
Kronika Města Turnova za rok 1997 - ÚVOD 
V letošním roce si město Turnov připomnělo 725 let své písemně doložené existence. Jméno 
Turnov - Jaroslav z Turnova - se poprvé objevilo v listině českého krále Přemysla Otakara II. dne 1. 
května 1272.
A právě s historií a jejími tradicemi souvisí jeden významný počin tohoto jubilejního roku. Turnov 
měl již po staletí právo užívat městský znak a městskou pečeť. A právě nyní se podařilo úspěšně 
završit snažení, aby město mělo i svůj městský prapor. Toto právo bylo Turnovu oficiálně uděleno 
Parlamentem ČR a slavnostně předáno starostovi města JUDr. Václavu Šolcovi dne 26. června. 
Vzhledem k tomu, že právě takovéto historické tradice byly v minulosti opomíjeny, má tato událost 
daleko hlubší význam.
Jinak rok, jako každý jiný - dalo by se možná říci o tomto jubileu. Ano, i letos se zde opakovaly 
dopravní kolapsy v Nádražní a Hluboké ulici, které potvrzovaly tu skutečnost, že zásadní řešení 
dopravní koncepce bude pro další život a rozvoj Turnova jedním z nejdůležitějších úkolů.
O výstavbě průtahu se stále intenzivně jednalo, ze stavebního řízení vyplývalo, že město bude 
muset sehrát důležitou roli např. při výkupu pozemků. Dopravní situace se ještě více zkomplikovala 
uzavřením velkého mostu přes Jizeru pro těžkou nákladní dopravu vzhledem k havarijnímu stavu 
tohoto díla z počátku 60. let. Zda nová stavba nebo rekonstrukce - to zvažovaly státní instituce jako 
zástupci investora (Palackého ulice byla dosud státní komunikací) a projednávaly také s vedením 
města a jeho odbornými komisemi.
Neustále se zvyšující intenzita dopravy vedoucí centrem města znovu nastolila nutnost nového 
dopravního řešení ve směru na Lomnici a Semily. Ze všech zvažovaných možností se jevil jako 
nejméně problematický průjezd údolím Stebénky pod nemocnicí . Během roku byly realizovány 
investiční akce především menšího rozsahu, a to především v oblasti školství, bytového fondu, 
údržby komunikací. K těm rozsáhlejším je dozajista možné přiřadit zahájení rekonstrukce a 
přístavby ambulantního traktu městské nemocnice, která by měla být první zásadní etapou budoucí 
celkové rekonstrukce. Po dlouhé době směřovala také jedna z větších investic do oblasti kultury - 
do přístavby zázemí městského divadla a rekonstrukce dalších částí této historické budovy z r. 1874. 
Dílo bude dokončeno na jaře příštího roku, ale jeho zahájení se dá považovat za důležitý počin, 
který vedení města, iniciátoři této akce a samozřejmě i zastupitelé věnovali celé turnovské kulturní 
veřejnosti u příležitosti turnovského jubilea.
Velké množství energie bylo ze strany vedení města věnováno přípravě velkých investičních akcí, 
jejichž zahájení bylo plánováno na příští rok - rekonstrukce náměstí a přestavba bývalých horních 
kasáren na Obchodní akademii a hotelovou školu. Stejně pečlivě byla připravena i výstavba domova 
důchodců v sousedství nemocnice, ale slibovanou státní dotaci nakonec Turnov nedostal.

Přes mnohé slavnostní chvíle nevnesl jubilejní rok do života města v žádném případě nějaké 
poklidné, idylické a radostné ovzduší. Stupňující se spory, vedené v zastupitelstvu, na stránkách 
novin a při mnohých rozhovorech občanů o výstavbě benzinové čerpací stanice v Modré hvězdě, 
vyústily dokonce v několik soudních žalob. V závěru roku podobně rozčeřil hladinu veřejného 
mínění projednávaný prodej restaurace Skalák u nádraží z majetku města do rukou soukromníka, 
který tento objekt chce přeměnit na prodejnu a sklad barev. Další problém - koupaliště v Dolánkách. 
Diskuze a rozhodování, zda vyhovět tlaku části zastupitelů a bez dostatečné přípravy, neplánovaně, 
vynaložit přesně rozpočtované městské finance na rekonstrukci tohoto jistě výjimečného přírodního 
areálu? A tak by se dalo zajisté ve výčtu místních problémů ještě pokračovat.
A k tomu události celostátního významu od počínajících ekonomických problémů až po rozkol v 
hlavních pravicových stranách (ODS, ODA) způsobený jejich nejasným hospodařením. 30. 
listopadu předseda vlády Václav Klaus po předchozím rozpadu koalice podává demisi.
O nás, o Češích se říká, že teprve velké neštěstí a životně důležité problémy dokážou náš národ 
stmelit. A touto zkouškou jsme prošli i v tomto roce. Záplavy na Moravě a v části východních Čech 
začaly 6. července. Zničené vesnice, bortící se domy ve městech, tovární haly pod vodou. A k tomu 
také lidské oběti. V Turnově tentokrát Jizera jen zahrozila. V kritické dny činil srážkový úhrn 40 



mm, ale hladina se zvedla o 140 cm. Voda se vylila u Zrcadlové kozy, v Dolánkách, Přepeřích, 
Příšovicích. Pohled na televizní obrazovku či stránky novin okamžitě vyburcoval v celém národě 
vědomí solidarity. Vedení města i turnovské firmy posílaly na Moravu potřebnou techniku, Městský 
úřad spolu s Červeným křížem organizoval na Střelnici sbírku toho nejnutnějšího, co naši 
spoluobčané v takových chvílích přírodní katastrofy mohli potřebovat. A kdo mohl, přispíval také 
finační částkou na různá humanitární konta. Škody, ke kterým v letošním červenci na Moravě došlo, 
se budou ještě dlouho odstraňovat. S letošním 725. výročím města Turnova bylo přes všechny 
každodenní starosti jeho obyvatel spojeno nebývale mnoho aktivit především na poli kulturním. 
Turnov a všichni, kdo zde mají s kulturou něco společného, dokázali, že zdejší historické kulturní 
tradice tu nejen stále žijí, ale ve svobodném prostředí rodící se občanské společnosti se mohou ještě 
bohatěji rozkošatět. Pohled na pouhý výčet akcí a nejrůznějších aktivit by toho byl nezvratitelným 
důkazem.
Nejdříve však několik slov k samotným přípravám. Počáteční iniciativa vyšla od členů kulturní 
komise, kteří již v minulém roce intenzivně diskutovali o tom, jaký způsob případných oslav zvolit.
V nedávné minulosti, kromě oficiálních oslavných večerů, mnoho inspirace nebylo. Navíc je v této 
souvislosti poměrně zajímavé zjištění, že Turnov slavil s největší pravděpodobností poprvé v roce 
1972, a to 700 let od první písemné zmínky o své existenci. Důležitou úlohu zde tehdy sehrálo 
muzeum pod vedením ředitele Jana Knoba, který se také s dalším pracovníkem muzea J. Štěpánkem 
zasloužil o vydání publikace "700 let města Turnova". A samozřejmě to byl také J. Knob, kdo právě 
v tomto roce inicioval výstavbu muzejní galerie. Série přednášek o dějinách města pak byla 
zahájena již na podzim roku 1971 a pokračovala již v roce jubilejním. Pamětníci si jistě vzpomenou 
na rozsáhlou výstavu věnovanou historii Turnova. Kapitoly z historie uveřejňoval i kulturní 
kalendář. Ve výstavní síni na náměstí proběhla výstava Turnovsko v díle našich malířů, 2. května 
sehráli ochotníci Jiráskovu Lucernu. Oficiální oslava se konala 7. května v sále kina a byla spojena 
s oslavou osvobození. Slavnostní zasedání, oficiální projevy a předání pamětních medailí. Večer 
divadelní představení.
Jistě by bylo nejjednodušší držet se i nyní osvědčeného schématu jedné mohutné pompézní oslavy. 
Nakonec se po mnoha diskuzích vytříbil v kulturní komisi názor, který akceptovalo i vedení města a 
městské zastupitelstvo. Samotný návrh měl dvě hlavní kapitoly. Jednak to byly aktivity, které by 
mělo iniciovat samo město (rozumí se Městský úřad, kulturní komise) a stejně významnou, ne-li 
důležitější kapitolou, by pak měl být celoroční soubor kvalitativně výjimečných a hodnotných 
iniciativ různých institucí, spolků i soukromých osob. Finanční podporu tomuto návrhu se podařilo 
poměrně velkoryse vyřešit při stanovení městského rozpočtu, kdy na oslavy města bylo vyčleněno 
500 tisíc korun, z čehož 350 tisíc mohla kulturní komise během roku dle stanovených pravidel 
rozdělit pořadatelům významných akcí (a to nejen kulturních). A co bylo nejdůležitější - tato 
iniciativa města vyvolala odezvu na druhé straně - u obrovského množství Turnováků, kteří svým 
spoluobčanům dokázali připravit skutečně přebohatý program.
Vzhledem k tomu, že úplný výčet všech akcí je skutečně obsáhlý (má na 50 bodů) a byl zařazen do 
dokumentační přílohy kroniky, chtěla bych zde připomenout to nejdůležitější, alespoň z mého 
pohledu.
Z první kapitoly, tedy z aktivit samotného Městského úřadu, které byly přímo organizovány kulturní 
komisí, bych ráda vyzdvihla již zmíněný městský prapor a jeho význam pro historické povědomí 
občanů. Díky Střední uměleckoprůmyslové škole bylo také zhotoveno nové městské pečetidlo, ze 
soutěže studentů vzešly návrhy nejen na logo výročí, ale i na pamětní medaile, které pak byly 
během roku při různých příležitostech předávány významným osobnostem města.
Turnovská vyznání, tak byl nazván sborník, který se podařilo vydat ve velice krátké době a 
soustředit v něm na 40 příspěvků Turnováků, kteří ve svém životě mnohé dosáhli. Navíc obsahoval 
část věnovanou historii města od archeologických počátků až po jeho novější historii. Dobrovolně 
jsem na sebe přijala jeho přípravu, kterou bych nemohla zvládnout bez pomoci prof. Špiky a 
kolegyně Jitky Petruškové. Tato práce mi také přinesla nezapomenutelná setkání s mnoha 
zajímavými lidmi.
V samém závěru roku dostali Turnováci dárek pod stromeček - filmovou kazetu, kterou její autor 



JUDr. Milan Brunclík příhodně nazval "Vzkazy dětem našich dětí". Představuje zde dokumentární 
formou místní události tohoto jubilejního roku jako svědectví o našem každodenním životě 
budoucím generacím. Téměř nesplnitelným úkolem pak je vzpomenout nepřeberného množství 
akcí, které dokázali pracovníci zdejších institucí, členové různých spolků a další Turnováci 
připravit.
Hned na počátku roku nasadilo vysokou laťku Turnovské kulturní středisko výročním koncertem 
turnovské kultury - Turnovskou peckou. V závěru pestré tříhodinové přehlídky toho nejlepšího, co 
může místní amatérská kultura nabídnout, byli oceněni za celoživotní práci pro turnovskou kulturu 
Karel Knop a prof. Jaromír Horáček. "Peckou" roku 1996 se stala Regionální televize Turnov JUDr. 
Milana Brunclíka.
Celoroční sled početných akcí připravilo Okresní muzeum Českého ráje. Výstavy tématicky 
zaměřené na turnovskou historii započala archeologie, aby ji vystřídala obsáhlá výstava věnovaná 
českému granátu. Své dílo představili zdejší malíři Jan Solovjev a Vlasta Matoušová. Souběžně se 
střídaly menší výstavy - Z pokladů turnovského archivu, Rukopisy a staré tisky ve sbírkách muzea. 
Podzim byl věnován 140. výročí narození turnovského malíře Jana Prouska, kdy rozsáhlá výstava 
postihovala jeho výjimečné aktivity, jež rodnému kraji věnoval. A kdo by mohl pominout letošní 
Turnovské staročeské trhy s více než 70 stánky tradičních řemeslníků a bohatým dvoudenním 
programem, akce na Dlaskově statku, setkání řezbářů nebo mezinárodní šperkařské symposium. 
Výjimečné zážitky byly spojeny s akcí "Turnov Janu Patočkovi" na přelomu května a června. U 
příležitosti 90. výročí jeho narození přijeli do Turnova nejen příslušníci jeho rodiny, ale i přátelé a 
žáci. Na podvečerní koncert v chrámu P. Marie navázal slavnostní večer v městském divadle. 
Vzpomínání významných osobností, jako např. herečky M. Tomášové, D. Němcové (předsedkyně 
Výboru dobré vůle Olgy Havlové, prof. Tomáše Halíka , prof. E. Koháka a dalších, uváděl Doc. Jan 
Sokol, Patočkův zeť a nynější ministr školství.
Městskou kulturní institucí je také hrad Valdštejn, kde panoval nejen čilý stavební ruch, ale tato 
památka poprvé po dvou desetiletích přestávky znovu ožila tradiční květnovou poutí, kterou 
samozřejmě po celou sezonu doprovázel další bohatý program.
Aktivita turnovských spolků, - opět rozsáhlá kapitola. Proto jen namátkou - divadelní přehlídky 
Modrý kocour a Turnovský drahokam, květnové vystoupení Pěveckého sboru A. Dvořák a jeho 
podzimní benefiční koncert pro postižený Přerov na Moravě, první úplný ročník Turnovského 
hudebního léta. A co teprve Musicou Fortunou profesionálně zorganizovaný mezinárodní festival 
pěveckých sborů, kde závěrečný galakoncert, završující vystoupení jednotlivých souborů, snad 
neměl chybu. Starší generace bude zase jistě ráda vzpomínat na setkání, které v červnu uspořádal 
Spolek rodáků a přátel Turnova.
Také oddíly sportovců, ač možná trochu v pozadí, mají svůj díl na kvalitním programu. AC Turnov 
a květnové atletické memoriály na modernizovaném stadionu, turnovský Junák jako pořadatel 
ústředního kola Svojsíkova závodu či listopadový turnaj házené družstev žákyň. Příznivce 
cyklistiky jistě zaujal uprostřed května Bikefest - celostátní festival horských kol.
Z jiného oboru byla jarní kamenářská burza uspořádaná v nedávné době ustaveným Cechem 
kamenářů turnovských či vydání vzpomínek RNDr. Ivana Šolce nakladatelstvím Aleny Radoušové.
Zábavu i poučení nejmladší generaci přinesla akce souhrnně nazvaná "Turnov - naše město". 
Městská knihovna Antonína Marka a turnovské muzeum se spojily na přípravě historických, 
literárních a výtvarných soutěží, jichž se zúčastnilo na 500 dětí. Odměnou jim bylo zábavné 
odpoledne v místním kině, knižní ceny a pro ty nejlepší zájezd do Prahy spojený s prohlídkou 
Parlamentu ČR. Vybrané práce pak o prázdninách zdobily vestibul turnovské radnice. Podobnou 
výstavu uspořádala na podzim v muzeu i Základní umělecká škola, jejíž hudební vystoupení patřila 
během roku sice ke komornějším, ale také velice pěkným akcím. A kdo z dětí se chtěl pobavit, 
využil programu připraveného Turnovským kulturním střediskem poprvé na začátku školního roku.
Poslední kapitolou, i když v žádném případě ne méně významnou, jsou iniciativy soukromých 
subjektů, které přinesly městu trvalé hodnoty. Jedním z takových výjimečných počinů je jistě 
otevření nové galerie Granát na turnovském náměstí Českého ráje. Již během prvního roku její 
existence zásluhou Družstva umělecké výroby Granát měla uměnímilovná veřejnost možnost setkat 



