se musí potýkat nejen s nevyhovujícím stavem 
budov, které spravuje, ale např. i s rostoucími náklady na objednané programy. Podle schválené 
koncepce by měla nejdříve přijít na řadu rekonstrukce městského divadla. P. Feštr by měl také pro 
MR vypracovat návrhy na vyhovující personální obsazení svého zařízení, především s ohledem na 
potřeby údržby budov včetně zvážení možnosti propojit některé městské kulturní organizace.
Velké množství bodů patřilo opět majetkovým záležitostem - pronájmy, rekonstrukce (čp. 84, 
veřejné WC), záměry odprodejů a naproti tomu i koupí, jako např. dům čp. 310 U raka (pro 
případnou výstavbu kulturního zařízení v budoucnu).
Závažným problémem zůstávala stavba průtahu, k níž se konala z iniciativy Petičního výboru 
tisková konference v divadle. Dále to pak byla výstavba benzínové pumpy v Modré hvězdě. Zpráva 
ing. Hejduka o možnosti využívat při regulaci těchto staveb územní plán nebo městskou vyhlášku 
po vzoru Liberce bude předložena městskému zastupitelstvu.

27. listopadu - MR předjednala problematiku převodu majetku státního podniku Teplo na město a 
vytvoření městské s.r.o., jež by si tento majetek pronajala a provozovala jej.
V dalším bodě rada projednala a schválila znění zápisu městské kroniky za rok 1995. Rada byla 
také po projednání v kulturní komisi seznámena s návrhy na městskou vlajku a doporučila dvě 
základní verze předložit městskému zastupitelstvu. Kultury se týkal i souhlas s přípravou studie na 
rekonstrukci a přístavbu městského divadla arch. Patrným.
Do školské problematiky patřila žádost mateřské školky v Turnově - Daliměřicích, aby toto zařízení 
dostalo právní subjektivitu a mohlo celé působit na bázi walfdorfského školství (nyní jen jedna 
třída). Rada vrátila tento problém k podrobnému projednání a dořešení ve školské komisi.
Městská rada se v rámci budoucího řešení přednádražního prostoru rozhodla akceptovat žádosti p. 
Hrazdírové a p. Horáka, zřídit si na vlastních pozemcích soukromé tržnice. Původní návrh 
vybudovat městskou tržnici ve dvoře dnešní provozovny Sněžka Náchod zůstal zatím odložen 
vzhledem k značné finanční náročnosti.
MR byla nucena akceptovat zprávu o navýšení nákladů na rekonstrukci jídelny při I. ZŠ, a to na 
částku téměř 7mil. korun (pův. rozpočet 4mil. z toho 1 mil. dotace). Původní záměr rekonstruovat 
pouze vzduchotechniku se totiž ukázal jako nedostatečný. Musela být totiž navíc pořízena nová 
střecha a kompletní vyzdívka stěn.
Zpráva o činnosti Vodohospodářského sdružení Turnov byla věnována vlastnímu fungování 
organizace, investicím v tomto roce, vztahu k VAKu atd. Hlavními investičními akcemi byly 
vodovody na Malém Rohozci, Kadeřavci a Kyselovsku.
Jeden bod programu věnovala MR budoucí činnosti organizací zřizovaných městem, když 
souhlasila se základní myšlenkou na stanovení funkčního období jejich ředitelů a pravidelným 
vyhlašováním výběrových řízení, kdy současný ředitel obhájí kvalitu své dosavadní práce, nebo 
bude nahrazen lepším uchazečem. Zpracováním návrhu podrobných pravidel byl pověřen ing. 
Hejduk.
Rada v těchto podzimních měsících téměř pravidelně projednávala návrhy a varianty rozpočtu 
města v roce 1997.

11. prosince - Poslední jednání městské rady v letošním roce věnovalo několik bodů opět kulturní 
problematice. Po vyslechnutí zprávy ředitelky Dany Altové o činnosti Městské knihovny Antonína 
Marka kladně zhodnotila MR především zavedení počítačového systému výpůjček a evidence knih. 
Věnovala se také zabezpečení knihovnických služeb v nevyhovujících prostorách v okrajových 
částech města a vyžádala si další projednání počtu pracovníků v tomto zařízení. J. Kuliš, vedoucí 
referátu kultury, pak podal obšírnou zprávu o zásadní rekonstrukci mostu na hradě Valdštejn. I přes 
navýšení finančních nákladů rada konstatovala, že se podařilo za pomoci státu tuto významnou 
součást Valdštejna zachránit na desítky let. Dalším obdivuhodným úspěchem všech 
zainteresovaných subjektů (akad. sochař. Fr. Novák z Hrubé Skály, správce p. Koucký, město, OkÚ, 
ministerstvo, památkáři) je i pořízení kopií soch, které byly na místa těch původních postupně 
umísťovány. umístěny.



Jako historický majetek města byly také Turnovu vráceny lesy, které budou v lokalitách Struh a ve 
Farářství sloužit jako příměstské, tedy pro odpočinek a rekreaci obyvatel.
K zajímavým informacím patřila např. zpráva o zřízení katastrálního úřadu v Turnově. Zatím s 
neúspěchem se setkala dlouhodobá snaha omezit výherní hrací automaty na území města. Na 
základě vyjádření Okú v Semilech byla MR nucena povolit tyto automaty firmě Mythus v 
prostorách bývalého Milka u nádraží, byť s podmínkami, které by alespoň částečně omezily jejich 
provoz.
Značný časový prostor byl již poněkolikáté věnován rozpočtu na tok 1997. Především vzhledem k 
jeho omezeným možnostem nebylo možné splnit všechny investiční potřeby města. Rada musela 
zvažovat návrhy, které pak byly předkládány městskému zastupitelstvu.

Komise Městského zastupitelstva

Složení odborných komisí rady a zastupitelstva se v tomto roce rozšířilo ještě o dvě, a to o komisi 
pro městskou nemocnici a komisi pro městskou památkovou zónu, jejímž předsedou byl zvolen ing. 
arch. Patrný, městský architekt. Vzhledem k zatížení stavební komise jinými, spíše praktickými 
úkoly, byl návrh několika zájemců o tuto problematiku uznán jako užitečný (ing. Javorský, dr. 
Maierová) a utvoření komise pro MPZ bylo schváleno usnesením městské rady dne 2. října 1996.
K zřízení komise pro nemocnici došlo v souvislosti s převedením této důležité organizace na město 
a jejím zřízením jako městské příspěvkové organizace k 1. lednu t.r. Složitost problematiky se zcela 
vymyká rozsahu ostatních příspěvkových organizací zřizovaných městem a městská rada, která je 
za činnost této organizace zodpovědná zastupitelstvu, by v žádném případě sama nedokázala tento 
úkol zvládnout. Proto bylo rozhodnuto jmenovat komisi, v níž jsou jak zástupci nemocnice, tak 
zástupci města (ing. Hejduk, ing. Schneiderová, P. Šilhán a MUDr. Tomášek i MUDr. Hrubý nejen 
jako lékaři, ale i jako členové MR a MZ). Tato komise se intenzívně věnovala problémům 
nemocnice a své závěry pak předávala k projednání radě. Vzhledem k přetrvávající neexistenci 
životaschopné koncepce zdravotnictví a jeho financování se tato komise zabývala ponejvíce 
problematikou provozu a jeho financování včetně možných úspor a současných i budoucích 
rekonstrukcí.
Ostatní komise se věnovaly jak koncepčním otázkám svého rezortu, tak předjednáním konkrétních 
problémů. Závěry z jejich jednání pak sloužily jako odborné podklady pro rozhodování městské 
rady i zastupitelsva.
Dvě ze zákona o obcích povinné komise - finanční a kontrolní se věnovaly rozpočtové 
problematice, hodnocení případných rozpočtových změn, stanovení cenových relací městských 
pozemků, bytů, hospodaření městských organizací atd.
Kontrolní komise si vybírala ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a kontroly především 
problémová témata. V tomto roce to byly např. pohledávky města, činnost městské policie, evidence 
a způsob odstranění závad na komunikacích, způsob pasportizace pozemků a majetku města ad. 
Závěry svých šetření včetně návrhů opatření pak předkládala radě popřípadě městskému 
zastupitelstvu. Hlavním iniciátorem při stanovování úkolů byl v této komisi ing. Jaromír Pekař, 
který jako pracovník banky dokázal hodnotit projednávanou problematiku přísně racionálním 
způsobem. Ale také samotný odbor MěÚ vykonával na tomto úseku velice dobrou práci.
Stavební komise se vyjadřovala ke konkrétním stavebním problémům i k tématům dlouhodobé 
koncepce. K prvnímu okruhu patřilo např. umístění parkovacích automatů na náměstí, řešení 
křižovatek v projektech průtahu i obchvatu, stavební a dopravní městské vyhlášky apod. Důležitý 
byl postoj komise při hodnocení některých především kontroverzních staveb ve městě (např. domy 
vedle spořitelny, benz. pumpa v Modré hvězdě apod.), byť hlavní odpovědnost byla samozřejmě 
vždy na radě nebo zastupitelstvu, ovšem dle možností daných zákony. K dlohodobým úkolům 
patřilo např. projednávání zástavbových studií v okrajových částech města (ty většinou připravoval 
arch. Patrný) a problémy jejich realizace vzhledem k majetkové roztříštěnosti těchto pozemků, 
řešení přednádražního prostoru atd.



Bytová komise, pracující pod stálým tlakem nedostatku bytů a několikanásobného počtu žádostí, 
vytvořila pro svou práci základní pravidla pro posuzování jednotlivých případů. Rozhodovala podle 
nich o přidělení bytů, které jí byly k tomuto účelu přiděleny radou, jež vždy předem projednala 
využití volných bytů (bytová komise, prodej, služební byt).
Zčásti podobnou náplň měla ve svých jednáních i sociální komise ve vztahu k bytům v penzionech 
a v domech s pečovatelskou službou. Komise navrhovala městské radě také pravidla pro přidělování 
bytů v novém penzionu pro důchodce. Velice záslužná byla péče komise o provoz chráněných dílen 
pro postižené spoluobčany. Menší rozpory nastaly při projednávání umístění plánovaného domova 
pro důchodce. Část členů včetně předsedkyně komise MUDr. Evy Šolcové se přikláněla k jeho 
výstavbě v bezprostředním sousedství současných penzionů a k vytvoření celého komplexu těchto 
zařízení. Druhá část se přikláněla zase k využití stavebního skeletu dříve plánové zubní polikliniky 
vedle městské nemocnice. Tuto druhou variantu schválila nakonec rada i městské zastupitelstvo.
Školská komise se zabývala návrhy potřebných rekonstrukcí školních budov, které byly v majetku 
města (plynofikace, jídelna v I. ZŠ, sportoviště u škol). Důležitý byl komisí zpracovaný koncepční 
materiál, který hodnotil vývoj populace a s tím související potřeby škol do roku 2 000.
Kulturní komise si předsevzala několik úkolů. Projednávala např. neodkladné problémy 
jednotlivých kulturních zařízení, jejichž vedoucí byli na návrh této komise postupně zváni do 
jednání městské rady, aby i ta se pravidelně jednou za rok jejich činností zabývala ve větším 
rozsahu. Byla zpracována první přesnější kritéria pro rozdělování finanční podpory kulturním a 
propagačním aktivitám ve městě. Výši jednotlivých příspěvků pak podle návrhů komise 
schvalovalo dvakrát do roka MZ. Mezi zajímavá témata patřila příprava návrhů městské vlajky, 
příprava aktivit města u příležitosti jeho 725. výročí v příštím roce ad. Komisi se podařilo 
dosáhnout toho, že byla na základě jejího zadání zpracována koncepce sanace kulturních zařízení 
města, kterou svým usnesením schválilo i městské zastupitelstvo. Vzápětí komise začala pracovat 
na realizaci prvního bodu, tzn. na zajištění projektových příprav rekonstrukce a přístavby městského 
divadla. Hlavními zpracovateli tohoto úkolu byl ing. Patrný, městský architekt, a Václav Feštr, 
vedoucí Turnovského kulturního střediska. Dílčí výsledky jejich návrhů byly projednávány jak v 
kulturní komisi, tak v komisi stavební a památkové, aby se v příštím roce mohlo započít s realizací 
této akce, která byla na podzimním jednání MZ schválena jako jedna z investičních priorit rozpočtu 
roku 1997.

Činnost městského úřadu

Struktura odborů a referátů MěÚ se v tomto roce nijak zásadně nezměnila. Pouze odbor vnitřních 
věcí byl k 1. lednu t.r. sloučen s referátem kontroly. Vedoucím tohoto nového odboru se stal Jan 
Hájek, dosavadní vedoucí ref. kontroly. Vl. Barchánek, dlouholetý vedoucí odboru vnitř. věcí, 
dosáhl důchodového věku a zůstal zde pracovat do voleb na zkrácený úvazek.
Další změnou bylo zavedení celostátně jednotných úředních dnů, a to v pondělí a středu. Občané si 
mohou své záležitosti vyřizovat od 8 do 17 hodin.
Usnesením MR ze dne 20. února t.r. byl schválen počet pracovníků MěÚ ve výši 55 osob. V přímo 
zřizovaných organizacích, jako je Městská policie, domy s pečovatelskou službou a služby pro 
pronajímané prostory, byl schválen počet 38,2 pracovníků.
Velký význam pro občany celého spádového území Turnovska, kteří museli od dob zřízení nového 
okresu v Semilech v roce 1960 jezdit vyřizovat své záležitosti do vzdálenosti 20 km, měla úporná 
snaha vedení města alespoň částečně dopad tohoto nesmyslného opatření zmírnit.
Během tohoto roku se po delších jednáních s příslušnými okresními institucemi konečně podařilo 
dosáhnout zřízení poboček nebo kontaktních míst některých úřadů, za nimiž museli občané 
Turnovska putovat do Semil nejčastěji. Vzhledem k zrušení mnoha dopravních spojů byly vítanou 
službou pro celou tuto část okresu, tzn. asi 1/3 jeho obyvatel. Jednalo se konkrétně o Správu 
sociálního zabezpeční , Referát státní sociální podpory (ty jediné již v Turnově kontaktní místa 
měly o něco dříve), Dopravní inspektorát , Pasy a víza. S Katastrálním úřadem byla jednání 



nejkomplikovanější.
Kromě těchto jednání však vedení města postupovalo ještě po "druhé linii". Byla to rekonstrukce 
domu čp. 84 ve Skálově ulici jako vstřícný krok k umístění těchto úřadů v Turnově, byť se jednalo o 
potřeby obyvatel celého spádového území. S jeho dokončením se sice počítalo během prázdnin, ale 
nakonec se tato akce protáhla až do září. Sem se pak okamžitě na začátku října přestěhovaly z 
budovy radnice kanceláře kontaktních míst sociálních úřadů, kontaktní místo katastrálního úřadu až 
na přelomu roku. Na úroveň jeho služeb však byly vznášeny ze strany občanů časté stížnosti.
Velice vstřícně naopak postupovala Policie ČR po účasti svých zástupců na březnovém zasedání 
MZ. Snad tomu napomohla i částka 250 tisíc, kterou poskytlo město na počítačové vybavení těchto 
pracovišť. Již od počátku roku si v jejím turnovském oddělení mohli občané vyřídit své pasy a víza, 
byť jen jednou za tři týdny. Tato služba však byla rozšířena od počátku druhého pololetí, kdy zde s 
týdenní pravidelností začalo pracovat kontaktní místo Oddělení cizinecké policie a pasové služby v 
Semilech.
Dne 4. července zahájilo svou činnost vysunuté pracoviště Dopravního inspektorátu PČR Semily 
jako vůbec první svého druhu ve východních Čechách. Pracovníci DI zde budou provádět většinu 
úkonů, které souvisejí s evidencí vozidel a vydáváním řidičských průkazů. Do Semil budou muset 
řidiči pouze v souvislosti s technickou způsobilostí svých vozidel nebo při zadržení dokladů.
Je nutné konstatovat, že v době, kdy nebyla velká naděje na obnovení okresního úřadu v Turnově 
vzhledem k velké finanční náročnosti takového kroku pro státní pokladnu, měly letošní úspěchy na 
tomto úseku pro Turnováky veliký význam.



Kronika Města Turnova za rok 1996 - II. ROZPOČET

Hospodaření roku 1995 bylo zakončeno zůstatkem na účtě Města Turnova ve výši 4 259tisíc korun, 
zůstatek na fondu rezerv a rozvoje činil 494 tisíc korun. Pro rok 1996 město dluží České spořitelně 
na úvěru 6 mil. korun. Celkový schodek hospodaření činil 16.073.972,09 Kč. (Půjčka od FŽP na 
plynof. kotelen jako součást státní dotace.)
K 31. 12. 1995 byl evidován majetek města ve výši 599,6 mil. korun, jeho tržní hodnota činí však 
asi 2 miliardy.
Město Turnov má za roky 1992 - 1995 pohledávky k dlužníkům ve výši 10 mil. korun.
Rozpočet na rok 1996 byl připravován ve dvou fázích. Nejdříve byly projednány pravidelně se 
opakující výdaje s řediteli jednotlivých škol, příspěvkových organizací, případně s vedoucími 
odborů MěÚ. Stejným způsobem byl zpracován i přehled pravidelných příjmů. Takto zjištěné údaje 
byly shrnuty a předloženy finanční komisi, kde po některých úpravách byly zapracovány do tzv. 
"základního rozpočtu". Ten tedy obsahoval jisté příjmy a nutné výdaje pro zajištění provozu města. 
Nebyly zde zatím obsaženy příjmy z prodeje majetku, možnosti úvěru, nahodilé příjmy i případné 
účelové dotace. Taktéž nezahrnoval na straně výdajů investiční akce, příspěvky organizacím 
nezřizovaným městem a další nahodilé výdaje.
Ve druhé fázi pracovníci odpovědní za jednotlivé rozpočtové kapitoly připravili pořadník dle 
důležitosti investičních akcí a dalších výdajů potřebných pro rozvoj města nekrytých prozatím 
základním rozpočtem. Tento "pořadník" byl předložen městské radě, pořadí se měnilo, doplňovalo a 
nakonec bylo ve dvou variantách předloženo městskému zastupitelstvu na jeho lednovém 
pracovním zasedání.
Na veřejném zasedání MZ dne 29. 2. 1996 byl schválen rozpočet ve výši 181 059 tis. korun, který 
obsahoval na straně příjmů střednědobý úvěr 16 mil. a úvěr 4 mil. Kč v podobě kontokorentního 
běžného účtu u Čs. spořitelny a.s. Celkem tedy byl úvěr na rok 1996 rozpočtován v celkové výši 20 
mil. korun.
V položce příjmů byly především předpokládány daně z příjmů, a to nejvíce z podnikání fyz. osob 
(27.016 tis.), právnických osob (19.186 tis. mil.), ze závislé činnosti (17.330 tis.), správní a místní 
poplatky atd. - v celkové výši 71.517 tis. korun.
Druhou pravidelnou část přijmů tvořily příjmy rozpočtových organizací (nájmy z bytů a nebyt. 
prostor ve výši přes 21 mil., příjmy Technických služeb atd.) - v celkové výši 42.998 tis. korun.
Neméně důležitou položkou v příjmech byly různé dotace - pravidelně od OkÚ (na rok 1996 - 
10.750 tis.), dále byla předpokládána dotace na dostavbu penzionu (10.750 tis.), na výstavbu 
malobytů 2.442 tis., na regeneraci Městské památkové zóny od MK ČR 780 tis., od FŽP 1.937 tis. 
korun. Počítalo se i s příspěvky obcí na žáka ZŠ ve výši 1.250 tis. korun ad. Celkem tato kapitola 
příjmů činila 28.429 tis. korun.
Předpokládané prodeje majetku měly přinést 12.500 tis. korun.
Příjmy v rozpočtu na rok 1996 včetně úvěru 20.000tis. korun dosáhly výše 175.444tis. korun. (V 
případě úvěru 16.000 tis. by činily příjmy 171.444 tis. korun).
Výdaje byly rozpočtovány ve výši příjmů:
Voda, příroda...............860 tis.
Doprava...................1.600 tis.
Obchod, cestovní ruch.....1.111 tis.
Školství.................15.793 tis.
Jesle, stac., zdrav.......6.765 tis.
Kultura...................5.647 tis.
MěÚ, Měst. policie.......16.238 tis.
Sociální péče......... 19.824 tis.
Místní hospodářství......68.646 tis.
Stavebnictví..............5.620 tis.
Rezerva..................10.210 tis.



Výdaje Techn. služeb.....19.210 tis.
______________________________________
Celkem..................171.444 tis.

V rámci rozpočtu na rok 1996 byly na straně výdajů schváleny následující investiční akce:
1. Dokončení areálu Technických služeb 19,5 mil. Kč
2. Dokončení výstavby penzionu pro důchodce 10,8 mil. Kč
3. Rekonstrukce domu čp. 84 ve Skálově ul. 7 mil. Kč
4. Dokončení kotelen Výšinka, Přepeřská, zahájení
rekonstrukce kotelny v kasárnách 10,9 mil. Kč
5. Plynofikace Gymnázia 2 mil. Kč
6. Veřejné WC 2 mil. Kč
7. Malobyty v Žižkově ulici (9 byt. jednotek) 4,9 mil. Kč
8. Omítka na budově SUPŠ - dokončení 1 mil. Kč
9. Vzduchotechnika ve školní jídelně I. ZŠ 2 mil. Kč
10. Základní technická vybavenost 5 mil. Kč
11. Investice do sportovních zařízení 1,2 mil. Kč
12. Rezerva na investice dle schváleného pořadí 3,5 mil. Kč
Tato rezerva byla určena na řešení dalších nutných investic, a to podle vývoje rozpočtu během roku 
1996 (plynofikace II. ZŠ, vybavení operačních sálů nemocnice, oprava mostu na Valdštejně).
Investiční akce byly tedy pro tento rok naplánovány ve výši 69,8 mil. korun.

Dle potřeb projednávalo městské zastupitelstvo během roku různé rozpočtové změny, které se pak 
odrazily v konečném rozboru hospodaření za rok 1996.

Rozbor hospodaření v roce 1996

Na veřejném zasedání dne 6. března 1997 projednalo městské zastupitelstvo rozbor hospodaření a 
schválilo závěrečný účet obce ke dni 31. 12. 1996 ve výši 1.632.157,11 kč.
Ztráta roku 1995 (vliv půjčky od FŽP) ....16.073.972,O9Kč
Zisk roku 1996.............................1.632.157,11Kč
Zůstatek ztráty hospodaření...............14.441.814,98Kč

Zůstatek hotovosti k 1. 1. 1996............4.195.027,91Kč
Zůstatek hotovosti k 31. 12. 1996..........5.409.691,02Kč

Příjmy se proti rozpočtu podařilo překročit, takže dosáhly výše 199.829 tis. korun.
Daňové příjmy byly překročeny a činily 81.762 tis. korun, přičemž největší položky tvořily daně z 
příjmů fyz. osob (30.005 tis.), daně z příjmů právnic. osob (16.924 tis.) a daně z příjmů ze závislé 
činnosti (20.893 tis.).
Nedaňové příjmy z vlastní činnosti dosáhly výše 63.196 tis. korun (včetně úvěru 20.000tis. korun).
Příjmy z prodejů (především prodej bytů) činily celkem 18.574 tis., příjmy z Technických služeb 
6.895 tis. korun.
Dotace byly obdrženy ve výši 29.402 tis. korun.

Výdaje představovaly v roce 1996 částku 198.197 tis. korun a byly směrovány na položky 
stanovené rozpočtem.
Některé rozpočtové výdaje byla překročeny jen mírně, jako např. malobyty v Žižkově ulici (zde 
byly dobudovány i dva půdní byty), stouply o 750 tisíc na částku 5.646 tis. korun. Rekonstrukce 
domu čp. ve Skálově ul. stoupla z předpokládaných 7.000 tis. na 7.842 tis. korun.
U některých položek, především investičního charakteru byl nárůst zásadnější. Výdaj, který značně 



vzrostl oproti předpokladu, a to na 6.619 tis., byla rekonstrukce jídelny I. ZŠ. Zde se totiž původní 
rekonstrukce vzduchotechniky ukázala jako nedostatečná a muselo se přistoupit k zásadní přestavbě 
celého objektu. Nakonec byla také zásadně pojata rekonstrukce a výstavba veřejných WC, náklady 
sice stouply na 3.000 tis. korun, ale tento problém byl vyřešen komplexně v celém městě. Město 
obdrželo také nakonec dotaci od MK ČR na rekonstrukci mostů na Valdštejně ve výši 1.500 tisíc a 
od OkÚ 150 tis. korun, zvýšení nákladů ve výši 620 tisíc však muselo město uhradit ze svého 
rozpočtu.
Přestože některé nadrozpočtové výdaje nebo investice byly podrobeny na jednáních MZ ze strany 
některých zastupitelů kritice (zvláště ze strany ODA, jako tomu bylo např. při výstavbě veřejných 
WC či zazněla občasná kritika výstavby areálu TS), byly všechny schváleny v rozpočtu nebo během 
roku jako rozpočtové změny. Ve většině případů však bylo možné konstatovat, že případný nárůst 
výdajů byl prokázán jako nutný a investování finančních prostředků se ve svém výsledku ukázalo 
snad jako užitečné.



Kronika Města Turnova za rok 1996 - III. PRŮMYSL, 
OBCHOD, SLUŽBY

V hospodářské sféře lze pro rok 1996 s potěšením konstatovat, že na Turnovsku nezažilo snad 
žádné odvětví vyloženě krizové okamžiky, jako tomu bylo u některých především velkých podniků 
v jiných městech (viz Poldi Kladno, ale i např. Liaz Mn. Hradiště apod.). V žádné velké turnovské 
firmě nedošlo k většímu omezení nebo ukončení výroby a tím i k hromadnému propouštění. Díky 
tomuto stavu se udržovala v našem regionu minimální nezaměstnanost. Ta měla nepochybně kladný 
vliv na dostatečnou koupěschopnost obyvatelstva a tím i na poměrně setrvalou stabilitu obchodní 
sítě.
V zápise pro tento rok bylo možné díky zpřesněné evidenci Finančního úřadu v Turnově rozlišit 
údaje pro celou spravovanou oblast a pro samotný Turnov.
Finanční úřad registroval:
3.492 fyzických osob Turnov 2.279
309 rolníků 46
21 veřejných obchod. spol. 17
328 společností s ručením omez. 277
1 komanditní společnost 1
32 akciových společností 21
3 zemědělská družstva -
7 výr. a ostat. družstev 5
12 státních podniků 12

Z tohoto porovnání je patrné, že většina podnikatelských subjektů má své sídlo v Turnově, což také 
určuje charakter tohoto města. Je však nutné konstatovat, že převážná část těchto subjektů se 
orientuje na poskytování služeb různého charakteru. To dokládají i údaje z Živnostenského úřadu, 
který v celé spádové oblasti registruje 3.636 volných živností. Dále bylo možné zjistit, že službám a 
obchodní činnosti se věnuje 2.584 subjektů, což představuje 71% všech registrovaných živností. 
Nelze však říci, kolik jich v tomto oboru podniká jen příležitostně. A tak lze konstatovat, že Turnov 
je spíše obchodním městem, výrobní činnost je v menšině. (Ale to je i celostátní trend.) U výrobní 
činnosti pak převažují obory lehkého průmyslu. Je potěšitelné, že 78 subjektů podniká v tradičním 
kamenářství, výrobě bižuterie a šperkařství.
Pro potřeby kroniky bylo obesláno na 150 výrobních, obchodních aj. firem, tedy ještě více než loni. 
Samozřejmě, že se opět všechny neozvaly. Některé, v případě že se od loňska nic nezměnilo, ve 
výjimečných případech také neodpověděly. Ale naopak se ozvaly jiné firmy poprvé a projevily o 
tuto spolupráci zájem. Těmto oborům se věnujme nejdříve.