se s díly několika významných českých výtvarníků (Jan Kristofori, Olbram Zoubek, Vladimír 
Komárek). Hned v blízkém sousedství na čp. 2 byla 8. října odhalena pamětní deska připomínající 
dílo akad. mal. Jana Prouska. Společně s Pekařovou společností Českého ráje se na tomto díle 
podílely Městský úřad Turnov, Obecní úřad Svijany, některé turnovské spolky a v neposlední řadě 
majitel domu - akciová společnost Triga CS.
A na závěr zvony! Nové zvony nesoucí jména Pavel a Augustin pořízené díky soukromé nadaci 
paní Marie Kulichové pro kostel sv. Mikuláše. Po několik desetiletí, od válečných let, na jeho věži 
chyběly a nyní se jejich zvučný hlas třikrát za den nese Turnovem a pravidelně odměřuje rychle 
ubíhající čas. A tak jakoby v tento jubilejní rok symbolicky spojily současné město s jeho minulostí 
i generacemi budoucími.



Kronika Města Turnova za rok 1997 - I. Zastupitelstvo, rada a 
ostatní orgány města
Městské zastupitelstvo

V roce 1997 se scházeli zastupitelé na veřejných zasedáních ponejvíce poslední čtvrtek v měsíci (v 
17 hod.) s výjimkou prázdninového období, tj. měsíce července. Kromě toho se však konalo několik 
neveřejných pracovních jednání. Jejich počet se na rozdíl od minulých let zvětšil v souvislosti s 
důležitými záměry, které měly být v budoucnu realizovány. A tak se v letošním roce tímto 
způsobem předjednával nejen rozpočet města, ale několikrát i rekonstrukce náměstí včetně záměrů 
majitelů obchodního domu Achát na jeho zásadní rekonstrukci, dále rekonstrukce a přístavba 
ambulatního traktu městské nemocnice, urychlené zprovoznění a další budoucnost městského 
koupaliště atd.

30. leden - již tradičně se konalo první zastupitelstvo v tomto roce jako neveřejné pracovní. Na 
programu byla především diskuze o investičních záměrech pro rok 1997. Již dříve však proběhlo 
několikeré projednávání těchto návrhů městskou radou. Kdyby se totiž sečetly všechny investice, 
které se jevily jako nezbytné, přesáhla by výsledná částka sumu 70 mil. korun. A to se zde 
neobjevila rekonstrukce divadla, o které se v minulém roce usneslo zastupitelstvo jako o jedné z 
priorit. Do tohoto nezbytného souhrnu se zatím nedostala ani nejnutnější oprava kaple na 
Mariánském hřbitově, aby byla tato stavba zachráněna před úplným zřícením, ani oprava čp. 18 na 
Malém Rohozci a další. A tak se každá položka velice vážně zvažovala, zda je její realizace 
skutečně nutná. Postupně se směřovalo k výsledné podobě, která by již byla pro město finančně 
únosná a mohla by tak být předložena ke konečnému projednání a schválení na veřejném městském 
zastupitelstvu.
Netradičně se dostaly na program ještě dva body. Již v druhé polovině roku se totiž diskutovalo o 
tom, zda nepřikročit k zásadní rekonstrukci náměstí, které je nakonec vizitkou každého města. 
První, pouze rámcové studie - spíše náčrty možných variant, připravil architekt města ing. Patrný na 
podzim. Nad nimi proběhla několikerá diskuze ve stavební komisi, v komisi pro MPZ i v městské 
radě. Z těchto diskuzí pak vzešla potřeba dalšího kroku - zadat již oficiálně zpracování stavební 
studie renomované firmě. Pro tuto potřebu se jevila jako vhodná firma SURPMO Praha a její 
pracovníci byli přizváni právě na toto pracovní zastupitelstvo. Diskuze měla vést k rozhodnutí, zda 
do rozpočtu na rok 1997 zařadit náklady na projektovou přípravu této rozsáhlé akce, která by pak 
mohla být realizována v r. 1998.
Ze stejného důvodu byl zastupitelstvu předložen ještě jeden námět k diskuzi. Byla to studie na 
rekonstrukci a přístavbu divadla, jehož stav si nějakého zásadního stavebního zásahu vyžadoval. 
Nakonec i koncepce sanace kulturních zařízení, kterou MZ přijalo v roce předchozím, to potvrdila a 
na tomto základě již MZ rekonstrukci divadla schválilo jako prioritu. Proto také ing. Patrný ve 
spolupráci s ředitelem TKS V. Feštrem a s kulturní komisí tento úkol řešil. Toto pracovní 
zastupitelstvo se shodlo, že se má pokračovat v práci na této studii, i když zatím se dostaly do 
rozpočtu na divadlo pouze částky minimální. Toto rozhodnutí bylo pro členy kulturní komise, kteří 
se touto věcí intenzívně zabývali, velkým povzbuzením. Zastupitelé byli také informováni o 
variantách návrhů na městskou vlajku.
I při tomto jednání došlo na problém výstavby benzinového čerpadla v Modré hvězdě. Městské 
zastupitelstvo jmenovalo své zástupce do komise, která se měla zabývat přezkoumáním 
povolovacích řízení ke stavbě a specifikovat případné nedostatky. Na ně trvale upozorňovali někteří 
zastupitelé, především ing. Z.Cuchý, I. Kunetka, RNDr. František Pelc, Mgr. J. Rytíř.

6. března - jednání MZ bylo posunuto vzhledem k jarním prázdninám v našem okrese až na počátek 
měsíce března. Tradičně byl projednán rozbor hospodaření a schválen účet obce k 31. 12. 1996 ve 
výši 1.632.157,-Kč. K rozpočtu nebyla po pracovním zastupitelstvu diskuze již tak zásadní, hlavní 



položky byly projednány, a tak měli dotazy především ti zastupitelé, kteří se pracovního jednání 
nezúčastnili.Opět byly diskutovány např. rekonstrukce komunikací a městská rada byla pověřena 
zpracováním pořadí jednotlivých akcí. Bylo také rozhodnuto, aby pro tento rok přijalo město 
kontokorentní úvěr ve výši 20 mil. korun.
Byly také rozděleny finance získané od MK ČR na městskou památkovou zónu včetně příspěvku z 
rozpočtu města. V tomto roce získal Turnov dotaci ve výši 1.520 tis. Kč, která byla podle návrhu 
komise pro městskou památkovou zónu rozdělena na kostel sv. Františka, městské divadlo a 
Pacltovu huť ve Skálově ulici.
Po zásadních rozhodnutích o financích pro tento rok přišly na řadu další body programu, které již 
patřily k běžné problematice v životě města.
Městské informační středisko zprávou o své činnosti prokázalo opodstatněnost své existence, 
nastínilo svou činnost v r. 1997 co se týče vydávání propagačních materiálů, účasti na výstavních 
akcích a členství v různých organizacích zaměřených na rozvoj turistického ruchu (např. Koridor 
s.r.o.).
Trochu výjimečný charakter měl bod věnovaný podobě městské vlajky, když byla tato problematika 
krátce zmíněna již na pracovním jednání. Pracovní skupina, jejímiž členy byla např. kronikářka H. 
Maierová, vedoucí ref. kultury J. Kuliš, ved. odboru vnitř. věcí Jan Hájek a další, při několika 
jednáních diskutovala nad variantami návrhů, které připravila turnovská firma Faama (Trávnice), 
zabývající se běžně spíše reklamou. O to byla úloha odborníků důležitější. Podařilo se získat i 
pomoc odborného poradce parlamentního podvýboru pro heraldiku, aby návrh byl kvalitní jak po 
výtvarné tak po odborné heraldické stránce.
Tak jako již v předchozích měsících rozbouřila atmosféru tohoto zastupitelstva opět problematika 
výstavby benzinového čerpadla Modrá hvězda. O přestávce byla připravena pracovníky MěÚ 
výstavka úředních dokumentů, která měla poskytnout přehled o vývoji jednání. Mělo jít o 
průkaznou argumentaci proti tvrzení pana Josefa Kunetky tak, jak celou situaci viděli představitelé 
města a stavební úřad. Ke smíru nedošlo, obě strany trvaly na svém.
V celé záležitosti vystupoval od srpna minulého roku velice aktivně především pan Josef Kunetka - 
psal do místního tisku, předkládal své názory a zjištění zastupitelstvu. Zastupitelům zaslal např. svůj 
názor např. i p. Václav Jenšovský, který označil tento případ jako "klasickou aroganci moci v 
Turnově". Kritizoval např. také vystoupení ing. Václava Hájka v RTT. K diskutujícím se připojili 
např. člen zastupitelstva ing. Lumír Šubrt (ODS) nebo ing. Vojtěch Žák v tom smyslu, že nelze v 
tomto případě
svalovat vinu na jednoho člověka (v tomto případě především na ing. Hejduka). Zastupitelé o stavbě 
byli informováni ze zápisu jednání městské rady a pak ústně na lednovém zastupitelstvu v roce 
1996. Pokud chtěli proti stavbě účinně vystupovat, tu možnost měli, akce utajována nebyla - s tím 
vystoupili otevřeně ve vzrušené atmosféře jednání městského zastupitelstva oba výše jmenovaní. 
RNDr. Fr. Pelc (ODA) nakonec navrhl přijmout městskou vyhlášku o stavební uzávěře k dalšímu 
povolování čerpacích stanic ve vymezeném území města. Změnu by mohlo povolit jen MZ. I když 
na tuto možnost upozorňoval loni na podzim již místostarosta ing. Hejduk, byla městská vyhláška 
přijata až nyní na návrh dr. Pelce. Dále MZ pověřilo pracovní skupinu jmenovanou ze zastupitelů 
pro kontrolu jednání o Modré hvězdě, aby spolu s právníkem přezkoumala možnost zamezení 
příjezdu k čerpadlu přes ulici Na Skalici. Projednávaná problematika vyvolala také velký zájem 
veřejnosti. Jednání bylo opravdu bouřlivé, vystoupení některých zastupitelů a především pana J. 
Kunetky tak emotivní, že i někteří občané zasahovali do jednání často až nevybíravým způsobem. 
Dalo by se říci, že Modrá hvězda "hýbala" turnovskou veřejností vlastně po celý rok.

27. března - městské zastupitelstvo mělo i tentokrát bohatý program. Více než hodina patřila diskuzi 
nad prvními návrhy, které vzešly z práce odborníků SURPMO Praha. Řešitelé v čele s ing. arch. 
Benešovou odpovídali na dotazy ohledně navrhovaného řešení dopravy, parkování, trasy pro pěší, 
podoby dláždění atd. V dalším bodě představily zastupitelům činnost dětského centra pro postižené 
děti jeho ředitelka MUDr. Čepková a H. Kocourová, vedoucí soc. odboru MěÚ. Jednak byla v 
rozpočtu schválena rekonstrukce této budovy, protože v letošním roce přispěl na provoz OkÚ, 



jednak bylo navrženo zastupitelstvu zrušit již málo využívané oddělení jeslí, což bylo schváleno. 
Rekonstrukce kromě celkové modernizace objektu navíc umožní upravit část zařízení na 
celotýdenní provoz, přemístit rehabilitaci do přízemí, upravit bezbariérový vchod atd.
Na základě zprávy o činnosti městské policie bylo doporučeno zachovat alespoň současný stav 
strážníků jako minimální, a to i vzhledem ke zprávě velitele místního odd. Policie ČR. Z ní 
vyplynulo, že trestná činnost v této části okresu narůstá (40%) a personální obsazení policie tomuto 
stavu neodpovídá. Turnovské oddělení má totiž 31 policistů. tj. 7 mužů pod potřebný stav. 
Přestupkový referát MěÚ pak spolupracuje s oběma složkami.
Čerpací stanice v Modré hvězdě byla opět na programu MZ. Komise zjistila na základě některých 
předložených dokladů nejasnosti v jednání, někteří zastupitelé však s těmito závěry a návrhy zcela 
nesouhlasili. A tak zatím nebylo přijato žádné usnesení, zastupitelstvo přijalo tento materiál pouze 
jako informativní.
Značný časový prostor byl věnován jednání o další budoucnosti nemocnice. Její ředitel MUDr. 
Eckert nejdříve podal zprávu a současném rozsahu lůžkových a ambulantních služeb 
poskytovaných Městskou nemocnicí celému spádovému území Turnovska. Nemocnice je schopna i 
při současném neutěšeném stavu českého zdravotnictví zajistit téměř vyrovnaný rozpočet svého 
provozu. S ohledem na budoucnost je však třeba řešit nejen dotace z městského rozpočtu na nákupy 
nejnutnějšího moderního zdravotnického zařízení, ale zároveň i dlouhodobou koncepci jejího 
vývoje z hlediska zajištění provozu i v budoucnu. Potřebné rekonstrukce, které by bylo nutné 
zajistit v několika nejbližších letech, však byly vyčísleny na 150 - 200 mil. korun, na což bude 
městský rozpočet těžko stačit. Jedinou možností je udržet se v státem schválené "síti" 
zdravotnických zařízení, a tak si udržet naději na získání státních dotací v budoucnu.
Informace o nevyhovujícím stavu mostů přes Jizeru a jejich plánované rekonstrukci seznámila 
zastupitele také s nezbytností urychleně omezit dopravu především přes velký most, který je v 
dezolátním stavu.

24. dubna - starosta informoval zastupitele, že se p. Lýdie Bakalíková vzdala svého mandátu a 
novým členem MZ se stává RNDr. Otto Jarolímek, který zároveň složil do rukou starosty slib.
V následujícím bodě zastupitelé projednali návrhy rozdělení první části finančního příspěvku, který 
byl v městském rozpočtu vyčleněn na podporů různých společenských, vzdělávacích a kulturních 
aktivit. Zastupitelstvo bylo také seznámeno s prvními příspěvky, které přidělila komise kulturní na 
akce zaměřené na 725. výročí města.
Stavební komise a komise pro městskou památkovou zónu projednala s investorem a projektanty 
navrhovanou podobu rekonstrukce OD Achát. Zastupitelstvo se seznámilo se závěry těchto jednání 
a souhlasilo s navrhovaným řešením.
V posledních měsících minulého roku byl několikrát ve vzrušené atmosféře projednáván prodej 
části domu čp. 216 ("Stovka") druhému spolumajiteli panu Cimbálovi. Někteří zastupitelé, např. 
MUDr. Severa aprom. fil. V. Jenšovský tento prodej navrhovali a prosazovali. Nyní konečně MZ 
většinou hlasů odsouhlasilo odprodej, za současného napjatého vztahu spolumajitelů by byla správa 
tohoto domu velice komplikovaná. MZ si však vymínilo dodržení přesně stanovených smluvních 
podmínek. Vzhledem k tomu, že se do tohoto problému vnášely osobní vztahy a někteří zastupitelé 
např. vyčítali ing. Hejdukovi, že tuto záležitost brzdí, byli i pro dohled nad tímto problémem 
jmenováni zástupci MZ - p. Boháč, I. Kunetka, MUDr. Severa.
Před blížícím se létem přišlo na žádost zastupitelů na řadu opět koupaliště v Dolánkách. Po 
předchozích nájemcích byl jeho stav velice žalostný, město do oprav nic neinvestovalo. Vedení 
města a ředitel Technických služeb odhadovali náklady na částečné zprovoznění min. 800. tis 
korun. MZ odsouhlasilo provizorní zprovoznění za některých podmínek, kdy navíc bude 
vynaloženo max. 600 tis. korun.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo několik nových městských vyhlášek, a to: č. 41 o 
používání městských symbolů, č. 42 o užívání veřejných parkovišť na místních komunikacích 
(např. parkovné na náměstí), č. 43 o odstraňování vraků motorových vozidel, vzalo na vědomí 
vyhlášku č. 44 o stavební uzávěře umísťování nových čerpacích stanic PHM.



Na tento bod navázala informace komise pro výstavbu Modré hvězdy, která zjistila některé 
nesrovnalosti a procesní chyby při provádění správních řízení (např. označení parcel, odlišné počty 
stojanů v různých dokumentech apod.). Komise navrhla nepovolit vjezd k čerpadlu přes parcely v 
majetku města, což je podle zákona platného v letošním roce možné. MZ nakonec tento návrh 
přijalo ve svém usnesení pro dodatečná či nová rozhodnutí stavebního úřadu. To se nakonec ukázalo 
jako zásadní překážka stavby. Soud vyvolaný žalobou ing. Kousala, majitele obchodního domu 
Skalička, totiž rozhodl zastavit stavbu a nařídil předložit další dokumenty. Šlo tedy o procesní 
chyby stavebního úřadu.Povoleny byly pouze práce nutné k zajištění stavby. Zastupitelstvo 
vyslechlo v závěru jednání informace o městské nemocnici (mezi obyvatelstvem je podpisována 
petice za zachování nemocnice), o průtahu I/35, o setkání MR s podnikateli, o výsledku ankety na 
přejmenování některých ulic a o plánované rekonstrukci koníren na hradě Valdštejně.

14. května - zastupitelé se sešli mimořádně na pracovním jednání přímo v areálu koupaliště v 
Dolánkách. Vzhledem k tomu, že v tomto roce nebyly finační prostředky ani projekční příprava na 
rozsáhlou rekonstrukci, bylo dohodnuto zajistit jen nejnutnější provoz areálu včetně občerstvení v 
pronajatém stánku prostřednictvím technických služeb. Během roku pak budou provedeny první 
práce nutné pro kvalitní rozhodnutí o větší a zásadní rekonstrukci.

29. května - bytová výstavba se stala prvním bodem jednání květnového zastupitelstva. O 
možnostech budoucích rozvojových ploch a již zpracovaných studiích zástavby podal informace 
ing. Fišer. Jako důležitá překážka se jeví především různost vlastnictví pozemků, kdy se majitelé 
zatím nedokáží dohodnout na společném prodeji větší plochy stavebních pozemků. které by teprve 
pak bylo možné řešit na zpracované studie komplexně. Z tohoto důvodu je pro výstavbu 
bezproblémový např. areál nad kasárnami, který je zcela městský. MZ požadovalo, aby bylo v 
budoucnu podrobně informováno o jednotlivých lokalitách a za situace, kdy je zpracován pouze 
rámcový územní plán, chtělo MZ rozhodovat o jeho jakékoli byť minimální změně.
Mezi majetkovými záležitostmi byl projednáván prodej čp. 216 ("Stovka"). Komise zasedala již 
několikrát, se spolumajitelem jsou však stále rozpory, pro které nedošlo zatím k sepsání smlouvy.
Do této problematiky patřilo také jednání o pozemcích pod družstevními domy - MZ se shodlo na 
výpůjčce pozemků, což bude vždy po 10 letech obnovováno.
MZ přijalo s povděkem nabídku firmy Chaton vybudovat při cestě, která vede po městském 
pozemku k objektu firmy, osvětlení na vlastní náklad.
Hlavním bodem jednání po přestávce byla opět Městská nemocnice. Účastnil se nejen ředitel 
MUDr. Eckert, ale i přednostka OkÚ JUDr. D. Hůlková. Spolu se zastupitelem MUDr. Hrubým 
podali informace o plánované koncepci celého okresu, kde hraje svou roli i turnovská nemocnice. 
Přes všechna jednání i následné konkurzy vypsané Ministerstvem zdravotnictví budou však 
nejdůležitější smlouvy s pojišťovnami, které mají poslední slovo. Ředitel nemocnice vyslovil 
potěšení nad podporou komunity Turnovska, která vyplynula z petice. Tato veřejná podpora vedla 
zastupitele i k tomu, že vyslovili podporu investičnímu záměru na rekonstrukci a dostavbu 
ambulantního traktu.
K posledním bodům jednání MZ patřila zpráva o snahách Českých drah uzavřít zastávku v 
Dolánkách - prý chybí 5 tisíc korun. Turnovský občan ing. Cejnar prý sehnal 28 tisíc od sponzorů. 
což se nakonec ukázalo jako ne zcela pravdivé. I když zastupitelstvo příspěvek 5 tisíc korun 
odsouhlasilo, zastávku se udržet stejně nepodařilo.

26. června - zastupitelstvo mělo na programu velice různorodou problematiku. Nejdříve byly 
projednány dva body související s územním plánem města. MZ prozatím mesouhlasilo s výstavbou 
rodinného domku v Mašově v místech, kde by v budoucnu mohla procházet trasa jižního obchvatu. 
Druhý bod souvisel s územím, kam bylo podle územního plánu uvažováno do budoucna s 
autobusovým nádražím v Turnově II. Tento pozemek je však nyní v soukromém vlastnictví a majitel 
zde chce zřídit tržnici. Navíc autobusových linek ubývá, takže se neví, zda skutečně bude toto 



území pro takový účel zapotřebí. Prozatím by nic nemělo majitelovi bránit, aby si zde tržnici zřídil.
Dále byl projednán a schválen požární řád města Turnova, zpracovaný vedoucím odboru vnitřních 
věcí Janem Hájkem. Oproti znění, které bylo schváleno v říjnu loňského roku, nastaly některé 
změny vzhledem k rozpadu Sboru dobrovolných hasičů Pelešany a odmítnutí vedení Šroubáren, aby 
firemní družstvo působilo i pro veřejnost.
Mezi majetkovými věcmi byl asi nejvíce diskutován návrh na likvidaci některých starých a ne 
vysokých finančních pohledávek, které jsou od dlužníků již vpodstatě nevymahatelné, a tak jen 
zatěžují účetnickou agendu města. Např. ale nebyla opět prominuta pohledávka vůči Nadaci 
Rezonance, která provozovala rockový klub v bývalých kasárnách a později se rozpadla. Tehdy ji 
zastupovala např. D. Wiessová, která také k zastupitelům promluvila, ale bezúspěšně. Stejně tak 
nebyl odpuštěn ani dluh fotbalovému klubu FC Agro.
Další majetkový bod byl navrhován v souvislosti s plány na další přestavby v nemocnici. MZ 
schválilo odkoupení prodejního stánku, který stál v místech, kam by měla sahat dostavba 
ambulantního traktu. Po přestávce se dostal na pořad jednání asi nejobsáhlejší bod, kterému 
předcházela rozsáhlá akce. Jednalo se o podporu občanů z širokého spádového území turnovské 
nemocnice, kteří svými podpisy pod peticí vyjadřovali požadavek v Turnově nemocnici zachovat. 
Další budoucnost tohoto zdravotnického zařízení však vyžadovala rekonstrukce nezbytné pro 
splnění požadavků hygienických, provozních atd. Nyní je již po předchozích diskuzích vypracován 
podrobný projekt rekonstrukce a přístavby ambulantního traktu. Zastupitelstvo se muselo 
rozhodnout, zda bude tento krok pro město finančně únosný v rozpočtu příštího roku a zda tedy 
vyhlásit výběrové řízení na dodavatelskou firmu. Nakonec nastala shoda v tom, že se výběrové 
řízení vyhlásí, a tím bude jasno o konkrétní ceně. Teprve pak, pravděpodobně v měsíci září, se 
rozhodne, zda stavbu skutečně realizovat.
Na závěr vyslechli zastupitelé několik informací. Z nich byla jistě nejdůležitější ta, s kterou 
vystoupil starosta JUDr. Václav Šolc. Ten se totiž vrátil z Parlamentu ČR, kde bylo jeho předsedou 
Turnovu slavnostně uděleno právo užívat městský prapor.