Cech brusičů a rytců kamene
V Turnově působí od roku 1993 Cech brusičů a rytců kamene, který s různou intenzitou vyvíjí svou 
činnost. Jedná se o živnostenské společenstvo - tedy o drobné, často rodinné firmy, popř. s 
minimálním počtem zaměstnanců. Již tímto svým charakterem chce toto společenství navazovat na 
slavné tradice turnovského kamenářského cechu. Zároveň je jeho členstvo důkazem, že skutečně 
dochází na celém Turnovsku k oživování této tradice drobných kamenářů. V čele cechu stojí p. 
Jiřina Malinková (fa Gema Na Stebni), dalšími členy jsou J. Baudyš, L. Bulíř, Z. Haken, L. 
Hromádko, M. Hron, L. Janků, J. Ježek, P. Ježek, L. Krotil,, M. Mlejnek, R. Müller, J. Patočka, B. 
Pražáková, P. Šťastný, Č. Šourek,J. Vojík, J. Votrubec a M. Votrubec. Členové se podíleli spolu s 
muzeem na pořádání prvních kamenářských burz v Turnově, organizují návštěvy odborných výstav 
v Tišnově, Vídni, Mnichově, pomáhají dovybavovat mineralogické a kamenářské expozice 
turnovského muzea. Cech spíše svou tvář teprve formuje a hledá.



GRANÁT DUV Turnov (Výšinka)
Největší turnovská kamenářská a šperkařská firma, zaměstnávající 560 pracovníků, prožívala velice 
činorodý a vcelku úspěšný rok. A to i přes stále větší konkurenci jak v tuzemsku tak v zahraničí a 
přes určitou recesi v Německu, které je největším zákazníkem. Přes všechny problémy zůstal 
Granát největším českým vývozcem šperků do zahraničí. Předseda DUV Granát ing. Zd. Hlubuček 
je zároveň prezidentem Svazu podnikatelů v klenotnictví.
Díky zisku 38,2 mil. Kč mohl Granát vyplácet i stále rostoucí dividendy.
Téměř každoročně připravuje Granát pro sezónu nějakou novinku - letos to byla těžítka z 
olovnatého křišťálu, v jehož jádře jsou zataveny české granáty. Navíc bylo družstvo rozhodnuto 
obnovit také výrobu kovových šperů z titanu, které si jistě najdou své příznivkyně.
Výjimečnou zakázku v závěru roku znamenala pro Granát výroba hlavních cen pro soutěž Český 
slavík. Vítězný návrh akad. soch. Heleny Hrabové kombinuje zlacený bronz s olovnatým křišťálem 
a spirálou - umělecké ztvárnění slavíka. Plastika je osázena 89 českými granáty, uprostřed je mugle 
z křišťálu. Vedle této ceny získají nejlepší interpreti populární hudby jehlici - spirálu s českými 
granáty ve 14crt zlatě (další stříbrnou a bronzovou).
Významným obohacením stávající obchodní sítě byla nově otevřená prodejna v Liberci na hlavním 
náměstí přímo proti radnici. Velký zájem zákazníků pak vyvolalo otevření nové prodejny na 
turnovském náměstí počátkem prosince. Je umístěna v domě č.p.4, kde již kdysi bývala. Tento dům 
nyní Granát koupil od ing. P. Müllera (pův. městský majetek) a rekonstruuje všechny prostory. V 
prvním poschodí bude dokonce umístěna galerie výtvarného umění. Na náměstí tak vznikne 
reprezentační centrum, doufejme, že přitažlivé pro domácí návštěvníky i pro turisty.
Družstvo již tradičně pečuje o svůj vlastní učňovský dorost - jeho Středisko praktické výchovy 
navštěvovalo letos 99 žáků ve 3 ročnících. Jednalo se o obory zlatník a klenotník, brusič 
šperkového a technického kamene. Učňové se jako jiné roky zúčastnili svými pracemi výstav v Čes. 
Budějovicích (Interdidacta) a v rakouském Welsu (Jugend u. Beruf).
Novou iniciativou Granátu bylo letos opět po letech obnovené šperkařské symposium ve dnech 18. 
- 24. června. Jeho učastníci (ČR, SR, SRN) měli ve špercích povinně uplatnit granát. Některé práce 
byly pojaty skutečně neobvykle, jiné byly sice moderní, ale ve výrobě dobře použitelné. Velký 
obdiv sklízel náhrdelník s glazurovaným portrétem W. A. Mozarta bohatě zdobený českými granáty, 
jehož autorem byl vývojový pracovník družstva V. Jareš. Toto symposium bylo v mnohém odlišné 
od podobné akce pořádané muzeem a SUPŠ. Jeho základním posláním bylo obohatit možnosti 
výroby, zatímco druhé symposium je věnováno spíše hledání nových forem, aniž by tvůrce nějak 
svazovalo. Přesto je zřejmé, že i výroba by mohla uplatnit méně tradiční projevy šperku. Třeba by 
se tím snad také rozšířil okruh milovníků granátového šperku.
DUV Granát se také prezentovalo na 5. ročníku prestižní mezinárodní výstavy šperků a hodinek, 
která se konala v pražském Kongresovém centru (5. - 7. 9.). Zúčastnili se jí přední výrobci, byly 
předvedeny šperky ze sympozií, představily se školy. Zájem návštěvníků byl veliký.

ELIGIUS a.s. (Výšinka)
Šperkařský závod v těsném sousedství Granátu po předchozí rekonstrukci své budovy produkuje 
zlaté a stříbrné výrobky oproti loňsku v nezměněném rozsahu. Úspěchem bylo navázání spolupráce 
s německou firmou Steinhauer s.r.o., pro kterou Eligius vyrábí prsteny a náramky.

STUDIO ŠPERK D, Josef Drahoňovský (Prouskova ul.)
Nosným programem firmy byla i letos výroba granátových šperků ve stříbře i ve 14 crt zlatě.
V letošním roce zakoupil J. Drahoňovský starou budovu v Tázlerově ulici a počítá zde s rozsáhlou 



rekonstrukcí. Pak by se měla celá firma přemístit do těchto prostor, v provozu by byla i prodejna 
šperků.

R.S.G. s.r.o. - Routa, Soliter, Granát (Krátká ul. u nádr.)
Na závěr přehledu větších šperkařských firem uveďme firmu, která část své produkce věnuje 
výjimečné umělecké tvorbě a která se v letošním roce postarala o skutečnou senzaci. Jednomu ze 
zakladatelů firmy Jiřímu Urbanovi byla totiž učiněna Magistrátem města Brna mimořádná nabídka. 
(Další dva zakladatelé ing. Frič a J. Zakouřil).
Jednalo se o vytvoření granátové soupravy pro anglickou královnu Alžbětu II. Souprava se skládala 
z náhrdelníku, náramku, brože a náušnic. Jiří Urban se ji pokusil vytvořit s takovou dokonalostí, 
aby se stala kopií výjimečné soupravy Ulriky v. Lewetzov. Dominantou celé soupravy je 
monumentálně působící náhrdelník sestavený z 5 řad fasetově ručně broušených a vrtaných granátů 
(zajistila fa. rodiny Ježkových z Vesce) s třemi rozetami. Šperky byly zasazeny do 18crt zlata. 
Obdivuhodné bylo také to, že se firma dokázala s touto zakázkou vyrovnat za tři týdny.
Unikátní souprava byla anglické královně Alžbětě II. předána při její třídenní návštěvě České 
republiky, když ve čtvrtek 28. března zavítala se svým manželem vévodou z Edinburgu v 
doprovodu prezidenta V. Havla do Brna. Podle sdělení přítomných to byl jediný dar, který královna 
přijala a odvezla si jej s sebou do Anglie. Po papeži Janu Pavlu II. (1990) byla anglická královna 
druhým výjimečným vlastníkem výrobků Jiřího Urbana.
DIAS Turnov s.r.o. (Přepeřská ul.)
Podnik s dlouholetou tradicí vývoje a výroby technických a hodinových kaménků, diamantových a 
velmi tvrdých nástrojů pokračuje v přetransformované podobě s tímto výrobním programem. Dále 
se zabývá výrobou keramických implantátů včetně distribuce, výrobou nástrojů, stavbou strojů s 
mechanickým pohonem, kovoobráběním.
Díky značnému rozsahu výroby zaměstnává Dias 250 pracovníků. V čele stojí ředitel ing. Zd. 
Romany.

DIOPTRA a.s. (Sobotecká ul.)
Novinkou se pro tento rok stalo zavedení výroby antireflexních a hydrofobních vrstev nanášených 
na brýlové čočky. Pro tento účel bylo z Anglie dovezeno speciální zařízení "Plasma Coat" v hodnotě 
několika mil. korun. Firma tím reagovala na světový trend oční optiky - zušlechťování brýlových 
čoček speciálními vrstvami, které zkvalitňují vidění. Výrobky z Dioptry se prodávají nejen doma, 
ale putují např. i do Maďarska, Belgie, do vzdáleného Maroka atd. Také Dioptra si jako velká firma 
vychovává svou mladou generaci ve vlastním učňovském středisku.
Dne 12. 6. t.r. se konala valná hromada a.s., na které došlo ke změně vedení firmy. Předsedou 
představenstva se stal ing. Drábek, členy ing. Abel a ing. Kalina. První dva jsou majiteli firmy 
Olfin, která se po prodeji akcií FNM stala většinovým majitelem Dioptry. Podnik zaměstnává na 
370 zaměstnanců.

SKLOSTROJ, s.r.o. (Přepeřská ul.)
Sklostroj patří trvale k největším turnovským firmám. Dřívější státní podnik s více jak 700 
zaměstnanci si zachoval i po přechodu na novou akciovou společnost svůj výrobní program. 
Dnešních 300 pracovníků zajišťuje pod vedením ředitele L. Bursy současný provoz, jehož výrobky 
se i při dnešní konkurenci dokázaly prosadit na domácím i zahraničním trhu. K tradičním 
zákazníkům patří německá firma RWTÜV.
V letošním roce zde bylo zkompletováno osm linek na výrobu obalového skla a jejich export do 
Polska, SRN a některých zemí bývalého SSSR tvořil téměř 80% produkce podniku. Díky tomu 
činily letošní tržby 350 mil. korun, a tak byly vůbec nejvyšší v historii podniku. Pro mnohé firmy se 



stal Sklostroj generálním dodavatelem a spolupracuje i se zahraničními firmami při dodávkách 
elektronického řízení svých strojů atd.
Firma by chtěla nadále rozšiřovat okruh svých odběratelů a zefektivňovat výrobu pomocí 
počítačové techniky.

ŠROUBÁRNA a.s. (Bezručova ul.)
Firma patří trvale mezi rozhodující výrobce spojovacího materiálu v ČR a jedním z jejích největších 
odběratelů je automobilka Škoda Mladá Boleslav. I když se počet zaměstnanců snížil, přesto podnik 
zaměstnává více než 400 lidí. (Průměr. výdělek je 8.424 Kč, tzn. o 15% vyšší oproti roku 
minulému, prům. věk 44,5 roku).
Investiční fondy a společnosti vlastní 68,5% akcií firmy, 26,5 drobní akcionáři a 5% Město Turnov. 
Generálním ředitelem je ing. M. Carda.
Šroubárna asi čtvrtinu svých výrobků exportuje do Německa, Francie a Itálie přímo, k tomu je 
nutné připočítat obrovské množství výrobků, které byly kompletovány pomocí spojovacího 
materiálu ze Šroubárny.
K výjimečným aktivitám letošního roku patřila výstavba a zahájení provozu v nové galvanizovně, a 
to necelých 13 měsíců po podpisu smlouvy s italskou firmou Omig. Její součástí je i neutralizační 
stanice odpadních vod. Celá akce přišla na 38 mil. korun a byla uvedena do zkušebního provozu 11. 
července t.r. Linka je plně automatizována, a tak vyhovuje nejpřísnějším ekologickým požadavkům. 
Na stavebním vybudování měl hlavní podíl turnovský Kamenoprojekt, elektroinstalaci zajistila také 
místní firma Dehes.
Zkušební provoz trval do konce srpna a pak již "jela" výroba naplno. Její roční kapacita je 3 tisíce 
tun spojovacího materiálu. Maximálně se zvýšila kvalita výrobků a zlepšila se tak jejich 
konkurenceschopnost.

Trima s.r.o. (Koňský trh 615)
Společnost, v jejímž čele stojí od r. 1993 ing. V. Formánek jako její majitel, patří k novým 
polistopadovým středně velkým firmám (55 zaměstnanců), které se navíc podařilo něco 
ojedinělého. Proto je informace o ní poněkud obšírnější. Během minulého roku totiž její 
konstruktéři dokázali vyvinout a vyrobit zcela nové zařízení - navíječky skleněných vláken, které se 
svou technickou úrovní vyrovnají tradičním přístrojům japonským. Po zkušební výrobě se podařilo 
ve spolupráci s některými okolními továrnami realizovat zakázku prvních 70 kusů pro Vertex 
Litomyšl. Trima zde vybavila novou výrobu linek pro přímé tažení skleněných vláken, kde je 
využívána japonská technologie. Zatím bez jakékoli reklamy má Trima již na začátku pro tuto 
produkci dostatek nabídek.
Jen z tohoto úvodu je zřejmé, že většinu technických zaměstnanců musí tvořit vysoce kvalifikovaní 
specialisté.
Kromě strojů na navíjení skleněného vlákna Trima dále provádí obnovu a zlepšení linek na výrobu 
skleněných rohoží, transportní linky a balicí stroje pro paletizátory skleněných obalů, měřidla pro 
kontrolu skleněných obalů, svařované kotouče pro výrobu ústních kroužků sklářských forem, 
speciální stroje dle klientových požadavků.
Časopis Ekonom v r. 1996 (č. 45) o této firmě napsal: "Trima...dokázala plně konkurovat 
renomovaným dodavatelům. Vývoj reverzační navíječky se povedl natolik, že při testování v 
Japonsku prokázal lepší výsledky než tamní výrobky. Každý ze 70 potřebných kusů přišel Vertex o 
něco víc než na polovinu částky, kterou by bylo nutné vynaložit na importované stroje."

HELIOSPLAST s.r.o. (Sobotecká 455)
Firma, jejímž jednatelem je M. Kořínek, se za 5 let své existence stala uznávaným výrobcem 



nejenom plastových oken a dveří, ale i zimních zahrad a fasádních systémů. V rámci svých služeb 
nabízí poradenství, technickou pomoc i vlastní realizaci.
Pro své výrobky používá kvalitní profily Rehau, kování Roto, hliníkové profily Reynaers, kování 
Sobinco. Jedná se tedy o kvalitní dovozový materiál.
Firma zaměstnává kolem 50 lidí a její roční obrat se dnes pohybuje kolem 100 mil. korun. Díky 
těmto dobrým výsledkům se mohla stát zakladatelem a majoritním spoluvlastníkem dalších dvou 
firem na výrobu oken. V samotném Turnově má své výrobní prostory na Vesecku, ale obchodní 
zastoupení si nedávno zřídila v Sobotecké ulici.
Její výrobky jsou oblíbené i v Turnově, o čemž svědčí značný počet velkých zakázek ( turnovským 
zákazníkům poskytuje dokonce slevu): Hotel Korunní princ, Česká pojišťovna (Havl. nám.), 
Městská nemocnice Turnov, hotel Alfa, zimní zahrada k domu na Výšince a na Kamenci aj.

FORMPLAST (Na Osadě)
Formplast je zástupcem další skupiny, a to malých firem do 10 zaměstnanců. Vznikla jako rodinný 
podnik, v němž pracoval jeho zakladatel JIndřich Svoboda se svou manželkou a od původního 
půjčování automobilů ve vlastním domku přešel brzy na kovovýrobu a zpracování plastů. 
(Půjčování aut převzala pouze manželka - fa Freecar).
Již 3 roky provozuje firma v koupeném domě a přilehlých dílnách v ul. 5. května nejdříve se 2 
zaměstnanci a potom se 4 zaměstnanci nástrojárnu. Pak přibyla hala na Malém Rohozci (býv. 
kamenosochařství) a počet zaměstnanců se nyní pohybuje mezi 6 -7.
Další krok byl učiněn v tomto roce. Tehdy byl starý dům v ul. 5. května zbořen a vyrůstá zde zcela 
nový objekt určený pro komerční podnikání.

BIPO, s.r.o. (U lip 376)
Tento podnik je stejně jako předchozí ukázkou postupného růstu malé rodinné firmy.
Vznikla před 5 lety a z plně soukromého podniku se k 1. 1. t.r. přetransformovala do s.r.o. V 
současné době jsou výrobní provozy umístěny v prostorách bývalé Strojní a traktorové stanice v 
Turnově - Hrubém Rohozci( čp. 4). Vyrábí z PE folie ochranné povlaky na přední sedadla osobních 
automobilů Škoda (ty se doposud dovážely z Rakouska). Aby BIPO udrželo spokojenost tak 
významného odběratele, musí být plně dodržen systém mezinárodních norem.
Nyní je sortiment ještě rozšiřován o výrobu sáčků a pytlů z PE folie.
VyvaPlast s.r.o. (Sobotecká 836)
Výroba a zpracování plastů, jak již z názvu patrno, je stěžejní náplní výrobního programu této 
firmy. Plasty se zde vyrábějí vakuově, konečné produkty je možno použít na podložky a přepravní 
plata, kryty strojů, zahrádkářské potřeby apod. Plastové potravinářské a průmyslové obaly se lisují 
na přetlakových automatech, kde se vytlačují i speciální profily (trubičky a hadice). Kromě toho zde 
najdeme i sítotisk (potisk látek a kartonů, samolepek, bezpečnostních tabulek apod.). Tento výrobní 
program může firma dále rozšiřovat díky nové budově, kterou zakoupila v sousedství železniční 
zastávky.

Univer s.r.o. (Přepeřská 1809)
Společnost působí v Turnově již šestým rokem a v jejím čele stojí majitelé ing. Josef Lhoták a ing. 
Jarosl. Lhoták. Počet pracovníků se pohybuje kolem 20.
Univer se zaměřuje na komplexní vybavování autoservisní technikou vč. inženýrských služeb a 
jejich servisu, na obchodní služby, poradenskou činnost v oboru atd. Má prostřednictvím svých 
zástupců působnost po celé ČR, výjimečně i exportuje. Vzhledem k předmětu činnosti udržuje 
firma rozsáhlé obchodní kontakty s řadou zemí (SRN, Velká Brit., Dánsko, Japonsko,Švýcarsko, 



Irsko, Švédsko ad.)
V minulém roce založila dokonce svou dceřinnou společnost s názvem Autoservis Akademie s.r.o., 
(sídlí ve starém kině na Trávnicích). Ta se 4 pracovníky vydává odborný časopis a jiné publikace z 
oboru autoservisní činnosti, pořádá odb. semináře apod.
Feba s.r.o. (Sobotecká 222)
Tato firma působí především jako prodejce autopotřeb - rozsáhlého sortimentu pneu, akumulátorů 
atd. Ale i ona má alespoň minimální výrobní program, kterým plní potřebnou službu zákazníkům, a 
to je výroby všech druhů klíčů Fab.

Centrum s.r.o. (Sobotecká č. 1589)
V rámci transformace a privatizace bývalého Okresního stavebního podniku vznikla firma Centrum, 
jejíž privatizační projekt byl přijat vládními orgány v r. 1993 a tím se stala i vlastníkem objektu po 
bývalém OSP. Společníky jsou Martin, Tomáš a Alois Drahokoupilové. Dnes již zde není 
provozována stavební činnost, ale vlastníci na základě svého projektu objekt spravují a pronajímají 
ho 16 dalším firmám, které se zabývají nejrůznější činností (výroba, opravárenství, služby, 
garážování vozidel vč. kamionů na volných plochách, sklady, nedělní burzy). Ke konci roku 1996 
byl zaevidován stav zamětnanců všech těchto firem nacházejících se v areálu v počtu 91 osob.
Mezi uvedenými průmyslovými podniky, které se díky jejich ochotě ke spolupráci podařilo 
podchytit, je zastoupeno několik základních kategorií - kamenářství jako samostatný svébytný obor, 
velké výrobní podniky, střední firmy a nakonec drobné výrobní aktivity živnostenského typu.
Další důležitou oblastí ekonomiky Turnovska jsou např. stavební obory. Působí zde několik firem, z 
nichž k největším patří Kamenoprojekt, Status, Lebeda, Kousal, Ouvín, a především pak BaK 
Trutnov, který zde má pobočku. Tyto subjekty se podílejí na realizaci aktivit místních i okolních 
podnikatelů a především se snaží získat veřejné zakázky ze strany města (forma veř. soutěží). Zde 
se díky státním dotacím daří realizovat významné akce daleko většího rozsahu než ve sféře 
soukromé. (Ještě větší objem státních financí však proudí do Semil jako okresního města, kde jsou 
postupně budována pracoviště všech státních úřadů, nemocnice v nesrovnatelně větším rozsahu 
apod.)

BaK Trutnov, pobočka Turnov (Přepeřská ul.)
Pravděpodobně největší stavební podnik, který na Turnovsku působí (nástupce býv. Pozemních 
staveb Trutnov). Vzhledem k dobré technické vybavenosti může bez problémů realizovat stavby 
velkého rozsahu (přístavba nemocnice v Turnově, III. ZŠ aj.) V tomto roce to byla v Turnově 
především výstavba rozsáhlého areálu Technických služeb.

Kamenoprojekt (Prouskova ul.)
Tento projekční a stavební podnik navázal na činnost stejnojmenné organizace, která dříve působila 
v nové budově v Prouskově ul. (dnes jsou prostory také pronajímány jiným firmám). Z větších akcí, 
které realizoval Kamenoprojekt pod vedením ing. Hradila přímo v Turnově, uveďme např. 3 
penziony pro důchodce a postupná rekonstrukce hotelu Cleopatra na Havl. nám., jejíž restaurační 
prostory zahájily provoz o letošních vánocích.

Kousal - stavební a obchodní firma (Palackého 442)
Vedle investorské a inženýrské činnosti i realizace stavebních prací se podnikání firmy rozšířilo o 



zajišťování zahraničněobchodní činnosti, celních služeb, velkoobchodní a obchodní činnosti. Již 
secesní dům, který firma rekonstruovala a kde sídlí, je její vizitkou. Dále stavěla tovární haly pro 
Preciosu na Přepeřské ul.a pro Šroubárny. Také v okolních městech se zaměřovala spíše na stavby 
technické vybavenosti, jako např. čističky odpadních vod (Hodkovice n. M.), kanalizace (tamtéž, Ž. 
Brod) atd. Významné byly zakázky v SRN - dva mosty na dálnici Lipsko - Norimberk pro firmu 
Klug.

Status s.r.o. (Skálova ul.)
Tato firma získala v letošním roce v Turnově zajímavé zakázky, od nových staveb po rekonstrukce. 
Někdy měla pravděpodobně problémy se zajištěním stavebních a pracovních kapacit pro tak velký 
objem prací. Jednalo se např. o poslední penzion pro důchodce, rekonstrukční práce v muzeu 
(galerie, omítky na obou budovách), rekonstrukce mostů na Valdštejně ad.

Stavební firma Ouvín
Této firmě se dařilo získávat v posledním období větší zakázky, a tak mohla zaměstnávat průměrně 
na 100 pracovníků. (Jednalo se např. o některé budovy státních úřadů v Semilech). Při výběrových 
řizeních v Turnově však byly její nabídky poněkud vyšší než u jiných uchazečů.

Další součástí stavebních oborů jsou projekční firmy, které se však většinou v Turnově zabývají 
také stavebními realizacemi. Je to např. Profess ing. R. Müllera (sídlo ve Vejrichově ul., realizace 
domu čp. 4 na nám.), SekoProjekt ing. Sekaniny (rozsáhlá rekonstrukce domu čp. 3 na nám.), 
Design 4 v.o.s. ( v minulém roce také rozšířila činnost z projekce na realizaci, mimo jiné 
zpracovávala letos koncepci sanace kulturních zařízení) a další.

Se stavebnicvím souvisí také prodej stavebních hmot, jako např. v býv. stavebninách za zastávkou 
ČD nebo kvalitní sortiment na Přepeřské ul. Oblíbený je dnes sádrokarton např. při budování 
půdních vestaveb (fa ISM jako jeho největší distributor na Turnovsku), a mnoho dalších. Ani dnes 
by se však stavebnictví neobešlo bez dřevovýroby.

Josef Plátek spol. s r.o., pila - obchod se dřevem (Koňský trh)
Tato firma má v Turnově stoletou tradici a tím je také dáno poněkud nevhodné umístění v centru 
města. V rámci restitucí byla obnovena jako rodinný podnik (3 dědicové).
Pod vedením F. Procházky (který zde pracuje už přes 30 let) zde pracuje 25 zaměstnanců. Dřevo se 
zde zpracovává klasickou jednorámovou pilou, výr. program doplňuje výroba podlahových a 
obkladových palubek a profilových lišt vč. sušení řeziva. Se stávajícím vybavením je možno 
realizovat i speciální zakázky - např. hranoly velkých profilů a délek. Vzhledem ke kvalitě práce 
nachází 60% produkce odbyt v zahraničí.

Na tuto základní dřevovýrobu, jejíž produkty přímo využívá stavebnictví, pak navazují další firmy, 
jež dřevo používají k jemnějšímu zpracování. Jsou zde už jako v dřívějších dobách různé malé 
truhlárny, kde si může zákazník objednat i výrobky menšího rozsahu (regály, poličky, vestavěné 
skříně apod).
Zvláštní oblastí ve výrobě nábytku je zhotovování napodobenin starožitného nábytku (i s použitím 
materiálu ze starých kusů, aby replika byla co nejvěrnější) nebo jeho renovace. Zájem o tyto 
výrobky je především v cizině.

TR Antoš s.r.o. (Na Perchtě)
Je firmou, jejíž zakladatelé sem přišli z Prahy a získali prostory truhlářských dílen bývalého 
Podniku místního průmyslu. Podnik patří bezesporu k největším firmám tohoto druhu v Turnově. 



Zaměstnává značný počet především mladých pracovníků - průměrně 135, ve věkovém průměru do 
30 let. (Firma byla dokonce ochotna sdělit průměrnou výši mzdy - 12.400 Kč). Základním zdrojem 
výroby je vykoupený starý smrkový nábytek, který je zde opravován nebo částečně přestavěn, a to 
především v selském stylu. Dále jsou zde vyráběny přesné repliky podle starých vzorů.
V tomto roce směřovala většina produkce firmy na německý, holandský a francouzský trh, byla 
snaha navázat obchodní kontakty i s USA.

V závěru této kapitoly uveďme ještě několik subjektů, které jsou ukázkou dalších oborů, 
samozřejmě mezi mnoha jinými, které v Turnově působí.
Výrobou pečiva se zabývá několik výrobců - např. pekárna u Krausů v Sobotecké ul., výroba 
drobného pečiva v ul. 5. května. K větším výrobcům patří Seco v sídlišti u nádraží a Takano v. o. s. 
v Hluboké ul. Tato firma slavila letos v říjnu 5. výročí své činnosti. Má 25 zaměstnanců a v tomto 
roce se navíc oddělila do samostatné s.r.o. výroba knedlíků (polotovarů) a přestěhovala se do 
provozovny v Žižkově ul. (naproti penzionům). Takano vyrábí nepřetržitě ve dvou směnách 40 
druhů pečiva a 10 ještě do své prodejny dokupuje. Kromě Turnova rozváží své výrobky po celém 
okrese Seemily, na sousední Liberecko a Jablonecko. Menší část je produkována i do SRN.

V době zvýšené kriminality se také uplatňují na trhu nejen bezpečnostní agentury, ale i firmy 
poskytující služby v oblasti elektrotechniky, především pak při montážích bezpečnostních zařízení.

Zasi s.r.o. (Přepeřská 1804)
Tato firma je jedním ze zástupců této skupiny. Kromě komplexních služeb v oblasti slaboproudé i 
silnoproudé elektrotechniky se zaměřila na bezpečnostní systémy (spolupracuje na tomto poli jak s 
Policií ČR, tak s pojišťovnami a bezpečnostními agenturami. Z velkých zakázek realizovala např. 
turnovskou spořitelnu a její další pracoviště, městská muzea v okrese, velké množství kostelů 
včetně turnovského sv. Mikuláše, městské divadlo, různé úřady apod.

Důležitý pro naši ekonomiku je i cestovní ruch, který je v Turnově zastoupen několika cestovními 
kancelářemi. Ty se především zaměřují na zajišťování služeb pro naše zákazníky, zatím ještě nejsou 
dostatečně doceněny služby pro naše i zahraniční turisty, kteří sem přijíždějí (např. prohlídky okolí 
s průvodcem, výlety do Prahy n. Krkonoš apod.). Takové služby se nesnaží zajistit ani samotní 
ubytovatelé, takže většina služeb s touto oblastí cestovního ruchu spojených zůstává na Městském 
informačním středisku (viz kap. VII - kultura a propagace).
Tradičně největší a zároveň solidní cestovní kanceláří (v době kdy mnoho lidí přišlo o peníze 
zaplacené jako zálohy na zájezdy pořádané menšími CK) je jistě Čedok, který má v Turnově na 
náměstí svou pobočku. Sezónu měl úspěšnou - nárůst tržeb a klientů oproti loňsku činil 50%. 
Největší zájem byl o Španělsko, Chorvatsko, Řecko, naopak klesl zájem o Itálii. Stoupla i poptávka 
po Slovensku.
Příkladem malé místní cestovní kanceláře je Periscope s.r.o. (Koňský trh 615, majitel ing. P. 
Burian). Ta se specializuje na poznávací zájezdy po Skandinávii, které sama organizuje a je těmito 
svými aktivitami známá i mezi jinými "cestovkami" v ČR. K nejvydařenějším aktivitám patřilo před 
dvěma lety její vítězství ve výběrovém řízení Československého olympijského výboru. To zajistilo 
výhradní práva na prodej vstupenek a organizaci zájezdů na Zimní olympijské hry 1994 v norském 
Lillehammeru (na území ČR a SR), a to nejen pro diváky, ale i pro sportovce a význ. osobnosti.

"Základem úspěchu je reklama", platí v cizině. Přestože na tyto myšlenky zatím asi nejsme zcela 
zvyklí, existují také přímo v Turnově firmy zaměřené na tento obor - je to např. Corap (Hluboká ul., 
A. Šrajer) asi s 80 klienty, nebo Fama (Trávnice, F. Mařan), na kterou se město mimo jiné obrátilo 
při tvoření variant návrhu městského praporu.



Banky a pojišťovny

V Turnově působí v minulých letech ustálený počet bank - Česká spořitelna a.s., Komerční banka 
a.s., Investiční a poštovní banka a.s., Agrobanka a.s. Naštěstí zde nepůsobily peněžní ústavy typu 
banky Bohemia nebo Plzeňské banky, kde jejich špatným hospodařením a možno říci rozkrádáním 
cizího majetku, přišli jejich zákazníci o své úspory. Občasné poplašné zprávy se vyskytly asi v 
polovině roku kolem Agrobanky (expozitura na nám. čp. 2) a vyvrcholily v září vyhlášením nucené 
správy. V poměrně krátké době ale vše zatím utichlo. Naopak zákazníci hojně využívali služeb i 
jejích dceřinných společností, zvláště AR Stavebí spořitelny a.s., která umožňovala střadatelům 
tímto stavebním spořením získat státní dotaci.
Tradičním a jedním z největších turnovských finančních ústavů je Česká spořitelna a.s., která 
uspokojuje svými univerzálními vkladovými a investičními službami velké podnikatelské a jiné 
subjekty, stejně tak slouží i svým drobným zákazníkům. Také ona poskytuje různé druhy spoření, 
vedení běžných účtů a možnosti úvěrů. Zákazníkům usnadňuje manipulaci s úsporami i bankomat 
nejen v přízemí hlavní budovy, ale také v hale nádraží ČD.
Spořitelně samozřejmě konkuruje Komerční banka a.s. Na její komfortní sídlo u malého mostu v 
Palackého ul.se 30 zaměstnanci si zákazníci již zvykli. Banka zcela neopustila ani dům v Hluboké 
ulici, kde byl instalován bankomat s nepřetržitým provozem a napojením na mezinárodní 
bankomatovou síť.
Česká pojišťovna musí o své zákazníky bojovat v konkurenci např. s ČS Živnostenskou 
pojišťovnou a.s., která poskytuje služby jak průmyslu a podnikatelům, tak domácnostem a 
jednotlivcům. V Turnově sídlí její pobočka v Hluboké ul.
České kooperativa, družstevní pojišťovna a.s. má zase svou expozituru v ul. Husově a opět 
poskytuje širokou škálu služeb pro všechny zájemce.

Obchod, služby

V hlavních oborech je obchodní síť v Turnově stabilizována, zvláště pokud se jedná o základní 
potřeby obyvatel.
Samozřejmě docházelo někde ke změnám, zvláště u malých obchodů s různým textilem (např. 
Hluboká ul.) Těch byl totiž v Turnově spíše nadbytek a navíc tu hrály roli jak stánky převážně 
vietnamských obchodníků na parkovišti u "Stovky" nebo při chodníku u Nádražní ulice, tak 
každonedělní burzy za železniční zastávkou. Sem proudily zástupy lidí ze města a auta se zákazníky 
přijížděla i z okolních okresů, i když zde pořadatelé stále vybírali vstupné (10,-Kč) a samozřejmě i 
poplatky od obchodníků. Turnovští obchodníci často proti takovéto "nekalé" konkurenci, na kterou 
např. hygiena i finanční úřad byly "krátké", silně protestovali. Za současných zákonů ale město 
účinné páky k omezení takovéhoto podnikání zatím nemělo. Navíc by se to asi nelíbilo zákazníkům, 
kteří si již zvykli, že zde seženou zboží laciněji, byť není tak kvalitní. Na druhou stranu však i 
provozovatelé např. obchodů s oděvy někdy nabízeli zboží pocházející ze stejných zdrojů jako 
Vietnamci, samořejmě ve značně vyšší cenové relaci (např. různá trička. halenky).
Potraviny, kromě zeleniny, se prodávaly na tržištích minimálně. Jejich ceny však naštěstí během 
roku nijak zásadně nestouply, což příznivě ovlivnilo vývoj předpokládané inflace. Byly zde spíše 
výkyvy sezónní (maso, drůbež, ovoce, zelenina), mírné rozdíly byly i mezi jednotlivými prodejnami 
- většinou byly některé vybrané druhy zboží lacinější než jinde, ale jiné hned zase dražší, takže by 
bylo nutné při nákupu projít více obchodů. Toho využívali např. někteří důchodci, kteří měli na 
takovýto způsob nákupu více času. Většinou si to však zvláště pracující ženy z časových důvodů 
nemohly dovolit. Hodně zákazníků získala např. Sama u nádraží, která již byla vybavena a 
zásobena na kvalitní úrovni. Způsob prodeje pak připomínal podobné prodejny v cizině. Zajímavé 
je, že přes určitou vzájemnou nevraživost si své zákazníky udržely i potraviny "Ve mlejně", které 



zase příznivějšími cenami lákaly stále dostatek zákazníků (některé pracovnice však odešly do 
sousední modernější prodejny). Navíc se v tomto roce objevila u nádraží jedna zajímavost. V době, 
kdy trval zájem o nákupy v Polsku (nejrůznější druhy zboží) za pro nás výhodnější ceny, 
zastavovaly téměř denně u odstavného parkoviště v Nádražní ulici 1 - 2 polské autobusy, z nichž se 
vyrojili zákazníci do Samy i Mlejna. Poláci nakupovali i u stánků, zvláště alkohol, který měl jeden 
ze stálých prodejců za výhodné ceny. Je vidět, že se všude najde dostatek lidí, kteří se domnívají, že 
u sousedů mají všechno lepší. Stejně tak se jezdí z Turnova na nákupy do Jičína apod. a zase 
Jičíňáky můžeme potkat v Turnově s přesvědčením, že se právě v tomto městě nakupuje lépe.
Obchody s potravinami významně dopňují 3 Večerky s provozem většinou do 22.30hod., a to i v 
sobotu a v neděli. I když je síť potravinových obchodů poměrně bohatá, prosperují také.
U velkých potravinových prodejen nastala důležitá změna také v "Achátu" na náměstí. Zde získal 
většinový podíl Prior České Budějovice a prodej potravin provozovala firma Potraviny Vít (ta měla 
několik prodejen v Praze i v jiných městech). Především zpočátku zde bylo zboží poněkud dražší 
asi vzhledem k zavedeným "pražským" cenám v ostatních Vítových prodejnách. Během doby se 
však ceny poměrně vyrovnaly s turnovskými a navíc byli zákazníci lákáni výraznými slevami 
některých druhů zboží (např. mouka za 8,70, zatímco jinde se pohybovala od 9,70 do 10,50) nebo 
některými dočasnými slevami (kuře 49,-/kg, jinde 54 - 59,-/kg). Díky výhodné poloze si udržovala 
tato prodejna své zákazníky. Naproti tomu měla problémy velká samoobsluha na sídlišti Výšinka 
(kterou získala také firma Vít) vzhledem k omezenému počtu tamních zákazníků. To vedlo k 
zvyšování cen a tím zase ke ztrátě dalších kupujících, kteří si raději nosili nákupy ze města.



Kronika Města Turnova za rok 1996 - IV. VÝSTAVBA
V roce 1996 se podařilo v Turnově dokončit několik významných veřejně prospěšných investičních 
akcí. Povětšinou byly zahájeny v minulém roce, někdy dokonce i v roce letošním, ať již s pomocí 
státních dotací nebo pouze z rozpočtu městského.
Je pravdou, že především výstavba nového areálu Technických služeb, která v minulém roce 
vyvolala tolik diskuzí, znamenala pro město zatížení úvěrem. Na druhé straně došlo k jejich 
vymístění na okraj města a tato organizace svou další činností ve prospěch města musí dokázat 
užitečnost této investice.
Jinak lze konstatovat, že městské investice směřovaly do oblastí, které sice bylo potřebné ve městě 
řešit, ale které zároveň byly státem v tomto roce preferovány. Je zřejmé, že tento způsob dotací, 
někdy značně živelný, nutil obce řešit přípravu investičních akcí v značně krátkých termínech nebo 
investice účelově směrovat podle vyhlášených dotací jen proto, aby město o tento zdroj financí 
nepřišlo. Jen pro příklad: dříve stát preferoval výstavbu penzionů pro důchodce, nyní byla 
vyhlášena možnost získat dotaci na výstavbu domova důchodců apod. Po diskuzích o umístění 
stavby se začal připravovat projekt na rekonstrukci skeletu kdysi plánované zubní polikliniky v 
sousedství nemocnice i se sousední pečovatelskou službou. Vítěz architektonické soutěže architekt 
Kolařík z Prahy pokračoval po delších dohadech o ceně v přípravě prováděcího projektu. Dotace 
byla předběžně přislíbena.
Stejně byl řešen i projekt na rekonstrukci horních kasáren. Ty by se jednou mohly přeměnit na 
hotelovou školu a obchodní akademii. Rekonstrukcí tohoto chátrajícího objektu by se vyřešil 
dlouhodobě bolavý problém města.
Pokračovala také příprava projektů pro bytovou výstavbu (další malobyty především ve vybraných 
půdních prostorách starších domů).
V oblasti bytové výstavby se kromě dokončení malobytů v Žižkově ulici dařilo pouze v omezené 
míře provádět stavby individuálním vlastníkům. V omezené míře nejen vzhledem k rostoucím 
cenám stavebních materiálů, ale i vzhledem k nedostatečným hypotečním možnostem pro lidi s 
průměrnými příjmy.
V letošním roce se také podařilo realizovat významné investice ve výstavbě vodovodů, rozvodů 
plynu. Rekonstrukcí kotelny u kasáren (v hodnotě 12.800 tis.) byla dokončena modernizace velkých 
kotelen. 

Městská výstavba

Investice s podílem státní dotace

Interní pavilon Městské nemocnice
První stavba, která byla v tomto roce dokončena a zprovozněna. Pavilon začala v červenci roku 
1994 stavět trutnovská firma BAK, s.r.o. a dokončila jej v dobré kvalitě na počátku letošního roku. 
Celkové náklady na stavbu a její vybavení činily celkem 74.350 tis. korun. K 31. 12. 1995 bylo 
zaplaceno 70.636 tis. korun, zbytek muselo město doplatit z letošního rozpočtu. V průběhu realizace 
se na tuto stavbu podařilo získat státní dotaci ve výši 60 mil. korun. Náročné bylo i vybavení nejen 
lůžkových oddělení interny a gynekologie, ale především dvou operačních sálů, kde se muselo 
částečně použít vybavení ze sálů stávajících. Pavilon byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 4. dubna.

Malobyty v Žižkově ulici
Tato akce byla v minulém roce připravena po náhlém vypsání dotací v neuvěřitelně krátkém 
termínu dvou týdnů. Její dokončení, předpokládané v jarních měsících, se protáhlo až do září. 
Přístavba domovního bloku s 9 bytovými jednotkami o velikosti 50 metrů čtverečných byla 
pořízena ve výši 6,8 mil. korun, státní dotace činila 3.330 tis. Jeden byt tak byl pořízen nákladem 
přes 700 tis. korun. Žádosti, které musely být podány mladými manželi podle přesných pravidel 



schválených radou, byly nakonec slosovány.

Pavilon D penzionu pro důchodce
Stavba, na kterou se podařilo v téměř plné výši získat státní dotaci a kterou realizovala turnovská 
firma Status, byla dokončena v závěru tohoto roku. Celkové finanční náklady činily téměř 27 mil. 
korun ( v letošním roce 10.457 tis.). V rámci těchto nákladů byla pořízena i příjezdová komunikace. 
Počátkem roku 1997 se sem mohlo nastěhovat 46 důchodců, jimž byly k dispozici jedno a 
dvoulůžkové pokoje. Touto čtvrtou budovou se podařilo dokončit areál, kde našli naši starší 
spoluobčané, ale i starší obyvatelé z okolních vesnic, příjemné bydlení na úrovni, která již patří k 
slušnému standardu dnešní doby. 
Rekonstrukce školní jídelny při I. ZŠ
Původně byla rekonstrukce, na kterou se škole podařilo získat dotaci 1 mil. korun, plánována na 
poloviční částku. Stav tohoto objektu se však ukázal natolik havarijní, že bylo nezbytné provést 
rokonstrukci v daleko širším rozsahu. Rozpočet byl proto zvýšen na 5.500 tis., ale nakonec celková 
částka činila 6.619 tis. korun. Děti se zde mohly opět začít stravovat počátkem listopadu.

Investice hrazené pouze z městského rozpočtu

Areál Technických služeb
Technické služby byly bezesporu nejrozsáhlejší stavbou hrazenou plně z rozpočtu města za několik 
posledních let, možná vůbec v polistopadovám období. Zdejší stavební skupina trutnovské s.r.o. 
BAK tu realizovala architektonicky zajímavý projekt "na zelené louce" v hodnotě 24 mil. korun. 
Ušetřená dvoumilionová rezerva mohla být ještě zčásti použita na vybavení pracovišť. Rozpor 
nastal ve věci příjezdové komunikace, která byla v projektu zahrnuta do celkových asfaltových 
ploch a nyní by měla být dokončena dalším nákladem v příštím roce. Tento rozpor především 
napadal ing. J. Pekař, člen MR, finanční a kontrolní komise. Provoz areálu byl slavnostně zahájen 
31. října v dopoledních hodinách. Vedle úsporně řešené správní budovy, kde našli sociální zázemí i 
ostatní pracovníci TS, zde vyrostly dílny, garáže, skladiště stavebního materiálu, odkladiště různých 
odpadů apod. Především hospodaření s komunálním odpadem a efektivní způsob jeho likvidace 
snad bude možné v tomto novém areálu postupně koncepčně řešit.

Rekonstrukce čp. 84
Tento dům ve Skálově ulici byl v minulém roce vybrán jako vhodný objekt pro budoucí pobočky 
okresních úřadů. Firma Energostav, která zvítětila ve výběrovém řízení, však nezvládla akci 
dokončit v dohodnutém předprázdninovém termínu. Částečně tomu tak bylo i pro komplikace 
vzniklé při výstavbě zadního traktu. Nakonec byl objekt dokončen až v září. Z letošního rozpočtu 
bylo vydáno 7.842 tis, celkem činily náklady 11.108 tis. včetně jednoho půdního bytu (+ dva další 
rozpracovány). Ihned se sem stěhovaly úřady sociální péče, ostatní kanceláře byly dočasně 
pronajaty, aby mohly být uvolněny v případě zájmu okresních úřadů. 
Výstavba veřejných WC
Během roku byly realizovány 3 různé objekty těchto ve městě nezbytně nutných sociálních zařízení, 
a to za necelé 3 mil. korun. Jednalo se o novou zděnou stavbu v proluce vedle františkánského 
kláštera s nadstandardním vybavením. Stejný charakter měl i objekt na mariánském hřbitově. Na 
autobusovém nádraží byla postavena celkem vkusná montovaná stavba a ještě jedna se pořídila s 
tím, že bude v příštím roce umístěna v sousedství parkoviště u prodejny "Stovka", kde se nacházelo 
i tržiště.

Ostatní výstavba ve městě



Jak již bylo v úvodu poznamenáno, městská bytová výstavba vzhledem k velké finanční náročnosti 
byla u nás značně utlumena. Individuální stavby se realizovaly většinou na volných parcelách v 
okrajových částech (Mašov, Pelešany, Károvsko ad.). Kromě výstavby alespoň omezeného počtu 
malobytů se zájem města soustřeďoval na otázku, zda je efektivní věnovat se přípravě rozvojových 
ploch pro bytovou výstavbu. Jako nejjednodušší se jevila možnost zástavby volné plochy nad 
kasárnami, kde již dříve byla zpracována přípravná studie arch. Jeřábka a kde se navíc jednalo o 
pozemky městské. Ukazovalo se, že město zatím neumí takto řešit území, která většinou patří 
soukromým vlastníkům. Proto alespoň architekt města ing. Patrný připravoval pouze rámcové 
studie těchto rozvojových ploch.
Zároveň se projektově připravovaly rekonstrukce některých městských bytových objektů v příštím 
roce, odprodával se bytový fond (za 35% odhadu), aby se mohli soukromí majitelé iniciativněji 
podílet na modernizaci svých bytů. Odbor správy majetku se věnoval vytypování objektů vhodných 
pro půdní vestavby, a to nejen v objektech, které budou prodány. I v městských domech si od 
letošního roku mohou zájemci upravit půdní byt a vloženými náklady si předplatí nájem obvykle na 
25 let.
Během tohoto roku, jako již dříve, pokračovali soukromí majitelé ve zvelebování svých domů, a tak 
se tvář Turnova pomalu měnila. K největším aktivitám patřily rekonstrukce a přístavby domů čp. 3 
a 4 na náměstí, rekonstrukce prodejny "Stovka", domy v Jiráskově ulici ad. Mnohé turnovské firmy 
tak investovaly část svých zisků do rozšiřování výrobních nebo prodejních prostor.

Výstavba komunikací, vodovodů atd.

V minulém roce se městu nedařilo rekonstruovat komunikace včetně chodníků v takovém rozsahu, 
jak se předpokládalo. Šlo také o snahu sjednotit tyto práce se záměry organizací obhospodařujících 
sítě. Výjimkou bylo nové parkoviště na sídlišti u nádraží (v hodnotě asi 1.500 tis.), které se stane 
součástí komplexního řešení přednádražního porostoru.
Co se týče inženýrských sítí, jsou ve městě v nepříliš dobrém stavu. Ale okrajové části jsou na tom 
ještě hůře - tam chybí nejen plyn nebo dostatečně výkonné el. vedení, ale mnohdy je zde 
nevyhovující vodovod, kanalizace chybí vůbec. A tak se v letošním roce podařilo připravit a 
realizovat dvoutřetinovou plynofikaci Mašova a části Pelešan, vodovody na Malém Rohozci, 
Kadeřavci a Kyselovsku. Plynárny započaly i s výměnou potrubí v Palackého ulici. Práci však 
přerušila zima a firma opustila své pracoviště tak nezajištěné, že jen zázrakem zde nedošlo při 
zledovatělých chodnících k nějakému úrazu.

Úprava veřejných prostranství, ochrana životního prostředí

Úpravu veřejných prostranství zajišťovaly co do úklidu a údržby komunikací Technické služby, o 
zeleň vzorně pečovalo zahradnictví J. Hájka.
Technické služby pod vedením L. Preislera vykonávaly svou činnost v tomto roce ještě jako 
příspěvková organizace MěÚ Turnov. Na jejich provoz byla vynaložena částka ve výši 17 
mil.korun, vlastní příjmy TS dosáhly téměř 7 mil. korun. Tato organizace ještě sídlila až do 
podzimu ve starém areálu, kde bylo zaplaceno na nájmu téměř 700 tis.korun.
Již od poloviny roku nejen v souvislosti s budoucím novým areálem, ale především v souvislosti se 
snahou zefektivnit a zprůhlednit hospodaření této organizace připravovalo vedení města (především 
ing. Hejduk a ředitel TS L. Preisler) přechod příspěvkové organizace na městskou s.r.o. Zde by 
jediným společníkem bylo Město Turnov (byl využit postup, který navrhla odborná firma pro 
transformaci státního podniku Teplo, který měl k 1. 1. 1997 přejít do majetku a správy města). 
Založení této nové společnosti schválilo městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 31. října.
Tento den byl také v dopoledních hodinách slavnostně otevřen nový areál, který by měl, doufejme, 



že na několik desetiletí, zajistit kvalitní zázemí pro tyto potřeby města (viz. výstavba ve městě). I 
při úsporném řešení totiž umožňuje tato oblast další využití, popř. rozvoj. Jedná se především o 
odpadové hospodářství, na jehož koncepci pracuje ponejvíce městská ekoložka s vedením TS. 
Kromě používání popelnic by měl např. do budoucna plnit důležitou úlohu tzv. sběrný dvůr pro 
velké nebo atypické (např. škodlivé) odpady. Ten by také postupně nahradil velkoobjemové 
kontejnery ve městě. Tuto službu občanům by také bylo možné provádět uvnitř areálu TS v 
kontejnerech na zpevněných plochách dvora. Běžný odpad, na jehož svoz činí náklady 3,3 mil. 
korun (přibližně tato částka se od občanů skutečně vybere) se sváží z popelnic do překladiště na 
Vesecku. Do budoucna je nutné pomýšlet na lisování odpadu a tím i zmenšení objemu při nutnosti 
jej odvážet na vzdálené skládky. Zatím jsou po městě rozmístěny velkoobjemové kontejnery, které 
však občané a mnohdy i podnikatelé spíše zneužívají. Za krátkou dobu jsou totiž naplněny tak, že 
odpad přímo přepadává. Potom jej občané sypou bez problémů vedle, aniž by jim vadil nepořádek, 
který působí. Do budoucna je také nutné uvažovat např. o separaci odpadů apod. To všechno ale 
předpokládá zodpovědný přístup ze strany občanů. Vždyť jen na odvoz velkoobjemových 
kontejnerů a na likvidaci černých skládek vydá město ze svého rozpočtu téměř 2 mil. korun. V 
Turnově bylo např. na podzim evidováno 12 černých skládek. Některé se sice podařilo již 
zlikvidovat, ale k největším stále ještě patří např. lokality Oběšenec na Bukovině, na Vesecku u 
Odolenovického potoka se podařilo materiál velkou měrou odtěžit. Dále je to u Malého Rohozce, v 
Mašově, pod Mariánským hřbitovem. Nejhorší je, že se mnohdy na uklizeném místě objeví vzápětí 
odpad zase. Jak již bylo řečeno, zde musí začít občané sami u sebe.
Vzhled zelených a osázených ploch se za poslední roky v Turnově velkou měrou zlepšil. Je to jistě 
dáno i vysokou kvalifikovaností ekoložky ing. Hadačové, která dokázala plně zmapovat všechny 
potřebné práce, které je v tomto směru během roku nutné provést a na základě toho je pak uzavírána 
smlouva mezi Městem a firmou J. Hájka. A tak zatímco v roce 1994 byla obhospodařována městská 
plocha zeleně o výměře 23 ha (město platilo 786 tis. korun), v současné době pečuje zahradnictví o 
33,5 ha. Z městského rozpočtu byla na tyto práce pro letošek poskytnuta čáska ve výši 1.844 tis. 
korun.
Na přelomu roku 95/96 byly také odborně ošetřeny památné stromy a významné stromy v parcích a 
v různých částech města. Akrobatické výkony pracovníků odborné firmy, kteří dokázali koruny 
vzrostlých stromů nádherně tvarovat, vzbuzovaly pozornost kolemjdoucích. Na tuto akci město 
vynaložilo 70 tis. Kč, dotace od OkÚ činila 250 tisíc.
Třetí kapitolou bylo využití dotace z Státního fondu ŽP, kterou se Turnovu podařilo získat ve výši 
876 tis. korun. Byla určena na rekonstrukci rybníčků na Šetřilovsku, ošetření stromů v Rývových a 
Metelkových sadech i v městském parku. Započalo se také s prořezáním hustých korun lipových 
alejí v ulicích Skálova, Žižkova a Alej legií. Město by chtělo získat ještě podobnou dotaci na údržbu 
stromů na Mariánském a Hruštickém hřbitově.
K ekologii patří také topení. Podařilo se dokončit rekonstrukce velkých kotelen, občanům bylo 
poskytnuto na dotacích opět 400 tisíc jako příspěvek na pořízení ekologického vytápění. Zlepšit 
zdejší životní prostředí napomůže jistě i plynofikace Mašova, jejíž první etapa byla dokončena na 
podzim.
Životní prostředí však bylo negativně ovlivňováno mnoha jinými vlivy, které jen někdy a spíše 
pouze lokálně dokážeme řešit. Dlouhodobě si turnovší občané např. stěžovali na hluk a prach, který 
se šířil od škvárového hřiště v době konání tzv. autošťouchů, o nichž jsme se již zmiňovali v 
minulém roce. Na podzim byl tento problém projednáván i na měst. radě a nadále nebylo povoleno 
využívat plochu určenou původně pro trénink fotbalistů k těmto účelům.
K Turnovsku a jeho životnímu prostředí však také patří Český ráj a jeho ochrana. Správa CHKO 
prodělala zásadní personální změnu - dosavadní ředitel dr. Mrkáček se nezúčastnil výběrového 
řízení, ve kterém nakonec zvítězil také Turnovák ing. Tomsa, který se ujal své funkce v září. Tento 
mladý absolvent lesnické fakulty získal praxi ve své soukromé firmě a také hned po nástupu do 
funkce začal plnit svou koncepci, která mimo jiné přinesla i další změny v personálním obsazení 
CHKO.
Aktivit správy CHKO bylo nespočet, a tak jmenujme alespoň ty nejdůležitější. V lednu vstoupila v 



platnost vyhláška o zřízení přírodní památky Vústra, kde na vlhké louce kolem rybníka se 
vyskytovaly ohrožené druhy rostlin a živočichů. Na druhou stranu však muselo být vzhledem k 
ekonomickým problémům zrušeno detašované pracoviště v Mnichově Hradišti. Kromě přednášek, 
výstav, exkurzí, poskytovala správa poradenskou činnost v oblasti ochrany přírody pro městské a 
obecní úřady i další zájemce, podíleela se na vydávání sborníku Od Ještěda k Troskám. V tomto 
roce proběhly tradiční ornitologické akce - "Vítání ptačího zpěvu", "Evropský festival ptáků", 
CHKO oddborně přispěla k vybudování přírodovědné části lomnického muzea aj.
Velký rozruch v Českém ráji pak vzbudil čin pravděpodobně německých turistů ubytovaných v 
Sedmihorkách, kteří vandalsky poškodili sprejovými nápisy pískovcové skály v Myší díře a v 
dalších lokalitách. Jedině péčí horolezců z TJ Český ráj Hrubá Skála bylo toto poškození vzácných 
přírodních lokalit odstraněno.