14. srpna - v prázdninovém měsíci červenci se zastupitelstvo již tradičně nekonalo, i když to bylo 
období vzhledem k rozsáhlým povodním velice dramatické. Voda si "zahrozila" i v Turnově, i když 
škody způsobené Jizerou se vůbec nedaly srovnat s katastrofou, která postihla především Moravu. A 
tak toto zastupitelstvo bylo informováno o průběhu práce povodňově komise a vedení města v 
kritickém období. V souvislostmi s těmito událostmi byl také nastolen problém krizového 
záchranného systému, který je nepropracován a nedostatečně účinný.
Pravidelně bývá také v této době předkládána zastupitelům rozbor hospodaření města ze I. pololetí a 
návrh aktuálních rozpočtových změn. Nejinak tomu bylo i nyní. Materiál připravila ing. 
Schneiderová, vedoucí finančního odboru.
Majetkových záležitostí se týkala i zpráva o postupném prodeji bytů, který probíhal již od roku 
1993. Doposud bylo prodáno 34 nájemních domů s 315 bytovými jednotkami za celkovou cenu asi 
29 mil. korun.
Znovu se také před zastupitele vrátil několikrát projednávaný prodej čp. 216, tzv. "Stovky", ovšem s 
jedním zásadním rozdílem. Zatímco dříve advokát kupujícího několikrát velice nevybíravě napadl 
ing. Hejduka a potažmo městskou radu včetně zastupitelů, kteří s prodejem nesouhlasili, nyní musel 
přijít se "zdvořilou prosbou", aby zastupitelstvo schválilo prodloužení termínu zaplacení kupní 
ceny, a to do konce září.
Dalším bodem jednání, který snad již ani nemohl chybět v programu, to byla stavba benzinového 
čerpadla v Modré hvězdě. Vzhledem k tomu, že soud shledal chyby v dokumentech vydaných 
městských úřadem (různé počty stojanů, chybná čísla parcel), nařídil nové jednání o stavebním 
povolení. Podle nového zákona však nyní musel vlastník, tedy město, souhlasit s užíváním veřejné 
komunikace, tzn. s přejížděním chodníků. Nyní požádala firma RoKas, která zde dosud 
proinvestovala na základě vydaného stavebního povolení asi 13 mil., o jednání s městem. V 
případě, že nedojde k dohodě, požadovala by firma náhradu takto vzniklých škod.
Situace se v tomto problému přiostřila o to více, že koncem dubna napsal p. J. Kunetka velice 



kritický článek, kde stavbu "benzínky" uváděl jako hlavní zájem místostarosty Hejduka. 
Konfrontační tón článku vyvolal odezvu na druhé straně - ing. Hejduk oznámil celou věc policii. 
Následně byli někteří členové rady předvoláni ke svědeckým výpovědím. Pro všechny to bylo 
záležitost velice nepříjemná.
Ekologická problematika byla zastoupena návrhem ing. Hadačové na zásadní odborné ošetření 
jedné Daliměřické lípy, která byla ve skutečně havarijním stavu.

23. září - v tomto roce došlo k tomu, že nejen nad rozpočtem, ale i při některých zvláště složitých 
problémech se sešlo neveřejné pracovní zastupitelstvo. Ti zastupitelé, kteří měli zájem, tak dostali 
možnost seznámit se včas a podrobně s daným problémem v diskuzi se zodpovědnými odborníky. A 
protože v červnu bylo přijato usnesení, že v případě ambulantního traktu nemocnice by mělo 
padnout zásadní rozhodnutí v září, sešli se zastupitelé k tomuto problému zatím neveřejně. To, že 
byla tato záležitost považována skutečně ze velice důležitou, dokazuje i značná účast - 23 
zastupitelů. Dříve než byl projednáván materiál znovu shrnující etapizaci rekonstrukce celé 
nemocnice a výsledky výběrového řízení, proběhla obšírná diskuze o možnostech rozpočtu roku 
1998. Z ní vyplynulo, že by město bylo nuceno přijmout úvěr v případě, že by chtělo realizovat jak 
nemocnici, tak náměstí.
Na závěr byli zastupitelé informováni o možnosti odkoupit dům čp. 151 (před divadlem), který by 
do budoucna zajistil pozemky pro případnou dostavbu vstupního prostoru a zázemí pro diváky. Kdo 
měl zájem, mohl se pak seznámit s probíhající rekonstrukcí městského divadla přímo na místě.

25. září - Veřejné zářijové zasedání městského zastupitelstva mělo velice obsáhlý program a při 
některých bodech bouřlivý průběh. Začalo se opět rekonstrukcí a přístavbou městské nemocnice. I 
když se v posledním roce jednalo o nemocnici na zastupitelstvu desetkrát, v městské radě ještě 
častěji, situace ještě stále nebyla vyjasněna. Nakonec se mohly případné dotazy a připomínky 
projednat i na předchozím pracovním jednání. Ovšem tam nebyli občané, a tak případná diskuze 
ztrácela pro některé zastupitele patřičný efekt. Nyní např. ing. Cuchý podezíral vedení města, zda 
nepřipravuje privatizaci nemocnice, až se do ní nainvestují velké částky (vzpomněl např. na 
městskou teplárenskou a občasné návrhy jejího ředitele ing. Žalského). Naopak RNDr. Jarolímek za 
Klub pravicových stran (ODA, KDU-ČSL) navrhl privatizaci nemocnice formou akciové 
společnosti, čímž by se zainteresoval především její personál. To by mělo předcházet investicím 
města. Naproti tomu zkušený ekonom ing. Šubrt (ODS) vysvětlil, že by se při celkovém majetku 
cca 140 mil. muselo prodat alespoň za 70 mil., což je nepravděpodobné v případě, že je provoz 
ztrátový. Zastupitelé se nakonec shodli na názoru, že se možnostmi privatizace bude do budoucna 
zabývat komise pro nemocnici. Ivan Kunetka zase kritizoval zastupitele zvolené za ODS, že p. 
Pěnička, Poslanec za tuto stranu v Parlamentu ČR a člen rozpočtového výboru zajistil semilské 
nemocnici značné prostředky na její rekonstrukci. Tento fakt byl často kritizován v místních 
médiích a všem bylo zřejmé, že toto dnes tak rozšířené lobbování je v tomto případě značně 
amorální. Zvláště, když bylo možné tyto finance využít daleko efektivněji pro celý okres. Ovšem 
není zřejmé, zda a jak mohli právě toto ovlivnit turnovští zastupitelé zvolení za ODS či samotné 
vedení města.
Po více než hodinové diskuzi nakonec přece jen zastupitelé přijali důležité usnesení, jímž schválili 
tuto investici ve výši 35 mil. S realizací měla vybraná firma BAK započnout vpodstatě ihned, 
stavba měla skončit na podzim příštího roku. Ředitel nemocnice MUDr. Eckert všem zastupitelům 
poděkoval.
Také další bod programu byl věnován výstavbě, a to bytové. Zastupitelé byli informováni o 
podnikatelském záměru společnosti STASPO (určité napojení na Českou spořitelnu a.s.), která chce 
v Turnově postavit na 300 bytových jednotek včetně investic do inženýrských sítí. Pro tyto záměry 
by bylo možné využít základní zástavbovou studii na Výšince, kterou vypracoval architekt města 
ing. Patrný a kterou již projednala stavební komise i městská rada.
Městský úřad podobně nechal zpracovat orientační zástavbový plán pro území na Hruštici. Jako 
největší problém se ukazuje vlastnictví soukromníků, kteří se zatím nedokážou mezi sebou 



dohodnout. Není ani např. nějaká realitní kancelář, která by prodej zprostředkovala.
V dalším usnesení zastupitelé schválili odkoupení domu čp. 151, což navrhovala kulturní komise a 
po dlouhém jednání s majitelem se podařilo cenu pro město přijatelnou. I kdyby se zatím nic do 
tohoto objektu nemohlo investovat, řeší tato koupě prostor pro jakékoli budoucí investice a 
architektonické řešení městského divadla.
Velké vzrušení a bouřlivou diskuzi vnesl do jednání další bod. Již delší dobu odbor správy majetku, 
vedení města i rada jednaly bezúspěšně s firmou Kamenoprojekt o reklamaci na nekvalitně 
provedené střechy na prvních dvou penzionech A a B. Dílo bylo předáno na konci roku 1993 
státním podnikem Kamenoprojekt, který se pak transformoval na s.r.o. a nyní proto odmítá provést 
tuto záruční opravu. Zástupce firmy Ing. Hradil argumentoval nejen tím, že některé opravy na svůj 
účet již provedli, ale tuto odmítají, ale také tím, že 400 tisíc, které jsou na opravu zapotřebí, jistě 
městský rozpočet unese. Tento výrok vzbudil značně negativní odezvu u většiny zastupitelů. V této 
diskuzi vystoupil jako právník i JUDr. M. Brunclík, který bohužel potvrdil, že za současných 
právních podmínek je velice složité vymáhat záruční opravu od této nástupnické organizace. Proto 
nakonec těsná většina zastupitelů nesouhlasila s návrhem firmu žalovat. V RTT pak byla reportáž 
doplněna komentářem, v kterém dr. Brunclík výroky ing. Hradila kritizoval v souvislosti s jeho 
možnou kandidaturou na místo starosty za ODS.
Také diskuze o hospodaření Městské teplárenské Turnov s.r.o., nebyla o mnoho klidnější. Ve zprávě 
o provozu organizace, která se celkem úspěšně vypořádala s transformací, informoval jednatel ing. 
Žalský o dokončované modernizaci kotelny u kasáren a některých dalších technických úpravách 
provozu. V létě vyvolala vlnu protestů veřejnosti odstávka dodávky teplé vody. Ing. Žalský však 
argumentoval nezbytnou kontrolou veškerého zařízení, která není za provozu možná. MZ však 
doporučilo městské radě, která plnila funkci správní rady, aby byl jmenován do dozorčí rady 
zástupce Stavebního bytového družstva jako zástupce spotřebitelů. A nyní nastala chvíle, kdy ing. 
Žalský přednesl svůj návrh na odkoupení devadesátiprocentního podílu společnosti jemu a dalším 
členům managementu. Argumentoval především tím, že cena vždy bude stanovována podle jasně 
stanovených pravidel a že potřebuje mít všechny pravomoci, aby mohl řešit operativně případnou 
havárii. Mezi zastupiteli tento návrh, který se ing. Žalský pokoušel prosadit už v souvislosti s 
transformací podniku, vyvolal značný odpor. Převážil názor, že i do budoucna by si město mělo 
udržet plný dohled nad výrobou tak strategického produktu, jakým je pro obyvatele teplo. A 
pravomoci jednatele mohou být pro případ havárie bez problém rozšířeny.
Také další bod byl věnován městské organizaci, a to činnosti Technických služeb za první pololetí 
existence s.r.o.
V závěru jednání MZ byly podány různé informace: z Moravy došlo poděkování firmě Hlavatý - 
Vojtíšek za bezplatnou pomoc při opravách plynu. Turnovské sportovní kluby dosáhly významných 
úspěchů - AC Turnov postoupil poprvé ve své historii do extraligy, stolní tenisté pak do II. nejvyšší 
ligy. Úspěchu dosáhli jednotlivci v oddílu Radiového orientačního běhu na mistrovství světa. 
Scháleny byly příspěvky na kulturní akce předložené kulturní komisí. Dr. Šolcová informovala o 
výsledcích šetření sociální komise, které se týkalo situace romských dětí ve městě. Dr. Pelc přednesl 
návrh na rozšíření smlouvy s RTT o projekt krizového sdělovacího systému a na jmenování rady 
pro RTT. Materiál zpracovala ODA ve spolupráci s JUDr. M. Brunclíkem.
Zastupitelé také obdrželi bohatý materiál týkající se výstavby čerpací stanice v Modré hvězdě, který 
jim předal pan Josef Kunetka. Výjimečně však ani ti zastupitelé, kteří byli proti výstavbě, 
neprosazovali, aby se tento bod dostal do programu.

30. září - podobně jako před týdnem o nemocnici, jednalo nyní neveřejné pracovní zastupitelstvo o 
připravovaných projektech na rekonstrukci náměstí.I když zájem zastupitelů byl poněkud menší, 
přesto to bylo jednání velice zajímavé. Společně se sešli k této problematice i členové stavební 
komise včetně arch. Patrného a vedoucího odboru správy majetku ing. Kanclíře. Své návrhy 
předkládali a vysvětlovali zástupci královéhradecké firmy Transconsult, která vyhrála výběrové 
řízení. Předkladatelé osvětlili některé zásadní návrhy - z náměstí měly být vymístěny autobusové 
zastávky, snížen počet parkovacích míst ve prospěch ploch pro chodce, průjezd dopravy urychlit 



atd. Na náměstí se také měla vrátit kašna. Některé připomínky a podněty byli zpracovatelé ochotni 
akceptovat.