Doprava

Dopravní problematiku v Turnově lze rozdělit do několika okruhů.
Obecným problémem je výstavba nových dopravních tras. A ta se stala v Turnově právě v tomto 
roce velice aktuální. Již v závěru minulého roku svitla naděje, že by po letech mohla být zahájena 
druhá etapa průtahu I/35 ve směru Praha - Jičín. Město mělo zájem, aby se splnily původní plány i 
na výstavbu s touto trasou souvisejícího severního obchvatu I/10 ve směru na Harrachov. Jednání se 
zástupci Ministerstva dopravy a SIU Pardubice počátkem roku na turnovské radnici dalo těmto 
nadějím poněkud reálnější podobu. Vzhledem k tomu, že se situace v Nádražní ulici stávala v 
každodenních špičkách téměř neúnosnou (téměř 18 tis. vozidel za 24 hod.), přicházely tyto reálné 
naděje skutečně v "hodině dvanácté".
Vzhledem k tomu, že dopravní situace je v Turnově palčivým a skutečně vyhroceným problémem, 
ustavil se hned 7. ledna z iniciativy p. Jos. Kunetky petiční výbor kauzy "Obchvaty a průtahy", 
který se během roku právě zásluhou pana Kunetky postaral o mnohá vzrušená jednání na různých 
úrovních ( a téměř na každém jednání MZ). Výbor si kladl za cíl nejen o všem průběžně informovat 
veřejnost (proto také jmenovalo MZ svým zástupcem při všech jednáních p. J. Rytíře), ale přímo 
zasahovat do různých jednání. Argumentoval především především tím, že vedení města musí 
nekompromisně požadovat časové spojení obou staveb vzhledem k jejich důležitosti a vzhledem k 
obavě, aby v budoucnu nebyl severní obchvat opět odložen. Cíl to byl jistě dobrý a potřebný, šlo 
však spíše o metody, jakými bylo ze strany petičního výboru a p. Kunetky postupováno.
Při různých jednáních však argumentovali zástupci ministerstva, investora atd. (např. při srpnovém 
zastupitelstvu nebo na tiskové besedě, kterou petiční výbor svolal 11. listopadu do divadla) tím, že 
příprava průtahu spěje k projektu a ke stavebnímu povolení (začátek stavby konec r.1997), naproti 
tomu příprava obchvatu je teprve v počátcích. Proto by měla tato stavba navázat na první o 1 - 2 
roky později. Vzhledem k tomu, že petiční výbor s p. Kunetkou nechtěl tyto argumenty akceptovat 
a sám jednal s různými kompetentními orgány, byl proto nejednou kritizován vedením města z 
obavy, aby nedošlo k rozporům a k zastavení stavby, jak tomu bylo již v minulosti.
Nakonec při stavbě, kterou financuje stát, je situace města velmi ztížená a budoucnost do značné 
míry ovlivněna např. vývojem státního rozpočtu apod. Přesto byla jednání vedení města (především 
ing. Hejduk, J. Rytíř za MZ) se zodpovědnými orgány velice intenzivní. Navíc bylo městu 
přislíbeno, že bude provedena rekonstrukce mostů přes Jizeru, aby se odstranil jejich havarijní stav 
dříve, než budou předány do majetku města. Tato problematika často plnila stránky místního i 
regionálního tisku včetně vzájemného obviňování obou stran.
S dopravou také souvisejí benzinové pumpy. Dalo by se říci, že nyní všude vyrůstají jako "houby po 
dešti". Tak byla na jaře po půlroční výstavbě uvedena do provozu, po předchozím odporu okolo 
bydlících obyvatel, čerpací stanice nad Dioptrou. O něco později pak zrekonstruovaná pumpa v 
Kyselovsku.
A jedna další pumpa se v Turnově stala předmětem takových sporů, které ještě daleko předčily 



kontroverzní okamžiky související s pumpou předchozí, s "průtahy" nebo např. s prodejem 
majetkového podílu na samoobsluze "Stovka". Plzeňská firma Rokas si totiž vyhlídla a taká 
zakoupila býv. hotel Modrá hvězda v Palackého ul. s plánem vybudovat zde městskou benzinovou 
pumpu, autoprodejnu atd. Stavební komise dostala k projednání stavební studii na rekonstrukci 
celého objektu a po delší diskuzi se shodla, že by i tímto způsobem mohl být objekt solidně 
zrekonstruován. Vzhledem k možné složité dopravní situaci (i ohrožené statice domu) doporučovala 
komise, aby byly vyžádány příslušné posudky ze strany dopravního inspektorátu. S plánem pak 
byla v lednu seznámena rada a také neshledala na celém plánu vážnějších nedostatků. Stavební úřad 
jako státní orgán vydal uzemní rozhodnutí o umístění stavby. Vzhledem k tomu, že zápisy z rady 
dostávají zastupitelé, byla na základě dotazu zastupitele p. Boháče podána povšechná informace 
měst. zastupitelstvu ing. Hejdukem. Poté byla celá záležitost půl roku v klidu, v podstatě nikdo z 
rady ani ze zastupitelstva si asi v přemíře jiných úkolů neuvědomil, jak komplikovaný případ by se 
mohl z této stavby stát. Teprve když bylo vydáno stavební povolení, vystoupil v září na 
zastupitelstvu p. J. Kunetka, a svou kritikou této stavby inicioval zastupitele k tomu, aby se město 
proti povolení této stavby odvolalo. Zároveň obvinil vedení města, zvláště ing. Hejduka, že tato 
stavba byla záměrně před veřejností utajována. Orgány zúčastněné v odvolacím řízení (a později i 
odbor ministerstva v Liberci) však důvody k odvolání nevzaly v potaz a stavební povolení bylo 
platné. Řešení této kauzy se přesunulo do dalšího roku.
Výhrady odpůrců, vyslovované vůči této stavbě především p. Kunetkou, se dostávaly na pořad 
jednání MZ a byly dalším tématem prezentovaným vzrušenou formou na stránkách místního tisku 
(především Pojizerských listů). Vedení města se většinou nevyjadřovalo - je otázkou, zda neměly 
být předkládány občanům k posouzení názory obou stran současně. Takto postupně převládlo 
mínění, že původcem všech problémů je město a jeho vedení ("Proč to město nezakáže?") bez 
ohledu na to, že povolovacím orgánem je stavební úřad a město zde vystupuje jako účastník 
stavebního řízení. Bylo nejasné, jak účinné má město na základě stávajících zákonů v takovýchto 
případech nástroje a zda mohlo či nemohlo udělat více.
Z výše uvedených informací je zřejmé, že pod vlivem těchto komplikovaných problémů se vztahy v 
zastupitelstvu zvláště v posledních měsících roku stávaly značně kontroverzní a konfliktní. 
Dosavadní snaha o věcné řešení problémů se z jednání postupně vytrácela a byla vystřídána 
vzájemným osočováním a výpady.
Ale nyní již k vlastní dopravě. Občané na Turnovsku využívají jak autobusové spoje, tak zatím 
podstatně levnější dopravu po železnici. (Zatímco např. autobus do Jičína stojí z Turnova nádr. 23,- 
Kč, za jízdu vlakem zaplatil cestující 12,- Kč, jízdenka v soukromém autobusu pak stála 21,- Kč, do 
Liberce stálo jízdné 26,-, do Prahy 56,- Kč). Za městskou dopravu se platily na nejkratší vzdálenost 
již 4,-Kč.
Dopravu zasáhla od nového roku jedna významná cenová úprava. V souvislosti se zákonem o 
sociální podpoře byly od 1. ledna zrušeny veškeré slevy na žákovské jízdné. Místo toho dráhy 
nabízely různě zvýhodněné traťové jízdenky, dopravní společnost Bus a.s. Semily ve velmi 
omezené míře zavedla minimální slevy při zakoupení jízdenky na celý týden až koncem roku. 
Vzhledem k tomu, že stát by měl stále ještě garantovat minimální dopravní obslužnost, vedl jednání 
o tak dost redukovaných jízních řádech a dotacích s firmou BUS Semily především OkÚ Semily. 
Dotace činily za tento rok téměř 3,5 mil. korun. Přesto dopravní obslužnost klesla za poslední 3 
roky o 25%.
Situace na železnici se během roku postupně vyhrocovala. Zaměstanci si stěžovali na nízké platy, 
které si museli zvyšovat neúměrně vysokým počtem odpracovaných hodin.
Veřejnost na celém Turnovsku vzrušila tragická událost , ke které došlo koncem roku. V pondělí 10. 
prosince se nedaleko Sedmihorek srazil ranní osobní vlak jedoucí od Hrubé Skály s vlakem 
nákladním. Příčinou bylo porušení předpisů a bezpečnosti provozu. Nehoda si vyžádala jeden 
lidský život, ranění byli ošetřeni v turnovské nemocnici.
Byť se vozový park železnic podařilo v některých případech modernizovat, jezdí ve většině případů 
po železnici starší a značně poruchové soupravy. Také sociální vybavenost např. v turnovském depu 
je ve velice nevyhovujícím stavu. A tak tyto problémy spolu s nižšími výdělky vedly k permanentní 



nespokojenosti zaměstnanců železnic. Vedle zdravotnictví a školství to byl další rezort, kde se 
postupně schylovalo k otevřeným rozporům s vedením jednotlivých rezortů.

Spoje

Turnovská pošta absolvovala první rok svého provozu v "novém". 22 jejích doručovatelů zajišťuje 
roznášku ve 12 místních doručovacích okrscích, a to nejen v Turnově, ale i v širokém okolí. V 
těchto vzdálených obvodech zajišťují službu 3 automobily s dvojicemi zaměstnanců. Pro celý 
obvod je k dispozici ještě jedna dvojice spěšnostních doručovatelů.
Službu u přepážek vč. úklidu zajišťuje 18 zaměstnanců. Ředitelem turnovské pošty je J. Mařan a 
jeho zástupkyní E. Jelínková.
V nové poště se u všech přepážek pracuje s počítačovou technikou, která služby celkově zrychlila, 
pouze pro odbavování balíkových zásilek prý znamenala určité zpomalení. Systém ON LINE 
využívají nejvíce občané Turnova k sázení, a to např. na nedělní Sportku, Bingo, Šťastných 10.
Vhodí - li občan dopis do schránky, pak ten by měl být doručen adresátovi nejpozději do druhého 
dne v rámci sousedních okresů nebo krajů, na delší vzdálenosti do dvou dnů, což většinou i v praxi 
celkem fungovalo.
Určitým problémem, na který si lidé v nové poště stěžují, je absence míst k sezení především pro 
starší zákazníky. Nadřízené orgány prý tvrdí, že to nelze z bezpečnostních důvodů - prý by možný 
pachatel mohl vysedávat na poště a sledovat její provoz. Tento argument však musí u občanů spíše 
vyvolat úsměv než pochopení.
Pošta také v poslední době výrazně rozšířila své služby i pro Poštovní spořitelnu, což je divize IPB. 
Zavedení Postžira (možnost bezhotovostních plateb) by mohlo zmenšit fronty na poště, které v 
některých hodinách dosahovaly v hale pošty úctyhodných rozměrů. Tento stav byl jistě také zhoršen 
i nařízením, které doručovatelkám z bezpečnostních důvodů zakazovalo doručovat peněžní zásilky.
Ceny poštovních zásilek začaly být v posledních letech sestavovány podle skutečných nákladů, a 
tak docházelo k jejich postupnému růstu. Zatím po dva roky se nyní udržuje cena známky na 
dopisnici 3,- Kč, na psaní v nejnižší váhové kategorii 3,60 Kč. Odeslání balíku o váze 5 kg (do 
hodnoty 2.000) stálo 20,- Kč, Pro větší hmotnost se ceny zvyšovaly. Koncem roku pošta ohlásila 
zvýšení sazeb v příštím roce.

Památková péče

Péče o stavební historické památky se dělí v Turnově do dvou okruhů - městská památková zóna 
(MPZ) a hrad Valdštejn jako památka chráněné státem v majetku města.
Od minulého roku působila vedle stavební komise pracovní skupina pro MPZ jako odborný poradní 
sbor zájemců o problematiku regenerace MPZ. Bylo úspěchem, že usnesením městské rady ze dne 
2. října t.r. byla zřízena samostatná komise pro městskou památkovou zónu jako oficiální 
konzultační a poradní orgán MZ, ale také stavebního úřadu a dalších odborů MěÚ pro tuto oblast. 
Dalším úspěchem bylo, že MR také schválila zřízení místa odborného pracovníka pro MPZ (na část. 
úvazek), čímž by se měla péče o historické jádro města zkvalitnit (byť se toto místo zatím 
nepoodařilo obsedit).
Je potěšitelné, že předsednictví komise přijal ing. Patrný, architekt MěÚ. Dalšími členy této komise 
byli: tajemník ing. Žák, vedoucí staveb. úřadu p. Oumrt, jeho další pracovník ing. Fišer, dosavadní 
členové prac. skupiny ing. Javorský, PhDr. Cogan. ing. Chval, PhDr. Maierová a archeolog muzea 
mgr. Prostředník.
Pracovní skupina spolupracovala na přípravě ročního plánu regenerace MPZ od výběru akcí přes 
jednání s vlastníky až po jednání s pracovníky referátu kultury OkÚ v Semilech a SÚPP v 
Pardubicích.
Na doporučení skupiny byly v rozpočtu města zohledněny dvě velké rekonstrukce památkových 



objektů - secesní budova SUPŠ a část kostela sv. Františka. Komise se pak také vyjadřovala k 
některým problémům, jež se při rekonstrukcích vyskytly - detaily na fasádě SUPŠ, barva omítky 
kostela sv. Františka apod., projednávání rekonstrukce a přístavby městského divadla. Velice 
bouřlivé bylo jednání mezi architektem a památkáři v případě nového domu pod spořitelnou (čp. 
95), kterého se někteří členové komise zúčastnili. Spor se dostal až před zastupitelstvo, které v 
případě neexistence jím schválených podrobnějších archit. studií nemá mnoho možností investora 
ovlivnit. Provokující návrh domu se skleněným válcem byl samozřejmě diskutován i na stránkách 
místního tisku.
Je dobré, že se jako člena komise podařilo získat muzejního archeologa, který podle zákona provádí 
dohled při všech zemních pracech a jeho odbornost je pro práci komise velmi potřebná. Během 
tohoto roku proběhly výzkumy na budoucím staveništi v sousedství spořitelny a předtím i v areálu 
TS. Zároveň svou činností přispíval archeolog i k zlepšení informovanosti stavebníků o jejich 
dalších povinnostech.
Na podzim se již komise soustředila na přípravu podkladů pro regeneraci MPZ v roce 1997 - bylo 
navrženo pokračovat v rekonstrukci kostela sv. Františka, zahájit rekonstrukci divadla a přispět i 
soukromému žadateli, majiteli Pacltovy hutě ve Skálově ulici (p. Vybíral). Vzhledem k tomu, že v 
MR byla projednána nutnost postupně připravovat celkovou rekonstrukci náměstí, vyjadřovala se 
komise i k variantám připravovaným městským architektem.
Při souhrnném hodnocení péče města o památkové objekty je třeba v posledním roce zařadit na 
přední místo dokončení fasády SUPŠ (1995 - 1996, 3 mil.), která nyní důstojně uzavírá celou 
Skálovu ulici. Ta se postupně stává chloubou města. Pro budoucí rekonstrukci náměstí bylo také 
důležité zahájení rekonstrukce kostela sv. Františka s přísp. 200 tis. z MPZ a 60 tis. korun z 
rozpočtu Města. Městská památková zóna, to je ale celé centrum města. A tak i takové akce, jako 
rekonstrukce čp. 84 nebo rekonstrukce veř. WC ve Skálově ul. ze strany města, či rekonstrukce 
objektů v soukromém vlastnictví čp. 3 a 4, hotel Cleopatra aj.) jsou důležitými aktivitami, které do 
této kapitoly nedílně patří.



Kronika Města Turnova za rok 1996 - V. ZDRAVOTNICTVÍ A 
SOCIÁLNÍ PÉČE
Turnovské zdravotnictví, ať již provozované městem nebo soukromé, se potýkalo s problémy, které 
byly v celostátním měřítku způsobeny absencí dlouhodobé koncepce v řízení tohoto rezortu. Kruh 
začínal od neplacení povinných odvodů zdravotním pojišťovnám ze strany některých 
zaměstnavatelů. Navíc bylo asi chybné povolit hned na počátku změn činnost značného množství 
zdravotních pojišťoven. Jejich aparát včetně nových honosných budov v mnoha případech s výše 
uvedeným neplněním předpokládaných příjmů vedl k jejich nesolventnosti a zániku. Jednou z 
největších takových pojišťoven byla např. Hornická, dále Salvus, Garant Hospital aj.,které dlužily 
zdravotnickým zařízením a jednotlivým lékařům miliony. Přislíbené garance státu nedosahovaly 
výše dluhů. Jiné pojišťovny se pak často ve svých platbách opožďovaly. Kruh se uzavíral platební 
neschopností nemocnic vůči dodavatelům léků a zdravotnického materiálu. Navíc vlastní 
hospodaření všech těchto zařízení byla zatím stále velmi neprůhledné a především v tisku bylo 
užíváno rčení, že ve zdravotnictví "mizejí peníze jako v černé díře".
A tak se musel tento rezort vyrovnávat během roku s mnoha problémy. Je dlužno podotknout, že 
turnovská nemocnice si při snaze o co nejúspornější provoz vedla ve srovnání s ostatními 
zařízeními poměrně úspěšně.

Městská nemocnice

Městská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením v Turnově a jedinou nemocnicí v okrese 
Semily, která byla převedena do majetku města a je městem zřizována jako příspěvková organizace. 
Tím se stala vůbec největší příspěvkovou organizací Turnova, neboť zaměstnává na 300 
zaměstnanců a její rozpočet na tento rok dosahuje téměř 89 100 tisíc korun, což je o 12 mil. více 
oproti roku 1995.
Přestože až do roku 1995 vykazovala MN každým rokem zisk nebo alespoň vyrovnaný rozpočet, 
naplánovalo její vedení na rok 1996 ztrátu 14 mil. korun. Tu se po několika jednáních komise pro 
nemocnici podařilo zkorigovat na 10,6 mil. korun. Jako důvod tohoto propadu byl uváděn zákonný 
nárůst mezd, narůst odpisů vzhledem ke zprovoznění nového interního pavilonu, růst provozních 
nákladů i zahájení nejnutnějších rekonstrukčních prací. Zpočátku se nemohlo počítat s žádným 
růstem na straně tržeb - ty byly naplánovány ve výši 78 500 tis. korun. Teprve minimální úprava 
ceníku pojišťoven v polovině roku alespoň trochu tyto ztráty zmírnila.
V uvedených výdajích však nebyly zakalkulovány investiční potřeby, z nichž nejdůležitější se jevilo 
vybavení dvou operačních sálů ve třetím poschodí nového pavilonu (2x2,2mil.) a zaplacení 
pozastávky firmy BaK ve výši 1,3 mil. Kč.
Město plánovalo, že by mohlo poskytnout ze svého rozpočtu asi 5 mil. Samozřejmě by tyto finance 
raději směřovalo do nových investic, než do krytí případných ztrát. To znamená, že čím více se 
bude management nemocnice v čele s ředitelem MUDr. Eckertem snažit o provozní úspory, tím více 
bude moci s pomocí města inovovat své technické vybavení nebo rekonstruovat zastaralé provozy.
Situace ve financování nemocnice nebyla během roku vůbec jednoduchá. Ceník za služby 
znevýhodňoval lůžkové provozy, které byly dotovány z výhodněji hrazených ambulancí. Z hlediska 
potřeby zachování základních nemocničních ošetření toto spojení za současného způsobu 
financování umožňovalo udržet ztrátu nemocnice ještě v únosné míře. Hodnotily se také různé 
výhodnější nabídky při pořizování nových přístrojů, i výběr léků a zdravotnického materiálu byl 
důležitý. Po zvažování, zda vypsat nové výběrové řízení na dodavatele léků, souhlasila nakonec MR 
se stanoviskem vedení nemocnice, že po novém průzkumu zůstala jako cenově nejvýhodnější 
lékárna v Rovensku p. Tr., které z větší části zásobuje nemocnici doposud.
I přesto, že je v Turnově Střední zdravotnická škola, pociťuje nemocnice trvalý nedostatek 
středního zdravotnického personálu. Roli zde hraje nejen nedostatečné platové ocenění, ale i 
náročná pracovní doba.



Všechny tyto záležitosti projednávala velice intenzívně komise pro nemocnici a často se turnovskou 
nemocnicí zabývala i rada, popř. městské zastupitelstvo.
Jednou z nejvýznamnějších letošních událostí nejen pro nemocnici a město, ale i pro celé 
Turnovsko, bylo dokončení a slavnostní otevření nového pavilonu ve čtvrtek 4. dubna. 
Následujícího dne si mohla tyto prostory prohlédnout i turnovské veřejnost.
Celá stavba byla vybudována nákladem téměř 75 mil. korun. Do přízemí se přestěhovala 
gynekologie, 1. a 2. patro začalo sloužit interně a ve 3. poschodí se nacházejí dva moderní operační 
sály. Bohužel vzhledem k velké finanční náročnosti úplně nového vybavení bylo nutné 
zkombinovat při jejich zařizování nové přístroje s technikou z původních operačních sálů. Vždyť 
jen jeden moderní operační stůl stojí dnes 2 mil. korun. Přesto i za těchto podmínek vzniklo v 
turnovské nemocnici moderní zdravotnické pracoviště, které bude moci jak v běžných tak v 
nadstandardních pokojích poskytovat pacientům z celé spádové oblasti péči odpovídající již 
evropským požadavkům.
V závěrečném výsledku hospodaření bylo potěšitelné, že nemocnice dokázala snížit plánovanou 
ztrátu, takže příspěvek 5.700 tis. z městského rozpočtu mohl být použit na plánované investice a 
doplatek BaKu.
Pacientům z celého Turnovska slouží také Záchranná služba a lékařská služba první pomoci, která 
byla od 1. ledna t.r. v souvislosti se změnou její organizace a se zánikem Sdružení ambulantních 
zařízení přestěhována do areálu nemocnice a stala se součástí Záchranné služby. Záchranná služba, 
v jejímž čele stojí MUDr. Patka, absolvuje denně 5 - 7 výjezdů (nejčastěji se jedná o náhlé zhoršení 
dlouhodobých chorob). Díky zmodernizovanému vozovému parku i technickému vybavení je 
poskytnuta pacientovi pomoc v průměru do 15 minut po ohlášení. Zdejší Záchranná služba dokonce 
spolupracuje s libereckou Leteckou záchrannou službou pro ošetření a převoz složitých případů.
Obvodní, zubní a někteří odborní lékaři měli své ordinace v různých částech města v podstatě 
nezměněném složení, protože zdravotní pojišťovny svými smlouvami udržovaly setrvalý stav této 
péče.

Sociální  problematika

Turnovské sociální služby

Během roku byl dokončován čtvrtý penzion pro důchodce v komplexu u kasáren. Ačkoli se do něho 
první obyvatelé stěhovali až počátkem roku 1997, připravovala sociální komise již letos pravidla 
pro přidělení 36 nových bytů. Ta byla projednávána i v městské radě. V celém komplexu všech čtyř 
penzionů bylo k dispozici 120 bytů, z toho 26 pro dvojice. Vzhledem k tomu, že dosavadní 
zkušenosti a reakce obyvatel předchozích pavilonů byly velice příznivé, počet žádostí o tyto nové 
byty se během roku stále zvyšoval. Již na jaře bylo evidováno téměř 250 žádostí. Městská rada 
souhlasila, aby přednost dostali ti žadatelé, kteří v Turnově uvolní svůj dosavadní byt. Těch bylo 
nakonec devět. Dalších několik bytů bylo ponecháno k přidělení sociální komisi přímo pro 
nejnaléhavější případy. O ostatních žadatelích z Turnova rozhodl los. Několik bytů bylo také 
ponecháno pro žadatele cizí a ze spádového území, kteří si na takový byt připláceli. Stejně byl 
stanoven příplatek i za nadstandartní byty 2+1.
V měsíci květnu vzrostla podle platných vyhlášek cena nájemného jak v penzionech tak v domech s 
pečovatelskou službou, a to ze 7,- na 9,- Kč za 1 metr čtverečný podlahové plochy. Také musel být 
zvýšen poplatek za služby na údržbu společných prostor ze 60,- na 130,-Kč vzhledem k tomu, že 
skutečné náklady činily 140,-Kč. Nový nájem v penzionech za byt pro jednotlivce činil tedy 886,-
Kč (pův. 760,-Kč) a pro dvojici 1550,-Kč (pův. 1300,-Kč). Přes tyto poplatky přispívalo město na 
provoz částkou 1.998 tis. korun.
Péči o důchodce doplňují v Turnově dva domy s pečovatelskou službou - u nemocnice ve 28 bytech 
bydlí 28 lidí, na Výšince je 93 bytů, které obývá 101 spoluobčanů. Dále asi 100 lidí využívá 
pečovatelské služby poskytované přímo v domácím prostředí za cenu prozatím pro důchodce 



přístupnou (dovoz obědů, nákupy, úklid). Částka vynaložená z městského rozpočtu na provoz domů 
s pečovatelskou službou dosáhla výše 2.659 tis. korun.
Celý komplex péče o starší spoluobčany by měl v budoucnu doplnit domov důchodců. Rada a 
nakonec i městské zastupitelstvo schválilo záměr vybudovat jej v sousedství nemocnice s využitím 
stávajícího skeletu po plánované zubní poliklinice. Vzhledem k objemu stavby byl projekt řešen 
architektonickou soutěží, vítězem se stal kolektiv arch. Kolaříka z Prahy. Jednání o prováděcím 
projektu, zvláště o jeho ceně, která vedl především ing. Žák, byla velice zdlouhavá a nepříjemná 
vzhledem k narůstajícím finančním požadavkům vítěze soutěže.
Svou činnost dále rozvíjely chráněné dílny pro postižené spoluobčany, i když samo občanské 
sdružení Fokus, které jejich vznik v minulém roce iniciovalo, bylo v této činnosti značně závislé na 
podpoře pracovnic sociálního odboru a některých členů sociální komise. Asi nejaktivnější byly v 
tomto směru MUDr. Eva Šolcová jako předsedkyně komise a paní Kocourová, vedoucí zmíněného 
odboru. Tyto dílny byly postupně vybavovány dalším zařízením a činnost byla stále různorodější. 
Docházela sem např. paní Ludmila Matoušová s dcerou a návštěvníci dílen se s nimi věnovali např. 
tkaní, vykonávali příležitostné zakázky např. pro tiskárnu. Koncem roku bylo na jednom z jednání 
rady rozhodnuto, aby se tyto dílny staly součástí Turnovských sociálních služeb.
Pro malé pacienty, různým způsobem postižené děti, sloužilo již od listopadu 1990 dětské centrum 
v budově jeslí v ul. Kosmonautů. Ve třech odděleních je zde poskytována nepřetržitá komplexní 
péče v oblasti výchovné, rehabilitační, logopedické a psychologické 35 dětem z Turnova a 
nejbližšího okolí. U 17 dětí se jednalo o velmi vážné komplikované postižení. Kolektiv pracovníků 
se velice odpovědně snažil vytvářet postiženým dětem podmínky pro vstup a začlenění do 
normálního života.
V objektu je provozováno ještě jedno oddělení jeslí jako jediné toto zařízení ve městě. Vzhledem k 
tomu, že maminky většinou zůstávají se svými dětmi déle doma, vyhovuje rozsah tohoto zařízení 
potřebám města. Ačkoli kapacita je propočítána pro 13 dětí, docházelo jich sem pouze 11. Ředitelka 
MUDr. Čepková, zdravotní sestry ve stacionáři a v jeslích, provozní personál jsou zaměstnanci 
MěÚ (14,2 úvazku), 3 učitelky speciální MŠ a logoped jsou financovány Školským úřadem v 
Semilech. Na provoz Dětského centra vynaložilo město za svého rozpočtu v tomto roce 1.880 tis. 
korun.
Je zřejmé, že kromě milionových dotací na městskou nemocnici je v městském rozpočtu 
pamatováno nemalými částkami i na sociální péči. Kromě výše uvedených zařízení vyřizuje také 
sociální odbor MěÚ žádosti o dorovnání hranice životního minima a některé dávky pro zdravotně 
postižené.(Ostatní dávky OkÚ prostřednictvím referátu státní sociální podpory a Česká správa 
sociálního zabezpečení.) Tyto finance vložené městem na poskytování a rozšiřování sociální péče 
jsou dokladem, že i v Turnově je zřejmá snaha dostat se postupně na evropskou úroveň péče o starší 
spoluobčany, i když je to cesta dlouhá a nepostupuje se na ní tak rychle, jak by si všichni 
zainteresovaní přáli. Pro poznání možností a cizích zkušeností v této oblasti mají přínos i kontakty s 
holandským Reeuwijkem, kam byla např. díky MUDr. Evě Šolcové na jaře pozvána pracovnice 
penzionu paní Svobodová. Vrátila se s nadšením a jistě s novými nápady, z nichž některé by snad 
bylo možné realizovat i u nás. Holandští přátelé také pomáhají finančně např. při vybavování 
chráněných dílen.



Kronika Města Turnova za rok 1996 - VI. ŠKOLSTVÍ
V roce 1996, resp. ve školním roce 1996/1997 se počet v Turnově provozovaných předškolních a 
školních zařízení nezměnil.
V souvislosti s nastupujícími slabšími populačními ročníky nastávají některým školním zařízením 
především existenční problémy. Vzhledem k tomu, že školy dostávají finanční příspěvky podle 
počtu žáků, můžeme se setkat s určitými formami konkurenčního boje, a to jak ve školách 
základních tak především ve školách středních. Pokud je toto soutěžení založeno například na 
rozšiřování nabídky a možností vzdělání, přináší prospěch žákům stejně tak jako zájem vedení škol 
na stále lepším technickém vybavení budov apod. Většinou se tato snaha soustřeďuje na rozšiřování 
výuky jazyků a informatiky, a to od co nejnižších ročníků. Některé školy pořádají např. dny 
otevřených dveří, zvláště školy střední, ale v listopadu se takováto akce konala např. i na III. ZŠ, 
která v tomto směru patřila asi k nejaktivnějším.
Rodiče museli ve stále větší míře počítat se zvyšujícími se výdaji na vzdělání svých dětí. Zatímco v 
minulosti dostávaly děti veškeré učební pomůcky zdarma, nyní si již po několik let musely samy 
pořizovat sešity, na středních školách i učebnice aj. pomůcky. Ve svém důsledku tento fakt však 
jistě obsahoval i důležitý výchovný moment, kdy se děti učily více si těchto věcí vážit.
V souvislosti s rostoucími cenami potravin se také zvyšovaly ceny obědů ve školních jídelnách (11,- 
až 13,- Kč podle školy a věku dítěte). Přesto byla tato forma stravování stále velmi výhodná a byla 
využívána většinou žáků. Od 1. ledna bylo zrušeno žákovské jízdné, tzn. významná sleva jízdenek 
ve veřejných dopravních prostředcích. V rámci nových sociálních dávek vznikl rodičům nárok na 
příspěvek na dopravu dítěte v případě, že příjem rodiny nepřesáhl dvojnásobek životního minima. I 
v tomto případě však byl výdaj rodiny na dojíždějícího žáka vyšší než dříve.

Mateřské  školy

Město Turnov provozovalo v tomto roce 8 mateřských škol s 19 třídami klasickými a dvěma 
logopedickými. Školky navštěvovalo asi 530 dětí. Vzhledem k tomu, že v posledních letech 
postupně klesá počet narozených dětí, zeslabuje se nápor žadatelů o umístění dítěte do těchto 
přeškolních zařízení. Vlivem tohoto populačního trendu se v podstatě dostane na každého žadatele. 
Kromě úhrady stravného se od rodičů vybírá i příspěvek na provoz, který umožňuje postupně 
vylepšovat prostředí v jednotlivých školkách, ať již se jedná např. o nábytek, hračky a výchovné 
pomůcky.
Z investičních akcí byla realizována plynofikace IV. MŠ Mašov a V. MŠ ve Zborovské ul.
Ve většině mateřských škol ve městě probíhá výchova dětí klasickými metodami v rámci osnov 
ministerstva školství s důrazem na přípravu v předškolním věku.
Od těchto metod se liší výchova v jedné ze dvou tříd 8. mateřské školy v Daliměřicích, kam dochází 
5O dětí. Zde bylo od školního roku 1990 - 1991 městským zastupitelstvem povoleno provozovat 
jednu třídu v duchu walfdorfské pedagogiky. Hlavní metodou walfdorfského školství je nápodoba, 
rozvoj intelektuálních sil dítěte je záměrně odsunován až do pozdějšího věku. Práce pedagogů je 
založena na doplňování vzdělání ve speciálních seminářích. Tento způsob výchovy je rozšířen v 
mnoha zemích světa s centrálou ve Stuttgartu. V republice však zatím existují pouze čtyři MŠ 
tohoto typu. Velkou podporu mají např. v Semilech, kde dokonce funguje i základní walfdorfská 
škola. Sem ve výjimečných případech dojíždějí i děti z Turnova, pokud rodiče dávají tomuto 
způsobu výchovy přednost. Jinak děti z této MŠ mohou postoupit do jakéhokoli typu základní 
školy. Na podzim letošního roku se ředitelka 8. mateřské školy Květa Loukotová, podporována částí 
rodičů (zvláště ze Spolku přátel 8. MŠ), obrátila na městskou radu s žádostí provozovat celou 
školku jako walfdorfskou. Po několikerém projednávání této problematiky ve školské komisi a 
nakonec i v radě bylo s vedením školky dohodnuto počkat s tímto krokem, až budou vytvořeny 
zákonné předpoklady k provozování alternativního školství, a to i v přeškolním věku, což by mělo 



být již v příštím roce.

Základní školy

V Turnově jsou již tradičně čtyři základní školy o celkovém počtu 76 tříd, kam dochází asi 1.800 
žáků. Nejvíce dětí navštěvuje I. Základní školu, ale od minulého roku trvá neutuchající zájem 
rodičů o III. Základní školu v Žižkově ulici vzhledem k jejímu bezkonkurenčně nejmodernějšímu 
vybavení. Vedení základních škol se v tomto roce nezměnilo. (pánové Rytíř, Vavřich, Bárta).
Aby se předešlo případným problémům, kdy by např. byla pro velký zájem obsazena škola v 
blízkosti bydliště dítěte a to by muselo docházet do školy podstatně vzdálenější, připravil odbor 
školství novou vyhlášku. Jednalo se o stanovení spádových obvodů jednotlivých škol, aniž by tím 
bylo dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou. Městské zastupitelstvo tuto vyhlášku 
projednalo a přijalo na svém zasedání dne 31. října.
Změnu přineslo i uzákonění 9tileté povinné školní docházky, s čímž byly na některých školách 
spojeny organizační potíže se zajištěním této změny a problémy nastaly také středním školám, jimž 
nastal roční výpadek v naplnění prvních ročníků.
Byť mezi školami existovala vzájemná konkurence, nepřerostla snad v nějakou nevraživost či 
nepřátelství. Ředitelé škol se scházeli nejen v rámci školské komise, ale např. brzy po začátku 
školního roku se ředitelé sešli na tiskové konferenci, jež byla věnována situaci v turnovském 
školství. Koncem roku byla zase z iniciativy ředitele III. ZŠ mgr. Bárty založena sekce učitelů pro 
výuku výpočetní techniky.
Při základních školách byl i nadále zajišťován provoz školních družin. Na částečné krytí jejich 
neinvestičních nákladů se vybíral od rodičů příspěvek v přijatelné výši 50,-Kč.

I. Základní škola (Skálova ul.)

Škola měla i nadále umístěny třídy ve třech budovách. Ve školním roce 1995/96 navštěvovalo školu 
v 31 třídách 759 žáků (407 chlapců, 352 dívek), čímž se toto zařízení řadí trvale k největším v 
okrese. Ve školní družině bylo zapsáno 105 žáků. Škola měla 73 pracovníků, z toho 49 
pedagogických (46 učitelů, 3 družinářky), v funkci ředitele působil J. Rytíř. Provoz školy včetně 
školní jídelny zajišťovalo 24 zaměstnanců.
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 85 dětí, ale 17ti byla školní docházka odložena. Zůstalo tedy 69 
prvňáků (1 opakuje). Přijímací řízení vzhledem k zahájení devítileté školní docházky se v tomto 
roce nekonalo. Pouze žáci z 5. tříd se mohli hlásit na víceleté gymnázium - bylo jich přijato 17.
Na počátku školního roku 1996/97 navštěvovalo tedy školu 810 žáků, počet tříd vzrostl o tři.
Kolem 15% žáků studuje s vyznamenáním, více než 1% neprospívá, někteří žáci druhého stupně 
mají i problémy s neomluvenými hodinami.
Kromě běžné údržby, zřízení odborných učeben literatury, dějepisu, rodinné výchovy, došlo v tomto 
roce k náročné akci. Během prázdnin se započalo s rekonstrukcí vzduchotechniky školní jídelny a 
kuchyně. Vzhledem k zjištěnému stavu se muselo přikročit k zásadní rekonstrukci objektu v 
hodnotě 7 mil. korun. Akce se protáhla až do listopadu, provoz byl slavnostně obnoven v pondělí 
18. listopadu. Ve stravování žáků vypomohly okolní školní jídelny (včetně sousedního internátu 
SHŠ), kde také dočasně našly zaměstnání i kuchařky. I když se podařilo vyřešit jednu "havárii", 
vzápětí se objevila další. Konstrukce sousední tělocvičny se totiž ukázala jako zcela nevyhovujjící. 
Aby nebyl ohrožen život dětí, muselo být toto zařízení uzavřeno a na příští rok bylo nutné počítat s 
řešením tohoto stavu, což bude jistě finančně neméně náročné jako v případě jídelny.
Škola má dlouholetou sportovní tradici. Talentovaní žáci jsou zařazováni do speciálních tříd. Např. 
z Atletického poháru okresu si starší žáci i žákyně přivezli 1. místo, velice úspěšní byli i v okresním 
kole Poháru Českého rozhlasu - starší žáci 1. místo, ostatní kategorie místo druhé. V krajském kole 
obsadili starší žáci pěkné třetí místo. 1. místo se podařilo získat v Olympijském běhu, Zátopkově 



štafetě či v disciplínách dlouhodobé soutěže "Nejlepší Turnovák". Výčet sportovních úspěchů by 
však mohl ještě pokračovat.
V matematických soutěžích získali nadaní žáci přední místa v okrese, hodně účastníků mělo i 
zápolení na poli dějepisu a literatury. Tradičně se řeší ekologické projekty - "Kyselý déšť", "Ozón" 
a "Řeka".

II. Základní škola (ul. 28. října)

V závěru školního roku 1995/96, tedy na konci června 1996 měla škola 502 žáky (247 chlapců, 255 
dívek) ve 22 třídách. Školní družinu navštěvovalo 82 dětí, možnosti školního stravování využívala 
většina (483).
Z pedagogického sboru odešli St. Sedláček a M. Vavřich. Působilo zde 28 stálých a 6 externích 
učitelů, 3 družinářky, 19 provozních zaměstnanců. V čele školy stojí Zd. Vavřich.
Na základě zápisu budou 2 první třídy navštěvovat 44 žáci (z toho 1 opakuje), 10 žákům byl 
povolen odklad.
Na víceleté gymnázium se hlásilo z 5. ročníku 30 žáků, bylo jich přijato 16. Jedna žákyně byla 
přijata do Jičína.
Na rozdíl od I. ZŠ se žáci v této škole věnují o trochu méně sportovním soutěžím. Potěšitelné jsou 
však výsledky z krajského kola olympiády v Čj - Radka Syrová, která vyhrála okresní kolo této 
soutěže byla v kraji, 3. místo si z okres. kola recitační soutěže přivezl Pavel Faltus. V soutěži 
mladých historiků se M. Bradáčová probojovala do oblastního kola.

III. Základní škola

K počátku kalendářního roku 1996 měla škola 502 žáky (262 dívky, 240 chlapců) ve 21 třídě. Škola 
měla jako jedna ze dvou škol v okrese 9. ročník. Ve školní družině bylo zapsáno 109 žáků a ve 
školním klubu 85 žáků. Pod vedením mgr. Karla Bárty zde vyučovalo 28 pedagogů, 3 vychovatelky 
a v nové školní knihovně pracovala odborná knihovnice Pavlína Ornstová. V této rozsáhlé budově 
včetně malé "školičky" dále pracovalo 16 provozních pracovníků, většinou uklízeček.
V přijímacím řízení na střední školy bylo přijato na víceleté gymnázium 14 žáků z 5. ročníku. 21 
žáků z 9. ročníku odešlo na střední školy (11) nebo do učebních oborů (9 SOU nebo ISŠ), 1 žák 
nebyl přijat.
Při zápise byli do prvních tříd zapsáni 92 žáci ve 4 třídách, 10 dětem byla povinná školní docházka 
odložena.
Moderní škola přilákala k přestupu i 25 dětí (či jejich rodiče) z okolních škol, především od 2. 
stupně přibyly i děti z okolních vesnic.
Od září 1996 navštěvovalo III. ZŠ 600 žáků, což je maximální kapacita školy. Z toho důvodu bylo 
nutné zvýšit počet tříd na 24, tzn. o 3 třídy. Za dva roky takto vzrostl takto počet z původních 422 
dětí, které ještě navštěvovaly starou školu na Výšince.
Kromě vynikajících žáků má také škola i děti problematické stejně, jako tomu je i v ostatních 
školách. Kromě toho, že několik jedinců nezvládlo učivo daného ročníku (v průměru 5 žáků na 
každém stupni), je zajímavý např. nárůst počtu neomluvených hodin u starších dětí na 2. stupni, což 
se u mladších žáků nevyskytuje. Tento jev ale zcela odpovídá současným problémům ve výchově 
mládeže.
Ale nyní již k úspěchům: zvláště žáci nižších ročníků se zúčastnili literární a výtvarné soutěže 
Putujeme za pohádkou, kterou každoročně organizuje E. Kordová z Městské knihovny. Mezi ně 
patřili např. I. Hrdina (jeden z nejúspěšnějších), L. Vélová. J. Verich, J. Mikl, Z. Bukvicová, M. 
Salibová ad. Starší žáky zase více přitahuje sport, zvláště lehkoatletické disciplíny, i když se škola 
celkově umístila v okrese na 6. místě, možná vzhledem k absenci tělocvičen a dalších sportovišť. A 
tak vybudování tohoto zázemí zůstává důležitým úkolem nejen pro vedení školy, ale zvláště pro 
vedení města do budoucna.
Novou školu si prohlédl kromě různých návštěv i ministr školství I. Pilip (7. května).



IV. Základní škola v Turnově - Mašově

Škola v okrajové části Turnova si i přes slabší populační ročníky udržuje dostatečný počet žáků ve 4 
ročnících. O její kvalitě i výhodnosti menšího počtu žáků ve třídách svědčí jejich dobrý prospěch 
(prospěli všichni) i např. to, že se všichni přihlášení dostali do primy turnovského gymnázia. Ve 
školním roce 1996/97 nastoupilo do prvního ročníku 20 dětí. Vyučují zde 4 učitelky a jedna 
pedagogická pracovnice je ve školní družině. Děti se stravují v sousední mateřské škole. V září 
vystřídala dlouholetou ředitelku V. Barchánkovou, která odešla do důchodu, v její funkci St. 
Šmucrová.

Základní zvláštní škola

Školu navštěvují 124 žáci. V prvním stupni měla škola po jedné třídě, ve druhém stupni byly 
otevřeny pro každý ročník třídy dvě, nyní i 2 třídy deváté.
Od 1. ledna 1996 se stal místo MěÚ zřizovatelem školy Okresní školský úřad, a to především z 
důvodů finančních. Podle nových pravidel by město muselo hradit provoz školy a nájem výhradně 
ze svého rozpočtu. Velké problémy byly i v platbách za děti z okolních obcí, byť byl jejich počet ve 
ZVŠ padesátiprocentní.
V červnu školu ukončilo 11 žáků, z nichž 10 jich bylo přijato na OU, 1 do pracovního poměru. 
Pomocnou školu absolvovali 2 žáci, jeden pracuje, ale pru druhého se zaměstnání nepodařilo nalézt.
Ve škole vyučovalo v tomto školním roce 17 pedagogických pracovníků včetně ředitele J. 
Drbohlava. Pro výuku mělo velký význam, že 15 z nich mělo nebo si doplňovalo speciální 
pedagogickou kvalifikaci. Chod družiny zajišťovala jedna pracovnice a dále zde bylo 6 provozních 
pracovníků.
Do důchodu odešly učitelky L. Jachková a S. Mrázová, nahradily je M. Jarošíková, čerstvá 
absolventka Pedagogické fakulty a St. Emmerlingová, která sem přešla ze III. ZŠ a věnuje se 
dlouhodobě dětem s vývojovými poruchami učení. Pedagogický sbor také v tomto roce postihla 
náhlá ztráta, když po náhlé těžké nemoci odešel Stanislav Sajdl.
Ve speciálně pedagogickém centru nahradila P. Blumelovou absolventka pražské sociální akademie 
L. Valtrová, provd. Macounová. V jednotlivých speciálních výchovných oblastech působili v tomto 
centru pedagogové školy. Pan učitel Filsak také pomáhal v socializaci mentálně postiženým 
dospělým v chráněných dílnách Fokus. Centrum uspořádalo čtyřikrát tzv. Sobotníčky, kam mohly 
docházet děti v doprovodu svých rodičů. Smyslem bylo jednak vyhledávání problémových dětí a 
poskytování rad rodičům, jak s těmito dětmi jednat.
Pro děti byly velkým přínosem návštěvy plaveckého bazénu nebo lyžařský výcvik ve Vysokém n. J.
Zvláštní škola se vždy mohla pochlubit vynikající zájmovou činností, kterou svým dětem 
zajišťovala. V tomto roce zde pracovalo 8 zájmových kroužků. Jedna z největších akcí byla 
uspořádána k 50. výročí trvání školy. Byla to výstava dětských prací na hradě Valdštejně, která zde 
potrvala celou návštěvní sezonu. Pro důchodce v penzionech připravily děti velikonoční program. 
Velikou radost měli i účastníci soutěže Putujeme za pohádkou, kdy osm z nich bylo za své výtvarné 
práce odměněno v turnovském divadle knihami.

Základní umělecká škola

Zastoupení uměleckých oborů se v tomto školním roce nijak nezměnilo. Zůstává stejný počet žáků i 
pedagogů (13 interních a 19 externích), a to pod vedením ředitele Vl. Johna. Pro téměř 500 dětí z 
Turnova i okolí, které navštěvují školu mnohdy i několikrát v týdnu, je tento způsob využití volného 



času důležitým faktorem v jejich výchově. Nedostatek učeben dal vzniknout plánu na nadstavbu 
školy o jedno podlaží. Na jeho realizaci se však dosud nedostává městu financí.
Žáci umělecké školy se již tradičně zúčastňují různých soutěží a uměleckých vystoupení, které jsou 
významnou motivací v jejich další práci. Ve škole se taková soutěž konala 20. února. Jednalo se o 
okresní kolo národní soutěže ve hře na klavír a o dva dny později proběhla podobná soutěž na 
smyčcové nástroje, kytaru a pro akordeonové soubory. Z Turnova zde uspěli houslisté V. Růčka a L. 
Velová, violoncelisté Z. Foprechtová a M. Vyskočil. mezi kytaristy vynikl nadaný M. Leták, který 
jako jediný postoupil do krajského kola.
Nejvýzamnější událostí v tomto roce byla pro školu jistě oslava 50. výročí založení. Vyvrcholila 
slavnostním koncertem minulých i současných úspěšných žáků v přeplněném městském divadle 
(23. května). Vedle tohoto setkání i pamětní sborník ukázal, jak významnou roli hraje v životě 
Turnova tato škola. V červnu vystoupil dívčí pěvecký sbor Carmina na koncertě k 135. výročí 
Pěveckého sboru Antonín Dvořák, což bylo významnou kulturní událostí nejen tohoto měsíce, ale i 
celého roku. Hned na počátku školního roku 1996/1997 se uskutečnil zájezd tohoto sboru do 
maďarského Keszthély. Vyvrcholením byl koncert v tamějším zámku. O měsíc později bylo toto 
vystoupení reprízováno v turnovském divadle. Další vystoupení tohoto velice aktivního sboru, který 
pracuje pod vedením Vl. Grundové, mělo již vánoční náplň. Nadšený ohlas sklidilo pásmo koled, se 
kterým děvčata vystoupila v programu Mikulášského odpoledne v turnovském muzeu. Tradicí se již 
stalo vystoupení Carminy v Mariánském kostele na Štědrý den odpoledne.
Po pravidelných interních koncertech pro rodiče v sále školy uzavřela ZUŠ kalendářní rok velkým 
vánočním koncertem v městském divadle (16. 12.), kde vystoupili nejlepší sólisté, přípravný dětský 
sbor Karmínek a dechový soubor s novým dirigentem V. Sajbtem.
Také úroveň dechových oborů se zkvalitňuje, takže školní dechovka bude i nadále připravena 
vystoupit na různých akcích ve městě. V květnu se její členové zúčastnili zájezdu do Německa 
(Halle) a vystoupili na přehlídce v Kopidlně.
Ve velkém smyčcovám sboru nastala zásadní změna v jeho vedení. Paní Milena Zelená, která po 
dlouholeté obětavé činnosti, kdy vychovala několik generací turnovských houslistů, ukončila svou 
náročnou práci v orchestru. Vystřídala ji nejdříve Vladimíra Vydrová a na podzim se ujal této práce 
mladý učitel Bohumil Lédl. Také působení tohoto uskupení je již ve škole tradiční. V únoru se konal 
společný koncert s houslovou školou manželů Illetškových a orchestr vystoupil i na závěrečném 
výročním koncertě školy v divadle.
Prázdninové soustředění mladých hudebníků ZUŠ v Pleskotech nebylo letos jediné, protože v 
polovině září odjely dva autobusy s žáky a jejich nástroji v doprovodu učitelů a některých rodičů do 
italského letoviska Cavallino. Moře, výlet do Benátek i dalších míst v okolí spolu se společným 
nácvikem zanechaly ve všech účastnících bohaté zážitky.

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

Tato příspěvková organizace města, jejíž 2 stálí zaměstnanci a 20 externích vedoucích zájmových 
útvarů, jsou placeni Školským úřadem v Semilech, je od svého počátku vedena Karlem Štrinclem. 
Na zajištění provozu letních táborů jsou přijímáni ještě další pedagogičtí i provozní pracovníci.
V 19 zájmových útvarech pracuje přes 300 dětí z turnovských škol. Účastníci příležitostných akcí 
se však mohou počítat na tisíce. Vzhledem k zaměření vedoucího střediska převažuje v jeho náplni 
sportovní činnost. Atletické závody různé úrovně, Běh Šetřilovskem ve spolupráci se Sokolem, 
Pohár Čs. rozhlasu ad. - to jsou již tradiční akce, které k činnosti střediska neodmyslitelně patří. 
Spolupráce s muzeem a knihovnou se soustřeďuje na určitém zaštítění různých soutěží, které jsou 
však především zajišťovány těnito institucemi. Do jiného oboru patřil úspěch filatelistického 
zájmového útvaru, a to 3. místo na výstavě Budapest 96.
Od roku 1995 pracovaly pod hlavičkou střediska i divadelní soubory Turnovského divadelního 
studia pod vedením Petra Hakena, který čišel stále novými nápady. Koncem ledna proběhl divadelní 
festival Modrý Kocour (26. - 28. 1.), další měsíc to byla premiéra Biloxi Blues (4x), v dubnu 



netradiční pojetí Čapkovy hry pod názvem Ze života? Hmyzu! ( s tou postoupil soubor na celostátní 
přehlídku Dětská scéna 1996). Na závěr roku připravilo studio hru Celestýna v městském divadle.
Středisko pro volný čas přes veškeré problémy v provozování táborové základny v Krčkovicích 
zajišťuje téměř po celé léto její využití. O letošních prázdninách se zde vystřídalo na 125 dětí, a to 
nejen z Turnova.

Střední školy

Tento vyšší vzdělávací stupeň prožíval letos větší či menší problémy v souvislosti se 
znovuzavedením devátých tříd základních škol. V době, kdy v republice existuje na 1 200 středních 
škol, způsobil tento zásah problémy s naplněním jejich kapacity. Některé ani neotvíraly první 
ročníky.

Gymnázium Turnov

V tomto školním roce pokračovaly ve škole tři formy studia: čtyřleté - 3 třídy, 98 žáků
sedmileté- 8 tříd, 237 žáků
osmileté - 4 třídy,125 žáků
Školu tedy navštěvovalo k 1. září 1996 celkem 460 studentů v 15 třídách. Vedení školy preferovalo 
především osmileté studium, které nejen navazuje na historické tradice, ale také umožňuje nejlépe 
připravit nadané žáky na vysokoškolské studium. V přijímacím řízení na vysoké školy uspělo i v 
nynějších tvrdých konkurenčních podmínkách 80% uchazečů.
V čele školy stál Miroslav Sucharda, jeho zástupci byli PaedDr. J. Dudková a ing. I. Hájek. Dále 
zde působil základní kádr 24 pedagogů a dalších 12 s neúplným pracovním úvazkem. Provoz včetně 
jídelny zajišťovalo 18 zaměstnanců. (Do důchodu
odešla např. J. Malínková, která zde působila 20 let jako sekretářka).
Vzdělávací plán, obohacený systémem jazykových, přírodovědných, matematickofyzikálních, 
humanitních, estetických a odborných seminářů, umožňuje obměňovat a doplňovat obsah vzdělání 
podle individuálních potřeb a zájmů studentů. Většina učebních hodin je realizována v odborných 
učebnách pro jednotlivé předměty. Novinkou je v tomto školním roce středeční tzv. přednáškový 
program určený specifickým a aktuálním tématům.
K vynikajícím studijním úspěchům patřila stříbrná medaile Petra Matouška na chemické olympiádě 
v Moskvě. Odborný zájem tohoto vynikajícího studenta se nyní dále rozvíjí na Přírodovědecké 
fakultě v Praze. Kvalitní je i jazyková výuka. V roce 1996 ukončili tři studenti (Balabán, Čepek a 
Knobloch) s dobrým hodnocením studium v USA, od září byli dva studenti zařazeni mezi 20 
stipendistů ke studiu ve Velké Británii (Sehnal, Bílková).
Pro gymnázium jsou již tradiční velice různorodé aktivity studentů - studentský časopis Herolt, 
orchestr Jazz kvintet (umělecký vedoucí Jos. Uchytil, zal. v říjnu r. 1995, od dubna t.r. spolkem 
TKS) a také Turnovské divadelní studio je složeno z velké části ze studentů této školy. Někteří 
studenti se zase účastní historických a literárních soutěží - studentka sexty Eva Hrdinová zvítězila 
svou prací o Abigail Horákové v celostátní soutěži pořádané Nezávislou památkovou unií.
Nejen studiem živ je člověk, a tak bychom ve škole našli i několik úspěšných sportovců. Lenku 
Novotnou, jejímž největším uspěchem byla zlatá medaile z MS v radiovém orientačním běhu v r. 
1994, dohnal v této disciplině letos v létě Jakub Oma. Stal se nejen mistrem Slovenska a ČR v 
pásmu 3,5MHz, ale v pásmu 144 MHz byl nejlepším evropským juniorem na mistrovství v 
bulharském Borovci. Moderní gymnastka Martina Poršová, trénující od r. 1994 v Brně pod vedením 
naší reprezentační trenérky Zd. Schinzelové, získala letos na mistrovství republiky 5. místo. Dále 
reprezentovala naši republiku na mezinárodních závodech v Rakousku, Izraeli a Slovinsku.
Ke vzdělání dnes patří i poznávací zájezdy - letos vyjeli studenti do Holandska (výměnné kontakty 
s gymnáziem v Goudě), Francie a Itálie.
Dobrou úroveň školy ocenil i ministr školství I. Pilip při své návštěvě v úterý 7. května.