30. října - několik prvních bodů se týkalo některých stavebních záměrů - soukromých i městských. 
Majitelé Maškovy zahrady chtěli část pozemků prodat na výstavbu velkoprodejny. Tento návrh 
vyvolal diskuzi vzhledem ke zkušenostem v některých městech, kdy takováto velkoprodejna 
zlikvidovala svými výhodnými cenami konkurenci malých obchodů. V tomto případě však neměli 
zastupitelé nějaký pádný důvod této výstavbě zamezit, protože územní plán vymezoval tyto plochy 
pro průmysl či jinou podnikatelskou činnost. V průběhu příštího zastupitelstva byla sice předložena 
protestní petice turnovských obchodníků, ale z diskuze vyplynulo, že město v tomto případě nemá 
oprávněné zákonné nástroje, jimiž by stavbě zabránilo.
Obdobný diskutabilní bod představoval i další návrh. Pan Křelina, majitel pohřební služby, chtěl z 
bývalé výměníkové stanice, která je v jeho vlastnictví, za kasárnami vybudovat moderní 
rozlučkovou síň. Vzhledem k tomu, že byl tento návrh projednáván již dříve nejen v radě ale i v 
komisích (stavební a sociální) a dokonce např. s obyvateli sousedních penzionů pro důchodce, 
zastupitelé nakonec se záměrem souhlasili.
Také s dalším stavebním záměrem na výstavbu čerpací stanice pohonných hmot ve Fučíkově ulici 
při sjezdu z budoucího průtahu MZ souhlasilo vzhledem k tomu, že se již jednalo o okrajovou část 
města. Odbor koncepce však byl pověřen komplexním řešením celého prostoru, a to i vzhledem k 
tomu, že zde město vlastnilo nezanedbatelné území.
Zastupitelstvo bylo dále informováno o průběhu přípravných prací na stavbu silnice I/35 a I/10. Pak 
byli zastupitelé seznámeni s výsledky studie na dopravní řešení tahu na Lomnici a Semily. Firma po 
vyhodnocení všech dosavadních variant došla k závěru, že nejschůdnější je řešení koridorem 
Stebenky. Vzhledem k tomu, že předběžná vyjádření dotčených státních orgánů byla zatím kladná, 
souhlasilo MZ s pokračováním přípravných prací na této variantě.
Následovala informace o výhledovém plánu na výstavbu jižního obchvatu i o problematice opravy 
mostu přes Jizeru.
I když následující informace již proběhla v tisku, přesto i nyní znovu rozčeřila celkem poklidnou 
atmosféru.MZ bylo totiž zástupcem stavebního úřadu informováno, že krajský soud zrušil stavební 
povolení Stavebního úřadu v Turnově potvrzené Okresním úřadem v Semilech. Vzhledem k tomu, 
že již předtím přijali zastupitelé usnesení nepovolit příjezd k čerpadlu přes chodník, Stavební úřad 
nové stavební povolení nevydal. Firma Rokas se jistě odvolá, ale celá záležitost se nadále velmi 
komplikuje. Objekt, který měl být rekonstruován kolem poloviny roku, je nyní opuštěn a v 
rozestavěné podobě působí ponuře. Do konce roku se již situace nezměnila. Navíc byla celá 
záležitost tolikrát diskutována např. v Pojizerských listech, Krkonošských novinách, mezi 
veřejností, že by ji bylo možné označit za turnovskou "kauzu" tohoto roku.
Problematika RTT byla na žádost poslanců ODA zařazena do programu k podrobnému 
projednání.Hlavním výsledkem bylo zvýšení příspěvku na příští rok, a to ve výši 750 tis. korun, a 
jmenování rady pro RTT a kulturní zpravodaj. Tato rada by měla dbát na dodržování smlouvy s 
městem, zabezpečit koncepčnost, objektivnost, vyváženost a nezávislost. Zvláště v příštím 
volebním roce by měla rada prokázat svou důležitost a opodstatněnost. Provozovatel RTT dr. Milan 
Brunclík předložil také úvodní studii ke Krizovému sdělovacímu systému města. MZ tento záměr 
schválilo , ovšem jeho realizace byla závislá na budoucích finančních možnostech města.
Zastupitelé se znovu vrátili k problému reklamace nekvalitních střech na penzionech A a B, a to pod 
vlivem jedné závažné informace. Firma Kamenoprojekt s.r.o. náhle a bez skutečného důvodu 
opustila rozestavěné divadlo, na jehož rekonstrukci vyhrála výběrové řízení vzhledem k ceně, 
kterou nabídla a kterou mohlo město při možnostech svého rozpočtu akceptovat. Za této nově 
vzniklé situace MZ požadovalo zahájit s firmou soudní vymáhání škody vzniklé nekvalitním 
provedením střešního pláště penzionu A a B.

27. listopadu - První bod jednání patřil opět stavebním záležitostem. Nejdříve byla schválena dílčí 
změna územního plánu, kdy se již s konečnou platností zavrhla možnost vést silnici na Lomnici 



kolem nového kina a Žižkovou ulicí. Proto zde může zůstat dům v sousedství kina, s jehož 
rekonstrukcí je možné do budoucna počítat.
Novou pohonnou hmotou pro automobily se v poslední době stále více stává. Zastupitelé nakonec 
souhlasili s podnikatelským záměrem umístit čerpací stojan v blízkosti Nádražní ulice.
Po předchozí diskuzi byla zastupitelstvu předložena zpráva o sportu v Turnově, která obsahovala 
nejen popis současného stavu, ale i koncepci podpory sportu ze strany města. Sportovci požadovali, 
aby jim byl poskytován finanční příspěvek v daleko větší míře než dosud. Své požadavky 
přirovnávali k zajištění kulturních příspěvkových organizací. MZ prozatím schválilo, aby při 
projednávání rozpočtu byly hrazeny především provozní náklady sportovních zařízení (energie).
V následujícím bodě schválilo MZ navrhované rozpočtové změny a přijetí krátkodobého 
překlenovacího úvěru. Byly rozděleny některé drobné finanční příspěvky.
Vzhledem k tomu, že se rok chýlil ke konci, předložila kulturní komise vyčerpávající zprávu o 
všech akcích konaných u příležitosti 725. výročí města a o dalších akcích, na něž byly poskytnuty z 
městského rozpočtu finanční příspěvky. Zastupitelstvo vyslovilo všem organizátorům oficiální 
poděkování. Všichni zastupitelé byli naopak pozváni na setkání se zástupci všech těchto 
organizátorů, které mělo proběhnout v galerii muzea v úterý 16. prosince.
Tři závěrečné body jednání vyvolaly značnou diskuzi, a to nejen nyní. Staly se základem 
komplikovaných jednání pro několik následujících zasedání.
- MZ vyjádřilo zásadní nesouhlas s výstavbou okresního policejního ředitelství v Semilech a 
pověřilo starostu sepsáním protestního dopisu na zodpovědné orgány
- MZ pověřilo finanční komisi přepracovat pravidla na vyplácení mimořádných odměn
- MZ pověřilo starostu vstoupit do jednání se zástupci lékárny v zájmu zajištění pohotovostní 
služby, která byla v předchozích dnech z personálních důvodů zrušena.
18. prosince - program posledního zasedání zastupitelstva byl již tradičně zkrácen. Po něm měla 
následovat společná večeře, na níž však obyčejně diskuze o nejrůznějších problémech v životě 
města pokračovala.
Projednány byly především body finanční a možno říci i koncepční - kontokorentní úvěr, první 
nástin koncepčního řešení průmyslové zóny u průtahu I/35, budoucnost Sokolovny v Mašově.
Vzrušení nastalo, když ing. Hejduk vyhlásil výsledky dražby restaurace Skalák. Tento objekt byl 
vytypován odborem správy majetku spolu s dalšími budovami již na jaře, ale za odhadní cenu 6,6 
mil. se nepodařilo nalézt zájemce. Proto správa majetku radě navrhla cenu snížit na 3,5 mil. a 
uspořádat dražbu. V té zvítězila firma na prodej barev, kterou mělo nyní zastupitelstvo potvrdit. 
Současní nájemci však podali protest, že byl nedostatek času od vyhlášení dražby do jejího konání. 
Další údajný zájemce namítal, že prý nebyl spolu s ostatními v den dražby pracovníky MěÚ o 
konání dražby správně informován. Zastupitelstvo se proto usneslo, aby se dražba konala v lednu 
znovu. Celá tato záležitost vyústila v ostrý spor, kde se mluvčími zastánců původní restaurace stali 
zastupitelé MUDr. E. Šolcová a prom. fil. V. Jenšovský, představitelem "občanské iniciativy" opět 
pan Josef Kunetka.
Pracovní skupina komise pro RTT přednesla návrh svého statutu, vpodstatě jednacího řádu.
Na závěr velice ostře vystoupil majitel lékárny pod radnicí mgr. Korpas, který se ohrazoval proti 
informacím , jež proběhly především v RTT spolu s kritickým komentářem JUDr. Brunclíka. Mgr. 
Korpas informoval o nedostatku zaměstnanců, přičemž pro nové síly má lékárna připraveny byty ve 
střešní nástavbě, která již byla dokončena.
Zastupitelstvo to bylo poněkud uspěchané (vzhledem k následné společné večeři), ale nedá se snad 
říci, že by zastupitelé některým z bodů programu nevěnovali patřičnou pozornost.

Městská rada

15. ledna - první zasedání městské rady v roce 1997 bylo věnováno značnou měrou tematice 
kulturní.



Jak se stalo zvykem, minimálně jednou za rok se představila radě jedna z turnovských kulturních 
organizací. Tentokrát to bylo městské kino v čele s Milošem Kerplem. Vedle běžného provozu byla 
věnována především pozornost programové náplni a možnostem modernizace.
Rada byla seznámena s výběrovým řízením na rekonstrukci koníren hradu Valdštejna, kde kromě 
městských financí pomohly realizaci dotace státu a nakonec i příspěvek od Okresního úřadu v 
Semilech.
Jedna z informací předložených městské radě patřila převodu vlastnických práv na zámek Hrubá 
Skála. Starosta k tomuto problému svolal valnou hromadu Sdružení měst a obcí (na 29.ledna).
Poprvé se také jednalo o stavu kaple na Mariánském hřbitově, která sice nebyla v seznamu 
památek, ale přesto ji město chtělo alespoň provizorně zachránit. Podobně se rada zabývala stavem 
pomníků, pomníčků, církevních artefaktů a dalších památek, a to na základě přehledu zpracovaného 
pracovníky referátu vnitřních věcí a kontroly. Kromě nejnutnější údržby měla být zajišťována i 
pravidelná úprava okolí.
Následný bod patřil školství. Jednalo se totiž o financování Základní umělecké školy. Rada 
souhlasila, aby příspěvky od rodičů byly poskytnuty Školskému úřadu na krytí nákladů, které musí 
být z jeho strany na zajištění chodu školy vynakládány.
Z dalších bodů - výherní hrací automaty, pronájmy nebytových prostor, úprava cen vodného a 
stočného, zákaz autošťouchu na škvárovém hřišti.
Na závěr byla zařazena problematika spíše právní - smlouvy s novými městskými s. r. o. - Městskou 
teplárenskou Turnov a Technickými službami Turnov.

12. února - Nejdříve předložil městské radě připravené materiály odbor výstavby - např. výměna 
pozemku na Výšince, který by měl v budoucnu posloužit pro zřízení cesty. S některými požadavky 
na parkovací místa souvisel i bod následný - dopravní problematika. Rada si nakonec vyžádala, aby 
byla komplexní zpráva předložena nejen jí, ale městskému zastupitelstvu, a to nejlépe pracovnímu.
Vzhledem k tomu, že bylo podvýborem pro heraldiku Parlamentu ČR předběžně oznámeno kladné 
projednání návrhu městského praporu, předložil již nyní J. Kuliš, vedoucí referátu kultury, návrh 
městské vyhlášky o symbolech města, aby byl dostatek času k posouzení její správnosti Okresním 
úřadem v Semilech.
Rada vyslechla návrhy předložené kulturní komisí, souhlasila se způsobem rozdělování finančních 
prostředků na akce k výročí města, schválila návrh loga výročí, výrobu pamětních medailí i vydání 
sborníku a dokumentační kazety.
Radě se představila další městská organizace - Městské informační středisko. Ing. Bičíková podala 
zprávu o hospodaření i o hlavních položkách rozpočtu roku 1997. Byla pověřena předložením 
koncepce budoucího rozvoje, která by obsahovala i návrhy na členství v různých organizacích 
cestovního ruchu a hlavní vydavatelské a výstavní aktivity.
Následující bod - rozpočet roku 1997 - byl již několikrát projednáván. Nyní byl radě předložen v té 
úpravě, která měla být následně projednávána na pracovním zastupitelstvu.
Vzhledem k rozbouřené situaci kolem výstavby čerpací stanice v Modré hvězdě, která byla 
skloňována v místních sdělovacích prostředcích, diskutovali členové rady i o této záležitosti, 
Jednalo se především o to, zda by se nemělo např. v Pojizerských listech objevit i stanovisko druhé 
strany, to znamená, tak jak celou věc vidělo a hodnotilo vedení města. Vzhledem k tomu, že o tomto 
případu právě jednal odbor Ministerstva pro místní rozvoj v Liberci, rozhodla se městská rada, že 
tento státní orgán je jedinou pověřenou institucí projednat odvolání jednotlivých účastníků (mezi ně 
patřil i sousední podnikatel, majitel Skaličky p. Kousal). Je otázkou, zda toto vyčkávání bylo 
rozumné, protože veřejnost byla o této věci informována prozatím především p. Josefem Kunetkou, 
který mimo jiné dával tuto stavbu do souvislosti s osobními zájmy místostarosty ing. Hejduka.