Integrovaná střední škola

Současný stav studijních a učebních oborů, jejichž složení se formovalo od r. 1992, odpovídá 
potřebám žáků, organizací i firem. Proto se nadále počítá především se zkvalitňováním výuky a 
výchovy.
Škola má k dispozici 18 učeben (z toho 8 odborných), 2 hřiště (jedno dostalo v tomto roce umělý 
povrch - slavnostní otevření se konalo 3. září), využívá sousední tělocvičnu, fitness centrum a bazén 
na Výšince. Kolektiv 25 interních a 12 externích pedagogů vede PaeDr. Jarosl. Šonský.
Studijní i učební obory, jejich složení a počet studentů se oproti minulému roku nezměnily. Celkový 
počet žáků se přibližuje číslu 500.
Teoretickou výuku učebních oborů, kterou škola zajišťuje pro jednotlivá střediska praktické 
výchovy a pro soukromé firmy, navštěvuje 340 učňů.
V červenci proběhly závěrečné zkoušky učňů i studentů. Maturitní zkoušku na rodinné škole složilo 
30 studentek, z toho 8 s vyznamenáním. Je potěšitelné, že všechny chtějí zkusit štěstí na vyšším 
studiu. Nástavbové studium dokončilo z 33 přihlášených pouze 23, kteří byli u maturit úspěšní.
Závěrečné zkoušky skládalo 141 učňů, 4 z nich neprospěli. Na učebním oboru rodinné školy (zam. 
obchodně podnikatelské) složilo závěrečné zkoušky 26 žákyň.
V novém školním roce byly, tak jako jinde, omezeny první ročníky. Škola otevřela pouze učební 
obor zlatník a klenotník, který má celostátní působnost. Byli přijati 23 žáci.
Stejně tak byly otevřeny i nástavbové obory pro vyučené, kam nastoupilo 60 přihlášených (22 při 
přijímacích zkouškách neuspělo).
V této škole je již tradičně bohatá mimoškolní činnost od odborných exkurzí, výstav, soutěží až po 
sportovní akce. Exkurze mají vést především k rozšíření poznatků jednotlivých odborností, a tak si 
některé obory prohlédly Destu Děčín, harrachovskou sklárnu, výrobu šperků DUV Granát i těžbu 
suroviny v Podsedicích atd. Pravidelně žáci navštěvují literární pořady městské knihovny, výstavy a 
expozice OMČR, v září vyjeli na strojírenský veletrh v Brně, konaly se poznávací zájezdy do 
Drážďan (březen a květen) a do Anglie (duben).
Svou práci prezentovali žáci na výstavě "Dílna módy 96", a to především obory zlatník a klenotník.

Obchodní akademie a hotelová škola

K 30. červnu měla škola 371 studentů, z toho obchodní akademie 117 a hotelová škola 254, což 
bylo o 6 studentů méně, než na začátku roku (4 byli dokonce vyloučeni pro špatné chování). Pod 
vedením ředitele Ot. Špetlíka zde vyučovalo 38 pedagogů.
Někteří studenti měli problémy s prospěchem, což se nakonec projevilo i při maturitách. Z 
celkového počtu 83 žáků OA bylo připuštěno k této zkoušce 77 studentů a na HŠ z 50 pouze 34 
studenti. Na ostatní čekaly náhradní poprázdninové termíny.
Ve školním roce 1996/1997 navštěvovalo školu celkem 275 studentů, z toho 95 OA a 180 HŠ. 
Obchodní akademie se dělila na dva základní obory - peněžnictví a manažment, cestovní ruch.
Díky svým odborným znalostem mohou studenti především hotelové školy zajišťovat různé 
slavnostní akce ve městě (otevření pavilonu nemocnice, zahájení provozu nové samoobsluhy u 
nádraží (SAMA) apod. Dále to byla pravidelná prezentace školy na Gastro 96 v Liberci a Chodník 
96 v likérce Dolní Bousov. Ve spolupráci s různými firmami probíhala také individuální praxe 
studentů, jejichž obzory rozšiřovaly i zahraniční exkurze a praxe (Belgie, Německo, Francie). S 
úspěchy se vraceli studenti také z různých odborných, sportovních, společenských aj. soutěží - dobří 
byli např. barmani na celostátních akcích v Praze, Karlových Varech Novém Městě n. Met. atd.
V prvních měsících roku 1996 připravil ředitel školy nástin projektu, který byl pak dále 
zpracováván vedením města a projednáván jak v různých komisích, tak v radě i městském 



zastupitelstvu. Jednalo se o návrh rekonstrukce objektu horních kasáren, kde by mohl vzniknout 
nový školní areál. Vyřešily by se tím jak mnohé problémy školy, tak především města, které by na 
svém území mělo místo chátrající ruiny nový smysluplný objekt, byť by nová střední škola byla v 
majetku státu. Cesta za státními dotacemi až ke konečné realizaci však není a ještě nebude 
jednoduchá.

Střední uměleckoprůmyslová škola

Tradiční turnovská odborná škola vychovávala ve školním roce 1996/1997 v denním čtyřletém 
studiu 149 žáků. Působilo zde 18 pedagogů, dalších 11, většinou důchodců, je zaměstnáno na 
částečný úvazek. Ředitelem je akad. mal. Václav Žatečka.
V současné době je do rámce vyučovacího studijního oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých 
kamenů začleněno 5 studijních zaměření: plošné a plastické rytí kovů, zlatnictví a stříbrnictví, 
broušení a rytí drahých kamenů, umělecké odlévání. Jejich obsah je zaměřen na výchovu a vzdělání 
středních výtvarnětechnických pracovníků, ať již v individuálních uměleckořemeslných činnostech 
nebo v podnikatelské sféře. Nejnadanější se také připravují ke studiu vysokých škol.
Každoročně škola absolvuje i poměrně bohatou výstavní činnost. Kromě stálých muzejních expozic 
(Turnov, Jablonec n. N. ad.) se každoročně podílí na národním sympoziu uměleckých kovářů 
Hefaiston na hradě Helfštýně a spoluorganizuje s turnovským muzeem mezinárodní sympozium 
Kámen a šperk. Práce školy byly prezentovány i při výstavě na řeckém vyslanectví v Athénách a na 
výstavě českého uměleckého školství v italské Pise.
V souvislosti s blížícím se výročím Turnova byla škola požádána o vytoření návrhu pamětní 
medaile a loga města. Dokončeny byly počátkem roku příštího.

Střední zdravotnická škola

Školní rok 1996 končilo maturitou 41 studentek ze dvou ročníků. Vzhledem k tomu, že byla 
zavedena devítiletá školní docházka, bylo i v této škole možné, že se neotevřou první ročníky. Proto 
byl proveden nábor v posledních ročnících středních škol pro pomaturitní studium. Díky tomu se 
podařilo otevřít 2 pomaturitní ročníky pro obor všeobecná sestra.
K významné změně došlo ve vedení školy. Ředitelka Eva Mazánková odešla o prázdninách do 
důchodu a ve výběrovém řízení byla vybrána jako nejlepší mgr. Lenka Nováková.
Škola se v mimoškolních aktivitách soustřeďuje na akce blízké vlastní náplni studia. V únoru byla 
např. uspořádána charitativní akce pro bezdomovce a Bosnu - sběr šatstva, přikrývek ad. (poř. 
Charita Úpice.)
V literární soutěži "Patříme k sobě", kterou vyhlásil Školský úřad v Semilech, získala za své básně 
Martina Halaszová 4. - 10. cenu.

Střední odborné učiliště obchodní a společného stravování SČMSD, s.r.o.

Ve školním roce 1996/97 se v učilišti připravovalo na své povolání 360 žáků, o něž se staral 27 
členný pedagogický sbor složený z učitelů a mistrů odborného výcviku pod vedením ředitelky Evy 
Pugnerové.
Hlavním předmětem činnosti byla i v tomto roce výchova a vzdělávání žáků v učebních oborech 
prodavač se zaměřením na potraviny, smíšené zboží, textil a oděvy, dále pak v oboru kuchař číšník. 
Komplexnost vzdělání závisela na dobré spolupráci s řadou instruktorů na pracovištích praktického 
vyučování. To bylo i letos smluvně zajištěno v celé řadě soukromých obchodů, hotelů, penzionů a 
restaurací v okrese Semily, Jičín, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec n. N. - tedy také v místech, 
odkud žáci pocházejí.



Jazykové školy
Škola Hamson s.r.o. vydržela v konkurenci různých jazykových kurzů (TKS, Dair Liberec) a nejen 
to. Rozšiřovala své služby jak o rychlokurzy tak o kurzy přímo na zakázku turnovských firem. Je 
zajímavé, že se mezi objednávkami objevila i ruština jistě spojená se zahraničními podnikatelskými 
iniciativani (např. Sklostroj).

ILMA, taneční a pohybová škola

Soukromá škola provozovaná mgr. Ilonou Šulcovou, doplňuje v Turnově vedle ZUŠ, Střediska pro 
volný čas ad. možnosti pro mimoškolní vyžití mládeže. Škola pracuje s dětmi všech věkových 
kategorií a za několik let vychovala úspěšné a hlavně zanícené tanečníky. Nejvýznamnější akcí 
letošního roku byla asi účast na mezinárodní taneční soutěži, pořádané v rámci Mistrovství světa v 
moderních tancích ve Švédsku. Sestry Lidye a Lucie Rindtovy nenašly ve své kategorii a disciplíně 
Duo Dancing přemožitele a přivezly si skvělé 1. místo. K dalším akcím pak patřil I. ročník 
pohárové soutěže "Disco Český ráj 96" (17. 3.), účast na Mistrovství republiky v Bohumíně a 
regionální kolo formací. Na Mistrovství ČR v hlavní kategorii v disciplíně Break Dance získal 
nejcennější medaili Tomáš Veselý, druhé místo vybojoval jeho kolega Jan Loukota.



Kronika Města Turnova za rok 1996 - VII. KULTURA

Tradičně bohatý kulturní život Turnova zaznamenal několik skutečně vrcholných akcí, které svým 
významem daleko přesáhly hranice města.
Tak jako loni musíme jmenovat Turnovské staročeské trhy, které se letos zařadily do
celého seriálu akcí uspořádaných Okresním muzeem Českého ráje u příležitosti 110.
výročí jeho založení. Slavnostní vernisáž vynikajících obrazů s motivy Českého ráje
od předních českých malířů, večer v divadle i celostátní konference historiků na
zajímavé téma "J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době" spolu s
trhy vytvořily z Turnova ve dnech 9. - 12. května skutečně celostátně významné
kulturní centrum.
V červnu vystoupil na slavnostním koncertu v turnovském divadle Pěvecký sbor
Antonín Dvořák u příležitosti 135. výročí své činnosti. Byl vydán i pěkný pamětní
sborníček.
Vrcholný hudební zážitek pak měli všichni ti, kteří 13. července v kostele P. Marie
vyslechli dílo F. Mendelssohna - Bartholdyho "Oratorium Eliáš" v podání švýcarského
pěveckého sboru Singkreis Rapperswill se sólisty a Filharmonickým orchestrem
České Budějovice. Produkčně odvážnou akci pořádal člen této filharmonie p. Kraus,
turnovský rodák a bývalý žák zdejší hudební školy, ve spolupráci s Turnovským
kulturním střediskem a pod záštitou Města Turnova.
Na podzim přilákala do turnovského divadla více než tři stovky posluchačů Hana
Hegerová, která by samozřejmě naplnila daleko větší sál. Milovníkům stylu country,
kteří zcela zaplnili sál turnovského kina, byl určen jedinečný dvojkoncert americké
legendy Tonyho Trischky a skupiny Druhá tráva s Robertem Křesťanem.
Předvánoční čas je již tradičně pro mnohé z nás spojen s Rybovou mší "Hej mistře",
jejíž koncertní podání si ve dvou vystoupeních Turnovského orchestrálního sdružení a
Pěv. sboru A. Dvořák vyslechli hudbymilovní posluchači v zcela naplněném
turnovském divadle. Stejně působivé pak bylo toto provedení v rámci půlnoční mše v
kostele P. Marie o Štědrém večeru.

Městské kulturní instituce

Turnovské kulturní středisko

Toto kulturní zařízení nadále působilo ve dvou objektech - na Střelnici a v Městském
divadle, přičemž oba jsou značně poškozeny, a proto kladou i značné nároky na
údržbu. O tom svědčí i materiál zpracovaný v rámci koncepce sanace kulturních
zařízení. Nadějné bylo schválení této koncepce zastupitelstvem a zároveň
upřednostnění rekonstrukce a přístavby divadla jako jedné z priorit rozpočtu roku
1997.
TKS má 5 stálých zaměstnanců včetně ředitele Václava Feštra, 4 zaměstnanci pracují
na vedlejší prac. poměr, na příležitostné práce jsou přijímáni další pracovníci dle
potřeby (např, uvaděčky, pořadatelé). Náročný rozsah činnosti však při tomto obsazení
klade skutečně veliké pracovní nároky na všechny zaměstnance. Zvláště je pociťován
nedostatek údržbářských profesí při současném stavu budov (1 stálý zaměstnanec), a
tak ředitel usiluje o personální posílení na tomto úseku.
S novým rokem 1996 byla provedena závažná změna v přípravě kulturní sezóny,
která se změnila podle všeobecného systému na podzim - jaro bez ohledu na
kalendářní rok. To přineslo více práce v postavení jarní sezóny a hned následně v



přípravě sezóny 96/97. Tento rok se také stabilizovala nová organizační struktura
zařízení.
Průběžně byly jednotlivé kulturní akce hodnoceny po ekonomické stránce i z hlediska
zájmu diváků. Lze říci, že úspěšnější jsou pořady, jejichž hlavními aktéry jsou
účinkující známí z televizní obrazovky, i když nemusí jít o zcela hodnotnou akci.
Bohužel právě tento okruh pořadů je finančně nejvíce náročný a při kapacitě zdejších
sálů nebo při jejich neúplném obsazení na nich TKS stejně prodělává. Zároveň však je
třeba konstatovat, že každý z žánrů má v Turnově své příznivce a během celého roku
nedošlo k situaci, že by muselo dojít ke zrušení programu pro vyložený nezájem
diváků.
Příspěvek na činnost TKS ze strany města neustále stoupá, a to nejen vzhledem k
zvyšujícím se provozním nákladům, ale i vzhledem k zákonnému růstu mezd
(polovina příspěvku). Na tento rok činil 1.412 tis. Kč, více než 400 tis. bylo vydáno na
údržbu budov.
Samostatnou položku rozpočtu v tomto roce tvoří poprvé částka 150 tisíc, která je
určena nejen na činnost 10 kulturních spolků pracujících pod hlavičkou TKS
(Turnovský big band, Dechovka TKS, DS A. Marek, Pěv. soubor A. Dvořák,
Loutkářský soubor Na židli, TOS, Jazz kvintet, DS Černej vdovec, Pěv. sbor Musica
Fortuna a Lédl kvartet). Nárok na podporu Města mají totiž i ostatní kulturně
zaměřené spolky, které provozují svou činnost v Turnově a splní kulturní komisí
stanovená pravidla pro rozdělení městské dotace. Tato komise byla také radou a
zastupitelstvem pověřena, aby podle stanovených pravidel tyto částky přidělovala.
Při podrobnějším hodnocení akcí lze konstatovat:
Střelnice - v prostorách této budovy se konalo celkem 248 akcí, z toho 61 kulturních.
Na ně přišlo 7.349 diváků ( z toho však bylo 34 tanečních a jiných kurzů s 3.070
účastníky). Konalo se zde 10 koncertů, z nichž největší úspěch měl Jazzový večer (26.
1., 173 div.), Swingová neděle (17. 3., 196 div.) a Swingové odpoledne (24. 11., 127
div.). Naproti tomu "debaklem" skončil Večer při svíčkách s Pavlem Novákem (22.
11.) a pouhými 49 diváky. Tento zpěvák jedině uspěl dvěma pořady pro školy, jichž se
účastnilo 642 dětí v rámci vyučování (22. 11.). Na Střelnici se tradičně konají taneční
akce pro děti (Discohrátky 21. 1. - dokonce 259 malých tanečníků) i plesy pro dospělé
(ples házené, volejbalistů, rybářů atd.) - 8 akcí mělo 1.786 návštěvníků. Novou tradicí
se stalo využívání sálu pro různé prodejní akce, především obnošený textil. Městské
divadlo - čísla ukazují, že divadlo je daleko využívanějším kulturním zařízením než
Střelnice. Konalo se zde 167 kulturních akcí (divadla, THV, koncerty, pořady a
pohádky pro děti), na něž přišel úctyhodný počet 19. 235 diváků.
Divadelní představení by se dala rozdělit na profesionální a amatérská, zajišťovaná
Turnovským divadelním studiem. Letos měli organizátoři šťastnou ruku při výběru -
snad až na tři případy, kdy zde byly dvě stovky diváků, byla všechna představení
beznadějně vyprodána, a to i v případě, že se konala třeba dvakrát. Tradičně velký
úspěch sklidila dvě lednová představení Divadla J. Cimmermana, One Man Show M.
Donutila, Turnováci se mohli seznámit s poetikou Divadla Sklep Praha, tleskali
humoru Josefa Dvořáka, K. Černocha a J. Wimmera. Na tato představení přišlo letos
do divadla 3.410 diváků.
Turnovské divadelní studio pod vedením Petra Hakena zde pořádalo 5 představení
Festivalu Modrý kocour a 7 představení z vlastního reportoáru (Biloxi Blues, Ze
života? Hmyzu!, Jak Jaromír ke štěstí přišel a premiérovou Celestýnu (7. 12.) -
celkem 1.626 diváků.
Zájemci o divadlo však mohou navštěvovat i liberecké divadlo a pražské scény v
rámci abonentních cyklů nebo formou příležitostných zájezdových představení.
Jednou měsíčně se konají Turnovské hudební večery, o jejichž programovou náplň
pečuje zdejší Kruh přátel hudby, činný především díky neutuchající energii



dlouholetého předsedy Karla Knopa. 9 koncertů navštívilo 1.223 posluchačů, největší
zájem byl o vystoupení houslisty Ivana Ženatého (20. 3., 179 div.), Turnovské
orchestrální sdružení (27. 11., 141 div.) a Linha singers (12. 12., 191 div.). Průměrná
návštěvnost ostatních koncertů vážné hudby byla kolem 120 posluchačů, což
samozřejmě někdy činilo problémy při pokrytí nákladů. Na druhé straně je nutné tento
trvalý zájem podporovat a snažit se ještě více propagovat tyto umělecky hodnotné
akce.
Větší zájem vzbudily některé z ostatních koncertů - bezkonkurenčně vede již
zmiňovaná Hana Hegerová (13. 11., 316 div.), tradičně lákají vánoční koncerty
souboru Musica Fortuna (19. 12., dva koncerty, 489 div.). Příznivci operety si přišli na
své při pořadu Králové operety Karlín (13. 5., 231 div.), v Turnově také vystupovala
Kozlovka, folkové skupiny (Nezmaři, Tres a Zuzana Navarová), Fleret a Jarmila
Šuláková a další. Na 300 diváků vyslechlo Rybovu mši a TOS na dvou koncertech 10.
prosince, v divadle se konaly 4 koncerty ZUŠ.
Velice úspěšná jsou představení pro děti - výchovné koncerty a pohádky, které jsou
navštěvovány mateřskými školami nebo žáky ZŠ v rámci vyučování - takových
pořadů se v divadle konalo 48 a navštívilo je téměř 8 tisíc malých diváků.
Poslední kapitolou jsou akce konané mimo vlastní zařízení - např. koncerty v kině,
kostele nebo v létě na zámku Hrubý Rohozec. Kino pojme větší počet posluchačů -
např. koncert Marie Rottrové navštívilo 357 diváků (28. 3.). Výjimečnou událostí pro
milovníky folku a country byl koncert skupiny Druhá tráva a amerického zpěváka
Tonyho Trischky 20. listopadu (467 diváků). Ti, kdo mají rádi dechovku uvítali
známou Moravanku (10. 11., 334 div.)
Někteří Turnováci nejednou kritizují nedostatečnou žánrovou pestrost programů,
jejich nízkou kvalitu a podobně. Již jen tento neúplný přehled však spíše svědčí o
opaku. Zdá se, že naproti tomu by někdy kritiku mohli vyslovit pracovníci TKS, když
vynikající programy, navíc jistě finančně značně náročné, nebyly dosatečně veřejností
ohodnoceny a jejich návštěvnost nesplnila očekávání. Bylo tomu zvláště v letní
sezóně, kdy asi nejkřiklavějším případem bylo vynikající mezinárodní provedení
oratoria Eliáš. Finanční náklady na jeho konání dosahovaly jistě částky kolem 100
tisíc, a přitom koncert v kostele P. Marie navšívilo pouhých 154 posluchačů. Ti však
byli odměněni nevšedním zážitkem. Tato akce by se co do umělecké hodnoty jistě
mohla označit koncertem roku 1996.
O kulturním dění tradičně informuje Kulturní zpravodaj vydávaný TKS. Postupně
získává novou tvář, stále více se zde objevují také informace MěÚ Turnov.

Kino

Od minulého roku pracuje městské kino jako příspěvková organizace a navíc od
poloviny roku v úsporném provozu. Příspěvek z městského rozpočtu činil 946 tis.
korun. Vedle ředitele M. Kerpla jsou zde zaměstnáni ještě 3 pracovníci, uvaděčka,
promítači ad. na částečný prac. úvazek.
Kino nyní hraje 5 dnů v týdnu 1x denně. V roce 1996 se uskutečnilo v obou kinech
297 filmových představení (230 městské, 67 letní). Je vybaveno promítací technikou
na projekci širokoúhlých filmů 35 mm, i odpovídající reprodukční technikou.
Kapacita je je 400 sedadel (letní po redukci 600).
Celková návštěvnost činila letos 27.119 diváků (budova 19.866), tržby činily
695.203,-Kč.
Návštěvnost naštěstí v posledních letech začala mírně stoupat - letos v budově přišlo
na představení průměrně 91,3 diváků. V letním kině to bylo oproti loňsku méně, ale



jistě to v mnohém zavinilo nepříznivé počasí - 108 div./předst.
Ve skladbě filmových představení převažovaly filmy americké provenience. Je však
potěšitelné, že největší návštěvnost zaznamenal film český - Kolja (12 předst., 3.216
div.).
Sál kina se využíval více než loni k různým nefilmovým akcím. TKS zde např.
pořádalo větší koncerty, ale také vedení kina organizovalo několik zajímavých pořadů.
Největší úspěch má každoročně Diashow cestovatele L. Šimánka (14. 4.), dvě
představení shlédlo 900 diváků.
Úsporný provoz celkem zefektivnil provoz kina na míru pro město únosnou.

Městská knihovna Antonína Marka

V městské knihovně bylo zaměstnáno v letošním roce 7 stálých pracovníků včetně
ředitelky Dany Altové. Vzhledem k tomu, že již uplynulo 10 let od rekonstrukce
budovy, v níž dnes toto zařízení sídlí, bylo by třeba vynakládat stále větší částky na
údržbu. Ještě problematičtější je stav poboček - v Turnově II zatím ve škole (což
prostorově nevyhovuje), v pečovatelské službě na Výšince, po rekonstrukci by bylo
možné zprovoznit i pobočku na Malém Rohozci.
Příspěvek od MěÚ činil v tomto roce 1.405 tis. Kč, více než polovinu činí mzdy.
Bohužel na údržbu budovy byla vynaložena zanedbatelná částka.
Činnost městské knihovny se kromě tradičních literárních programů pro děti a
dospělé zaměřila především na počítačové zpracování knihovního fondu a na přípravu
zahájení automatizovaného výpůjčního systému. Tímto novým způsobem se začalo
půjčovat v rekordně krátké době - 12. prosince 1996, i když ještě i potom pokračovalo
zpracovávání knihovního fondu ze skladu a na pobočkách. Tím se zároveň prováděla
revize knih. Jejich roční přírůstek činil 1.508 titulů.
Během roku si čtenáři vypůjčili 69.171 knih (z toho děti do 14 let 12.907). Počet
výpůjček se oproti loňsku opět snížil (o 1.503 ks), je ale potěšitelné, že počet čtenářů a
návštěvníků akcí vzrostl (o 42 a 1963). Navíc klesl spíše zájem o periodika, ale stoupl
počet výpůjček naučné a zvláště krásné dětské literatury. Stále více obyvatel Turnova
také využívá služeb zvukové knihovny.
Také v Turnově II vzrost zájem o zdejší pobočku, kde si děti vypůjčily o 1.270 knih
více než loni.
Kulturněvýchovná činnost městské knihovny spočívá především v invenci dlouholeté
pracovnice Evy Kordové. Jen obdivuhodné číslo 134 pořadů pro děti mluví za vše. K
tomu ještě 16 akcí pro studenty středních škol, 17 besed a 4 výstavy pro dospělé. V
této činnosti jako by knihovna alespoň částečně navázala na Barevné středy, které
prof. Jaromír Horáček před lety pořádal v klubovně tělocvičny v Turnově II.
Činnost pro děti se zaměřila i letos především na oblast práce s dětským čtenářem -
soutěže, ankety, besedy zapojily do tohoto projektu daleko více dětí než loni.
Napomohla tomu i užší spolupráce se školami. Největší význam měla akce "Čteme
všichni", která zaplnila téměř celé pololetí besedami se spisovateli a soutěžemi (J.
Suchl, Zb. Malinský, I. Borská, L. Štíplová, M. Drijverová ad.). Pět turnovských dětí
se zúčastnilo slavnostního vyhlášení ankety "Nejhezčí kniha roku" v Praze, na
ekologickou výchovu se zaměřil cyklus "Poznáváme a chráníme přírodu", literární a
výtvarné soutěže "Putujeme za pohádkou" se zúčastnilo na 1.000 dětí, což je téměř
celý první stupeň ZŠ. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v turnovském divadle za
přítomnosti pohádkářky M. Kubátové, spisovatele Zb. Malinského a akad. mal. Vl.
Komárka. Děti si odnášely krásné zážitky, na které jistě dlouho nezapomenou. Z akcí
pro dospělé měl např. úspěch pořad věnovaný životu a dílu Karla Poláčka.



Městská knihovna působí i nadále jako metodické pracoviště vesnických a školních
knihoven, přičemž se tomuto úkolu věnuje opět především Eva Kordová. Ve vztahu k
některým obcím vznikly jisté problémy, protože mnohdy nebyly placeny částky
dohodnuté za tyto služby. Celkem se letos uskutečnilo 112 takovýchto metodických
akcí.
Nadále je městská knihovna členem různých odborných knihovnických organizací.
Hrad Valdštejn

Jak je to již obvyklé, může se tato památka v majetku města pochlubit vynikající
návštěvností - více než 61 tis. osob. Díky této návštěvnosti a z ní výplývajícím tržbám
(439 tis. Kč, ze vstupného, zisk z prodeje zboží 57 tis. Kč, celkový obrat v pokladně
přesáhl 800 tis. korun) je příspěvek na provoz této příspěvkové organizace velice
nízký. V tomto roce činil 118 tisíc korun. Mnohem více, i přes dotace MK ČR a OkÚ,
zde musí vynaložit město na rekonstrukční práce - letos dokončení soch a
rekonstrukce mostů: 700 tis.(sochy) a 2.270 ( z toho dotace na sochy poskytnuta již v
r. 1995, na most letos 1.650 tis).
Tato náročná a velice různorodá práce se daří jistě především zásluhou kastelána L.
Kouckého, který spolu s údržbářem p. Šourkem tvořil dvojici jediných stálých
zaměstnanců a který dokáže o hrad dlouhodobě pečovat nejen po stavební stránce.
Kromě krátkodobých výstav organizuje p. Koucký především v prázdninových
měsících koncerty (jako loni zde 26 krát vystupovalo např. Hradecké komorní
tucteto), vystoupení skupin historického šermu (v srpnu např. skupina Rebels ze
Zlína). apod. Na Valdštejn již tradičně patří výstavy. Sezónu zahájily obrazy Jaromíra
Vrzala, který od r. 1949 žije v Liberci a jeho dílo je inspirováno krajinou mezi
Ještědem a Troskami. Následovaly obrazy p. Poličanského a p. Záleského, byly tu
fotografie p. Hladíka. Zadní část hradu zaplnily kresby dětí turnovské ZVŠ a
Jedličkova ústavu z Liberce. Na Valdštejně byl organizován dětský den.
18. května zase ožila kaple sv. Jana Nepomuckého slavnostní poutní bohoslužbou,
která pak byla sloužena i na Vánoce. Sezónu pomáhají zajišťovat praktikanti z
turnovské hotelové školy a brigádníci.
Přes počáteční negativní vyjádření nakonec Ministerstvo kultury přece jen uvolnilo
dotaci na rekonstrukci mostů, na něž by pak měly být umístěny kopie barokních soch.
Unikátní originály po delších sporech s památkáři a také s turnovským muzeem nechal
kastelán umístit do kaple - první dvě sochy zde již stály v létě, většina byla
instalována na přelomu října a listopadu. Dva originály ještě zůstaly na Hrubé Skále u
restaurátora, akad. soch. Nováka, protože měly být v příštím roce zapůjčeny na
výstavu do Prahy.
Přestože se do hradu celý rok chodilo po provizorních lávkách, nezdá se, že by to
odradilo kolemjdoucí turisty i cílené např. školní výpravy od návštěvy této výjimečné
historické památky. Vše se dalo zvládnout jen s maximálním nasazením jak kastelána,
tak všech ostatních pracovníků.

Ostatní kulturní instituce

Okresní muzeum Českého ráje

Toto největší turnovské kulturní zařízení se sedmi stálými expozicemi (vč. pobočky
Dlaskův statek v Dolánkách s expozicí lidového interiéru a zeměď. nářadí) vyvíjí pod
vedením ředitelky PhDr. Vladimíry Jakouběové velice rozsáhlou činnost od expoziční
a výstavní až po odbornou a publikační. Neméně důležitá je spolupráce s významnými
institucemi u nás i v zahraničí, péče o sbírky, o památkově chráněné objekty, v nichž



tato příspěvková organizace Okresního úřadu v Semilech sídlí atd. V muzeu pracuje 8
odborných pracovníků (z toho 5 VŠ), 6 zaměstnanců zajišťuje provoz (údržba,
pokladna, obchod a další služby navštěvníkům). Zvláště v době návštěvní sezóny jsou
přijímáni brigádníci, praktikanti z hotelové školy apod. Vždyť v tomto roce počet
návštěvníků opět mírně stoupl a činil 56.408 osob.
V letošním roce bylo uspořádáno 32 výstav (v muzeu, v SOkA v Semilech, ale i v
jiných městech doma a v zahraničí - Mariánské a Františkovy lázně, Jílové u Prahy,
Prostějov, Reeuwijk) ) a 155 různých kulturních akcí.
Počet dosavadních přírůstkových čísel 25.931 (tj. 81.289 ks sbírkových předmětů)
vzrostl o 1.374 přír. čísel (tj. 6. 797 ks), a to zvláště díky bohaté výzkumné činnosti
archeologa mgr. J. Prostředníka a mineraloga RnDr. Řídkošila přímo v terénu.
Turnovské muzeum letos slavilo 110. výročí svého založení, a tak byl snad celý
letošní rok inspirován tímto významným jubileem. Většina nejvýznamnějších akcí
zvláště v první polovině roku byla k tomuto výročí směřována.
Těžištěm byl květen - jubilejní měsíc a zároveň začátek návštěvní sezóny. 9. května
byla slavnostně zahájena unikátní výstava "Český ráj v malbě klasiků" ze sbírek NG
Praha, Středočes. galerie Praha, Severočeské galerie Liberec a galerie v Pardubicích.
Nabitá muzejní galerie také tleskala vystoupení vynikajícího houslisty Čeňka Pavlíka.
Nechyběla ani slavnostní recepce. A pak se již všichni hosté přesunuli do městského
divadla, kde oslavy pokračovaly slavnostním večerem. Oficiální projevy přednostky
OkÚ v Semilech JUDr. D. Hůlkové a starosty JUDr. V. Šolce vystřídala se svou
osobní vzpomínkou na uplynulých 20 let v muzeu jeho ředitelka PhDr. Vl.
Jakouběová. Připomněla dobrý kolektiv, který se zde během těch let zformoval. Ten
především stojí za současnou vysokou úrovní práce této instituce, která dosáhla nejen
celonárodního významu, ale je již známá i v zahraničí. Po vtipném příspěvku ředitele
hradeckého muzea PhDr. Zd. Zakradníka nastoupil již liberecký pěvecký sbor
Kvintus. Večer ukončilo vzpomínkové pásmo o J. V. Šimákovi, o něž se zasloužili V.
Ron a M. Haken.
Druhý den byl nabitý událostmi již od rána, kdy se do Turnova začalo sjíždět na 150
účastníků (z archivů, muzeí, vysokých škol aj.) celostátní vědecké konference J. V.
Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době. Spolupořadatelem byla
Pekařova společnost Českého ráje a Asociace muzeí a galerií. Po uvítání přednostkou
OkÚ a starostou města se všichni účastníci a hosté odebrali k nedalekému domu
rodiny Šimákovy, aby se zde zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky prof. J.
V. Šimákovi (projevy přednesl dr. J. Hanzal z Hist. ústavu, MUDr. J. Šolc, předseda
Spolku rodáků a starosta JUDr. V. Šolc). Po těchto slavnostních okamžicích již
všichni účastníci odjeli autobusy na Hrubou Skálu, kde odpoledne začalo dvoudenní
pracovní jednání konference. Bylo rozděleno do tří tématických bloků: J. V. Šimák a
jeho dílo, Vlastivědná práce v době Šimákově, Současná úloha regionální
historiografie.
Večer mohli účastníci vyslechnout koncert v hruboskalském kostele a pak se věnovat
vzájemným setkáním na společenském večeru. Všechny příspěvky byly publikovány v
samostatném suplementu sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší koncem roku, a to
nákladem Pekařovy společnosti. Ta také celou koferenci financovala, samozřejmě i za
přispění města, Spolku rodáků, ale také díky soukromým darům svých členů - rodiny
Pekařovy a manželů Scheybalových.
10. května také začala kamenářská burza, která trvala tři dny a kterou připravil
mineralog muzea ve spolupráci s turnovským cechem kamenářů.
Vyvrcholením těchto dnů pak byly Turnovské staročeské trhy, které za sobotu a
neděli (11. a 12. května) navštívilo na 6 tisíc lidí nejen z Turnova, ale i z širokého
okolí. Stánky tradičních řemeslníků (brusičů, kovářů, keramiků, kameníků, sklářů ad.)
přitahovaly nejen k nákupům, ale i jen k pouhému prohlížení té rozmanité krásy. V



areálu muzea se po celé dva dny střídaly zábavné programy pro děti i dospělé
(kouzelník, módní přehlídka MV Butik p. Vrzalové, loutkové divadlo, dechovka
České buchty atd.) Všichni návštěvníci byli jistě spokojeni a radost měli samozřejmě i
muzejníci z celkově výborného dojmu a příznivé odezvy, kterou celý cyklus akcí
vyvolal. (Včetně historické soutěže pro děti, kterou muzeum na celé jaro připravilo
pro turnovské školy.)
Pracovníci muzea však v žádném případě neusnuli na vavřínech. V prvních čtrnácti
dnech měsíce července se již tradičně konalo Mezinárodní šperkařské symposium za
účasti pedagogů z výtv. akademií a vysokých škol v Praze, Bratislavě, Talinu, Kolíně
n. Rýnem, Amsterodamu, Mohuči (celkem 11 účastníků). Jeho program byl doplněn
vernisážemi tří výstav (2 v turnovském muzeu, 1 v Nár. muzeu v Praze) a návštěvami
drahokamových lokalit.
Září je vždy spojeno s přípravou posvícení na Dlaskově statku v Dolánkách - letos
mělo název Perníkové slavnosti. Návštěvníci, především děti, si nejen prohlédly jak se
perníky malují, ale samy si toto umění vyzkoušely v pro ně připravené soutěži. V
programu se nejvíce líbilo loutkové divadlo nebo vystoupení malého houslisty Jakuba
Třasáka s country skupinou.
A pak již dny rychle spěchaly k Vánocům a k výstavě Půjdem spolu do Betléma,
která dokumentovala lidové obchůzkové hry a výroční obyčeje ve vánočním období.
Byla zahájena 29. listopadu a hned druhý den se konalo sobotní odpoledne s nadílkou
Barbory pro děti (s koledami vystoupil sbor Carmina, s lid. obchůzkovými hrami
studenti gymnázia a soubor Jičíňáček). Galerie muzea přímo "praskala ve švech" a
někteří malí diváci smutně se svými rodiči odcházeli, protože se sem již nevešli.
Tento obrovský zájem turnovské veřejnosti byl pro pracovníky muzea nejlepší
odměnou za jejich celoroční práci.
V přehledu této činnosti by ještě neměla chybět výstava knižní vazby turnovského
rodáka Jiřího Plátka, výstava ze 110leté historie Pojizerských listů spojená s
fotografiemi jejich bývalého reportéra Pavla Charouska, výstava bibliofilií ze sbírek J.
Mikule z Lomnice u příležitosti 95. výr. narození Jar. Seiferta. Na podzim měla také
veliký úspěch výstava z celoživotního díla akad. mal. Jaroslavy Solovjevové u
příležitosti jejích 70. narozenin.
Neméně důležitá je pro muzeum odborná práce se sbírkami, která však není vidět
navenek. Kromě pořádání sbírkových fondů a jejich evidenci se v letošním roce
podařilo získat granty MK ČR na jejich restaurování (samozřejmě za finanční
spoluúčasti muzea). Podařilo se tak uskutečnit první etapu náročného restaurování
pův. kamenářského oltáře z kostela sv. Mikuláše, restaurován byl rukopis Dlaskových
pamětí a také nejstarší starý tisk ve sbírkách muzea - latinská bible z r. 1486.
Teprve zpracované sbírky mohou být využity pro další odbornou práci muzea (zvl.
výstavní, přednáškovou, publikační) i pro ostatní badatele, jejichž počet již tradičně
přesahuje stovku (jsou to především studenti vysokých a středních škol).
Muzeum samo vydává archeologicky zaměřený Pojizerský sborník, podílí se na
vydávání vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám, odborní pracovníci přispívají
do nepřeberného množství odborných i populárněnaučných časopisů a publikací.

Zámek Hrubý Rohozec

Expozice ve 23 zámeckých interierech i romantická architektura Hrubého Rohozce
letos přilákaly úctyhodný počet 35 tisíc návštěvníků. Zámek tak významně doplňuje
nabídku nejen pro cizí návštěvníky památkových objektů Českého ráje, ale je
připraven i pro Turnováky.



Ti se většinou zatím ještě nenaučili ve větší míře využívat kulturních akcí, které se
zde konají v rámci Turnovského kulturního léta za spolupráce TKS. Z pěti koncertů,
která se konaly od července do září na zámeckém nádvoří, bylo nejúspěšnější
vystoupení kytaristy Štěpána Raka (9. 8.,110 div.). Ještě Traxleři přilákali na 7 desítek
diváků, ale ostatní akce měly návštěvnost do 50 osob, což bylo při jejich kvalitě jistě
pro organizátory velkým zklamáním. Byť voláme po celoročním kulturním vyžití,
ukáže se pak, že neumíme připravené nabídky využít. Možná, že by pomohla větší
propagace v hotelových aj. ubytovacích zařízeních, které by snad uvítaly tuto nabídku
pro své hosty.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Politické strany

Hlavní politické strany v Turnově, do nichž se někteří občané začleňují, odrážejí
svým složením strukturu městského zastupitelstva ( kromě sdružení Sportovní blok),a
až na republikány i Parlamentu.
V letošním roce se místní organizace politických stran zapojovaly především do
přípravy a organizace parlamentních a senátních voleb, jak je naznačeno i v úvodní
kapitole kroniky. Hlavním prostředkem k prezentaci programů, kandidátů i názorů v
místním měřítku byly nejen plakátovací plochy, ale především Pojizerské listy a
místní televize. V tomto směru byla nejen před volbami, ale po celý rok vůbec, oproti
jiným stranám velice iniciativní ODA, kde především její člen p. V. Jenšovský
využíval své novinářské praxe asi nejvíce. Možnost ale byla dána v podstatě každému.
Oproti dobám minulým je třeba konstatovat, že se vytratila masovost členství v
politických stranách. S výjimkou KSČM čítají členské základny většinou několik
desítek členů.

Místní organizace ČSSD

Organizace má 26 členů a v jejím čele stojí p. Jindřich Zeman (ved. pobočky
Čedoku). Všichni členové se angažovali nejen v době voleb, ale i v místní
problematice vystupovala ČSSD velice aktivně, především pak v problémech
nastolených p. J. Kunetkou. Od doby, kdy se dostal do MZ místo p. Longina p. ing.
Cuchý, je tato organizace prostřednictvím jeho vystoupení mnohem viditelnější. 

Místní organizace KSČM

Okrskový výbor v Turnově řídí 16 základních organizací, z toho 4 městské. Celkem
má okrsek v čele s předsedou Olegem Pišlem 520 členů. Běžná činnost organizace se
soustřeďuje na co největší styk s občany, a to především formou společenských
setkání a besed ve víceúčelové budově v Daliměřicích. Často jsou jako hosté zváni i
poslanci Parlamentu za KSČM - PhDr. A. Svobodová, členka školského a kulturního
výboru, a J. Štrait., člen sociálního výboru.

Místní organizace ODA

Tato aktivní politická strana se 17 členy (předseda MUDr. Severa), měla v tomto



regionu při vobách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR největší šanci uspět díky
kandidatuře RNDr. Fr. Pelce. Její členové se scházejí každý měsíc před zasedáním
MZ, aby mohli sjednocovat svůj postup při řešení komunálních problémů. Člen této
organizace p. V. Jenšovský působí také jako jednatel Sdružení měst a obcí Českého
ráje a Nadace tohoto sdružení, zajišťuje vydávání sborníku OJKT ad., což odpovídá
tomu, jaký důraz klade ODA na nutnost vyšších regionálních celků.

Místní organizace ODS

Tato organizace má ve svých řadách 54 členů. Předsedou byl v r. 1996 zvolen ing.
Jos. Pekař. Předchozí předseda ing. Perner byl zvolen jako zástupce Turnova do
regionální rady. Organizace se schází 1 - 2x měsíčně dle potřeby, sněm se pak koná
každoročně v měsíci říjnu. Někdy jsou zváni k diskuzi na tyto akce i zastupitelé, kteří
byli za ODS zvoleni a nejsou jejími členy. Dobré zajištění předvolební agitace
přineslo v tomto regionu úspěch ing. Filipové při senátních volbách.

Církve

Římskokatolická církev

V letošním roce zažila turnovská farnost, k níž byly v tomto roce připojeny i Přepeře,
velkou organizační změnu. Po několikaleté činnosti odešel do Karlových Varů
ThMgr. Jiří Hladík.OCr., který se zasloužil především o zlepšení údržby zdejších
památek v majetku církve. Do bezvadného stavu bylo uvedeno děkanství a
zrekonstruován sousední kostel sv. Mikuláše. Zároveň byla za přispění města
připravena rekonstrukce kostela sv. Františka na náměstí. Ta však již započala v době,
kdy sem do funkce vikáře nastoupil ThMgr. Václav Vlasák. Kromě něho zde působí
jáhen, pastorační asistent a katecheté. Již závěr roku naznačil, že spolupráce s panem
vikářem jak při péči o historické památky, tak při kulturních aktivitách bude dobrá. 

Československá církev husitská

Tato církev je druhou největší církevní organizací toho druhu ve městě. Po p. faráři
Buttovi zde nastoupil pan farář Bezděčík. Vzájemná komunikace se zatím moc nedaří.
Samozřejmě se katolická církev zdá být ze strany města poněkud finančně
zvýhodňována, co se týče oprav objektů. Je to dáno ale tím, že je možné ze státních
dotací zatím přispívat pouze na památky zapsané ve státním památkovém seznamu.

Jednota bratrská

Modlitebna je v ul. 28. října spravována p. farářem Polmou, který však bude odcházet
do Železného Brodu.



Církev adventistů sedmého dne

Modlitebna byla nově členy sboru upravena v Nádražní ulici. Příslušníci této církve
uvedli v Turnově v život humanitární organizaci Adra (sídlí v kasárnách), která
shromažďuje finanční i věcné dary (potraviny, šatstvo) a poskytuje pomoc oblastem
postiženým válkou nebo přírodními katastrofami. Také zde vznikla pobočka
společnosti Život a zdraví, která organizuje přednášky o zdravé výživě, semináře na
odvykání kouření apod. Těmito formami se církev adventistů snaží co nejvíce otevírat
veřejnosti.

Církev Svědkové Jehovovi

Tato církev snad zatím nemá v Turnově vlastní modlitebnu, ale své členy usilovnou
agitací již, zdá se, získala i zde, a to v nemalém počtu. Dvojice "agitátorů" navštěvují
domácnosti a snaží se seznamovat s učením církve a tak získávat nové příznivce a
členy. Někdy je třeba poněkud zapomenout na slušné vychování, aby se oslovenému
tyto služby podařilo odmítnout.

Spolková činnost

Turnov se může od nepaměti chlubit bohatou spolkovou činností. Působí zde vedle
sebe spolky tradiční, jejichž vznik se datuje druhou polovinou minulého století, je ale
potěšitelné, že zde vznikají i spolky zcela nové, do nichž se ze své vnitřní potřeby
sdružuje především mladší generace. Právě v letošním roce se se zde na poli
kulturním vytvořily hned dva takovéto spolky. Hudební uskupení Jazz kvintet, složený
ze studentů gymnázia, nebo divadelní spolek Černej vdovec, který se snaží ve své
tvorbě o nové divadelní formy. Nedlouho zde také působí velice kvalitní hudební
skupina Lédl kvartet. Ale začněme tuto kapitolu od starší generace.

Spolek rodáků a přátel Turnova

Činnost spolku každým rokem začíná výroční členskou schůzí, kde se nejen hodnotí
činnost uplynulého roku, ale plánuje se i rok příští. Letos se členové sešli 27. ledna
1996 v restauraci Sokolovna. Předsedou spolku je po celou dobu existence MUDr. Jiří
Šolc, jednatelem je p. Aleš Svoboda. U většiny akcí nikdy nechybí činorodý M. Haken
a s fotoaparátem P. J. Hajfler. O dobré hospodaření pečuje osoba v každém spolku
jedna z nejdůležitějších - pokladník. Tuto funkci bezchybně a vždy s úsměvem
vykonává p. M. Stelzigová.
Činnost spolku by bylo možné rozdělit do tří okruhů:
- Péče o vzhled města, zvláště o jeho parkové plochy, na jejichž údržbě se členovné
spolku mnohdy sami podílejí.
- Připomínání významných turnovských rodáků - letos se spolek ve spolupráci s
Pekařovou společností zasloužil o pořízení pamětní desky prof. Šimákovi. Slavnostní
odhalení proběhlo v pátek 10. května za hojné účasti všech členů spolku. K tomu patří
i oslava tradičních výročí a významných osobností našich novodobých dějin a
osobností Turnovska formou besed, kulturních vzdělávacích pásem apod. Hlavním
organizátorem takovýchto akcí je jistě p. Mirek Haken, který buďto zajišťuje hosty -



aktéry takovýchto pořadů, nebo ve spolupráci s p. V. Ronem takováto pásma přímo
připravuje. Na nich se pak již tradičně podílí i p. V. Neumannová a někdy i další
členové Divadelního spolku A. Marek, samozřejmě i P. Haken a E. Kordová,
pracovnice knihovny.
6. března se konal vzpomínkový večer na 146. výročí narození T. G. Masaryka.
Významným hostem byl Jiří Ješ, redaktor Českého rozhlasu, spolupracovník rádia
Svobodná Evropa a nositel ceny Ferdinanda Peroutky v kategorii Publicistika.
Zajínavé besedy v městském divadle se také velice fundovaně zúčastnili prof. Jaromír
Horáček, prof. M. Špika a prof. M. Vávra. Nekonvenční hodnocení této významné
osobnosti našich dějin mnohdy vyvolalo ohlasy z publika. Druhou část vyplnilo
vystoupení Turnovského orchestrálního sdružení.
Jako součást slavnostního večera k 110. výročí turnovského muzea bylo v městském
divadle (10. května) na závěr programu uvedeno pásmo o životě a díle prof. J. V.
Šimáka. Hlavními aktéry byli již tradičně V. Ron. a M. Haken.
12. září měl před zcela zaplněním hledištěm galerie muzea veliký úspěch pořad "Jan
Masaryk, člověk a diplomat", který sestavil M. Haken, dále účinkovali V. Ron. V.
Neumannová, E. Kordová, básně J. Seiferta přednesl B. Kolliner. Rodáci pak
opakovali toto pásmo i při své návštěvě spolku rodáků v Praze.
Velkou odezvu měl i další zářijový program, který se tentokrát konal v kapli na
zámku Hrubý Rohozec a měl název "Věčný Shakespeare". Autorem byl B. Kolliner,
bývalý člen divadla v Ostravě, který nežije v Turnově sice dlouho, ale bez něhož se
dnes již žádná takováto akce neobejde.
Tyto pořady mají vysokou kulturní i vzdělávací úroveň, škoda jen, že se je dosud
nenaučili navštěvovat také příslušníci mladší generace.
- Třetí kapitolu v činnosti spolku tvoří jeho dalo by se říci "vlastní společenský život"
- čtvrteční schůze v městské knihovně, oblíbené zájezdy (letos Karlštejn, Plečnikova
výstava v Praze, Parlament ČR) a v neposlední řadě kontakty s holandským
Reeuwijkem, která počaly již v roce 1991. Letos to bylo listopadové setkání v
Turnově, kdy holandští přátelé přivezli tradiční Mikulášskou nadílku pro více než dvě
stovky turnovských prvňáčků. Program probíhá vždy v divadle, kde roli Mikuláše
převzal po p. Petrnouškovi zkušený divadelník p. M. Haken.

Pekařova společnost Českého ráje, se sídlem v OMČR Turnov

Počet členů je ustálen a pohybuje se kolem stovky. Přes mnohé styčné body se
Spolkem rodáků je poněkud rozdíl v odbornějším složení jejích členů, z nichž mnozí
pracují v předních vědeckých institucích. Širší, nadregionální význam je dán i
složením výboru, v jehož čele stojí jako předseda mgr. K. Bílek, vedoucí lit. archivu
ve Starých Hradech u Libáně, místopředsedou je PhDr. Ivo Navrátil, ředitel SOkA v
Semilech. Pracovnice turnovského muzea PhDr. Hana Maierová a J. Petrušková
zastávají ve společnosti práci jednatelky a pokladní. Společnost se zaměřuje
především na regionálnmí historii a vlastivědu.
V letošním roce byla společnost hlavním aktérem celostátní konference J. V. Šimák a
poslání regionální historiografie v dnešní době. Konference měla veliký úspěch, psalo
se o ní nejen v regionálním, ale i v odborném celostátním tisku. 150 účastníků
odjíždělo obohaceno nejen o odborné poznatky, ale zároveň okouzleno nádhernou
krajinou v okolí Hrubé Skály, kde pracovní jednání probíhalo. Český ráj získal opět
mnoho dalších obdivovatelů. Vlastním nákladem pak společnost ve spolupráci s
okresním archivem vydala sborník příspěvků z této konference, který obdrželi všichni
účastníci a který putoval také na naše přední odborná pracoviště. Péčí PSČR vyšlo



mimořádné číslo sborníku Od Ještěda k Troskám, které bylo věnováno 110. výr.
turnovského muzea.
Zásluhou člena společnosti p. Jenšovského také již po několik let vychází jednou do
měsíce vlastivědná příloha PSČR v Pojizerských listech.

Spolky pracující při Turnovském kulturním středisku (evidováno celkem 259 členů):

Pěvecký sbor Antonín Dvořák

Ani se tomu nechce věřit, že tento nejstarší turnovský spolek slaví již 135. výročí
svého založení. Připoměňme si tedy u příležitosti tohoto jubilea alespoň několik údajů
z historie.
V roce 1861 se 9. března konala první veřejná zábava Mužského zpěváckého spolku,
jehož prvním starostou byl turnovský poštmistr Josef Hoffmann a sbormistrem Jan
Kern. Protože tímto dnem byla zahájena veřejná činnost spolku, je rok 1861
označován rokem jeho vzniku.
Zpěvácký spolek Antonín Dvořák byl vždy nedílnou součástí veřejného a kulturního
života ve městě. Z jeho podnětu původně vznikly Turnovské hudební večery, dnes
organizované Kruhem přátel hudby v čele s Karlem Knopem a TKS. Sbor stál u zrodu
slavnosti Dvořákův Turnov a Sychrov, inicioval odhalení pamětní desky A. Dvořáka
na zámku Sychrov a J. B. Foerstra na Valdštejně. Za dobu trvání nastudoval spolek
stovky sborů, kterými na veřejných vystoupeních ve městě a v nejbližším okolí, ale i
na zájezdech po republice a do zahraničí, propagoval krásu sborového zpěvu. Historie
135 let svědčí o bohatém pěveckém životě, naplněném dobrovolnou a obětavou prací
několika generací činných členů a organizátorů hudebního života v Turnově.
Současný Pěvecký sbor A. Dvořák má na 60 činných členů, postupně jej doplňují i
zástupci mladší generace. Sbor již 10 let jako předseda vede Jiří Zajíc, obětavými
sbormistry jsou Zdena Chmelíková a Miloš Vonička.
Zodpovědná příprava byla zúročena úspěšným vystoupením sboru v úterý 4. června
na slavnostním koncertě, který se konal u příležitosti letošního jubilea sborového
sboru v Turnově.
Při této slavnostní příležitosti byly předány diplomy čestného členství sboru PhDR.
Ludmile Bradové, emeritní ředitelce Muzea A. Dvořáka v Praze a paní Marcele
Machotkové, turnovské rodačce a sólistce opery ND.
Letošní sezónu, jako každý rok, uzavřel vánoční koncert sboru 26. prosince, kdy byl
kostel P. Marie zcela zaplněn.

Pěvecký sbor Musica Fortuna

V květnu zahájila Musica Fortuna sezónu koncertem, jehož hlavní aktérkou byla
sólistka souboru Eva Lédlová. Přes 200 posluchačů bylo nadšeno a odměnilo
účinkující dlouhotrvajícím potleskem.
První část roku pak byla především věnována nastudování nových čísel v repertoáru
sboru, aby bylo možné, tak jako každý rok, vyjet za hranice. Letos putovala Fortuna,
vedená předsedou V. Zajícem a sbormistrem Vítězslavem Čapkem na Slovensko, kam
ji pozval Zpevácký zbor humenských učitelov z Humenného. Zájezd se konal ve
dnech 3. a 6. srpna. Celovečerní koncert Fortuny měl veliký úspěch, stejně tak jako



vystoupení slovenského sboru o měsíc dříve v turnovském muzeu.
Dva vánoční koncerty Fortuny v turnovském divadle patřily jako vždy k
nejúspěšnějším akcím nejen v činnosti spolku ale i v turnovském kulturním životě
vůbec.

Spolek divadelních ochotníků A. Marek

Ani v letošním roce se činnost spolku nepodařilo oživit. Výjimkou jsou programy
připravované Spolkem rodáků, na nichž někteří členové spolku spolupracují. Je to
samozřejmě M. Haken a většinou paní V. Neumannová.
Naštěstí turnovská divadelní tradice nezaniká, díky aktivitám mladých, ať již v
Turnovském divadelním studiu pracujícím při Středisku pro volný čas dětí a mládeže
(viz kap. školství), nebo v nově vzniklém spolku Černej vdovec. Divadelní život v
Turnově pak výzamně doplňují loutkáři.

Divadelní spolek Černej vdovec

Letos ustavený spolek soustřeďuje mladé lidi zajímající se o divadlo. Hlavním
iniciátorem je P. Svoboda, mladý student herectví na pražské DAMU. Zda členové
vytrvají a jaká bude jejich činnost, to teprve ukáže budoucnost.

Loutkářský soubor Na židli

Během minulého a zvláště letošního roku dokázal spolek oživit a zintenzivnit svou
činnost v takové míře, že je to obdivuhodné. 42 odehraných představení pro 3.309
diváků mluví za vše. Přitom členů není mnoho - 8 dospělých a 3 děti (+ 3 čestní
členové). Na tomto dění má hlavní zásluhu především v čele stojící Petr Záruba a jistě
i p. Helena Hronešová, která je také hlavní tvůrkyní všech loutek a scén.
Začátkem roku se všichni členové pustili do příprav 6. ročníku loutkářské přehlídky
Turnovský drahokam, kterou se rozhodli po devítileté přestávce obnovit (10. února).
Letošní přehlídka byla prozatím skromná - jednodenní a konala se v komorním
prostředí přednáškového sálu CHKO Český ráj. Představení šesti souborů ukázalo, že
zájem o loutkové divadlo je i v dnešní době videa veliký, což je i pro příště zárukou
úspěchu.