26. února - Valdštejn a jeho představení - to byl první bod programu jednání. Vzhledem k tomu, že 
úřední výkon památkové péče vykonával pro okres referát kultury OkÚ, byl pozván na jednání i 
vedoucí referátu mgr. Viktor Blažek. Ten především vystoupil s kritickými připomínkami týkajícími 
se např. výstavní činnosti, kterou by měl p. Koucký připravovat např. ve spolupráci s OMČR 



Turnov. Místostarosta se zase dotknul např. toho, že vzhledem ke stále pokračujícím rekonstrukcím 
je stále na hradě do určité míry staveniště. Vzhledem k blížící se návštěvní sezoně je nezbytné 
provést zásadní úklid. Je nutné také promyslet systém průvodcovské služby. Z diskuze také vzešel 
návrh, který by měl do budoucna zajistit Valdštejnu trvalou spolupráci některých odborníků. I když 
mnoho takových lidí spolupracuje s kastelánem již dávno, bylo navrženo ustavit jakýsi Spolek 
přátel Valdštejna.I když všichni členové rady a přítomný vedoucí referátu kultury MěÚ práci pana 
Kouckého velice oceňovali, jeho se pronesené výtky a návrhy značně dotkly, i když nebyly míněny 
nějak ve zlém. Trvalo dlouho a stálo to hodně přemlouvání, než se podařilo nesmírného obětavce 
pana Kouckého trochu uklidnit.
Rada dále diskutovala o návrhu Spolku rodáků na přejmenování některých ulic. Vzhledem k tomu, 
že by se tato věc týkala především lidí v těchto ulicích bydlících, rozhodla rada uspořádat mezi nimi 
anketu, aby se oni sami rozhodli. U navrhovatelů toto vzbudilo značný odpor, protože se dalo 
očekávat, a nakonec to tak dopadlo, že obyvatelé ulic navržených k přejmenování s těmito změnami 
nesouhlasili, protože by jim to přineslo značné komplikace (průkazy, sídla firem apod.)
Další bod uvítala nejen kulturní komise, ale celá kulturní veřejnost města - rada souhlasila s 
vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci městského divadla. Podle studie architekta města ing. 
Patrného bylo vybráno zázemí divadla, přičemž vybraná firma měla řešit stavební projekt i 
realizaci. Bohužel toto spojení přineslo později značné komplikace u tohoto tak stavebně 
komplikovaného památkového objektu. Během rekonstrukce se totiž vyskytly mnohé problémy a je 
možné, že by se město při podrobnější a přesnější přípravě některým z nich dokázalo vyhnout. Z 
druhé strany zde však hrál velkou roli čas, který by byl k takovému postupu zapotřebí jistě v daleko 
větší míře. A tak se teprve postupně během stavby objevovaly problémy, které si vyžadovaly dalších 
a dalších financí.
Následující bod - vyhlášení odprodejů majetků města - přinesl komplikace až o rok později, a to 
pokud se jednalo o prodej restaurace Skalák na sídlišti u nádraží.
V programu jednání rady také proběhla spíše teoretická diskuze o možnosti využití chladicího 
zařízení ve zrušeném státním podniku Maso Turnov pro řešení zimního stadionu.
Dále rada jednala o dvou plánovaných velkých investičních akcích - projekčním řešení rekonstrukce 
náměstí a o vyhlášení veřejné obchodní soutěže na výstavbu tělocvičen v areálu III. ZŠ.
Opět byly na programu smlouvy s Městskou teplárenskou Turnov s.r.o. a s Technickými službami 
Turnov s.r.o.
Již dříve se rada zabývala možností vyhlásit výběrová řízení na funkce těch ředitelů městských 
organizací, kteří jsou ve funkci již déle než čtyři roky. Nyní ing. Hejduk přednesl návrh konkrétních 
pravidel. Městská rada vyhlásila výběrové řízení na ředitele městské nemocnice. Pod tlakem 
primářů, kteří argumentovali tím, že v době blížících se výběrových řízení na nemocnice je tento 
krok nevhodný, bylo nakonec toto výběrové řízení odloženo na pozdější dobu. Před vyhlášením 
výběrového řízení na ředitele kina a městské knihovny měla ještě kulturní komise projednat 
možnost spojení některých kulturních zařízení a efektivnost tohoto případného kroku.

12. března - Mezi materiály předkládané Stavebním úřadem a odborem správy majetku patřila např. 
zpráva o výsledku výběrového řízení na rekonstrukci městského divadla či o návrzích majitele na 
přestavbu obchodního domu Achát. Souhlasné stanovisko bylo vydáno na základě předložených 
podkladů i pro rekonstrukci Dětského centra - stacionáře pro postižené děti a s tím související 
zrušení jednoho oddělení jeslí. Rada souhlasila i s vypsáním výběrového řízení na projekt 
rekonstrukce horních kasáren na Hotelovou školu a obchodní akademii.
Další body byly věnovány návrhům na prodeje pozemků, schvalování pronájmů atd. Odbor 
vnitřních věcí a kontroly předložil zprávu o dosud nesplněných či rozpracovaných usneseních rady. 
Ekoložka ing. Hadačová předkládala návrh na opatření, jež by měli dodržet organizátoři Bikefestu v 
polovině května.
Velká pozornost byla věnována zprávě ředitele nemocnice o současném stavu a koncepci dalšího 
vývoje. Rada požadovala jednat o dalším vývoji se zástupci nejrůznějších zúčastněných organizací, 
které mají možnost ovlivňovat další budoucnost turnovské nemocnice. Veškeré zprávy a informace 



budou neprodleně předkládány městskému zastupitelstvu.
Podobně se mělo rozvíjet jednání s okresními úřady o zajištění služeb přímo v Turnově. Jednalo se 
především o nespokojenosti města s postojem Katastrálního úřadu, s nímž zatím jednání nevedla k 
nějakému uspokojivému výsledku.

2. dubna - na počátku opět stavební problematika - varianty rekonstrukce Achátu znovu projedná 
stavební komise, pro výstavbu útulku pro psy vybrán ostrůvek pod mostem (městský pozemek) 
nedaleko základny skautů, kteří se o opuštěná zvířata starají.
Pan Jan Hájek podal zprávu o výsledcích ankety na přejmenování některých ulic. Jak již je zvykem, 
mezi některými Turnováky vzbudila tato akce negativní reakci, jak bylo prezentováno na stránkách 
Pojizerských listů. Výsledek - ani v jedné ulici nesouhlasili její obyvatelé s přejmenováním.
V posledním období se pokusilo Město Turnov soudně vymáhat od příslušných obcí dlužné částky 
za žáky ve zdejších školách. První úspěchy u soudů prokázaly oprávněnost těchto požadavků. 
Největší dlužník - Příšovice, nyní nabídly, že částku, kterou jsou ochotni splatit, použije město 
Turnov pro potřeby městské nemocnice. Rada a následně i celé zastupitelstvo vyslovily nakonec 
souhlas.
Na základě usnesení březnové rady byla nyní na jednání pozvána MUDr. Bergrová, ředitelka OHES 
Semily, aby informovala o stanovisku hygieny k současnému stavu městské nemocnice. 
Nevyhovující stav vyžaduje postupné řešení v předpokládaném horizontu asi 5 let. Pak následoval 
rozbor hospodaření. Na návrh finančního odborníka, pracovníka Komerční banky ing. Pekaře, měl 
být tento rozbor ještě doplněn podrobnějšími čísly a zdůvodněním nárůstu hlavních položek. Rada 
nyní ještě prozatím trvala na svém stanovisku vypsat výběrové řízení na ředitele.
Na pořad přišly opět Technické služby, a to především problematika odpadů v souvislosti s novým 
zákonem, který vstoupí v platnost v r. 1998, a Městská teplárenská. Byly projednávány výsledky 
výběrového řízení na Valdštejn (konírny) a divadlo.

16. dubna - na počátku jednání byla opět zařazena rekonstrukce obchodního domu Achát na 
náměstí. Zástupci majitele (PRIOR České Budějovice) a projektanti přistupovali k jednání s radou, 
přítomnými zástupci stavebního úřadu, komise, památkářů, SURPMa, městským architektem ing. 
Patrným a dalšími velice vstřícně a byli vcelku ochotni přizpůsobit svůj projekt vznášeným 
připomínkám. Doufejme, že budou ku prospěchu tohoto objektu i celého náměstí. Bohužel se 
později stavební řízení poněkud protáhlo, takže akce na podzim zahájena nebyla a byla přesunuta až 
na rok příští.
Pak přišly na řadu záležitosti samotného městského úřadu - výpočetní technika, personální 
záležitosti (stav zaměstnanců - 54, již v r. 1996 snížen počet z 61 na 55). Do problematiky 
majetkové a investiční byly pro toto jednání zařazeny tyto body: rozpory s dodavatelskou firmou 
ohledně technologických a provozních nedostatků, prodej vytypovaných objektů (z navržených 
vyňato pouze č.p. 40, kde nájemce investuje do úprav), u ostatních může ještě zrušit zastupitelstvo, 
výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na nástavbu bytového objektu čp. 1449 - 
509 na sídlišti Přepeřská.
V aktuální zprávě o nemocnici informoval přítomné radní místostarosta Hejduk o dopise, který byl 
jménem nemocnice a města zaslán podnikatelům a okolním obcím, aby se zjistilo, jaká je podpora 
okolní komunity vůči tomuto turnovskému zdravotnickému zařízení. O současném stavu jednání o 
celkové koncepci zdravotnictví v okrese Semily informoval ředitel MUDr. Eckert. S dříve 
navrhovanou koncepcí a záchranou nemocnice pro budoucnost souvisel i návrh postupné 
rekonstrukce. V jeho intencích byl nyní zadán projekt na rekonstrukci a přístavbu ambulantního 
traktu. Doplněny byly také informace o hospodaření, které lze označit za nejlepší v rámci okresu.

7. května - Rada byla ing. Hadačovou informována o předběžných jednáních severního obchvatu 
I/10, kde zvítězila varianta ve větší vzdálenosti od zástavby.
Záměr přístavby vstupní části divadla se zkomplikoval - majitel pozemku, kde leží současné atrium, 
odmítá tuto plochu prodat.



Ing. Žalský, jednatel MTT, s.r.o., navrhl možnost využít uhelnu na Výšince např. na poschoďové 
garáže pro potřeby obyvatel sídliště. Náklad by byl asi 180 tisíc na garáž, potřebné částka by v 
celkové výši dosáhla výše 10 mil. korun, což zatím vzhledem k ostatním potřebám není v 
možnostech města.
Odbor správy majetku připravil k realizaci rekonstrukci tzv. chudobince směrem ke Kyselovsku pro 
holobyty, kam by byli nastěhováni největší dlužníci nájemného.
Stavební tematika zahrnovala i další body - výběrová řízení (tělocvičny u III. ZŠ, zateplení čp. 1671 
na Patočkově sídlišti, rekonstrukce malorohozecké knihovny (čp.18), kde přibudou i 3 malobyty, 
statické zajištění koníren na Valdštejně). Stavebníkům by měla pomoci Technickými službami 
dokončovaná deponie stavební suti na Vesecku.
Vzhledu města by měla prospět i parková úprava přednádražního prostoru, jejíž projekt je 
zpracován v konečném návrhu.
Na městském zastupitelstvu se dostal na pořad jednání neutěšený stav koupaliště v Dolánkách. K 
prověření stavebního stavu a technologie byly přizvány odborné firmy. Vzhledem k tomu, že někteří 
zastupitelé napadali vedení města z nechuti zabývat se tímto problémem, byl k jednáním přizván 
zastupitel p. Kerpl jako zástupce zastánců urychlené rekonstrukce tohoto areálu. Bylo dohodnuto, 
aby se k jednání sešli zastupitelé následující týden přímo na koupališti a projednali celou záležitost 
na místě.

21. května - městská rada nejdříve projednala majetkové záležitosti (např. uvolnění Šetřilovska ze 
strany Preciosy - možnost pronájmu, zákonné zvyšování nájemného za byty aj.)
Tajemník ing. Žák podal informace o dopravní problematice a současném stavu jednání: s 
dopravním inspektorátem v Semilech proběhlo zatím bezvýsledné jednání o řešení špatné dopravní 
situace v hlavních průjezdních komunikacích. Návrh, že by město finančně přispívalo na rozšíření 
stálé služby dopravních policistů, zůstal bez odezvy. V trase průtahu se započalo s výkupy, v 
polovině května proběhlo jednání se státními orgány o rekonstrukci velkého mostu přes Jizeru 
vzhledem k jeho havarijnímu stavu. Na jednání rady byl přizván ředitel okresní správy silnic k 
diskuzi o stavu státních vozovek ve městě. K nejhorším patřila např. Markova ulice ústící do 
náměstí. Rozpočet pro celý okres je však tak nedostatečný, že stačí jen na nejnutnější údržbu. Proto 
město nakonec nechalo udělat nový povrch zmíněné vozovky na vlastní náklady.
Radě a zastupitelstvu byly často předávány různé stížnosti, připomínky, návrhy atd. sepsané panem 
Josefem Kunetkou. Stejně tak i tentokrát. Nyní se jednalo o dopis adresovaný všem zastupitelům a 
Sportovnímu bloku, zvláště pak místostarostovi Hejdukovi s kritikou jeho práce a s výzvou, aby 
odstoupil. Dopis byl nazván :"Občanský problém a věci veřejné v Turnově. Neomezenost - 
Omezenost - Omezování". Vrcholily tak dlouhou dobu jiskřící rozpory, které nakonec byly velmi 
často prezentovány panem Kunetkou především na stránkách Pojizerských listů. Nakonec jeden z 
takovýchto článků vyústil v žalobu ze strany ing. Hejduka. Že takovéto nepříjemné rozpory velice 
"zahušťovaly" atmosféru nejen každého zastupitelstva, ale ve městě vůbec, netřeba zdůrazňovat.
Rada také vyslechla informaci o zajištění základních služeb na koupališti. S budoucností tohoto 
materiálu souvisela i diskuze, která byla věnována již takto brzy na jaře rozvaze o investicích roku 
1998.
Závěr jednání byl věnován informaci o práci na městské kronice a dále aktivitám navrhovaným 
kulturní komisí v souvislosti s výročím města. Rada souhlasila s vydáním sborníku dle návrhu 
předloženého dr. Maierovou, se zpracováním dokumentační filmové kazety a s ustanovením 
komise, která by navrhla ocenění význačných Turnováků pamětní medailí.