Kronika Města Turnova za rok 1996 - VIII. SPORT

Začněme tuto kapitolu celoměstským hodnocením uplynulé sportovní sezóny - vyhlášením ankety o 
nejlepšího sportovce města Turnova.
Anketu pořádá již popáté Město Turnov spolu s turnovskými sportovními kluby. Organizačně se na 
akci také podílí Středisko pro volný čas dětí a mládeže. Na základě návrhů jednotlivých sportovních 
klubů, tělovýchovných jednot a spolků proběhlo vyhodnocení pěti oficiálních kategorií ankety. Od 
letošního roku sem patří i vyhlášení sportovní akce roku.
Je tak veřejně oceněna práce nejen obětavých sportovců, ale i mnoha pořadatelů významných 
sportovních akcí. Slavnostně byl proveden i zápis dalších 14 zasloužilých osobností do Zlaté knihy 
sportu města Turnova. Z městské dotace bylo vyznamenaným na předních místech ankety rozděleno 
celkem 31 tisíc Kč, ceny předával místostarosta ing. M. Hejduk. Nejlepším sportovcem Turnova za 
rok 1996 se stal juniorský reprezentant v atletice koulař Petr Stehlík.
K dalším výjimečným akcím, které se v oblasti sportu podařilo v Turnově realizovat díky aktivitě 
AC Turnov, bylo položení tartanového povrchu Mondo na sektorech stadionu tohoto klubu. Město 
přispělo ze svého rozpočtu částkou 1 mil. korun.
První rok a půl svého provozu má za sebou po rekonstrukci také krytý bazén na Výšince. Vzhledem 
k vysokým provozním nákladům město přispívá turnovským školám na plavecké hodiny žáků 
částkou více něž 500 tisíc ročně. I když to není málo, je možnost tohoto sportovního vyžití přímo v 
Turnově ze strany dětí a škol (které musely orgnizovat zájezdy do Jablonce nebo Liberce) velice 
vítána a spokojeni jsou také návštěvníci bazénu z řad veřejnosti.

Atletický klub AC Turnov

Klub evidoval v tomto roce 382 členů, z toho 285 aktivních
sportovců ve všech věkových kartegoriích. Činnost klubu se soustřeďuje samozřejmě v atletickém 
areálu, kde se letos konalo na 40 atletických akcí. Do jeho majetku patří i kvalitní tenisový kurt.
Úspěchy AC Turnov jsou v letošním roce zřejmé právě z předchozí ankety o nejlepšího sportovce 
Turnova. Výsledky byly jednoznačné - nejlepší sportovec, naděje, družstvo, trenér i akce mají 
společný domovský klub - AC Turnov. A právem. Atletika má v Turnově nejen dlouhou tradici, ale 
také kvalitní podmínky, takže výsledky a úspěchy se postupně dostavují. Nejde jen o mistrovské 
tituly, I. ligu a starty hostujících Poláků. Junioři a dorost jsou na čelních místech v České republice 
a spolupráce se školami v Turnově je také častá.
Vítězem první kategorie o nejlepšího sportovce města se tedy stal juniorský reprezentant v atletice 
Petr Stehlík. Dvacetiletý koulař vybojoval na světovém šampionátu v Sydney 4. místo výkonem 
14,62 m, je mistrem České republiky juniorů ve vrhu koulí v hale i na dráze, pětkrát reprezentoval 
Českou republiku v mezistátním utkání. Za juniory AC startoval ještě v hodu diskem a oštěpem.
Druhou kategorii o nejlepší družstvo, vyhrál kolektiv mužů AC Turnov, jež se stal v roce 1996 
desátým nejlepším týmem v České republice, když obsadil druhé místo v kvalifikaci o extraligu.
V kategorii sportovní naděje dominoval opět koulař a diskař sedmnáctiletý Antonín Žalský.
Trenérem roku se již podruhé stal Miloslav Drahoňovský, kouč běžecké skupiny AC Turnov.
Jednou z důležitých akcí, které se zúčastnilo 6 nejlepších turnovských atletů, bylo Mistrovství ČR v 
halové atletice (24. - 25. února). Účast na něm byla zároveň podmínkou pro účast na halovém ME). 
V kompletní české špičce se dokázali prosadit: F. Marek byl v kouli 6., V. Frydrych ve výšce 9., J. 
Randák v trojskoku 13., V. Novotný uspěl v 50m překážek, ženy - J. Švarná 50m př. 6. místo, E. 
Brožová na 50m 9. místo).
Muži letos chtěli znovu bojovat o účast v kvalifikaci o extraligu, pro ženy jako nováčka I. ligy bylo 
důležité se v této soutěži udržet.
Tradičním prvním místním atletickým podnikem byly opět Turnovské memoriály - letos bohužel 
pro nepřízeň počasí a deštěm zaplavenou trať odložené. Když liják ustal, konaly se alespoň 



kontrolní závody, kde bylo kupodivu dosaženo kvalitních výsledků. O čtyři dny později, 5. května, 
se již za pěkného počasí do Turnova sjel rekordní počet 170 závodníků a závodnic z 18 oddílů 
České republiky. V hodu kladivem dokonce domácí M. Procházková překonala stávající český 
rekord výkonem 54,66m. Tento svůj rekord ještě zlepšila na srpnových závodech v Litomyšli na 
55,88 m. Na 110m př. zvítězil turnovský Novotný, úspěšně si vedli koulaři Stehlík a Marek, 
oštěpaři Krámský a Letáček. V běhu na 1500 m obsadili 1. a 2. místo bratři Balcarové ( pokračují v 
rodinné tradici - otec Antonín Balcar, učitel tělocviku na ISŠ, cvičitel v TSC) V ženách obsadila 
Velová ve výšce 1. místo. Organizace takovéto akce není jednoduchá a může se zdařit hlavně díky 
takovým obětavcům, jako jsou pánové Šilhán, Svoboda, Král ad.
Dalším důležitým úspěchem a krokem ke kvalifikaci do extraligy bylo vítězství v 2. kole I. ligy 
mužů na pražské Julisce. Pak následovalo i 3. vítězné kolo a postup do finále I. ligy. V prvním kole 
této kvalifikace byli turnovští atleti druzí, 21. září se pak konalo 2. kolo v Turnově na nových 
sektorech.
Nejlepší sportovní akcí pořádanou AC Turnov se jistě stala tato kvalifikace o postup do atletické 
extraligy, jejíž technické disciplíny se již odehrávaly na moderním povrchu Mondo. Tehdy zde 
startovala celá řada reprezentantů v čele s olympijským vítězem Robertem Změlíkem.
Položení tohoto kvalitního povrchu v jednotlivých sektorech bylo největší letošní technickou akcí 
AC Turnov a zároveň prvním krokem k tomu, aby byl tento povrch jednou na celém stadionu. Akce 
byla rozpočtována na 2 mil. korun, polovinou přispělo ze svého rozpočtu město.
Z dalších úspěšných atletů jmenujme ještě např. R. Adamička (mistr ČR v běhu na 5000m na dráze 
a 10 000 m v silnič. běhu). Junioři Stehlík a Adamičko a dorostenci Žalský s kladivářem Melichem 
reprezentovali Českou republiku ve všech mezinárodních utkáních v r. 1996 s vynikajícími 
výsledky a zlepšovali ve svých disciplínách i české rekordy. Ziskem čtyř titulů, dvou bronzových 
medailí na mistrovství ČR dorostu a juniorů v konkurenci 372 sportovců ze 114 oddílů skončili na 
4. místě.
Atletické družstvo žen skončilo jako nováček I. ligy na pěkném 6. místě.

Tělovýchovná jednota Sokol Turnov

V roce 1996 pracovala v Sokole tato členská základna:
oddíl všestrannosti......387 členů
oddíl stolního tenisu.....72 členů
Klub čes. turistů........348 členů

Turnovští Sokolové oslavovali v tomto roce významné jubileum - 100 let od položení základního 
kamene jejich sokolovny. Slavilo se -jak jinak- tělocvičnou akademií (28. 11.). Zúčastnily se jí 
jednoty z Liberce, Českého Dubu, Chotyně a Hodkovic. Akademii zahájil Pěvecký sbor A. Dvořák. 
V tomto pro sokolovnu jubilejním roce se také podařilo realizovat některé rekonstrukční práce v 
této "stařence" - přes prázdniny proběhla rekonstrukce kotelny včetně topných těles a rozvodů a 
jejího převedení na plyn. Kromě dotace ze strany města (200 tis.) obdržel Sokol významnou částku 
2 mil. korun od ČOS. Ze stavebních akcí se také podařilo provést rekonstrukci sociálního zařízení.
Sokolské akce probíhaly od samého počátku roku a velkou úlohu zde tradičně hrála akce pro 
mládež. Hned ve dnech 6. - 7. ledna se konal sraz žactva ČOS s náplní orientační běh, cvičení, 
posilovna - to vše doplněné přednáškou o historii a činnosti Sokola. 21. dubna pořádali Sokolové, 
tak jako každým rokem, ve spolupráci se Střediskem pro volný čas mládeže "Běh Šetřilovskem" pro 
děti a mládež.
Významnou společenskosportovní akcí Sokola, asi největší v tomto roce, byl zájezd do 
holandského Reeuwijku (27. 4. -1. 5.). Proběhla tam vzájemná klání v míčových hrách, Sokolové 
předvedli prostná cvičení a cvičení na nářadích. Se zájezdem byli všichni účastníci velice spokojeni.
Nedlouho poté, 22. května, uspořádal Sokol Turnov vzpomínkový večer k 100. výročí narození br. 
Josefa Jireše. Pozvání přijali dcera Libuše žijící v USA a dcera Olga Blechová, dále starosta župy 



Ještědské br. Mácha a zástupci Spolku rodáků a přátel Turnova.
Ke každoročně nadšeně očekávaným společenským akcím patřily i letos bezesporu Šibřinky (15. 
března) a následujícího dne dětský karneval.
Oddíl stolního tenisu, jehož členové se scházeli v týdnu na pravidelných trénincích, soutěží ve II. 
lize. Muži obsadili v této kategorii vynikající první místo, ženy jsou čtvrté.
Turistika a všestrannost - to je oblast, kde probíhá po celý týden pravidelné cvičení všech složek 
(rodiče s dětmi, předškolní děti, žactvo, dorost, muži, ženy, starším členům je určeno zdravotní 
cvičení).
Členové oddílu podnikají pěší výlety, oblíbená jsou horská kola. Pravidelný letní tábor, společný 
pro všechny věkové kategorie, byl letos umístěn u České Lípy.
Sokol vlastní v Pleskotech svůj vlastní srub s kapacitou 45 ubytovaných. Ten je využíván od jara do 
podzimu. Táborový pobyt v tomto zařízení využívají především děti, menší i s rodiči, rádi sem jezdí 
i starší členové jednoty.
V zimních měsících je využíváno podobné zařízení v Pasekách n. Jiz.
Turistický oddíl pořádá pro své členy i pro veřejnost různé přednášky s turistickou tématikou, 
oblíbená je soutěžní akce "Achátová stezka". Velkou zásluhu mají turnovští turisté na každoročním 
obnovování barevného značení turistických stezek.

Tělovýchovná jednota - TJ Turnov

V této jednotě je organizováno 726 členů v 16 oddílech (z toho 10 čl. bez oddíl. přísl.). Novým 
oddílem se stal Musher club s 12 členy (psí spřežení). Nejpočetnější byl oddíl házené, za ním pak 
volejbalisté. Předsedou jednoty byl i nadále RnDr. O. Jarolímek, místopředsedou V. Feštr.
Většinu hospodářských problémů z minulého roku se podařilo zažehnat. Ale vážným problémem do 
budoucnosti je špatný stav sokolovny v Mašově, kde nutné opravy přesahují možnosti jednoty. 
Navíc finance na údržbu musí být prioritně směřovány na zařízení využívané větším počtem oddílů, 
tedy především na sportovní halu. Zde je již dlouho plánována přístavba se sociálním zařízením, 
protože doposud se musí využívat toto zařízení v sousední sokolovně. Naopak se zlepšil stav a 
efektivnost využití chaty v Kořenově, což souvisí i s osobou nového správce.
Při celkovém zhodnocení sportovních úspěchů jednoty lze konstatovat, že. reprezentanti v 
orientačním běhu letos nezářili tak, jak byla veřejnost jindy zvyklá. V r. 1996 získali 3. místo ve 
štafetách a 4. místo Ondřej Vodrážka (z odd. SOK) v individuálním závodě na juniorském MS v 
LOBu. Orientační běžci a jim podobná odvětví byli úspěšní na mistrovství ČR i na jiných závodech. 
V. Kvapilová získala 3. místo v ČR ve sprintu v kategorii D 20. Svým zaměřením je blízký 
orientačnímu běhu i radiový orientační běh, který má v Turnově dlouholetou tradici. J. Oma, 
student turnovského gymnázia se stal nejlepším juniorem v ROBu na ME, P. Jelínek byl třetí. 
Celkově v družsvech získali naši zlatou medaili. Úspěchy měli i kulturisté (M. Pasecká 3. místo v 
mistr. ČR žen, M. Plesarová 3. juniorkou) a také členové nového Musher clubu (psí spřežení) - na 
všech závodech se umístili do 10. místa, M. Marek, nejlepší v ČR v kat. S, byl na MS na 7. místě). 
Výkonnostní vzestup zaznamenali i kolektivní sporty, především házená, kde hraje družstvo žen 
druhou nejvyšší celostátní soutěž (jako nováček II. ligy v pol. roku 7. místo v tabulce) a také 
družstvo mužů je stále úspěšnější (vítězství v krajském přeboru a postup do III. ligy, zde v podzimní 
části na 6. místě).
Nejlepším trenérem jednoty se stal pro temto rok Tomáš Mareš, dlouholetý hráč turnovského 
basketbalu, který byl v tomto roce zvolen také předsedou tohoto oddílu.
Tělovýchovná jednota vydává každoročně obsáhlou ročenku o činnosti jednotlivých klubů. Ta je 
součástí dokumentační přílohy kroniky.

Tělovýchovná jednota - TSC Turnov



Významnou součástí TSC je oddíl juda, který si na počátku roku připomínal významné jubileum - 
35 let své činnosti.
Oddíl sdružuje 240 členů, naprostá většina je ve věku do 18 let.
Činnost oddílu zajišťuje výbor ve složení J. Vydra, T. Melíšek, J. Vele, P. Plačil, P. Kopal a P. 
Suchomel. V oddíle jsou také 3 trenéři s nejvyšší kvalifikací - Vydra, Vele, Kopal a jedna rozhodčí 
I. tř. - ing. Pelantová.
Nyní snad trochu historie u příležitosti tohoto polokulatého výročí. Oddíl byl založen v roce 1960 
při TJ Slavoj Turnov. Zakladatelem a trenérem byl vynikající československý reprezentant Štěpán 
Bouda. Prvním předsedou a zároveň trenérem dorostenek a žen, které byly později nejúspěšnější 
složkou oddílu, se stal Jiří Čihulka. V samých počátcích probíhaly tréninky v lodi a na jevišti staré 
sokolovny (vedle dnešní I. ZŠ.). V 70. letech se právě zásluhou Š. Boudy vybudovalo svépomocí 
zázemí oddílu v Jiráskově ul. (bývalá orlovna). V roce 1990 začala část oddílu cvičit ve sportovní 
hale v Turnově II., kde oddíl působí dodnes. Zároveň se výrazně podílel na založení současné TSC 
Turnov.
Výčet vynikajících výsledků a umístění turnovských judistů je velmi bohatý. Již zakladatel Š. 
Bouda byl několikanásobným mistrem republiky v jednotlivcích i družstvech. Na ME ve Vídni v r. 
1959 obsadil 5. místo. Ve 24 letech ho bohužel z další aktivní činnosti vyřadilo zranění.
Ženy pod vedením dalšího z trenérů P. Suchomela získaly třikrát titul mistryň republiky družstev, 
jednou skončily druhé. K nejúspěšnějším judistkám lze řadit A. Šťastnou-Drahoňovskou, S. 
Plátkovou. I. Bernardovou, J. Bartošovou a ing. V. Pelantovou, které obsadila na ME třetí místo atd.
V současné době startují nejlepší dorostenci za SKP Jičín v dorost. národní lize. Pět turnovských 
starších žáků obsadilo společně s družstvem SKP JC Jičín 3. místo na mistrovství ČR v r. 1995. 
Naproti tomu bohužel ženské judo v současnosti stagnuje. Naději však vzbuzují mladší i starší 
žákyně (Suchardová, Votrubcová). Muži i dorostenci bojují o účast v nejvyšší republikové soutěži.
Výbor oddílu uspořádal přes 100 celostátních soutěží nejvyšších kategorií, včetně mistrovství 
republiky seniorů a extraligu mužů. Svou tradici má Velká cena - Memoriál Š. Boudy juniorů do 20 
let. Naopak soutěž žen Velká cena Českého ráje dorostenek a žen se vzhledem k zmíněné stagnaci v 
Turnově již 2 roky nekonala.
Loni poprvé pořádal oddíl juda Velkou cenu Euroregionu NIsa (Polsko, Německo, ČR) mladších a 
starších žáků. V letošním roce proběhl tento turnaj ve dnech 8. - 9. června. Ale v dubnu se tu konala 
ještě důležitější akce - Mistrovství republiky mužů a žen.

FC Turnov

Fotbalový klub vstoupil do letošního roku jako akciová společnost, jejíž vznik byl odsouhlasen na 
valné hromadě oddílu 21. 12. 1995, nová koncepce turnovského fotbalu se však připravovala již půl 
roku předem. Skupina 5 lidí jednala s podniky a potencionálními partnery. V čele a.s. jako 
zakladatelé stáli SK Český ráj Turnov, právnické subjekty (např. Helios Plast s.r.o., Dřevostyl Brož, 
Granát DUV) i fyzické osoby (St. Burdys, dr. J. Slepička). Tím by mělo být převedeno občanské 
sdružení SK ČR Turnov na obchodní společnost FC Turnov a.s. Předsedou představenstva a 
prezidentem klubu byl jmenován St. Burdys, generálním manažerem dr. Slepička. Sekretářem zůstal 
Zb. Kotrman. Toto vedení mělo představu, že povede turnovský fotbal na profesionální úrovni a 
udrží jej v II. lize. K tomu měla dopomoci dvojice trenérů J. Dozorec a Zd. Hruška (z Bohemians 
Praha) a polovina nových tváří v mužstvu. Fotbalisté spoléhali na další sponzory i přízeň diváků.
Již na jaře však trenéři odstoupili a na jejich místo přišel v květnu Zd. Krejčí (dosavadní poradce v 
mužstvu České Skalice). O dalším vývoji v turnovském fotbale svědčily nedobré výsledky zápasů, 
ale i titulky v Pojizerských listech vypovídaly za vše: "Střelecká nemohoucnost", "Zoufalství", 
"Obehraná písnička". Přes reálné naděje ze začátku roku byla situace turnovského fotbalu velice 
neslavná a další perspektivy mnoho nadějí neslibovaly. FC Turnov hrozil sestup do České fotbalové 



ligy. Vedení a.s. se sice ještě snažilo situaci různými cestami zachránit, ale nakonec oddíl z 
celostátní II. ligy sestoupil a zahájil 10. srpna své působení v ČFL.
Během letního období se konstituoval nový realizační tým v čele se St. Burdysem, novým trenérem 
se stal K. Tichý, který přišel z Mladé Boleslavi. Jeho asistentem a zároveň sekretářem byl jmenován 
dlouholetý turnovský hráč a pak činovník Zb. Kotrman.
Sestup znamenal pro družstvo nový skromnější režim včetně odměňování hráčů i funkcionářů.
Přišel říjen a opět nový trenér - Jos. Hloušek (naposledy Bohemians). Toto střídání trenérů jistě 
nemohlo být ku prospěchu družstva a svědčilo o nedobré situaci, která v FC vlastně již druhý rok 
panuje. A tak rok 1996 končil Turnov, který na počátku chtěl znovu bojovat o postup, podzimní 
kolo ČFL v druhé polovině tabulky.

Tenisový klub Turnov

Klub, v jehož čele stojí předseda Vlad. Jenčovský a místopředseda ing. R. Tomek, měl 135 členů. Z 
toho bylo 79 mužů, 17 žen, 10 dorostenců, 3 dorostenky, 20 žáků a 6 žákyň.
Členové klubu se účastnili ve všech věkových kategoriích nejrůznějších závodů na okresní i 
oblastní úrovni. Tři členové se stali dokonce okresními přeborníky (žák J. Kaněra, z mužů P. 
Roubíček a v kat. žen E. Kokšálová).
Kromě okresního přeboru žactva uspořádal klub v červenci tři tradiční turnaje - 4. ročník Menoriálu 
J. Melicha, oblastní turnaj staršího žactva a oblastní turnaj dorostu.
Ve snaze získávat do klubu i mladou generaci, uspořádal klub letní výcvik dětí pro 24 zájemců.
Pokračovala i vzájemná setkání s německým klubem TC Rahnsdorf.
Po celý rok zaplňovali dvorce jak závodníci, tak i hráči rekreační. Pro klub je náročná především 
údržba těchto dvorců, nejasná je budoucnost restauračního zařízení v malé klubovně.

Šachové družstvo Slavie Turnov

Výjimečnou událostí v životě turnovských šachistů bylo Mistrovství České republiky, které 
uspořádali vůbec poprvé členové zdejšího klubu Slávia ve dnech 30. 5. - 9. 6 v hotelu Slávie. 
Turnaje se zúčastnila absolutní česká špička, představili se tu 3 mezinár. velmistři, 7 mezinár. mistrů 
atd. Zároveň turnovští letos postoupili do I. divize, což je třetí nejvyšší šachová soutěž v České 
republice. B tým postoupil do oblastního přeboru a jsou zájemci z řad mladých, kteří by mohli 
sestavit další družstvo.

Junák Turnov

Junácké středisko Štika oslavilo v tomto roce významné výročí - 80 let skautingu v Turnově. Tyto 
oslavy se konaly ve dnech 15. a 16. června na "ostrově", kde má středisko svou základnu.
V sobotu brzy dopoledne se tu začali scházet nejen místní junáci, ale i četní hosté. Po vztyčení 
vlajky a národní hymně vystoupil s projevem vůdce střediska T. Štecher, který mimo jiné nastínil i 
historii turnovské organizace. Oslav se zúčastnili i starosta Junáka JUDr. Jiří Navrátil, zástupce 
skautů z Reeuwijku a další významní hosté. Turnováci přivítali i nejstarší členy generace 
zakladatelů a všechny bývalé skauty.
Den proběhl ve znamení soutěží, večer pak zaplál skautský oheň. Neděle byla věnována výletům po 



okolní přírodě a historických památkách.
Pro všechny hosty byla jistě velice zajímavá výstavka o historii tunovského Junáka. V roce 1948 
sice bohužel vyhořela skautská klubovna u kasáren, kde vzalo za své i mnoho zajímavých 
materiálů. Přesto i tak zde bylo mnoho zajímavého k vidění. Staré kroniky některých skupin, 
fotografie, vlajky - to vše dýchalo tradicí, minulým i dnešním nadšením. Tato výstavka pak byla na 
celé prázdniny přemístěna do turnovského muzea.
Z ostatních akcí jmenujme např. květnové závody nejmladších hlídek, letní tábory jednotlivých 
skupin včetně oblíbeného tábora oldskautů. Velice živá je i klubová činnost včetně neustálého 
budování a vylepšování kluboven na ostrově. Záslužná je také činnost mladých skautů pro město - 
je to péče o opuštěné psy, které odchytila městská policie. I do budoucna, kdy snad bude v Turnově 
vybudován trvalý psí útulek, nabízejí skauti výpomoc.

I když měly turnovské sportovní jednoty a kluby mnoho potíží s provozem a údržbou svých 
sportovišť, je potěšitelné, že většinu těchto ploch může využívat mládež v rámci školního 
vyučování i činnosti Střediska pro volný čas. Samozřejmě příjem z nájmů je opět využit pro sport.
Nedílnou součástí sportovního vyžití se již stal i plavecký bazén na Výšince. Naopak problémy 
nastaly v souvislosti se špatným stavem koupaliště v Dolánkách, a tak se hodně Turnováků chodilo 
koupat na jez k Jizeře nebo do Příšovic či do Sedmihorek.
Zimní sporty se za příznivého počasí provozovaly na lyžařském vleku ve Struhách, proježděné byly 
i tratě od běžkařů v celém malebném okolí Turnova. Horší jsou podmínky pro bruslení, Provizorně 
upravovaný stadion na Daliměřicích snad již ani nefungoval. A tak příznivci bruslařského sportu 
jezdili na rybník do Sedmihorek nebo byl např. využíván rybníček v Mašově apod.



Kronika Města Turnova za rok 1996 - IX. OBYVATELSTVO

K 1. lednu 1996 žilo v Turnově 14.530 obyvatel. Pokles nově narozených nebyl sice tak tragický - 
pouze o 5 osob (celkem 119 dětí, z toho 65 chlapců), přesto tento sestupný trend odpovídal 
obecnému vývoji v republice.

Bezpečnost

Do této kapitoly zařaďme i bezpečnost a veřejný pořádek ve městě, neboť i tato problematika k 
životu obyvatel organicky patří.
Policie ČR, která vykonává své pravomoce na území 19 obcí, mnoho času přímo na Turnov nemá. 
Vždyť v jejím obvodu došlo k 40% trestné činnosti z celého okresu Semily (více než 700 trestných 
činů). Největší procento tvoří krádeže aut, kol (pachatelé přijíždějí většinou z jiných okresů), 
kapesní krádeže (objevily se tu např. skupinky Rumunů s kradoucími dětmi).
Město Turnov zřizuje pro své potřeby městskou policii, na jejíž činnost vydalo v letošním roce přes 
2 mil. korun. U MP pracovalo 9 strážníků, kteří obsazovali denní služby ve všední dny, v pátek a v 
sobotu i služby noční. Kromě pravidelných preventivních pochůzek řešila MP i další různorodé 
úkoly. Šlo o kontroly dopravních přestupků (přes 1700), kontrola parkování a obsluha park. 
automatů na náměstí (za rok tržba asi 600 tis. Kč).
MP musí také řešit odstranění autovraků, kontroluje značení a překopy ulic, předává doručenky do 
vlast. rukou. Palčivým problémem jsou toulaví psi, o jejichž odchyt a následné zajíštění v útulku se 
policie také stará. Velice nevděčným úkolem je kontrola dodržování různých městských vyhlášek 
(např. pálení ohňů, rušení nočního klidu apod.). Také chování mladistvých si někdy vynutí zákrok 
policie (problematické návraty "omladiny" z pátečních diskoték na Pyrámu atd.)
S chováním problematických skupin souvisí mimo jiné také provozování výherních hracích 
automatů. Ty dokážou v hráčích vyvolat stejnou závislost jako drogy nebo alkohol. Ačkoli se Město 
snažilo místní vyhláškou, která se odvolávala na veřejný zájem, tuto činnost omezit, narazilo na 
benevolenci zákonů. Nakonec muselo vedení města a zastupitelstvo od tohoto svého záměru 
dočasně ustoupit.

Počasí v roce 1996:

Roční zápis kroniky bude uzavřen informací o počasí, které nás v minulém roce především v létě 
značně potrápilo.
Stručně řečeno - zima byla dlouhá a léto se vysílilo vyššími teplotami na jaře a pak v jednom 
srpnovém týdnu. Takže si koupání užil spíše ten, kdo odjel k jižním mořím.
Očima meteorologa lze z hlediska dlouhodobých průměrů rok hodnotit jako teplotně slabě 
podnormální a srážkově v mezích normálu.
Celoroční úhrn srážek činil 946 mm, což je dokonce méně než v předchozích letech. Nejsušším 
měsícem se stal leden, naopak nejvíce napršelo v červnu.
Teplotně byl počátek roku poměrně chladný, až do března se udržovaly teploty pod bodem mrazu. 
Duben byl teplejší, ale následující tři měsíce, tedy až do konce července, pak proudil na naše území 
oceánský vzduch s četnými srážkami. Proto bylo léto teplotně podnormální, bylo zaznamenáno 
pouze 7 tropických dnů. Nejteplejším dnem byl 8. červen (31,8), nejstudenějším pak 29. prosinec 
(-22,1), přižemž nástup zimy byl již druhým rokem velice nečekaný a rychlý.