11. června - úvod jednání patřil sociální problematice. Byl pozván okresní zdravotní rada, aby se 
otevřeně vyjádřil k žádosti Turnova o státní dotaci na stavbu domova důchodců podle připraveného 
projektu vzešlého z architektonické soutěže. I když byla z jeho strany zřejmá značná nechuť k 
takovému vyjádření vzhledem k stejné žádosti Semil a hlavnímu rozhodovacímu hlasu přednostky, 
přesto nakonec zdravotní rada přislíbil žádost Turnova podpořit. Kladně se vyjádřil i k fungování 
dětského stacionáře, který má pro tuto část okresu nezastupitelné místo. Tento stacionář funguje 



především zásluhou Turnova, i když letos poskytl Okresní úřad dotaci na jeho provoz. Díky tomu 
mohly být městské finance použity na jeho zásadní rekonstrukci.
Rada pak vyslechla velmi podrobnou zprávu o činnosti Technických služeb.
Předložený materiál o pohledávkách města měl být následně předložen městskému zastupitelstvu.
Rada vyslovila poděkování organizátorům Staročeských trhů za vynikající prezentaci města.
Vedení města, resp. ing. Hejduk, připravil pro druhou část jednání rady velmi netradiční program. 
Všichni radní mohli v malém letadle, startujícím z letiště na Vrchovině u Hodkovic nad krásnou 
krajinu Českého ráje, vychutnat její malebnost a atraktivitu. Okruh nad Turnovem pak poskytl 
možnost k zamyšlení nad podobou města a možnostmi jeho územního rozvoje v budoucnosti. I díky 
krásnému počasí to byl skutečně ojedinělý zážitek.

2. července - rada nejdříve projednala problémy s fungováním turnovské pobočky Okresní správy 
sociálního zabezpečení, která měla sídlo v rekonstruovaném objektu ve Skálově ulici. Do Turnova 
přijela nejen okresní ředitelka ze Semil, ale i pracovnice z pražské centrály. Doposud se do Turnova 
podařilo přesunout agendu důchodovou, posudkovou a kontrolu malých organizací s provozem 
jednotlivých úseků vždy jednou týdně. Město přispělo i na počítačové vybavení. Do konce dubna 
zde byly poskytovány služby i na úseku nemocenského pojištění (kontrolní úsek, malé organizace, 
osoby výdělečně činné). Tyto služby však byly nyní přerušeny vzhledem k vysokým nákladům na 
provoz. Rada požadovala neustále projednávat obnovení činnosti, popř. i s příspěvkem města na 
provoz.
Finanční otázky zahrnovaly konzultaci o správě akcií v majetku města se zástupci odborné firmy. 
Byl projednán i návrh na likvidaci některých malých ale nedobytných pohledávek. Další bod se 
týkal stanovení výše odměn jednatelů městských s.r.o. Správa majetku pak předložila materiály 
týkající se rekonstrukce kotelny II. ZŠ, která od jara probíhala, a návrhy na vyhlášení výběrových 
řízení na rekonstrukci tělocvičny I. ZŠ a střešní krytiny gymnázia. Do rozpočtu se nakonec vešla i 
nejnutnější rekonstrukce chátrající kaple na hlavním hřbitově. Následovaly návrhy na prodeje 
pozemků, bytů, pronájmy.
Na závěr byla zařazena obsáhlá zpráva tajemníka ing. Žáka o předpokládaných personálních 
změnách a o změnách v organizační struktuře Městského úřadu.

23. července - při druhém prázdninovém jednání se rada nejdříve zabývala možnostmi budoucího 
řešení vstupních prostor divadla. Nastala totiž situace, že majitel domu čp. 151, tedy směrem od 
divadla k ulici, se po dlouhých jednáních rozhodl tento objekt prodat. V případě, že by město této 
situace využilo, podařilo by se do budoucna majetkově sjednotit tento prostor a připravit možnosti 
dalšího stavebního rozvoje divadla pro blízkou i vzdálenou budoucnost. Rada doporučila správě 
majetku a vedoucímu TKS (ing. Kanclíř a p. Feštr) jednat s majitelem o konkrétních podmínkách 
odprodeje a výsledky předložit městskému zastupitelstvu. Pan Feštr pak podal zprávu o probíhající 
rekonstrukci. Vzhledem k některým nečekaným problémům došlo zatím jen k mírnému navýšení 
rozpočtu.
Také další body programu se týkaly rekonstrukcí a staveb, které byly plánovány pro nejbližší 
období. Jednalo se především o ambulantní trakt nemocnice. Městská rada požadovala v zadání 
výběrového řízení zpracovat dvě stavební alternativy čtyřpodlažního objektu. Podobně rada 
projednala způsob přípravy výstavby domova důchodců. Vzhledem k letošním povodním se dalo 
očekávat, že finance ze státního rozpočtu budou asi zapotřebí jinde, a tedy slibované dotace se 
možná omezí. Proto bylo rozhodnuto, že tato stavba bude dopracována prozatím ke stavebnímu 
povolení, ale další projekční práce pak budou pozastaveny. Schváleni byli vítězové výběrového 
řízení na rekonstrukci dětského stacionáře, nástavbu na čp. 1449-1450 v sídlišti Přepeřská i na 
dokončení dvou půdních bytů ve Skálově ul. čp. 84.
V prostoru nad kasárnami byly rozměřeny pozemky pro stavbu 12 rodinných domků, a tak rada 
mohla souhlasit s vyhlášením tohoto prodeje. Další byty by mohly být v budoucnu zajištěny i v 
mozaikovém domě v Žižkově ulici, který v soudní dražbě koupili společně tři turnovští podnikatelé. 
Dům prodaný před několika lety JUDr. Bokotejové z Turnova(ta ho však nezaplatila) tak konečně 



našel nové majitele a město získalo místo původním kupcem slibovaných 4,5 mil pouze 2,4 mil. 
korun.
Rada se zabývala dopravní problematikou, Byla seznámena s výsledky dopravního posouzení 
silnice směrem na Semily a Lomnici. Pražská firma DHV s.r.o. po srovnání a vyhodnocení všech 
doposud navrhovaných variant dospěla k závěru, že nejpřijatelnější je varianta průchodu silnice 
podél Stebénky. Obsáhlý koncepční materiál o zabezpečení dopravní problematiky v Turnově, který 
zpracovali ing. Hejduk a ing. Žák, se rada rozhodla projednat v následujícím termínu. S touto 
problematikou souvisela zpráva o rozsudku Krajského soudu, který zrušil stavební povolení na 
stavbu čerpací stanice Modrá hvězda, ovšem na základě žaloby p. Kousala. Byly shledány rozpory 
mezi stavební dokumentací a slovním popisem, A tak musí být vlastně zahájeno řízení o odstranění 
stavby, což je nové jednání mezi vlastníkem a státním orgánem. Stavba může být dodatečně 
povolena nebo skutečně odstraněna. Problémy s touto stavbou tedy pokračovaly nadále a neměly 
skončit ani do konce roku.

27. srpna - jednání rady v závěru prázdnin bylo tradičně bohaté. Stavební úřad informoval o "Modré 
hvězdě", kde se v pracích nepokračuje, byly pouze povoleny zabezpečovací úpravy. Dále rada 
vyslechla zprávu o výstavbě telekomunikačního vedení v prostoru náměstí. Omezení dopravy bylo 
jen krátkodobé, terén byl následně poměrně dobře upraven. Později měly tyto práce probíhat i v 
Hluboké ulici. Stavební úřad měl prověřit, zda by zde nemohly být současně opravny i ostatní 
inženýrské sítě (elektřina, plyn). Městský architekt se zabýval urbanistickým řešením možných 
úprav, v čemž měly nadále pokračovat příslušně odbory MěÚ i odborné komise. S budoucí úpravou 
náměstí souvisel i dosud nezastavěný prostor na rohu pod spořitelnou, kde nedošlo k stavbě 
plánované majitelem. Pravděpodobně zde bude upraveno provizorní parkoviště. I další bod se týkal 
budoucí výstavby - bytové zástavby na Výšince a iniciativy firmy Staspo. Rada doporučila správě 
majetku dále se zabývat možnostmi využití uhelny na Výšince pro parkování. Na program se 
dostala i zpráva o probíhající rekonstrukci koníren na Valdštejně a výsledky řady výběrových řízení 
na stavební a projektové akce.
Radě byla předložena zpráva o dosavadním hospodaření Městské teplárenské Turnova s.r.o., 
upřesněny investice i problematika pravidelné odstávky, proti které se vždy ozvaly protesty ze 
strany odběratelů teplé vody. Při této příležitosti rada konstatovala, že činnost společnosti probíhá 
bez větších provozních a ekonomických problémů a i její transformace je prakticky zakončena.
Podobně byla projednána zpráva o Vodohospodářském sdružení za uplynulé období.
Na závěr rada schválila příspěvek postiženým povodněmi v obci Bochoř ve výši 50 tisíc korun a 
změnu v obsazení finanční komise. Ing. Pekaře nahradí R. Ouvínová.

17. září - více než hodina v úvodu jednání byla věnována dopravní problematice. V prostoru 
průtahu I/35 je vykoupeno asi 70% pozemků, státní investor má v plánu začít stavět na podzim 
následujícího roku. V blízkosti Fučíkovy ulice má soukromý investor stavět benzínovou pumpu a 
zajistit sjezd z průtahu. Město má v této lokalitě poměrně rozsáhlé pozemky, využitelné podle 
územního plánu jako průmyslová a obchodní zóna. Přípravné práce také probíhají na severním 
obchvatu I/10. Je zpracováno ekologické posouzení, zajišťována souhlasná vyjádření majitelů 
pozemků. Stát má nadále v plánu rekonstruovat v příštím roce i most přes Jizeru. Rada s potěšením 
vyslechla informaci že je pro budoucnost připravován i jižní obchvat směrem na Jičín. Tento bod 
byl zakončen opět Modrou hvězdou - stav se tak zkomplikoval, že stavební úřad měl celou věc 
konzultovat s právníkem.
Obdobnou, a to stavební problematiku obsahoval i následující bod. Firma Kamenoprojekt předložila 
zprávu o probíhající rekonstrukci divadla a rada nakonec souhlasila s navýšením rozpočtu o 
nezbytné vícepráce. Pozornost byla věnována i dalším objektům v majetku města. Mělo být 
provedeno nejnutnější provizorní zabezpečení střešní krytiny na kasárnách (tam drobní soukromí 
stavebníci postupně starou krytinu rozkrádají) a na skeletu proti nemocnici vzhledem k tomu, že 
Turnov slibovanou státní dotaci na domov důchodců zatím nedostal.
Diskuze o rekonstrukci nemocnice na městském zastupitelstvu sice nebyly zcela u konce, byla to 



akce přece jen velice závažná a nákladná, ale rada schválila výsledky výběrového řízení, kdy 
vítězem byla firma BAK.
Také následující bod se týkal výstavby. Pan Křelina, majitel pohřební služby, chtěl vystavět 
rozlučkovou síň směrem k Šetřilovsku (za penziony a archívem). Právě toto umístění se zdálo radě 
problematické, a tak doporučila další projednání např. v sociální, školské komisi atd. Minule rada 
projednávala Městskou teplárenskou, nyní se věnovala zprávě o hospodaření další městské 
společnosti - Technických služeb Turnov s.r.o. Ani zde nebyly shledány závažné nedostatky, přesto 
bylo doporučeno zabezpečit audit, který by prověřil správnost účetnictví za tento rok.
Na závěr byly zařazeny personální záležitosti Městského úřadu (p. Staňková jako ved. finančního 
odboru a p. Brož jako ved. referátu školství a kultury).

13. října - K projednání prvního bodu programu byl pozván ředitel TKS V. Feštr. Jednalo se totiž o 
rozšířenou podobu Turnovského zpravodaje, který TKS pro město vydává. Dřívější kulturní 
zpravodajství bylo ve stále větší míře doplňováno zpravodajstvím nejen o činnosti MěÚ, ale o 
životě města vůbec. V rozpočtu byla na dotaci zpravodaje vyčleněna částka 40 tisíc korun, a ta nyní 
musela být zvýšena. V této podobě by si zpravodaj vyžádal na příští rok dotaci více než 200 tis. 
korun.
Rada se dále zabývala provozem sběrného dvora, jehož fungování od května se zatím plně 
osvědčilo. Oproti kontejnerům se předpokládá úspora 700 tis. korun, navíc město bude připraveno 
na plnění nového zákona o odpadech, který začne platit od ledna roku 1998.
Na pořad jednání se znovu dostala rozvojová plocha na sever průtahu I/35. Jedním z prvních úkolů 
odboru koncepce bude zpracování variant jejího budoucího rozvoje. Dalším úkolem tohoto nového 
odboru měla být i koncepce parkování a autobusových zastávek ve městě.
Následovala kontrola plnění předchozích usnesení rady, řešení některých bylo znovu podrobně 
projednáno.
Odbor správy majetku tentokrát přinesl velice nepříjemnou zprávu. Firma Kamenoprojekt 
provádějící rekonstrukci divadla náhle a bez závažnějších důvodů odstoupila od smlouvy a 
oznámila ukončení stavebních prací. Rada pověřila odbor dále s Kamenoprojektem jednat, ovšem 
bez kompromisů. V případě neúspěchu se bude muset urychleně nalézt jiná firma k dokončením 
stavby. Pro všechny, kteří se o tuto stavbu starali (správa majetku - ing. Kanclíř, TKS - p. Feštr, 
arch. Patrný, kulturní komise - dr. Maierová aj.) to byl skutečně nepříjemný šok, protože finance na 
kulturní zařízení se v městském rozpočtu vždy hůře probojovávají než třeba na školy nebo na 
nemocnici.
Městská rada také předjednala návrh krizového sdělovacího systému, který postupně vypracovával 
JUDr. Brunclík, provozovatel Regionální televize Turnov.
Rada se znovu vrátila k problematice tepla. Projednala jeho cenu rozdílnou ve všech sedmi zdrojích 
podniku MTT s.r.o. a uložila mu zpracovat návrh pro výpočet průměrné ceny v rámci Turnova, a to 
v souvislosti s omezováním státních dotací na dorovnání jeho cen. Na návrh městského 
zastupitelstva rada schválila rozšíření dozorčí rady o zástupce Stavebního bytového družstva jako 
největšího odběratele. Problémy s rostoucí cenou tepla měly být později diskutovány nejen na 
zastupitelstvu, ale i ve sdělovacích prostředcích v prvních měsících následujícího roku.
V intencích dříve projednávaných záměrů byla nyní jmenována komise pro výběrová řízení na 
ředitele Městské knihovny a Městského kina.

20. října - městská rada se sešla mimořádně k projednání některých kroků nezbytně nutných při 
realizaci některých investičních akcí. Nejdříve to bylo schválení výsledku výběrového řízení na 
zpracování projektu rekonstrukce horních kasáren. Vítězem byla turnovská firma Profes. Také na 
základě těchto prací by se mělo vyhodnotit, jaký bude objem stavebních úprav vzhledem k financím 
stanoveným Ministerstvem školství ČR (asi 60 mil.). Stejně tak byly projednány výsledky 
výběrových řízení na opravu střech penzionů A a B a konzervaci skeletu stavby původně plánované 
pro zubní polikliniku.
Náhle se také objevila možnost odkoupení objektu býv. Rychty ve Dvořákově ulici. I když rada 



předběžně odkoupení posoudila kladně, nakonec tento objekt odkoupil majitel sousedního domu.

5. listopadu - ve smyslu dřívějšího jednání předložil ředitel TKS podrobný materiál týkající se 
vydávání Turnovského zpravodaje v roce 1998, a to v rozšířeném obsahu pod názvem Hlasy a 
ohlasy Turnovska. Do rozpočtu bude navržena potřebná částka 250. tis. korun.
Turnovské kultury se týkal i jeden z dalších bodů - rekonstrukce divadla. Rada vyhodnotila nabídky 
turnovských firem na dokončení stavby a vybrala nakonec firmu Ouvín Turnov. Do konce března 
by měly být práce dokončeny ovšem za daleko vyšších nákladů než počítal původní rozpočet, tzn. 
asi 3 mil. korun.
Následovala ekologická tematika - rada projednala žádost o kácení stromů v rámci výstavby 
silničního průtahu I/35 a požadovala, aby náhrada byla kompenzována nejen výsadbou při nové 
silnici, ale i jinde v Turnově, především v přednádražním prostoru. Další bod patřil nové městské 
vyhlášce o odpadech a jejímu předběžnému projednání.
Kromě běžných pronájmů a drobných odprodejů se rada znovu vrátila k prodeji restaurace Skalák 
na sídlišti. Tento objekt byl veřejně nabídnut k odprodeji již počátkem roku, ale požadovanou cenu 
6,5 mil. žádný ze zájemců nebyl ochoten akceptovat. Vzhledem k havarijnímu stavu objektu, kdy 
by jinak muselo samo město investovat do objektu značné částky a vzhledem k zkulturňování 
celého přednádražního prostoru, doporučila rada odboru správy majetku cenu snížit a vyhlásit 
dražbu. Samozřejmě byli vyzýváni i současní provozovatelé restaurace.
Naopak byl z prodeje stažen dům čp. 81 v blízkosti kina v Žižkově ulici, pro nějž se také zatím 
nenašel zájemce. Po zhodnocení jeho stavu i využití celého tohoto prostoru rada souhlasila se 
zpracováním projektové dokumentace na výstavbu bytů se státní dotací v roce následujícím. 
Výstavba bytů byla schválena i v Přepeřské ulici, a to formou půdních nástaveb současně s 
rekonstrukcí celého domu.
S byty a jejich správou souvisel i následující krok. Rada totiž souhlasila se zřízením nové funkce 
domovníků v městských domech od r. 1998. Pokud se najdou spolehliví lidé, mělo by to výrazně 
zlepšit úroveň správy tohoto městského majetku.
Další bod - opět bytová problematika, ovšem ne již tak příjemná jako např. výstavby nových bytů 
pro občany. Rada byla totiž seznámena s případem, kdy vedoucí odboru správy majetku ing. L. 
Stejskal (nyní ved. odboru koncepce), přidělil za pomoci svého podřízeného ještě v září, před 
změnou své funkce, městský byt neoprávněně osobě blízké. Tento případ vyvolal v Turnově velký 
rozruch, objevovaly se dohady, že tento případ by nemusel být ojedinělý. V tomto případě však 
nebyl tento byt při předávání ze strany Preciosy zaveden do evidence již s výše uvedeným 
záměrem. Rada se rozhodla tento případ kategoricky řešit - oba zaměstnanci měli opustit svá místa. 
Přestože byl ing. Stejskal velice schopný pracovník, nešlo v takovém případě přijmout 
kompromisní řešení. Na místo vedoucí odboru koncepce byla jmenována ing. Košková (dosavadní 
vedoucí Živnostenského úřadu). S oběma zaměstnanci došlo pak k značně nepříjemným sporům a 
jejich odchod se vzhledem k dodržování zákoníku práce oddálil až do příštího roku. Celá záležitost 
byla velice nepříjemná vůči veřejnosti a jejímu mínění o práci radnice. Doznívala proto ještě hodně 
dlouho.

19. listopadu - Rada v úvodu jednání projednala zprávu městské ekoložky ing. Hadačové a ing. 
Tomsy, odborného lesního hospodáře (ředitele CHKO ČR), o převzetí městských lesů do vlastnictví 
a o jejich stavu. Městu Turnovu bylo vráceno 18 ha lesa s největší lokalitou ve Struhách. V jejich 
budoucím využití bude převládat ekologická a rekreační funkce. Rada schválila vyhlásit výběrové 
řízení na firmu, která bude o tyto lesy dlouhodobě pečovat.
Nová vedoucí finančního referátu p. Staňková přednesla zprávu o hospodaření a návrh 
rozpočtových změn. Potěšitelná byla skutečnost, že se podařilo udržovat vyrovnaný rozpočet a 
oproti předpokladům byly dokonce navýšeny příjmy. Do této kapitoly patřila i problematika úvěrů. 
Všechny body však byly prodiskutovány předběžně, finační otázky muselo projednat celé 
zastupitelstvo.
K hlavním bodům předloženým správou majetku patřila rekonstrukce náměstí. Práce na projektové 



dokumentaci pokročily, a tak rada mohla schválit vyhlášení výběrového řízení na realizaci. Celá 
akce byla rozdělena do dvou částí - vodovody s kanalizací a pak povrchy včetně kašny a mobiliáře. 
Vše bylo odhadováno na náklad 25 - 30 mil. korun.
Na závěr opět rada řešila celý případ neoprávněného přidělení bytu a zákonné možnosti, které celou 
situaci značně komplikovaly.

10. prosince - poslední jednání městské rady v tomto roce se týkalo těch nejběžnějších záležitostí v 
životě města, a to odvozem popelnic, novým způsobem smluv a cenami za tyto služby.
Na základě předchozího doporučení rady byla se státním investorem dohodnuta částka i na 
ozelenění přednádražního prostoru, a to ve výši 400 tis. korun.
Další bod programu byl věnován obsáhlé diskuzi s projektanty a ředitelem Střední hotelové školy a 
obchodní akademie nad dosavadní etapou projektů rekonstrukce bývalých horních kasáren na 
novou školu. Bylo zjištěno, že současná devastace objektu je již taková, že stavba v plném objemu 
včetně internátu a kuchyně by téměř dvojnásobně přesáhla možnosti státního příspěvku a podílu 
města. Proto asi bude nutné některé části stavby v první etapě vynechat.
Do majetkové problematiky bylo zařazeno jednání s p. Berkou o výměně pozemků v dolním rohu 
náměstí (jeho parcela zasahuje do současného chodníku), výsledek výběru na provozovatele 
restauračního zařízení v čp. 151 před divadlem, pronájem Šetřilovska, příprava dražby Skaláku. 
Další kroky učinil odbor v přípravě investic v čp. 81 (byty), SUPŠ (rekonstrukce WC), výstavba 
tělocvičen u III. ZŠ.
Rada vyslechla zprávu o činnosti vedoucího hradu Valdštejn, o činnosti chráněných dílen a dětského 
stacionáře, kde byla ukončena rekonstrukce.
Po kratší přestávce přišla také na řadu opět problematika turnovské dopravy: I/35 by měla začít v 
příštím roce, I/10 následně, plán na rekonstrukci mostu přes Jizeru na příští rok se nezměnil.
Dozorčí rada MTT s.r.o. a vedení společnosti předložily podrobný materiál k diskuzi o cenách tepla 
pro příští rok. Rada schválila návrh na průměrnou cenu v celém Turnově, a to 348,-Kč. Tento nárůst 
40% znamená zvýšení nákladů na jeden byt v průměru 700,-Kč měsíčně, což mnohým bohužel jistě 
přinese finanční problémy.
Další městskou institucí, a asi nejvýznamnější, je nemocnice, kde probíhala rekonstrukce ambulancí 
podle plánu. Rada uložila vedení předložit podrobnou zprávu o hospodaření.

Rada tímto programem ukončila rok, který byl nabitý různorodou problematikou stejně tak, jako 
roky předcházející. Byl však náročnější také ještě po jiné stránce než jen pracovní. Jednalo se 
především o stále narůstající rozpory v zastupitelstvu, znatelné "pnutí", kdy některé problémové 
záležitosti, jako např. výstavba čerpací stanice pohonných hmot v Modré hvězdě, přinášely právě 
členům rady mnohé "horké" chvíle. Kritika ze strany některých zastupitelů (především ODA, pan 
Josef Kunetka v čele Petičního výboru atd.) totiž většinou argumentovala "jednobarevností" rady, 
která prý byla navíc pod vlivem místostarosty ing. Hejduka. Proto byla podle názoru této části 
zastupitelstva mnohá její rozhodnutí nesprávná a pro město špatná. Je samozřejmé, že vždy mohou 
být jednotlivé problémy řešeny různými způsoby, různými cestami. Jak v radě, tak v zastupitelstvu 
však vždy po diskuzi probíhá hlasování, kterým je teprve učiněno konečné rozhodnutí. Je zřejmé, že 
je do značné míry takového rozhodování ovlivněno materiály a podklady, které jsou těmto 
zastupitelským orgánům připraveny odbornými pracovníky městského úřadu, jednotlivými 
komisemi apod. Nevím, ale nedomnívám se, že by kdokoli ze zastupitelů rozhodoval se špatným 
úmyslem, jak bylo v mnohých případech veřejnosti podsouváno a nakonec i prezentováno např. v 
Pojizerských listech, které takto laděné kritiky otiskovaly asi nejvíce.

Komise městské rady

Počet komisí se v minulých dvou letech stabilizoval, pouze v závěru roku se usneslo Městské 
zastupitelstvo vytvořit ze zástupců jednotlivých politických subjektů v zastupitelstvu zastoupených 



Radu pro RTT a Turnovský zpravodaj. Tento nový orgán měl především pro příští rok voleb zajistit 
rovný přístup volebních subjektů k těmto místním médiím.
V letošním červenci byla také prověřena akceschopnost povodňové komise, a to ve dnech, kdy se i 
Jizera vylila ze svých břehů, ohrozila blízká obydlí, ale naštěstí k větším škodám nedošlo.
Větší problémy nastaly v činnosti kontrolní komise, která po odchodu ing. Jaromíra Pekaře ztratila 
svou funkčnost. Vzhledem k tomu, že její existence je ze zákona o obcích povinná, byli při 
zasedáních vyzýváni zastupitelé k jejímu doplnění. I když se po zvýšení kontroly volalo velice 
často, do konce roku se k této povinnosti nikdo neodhodlal.
Ostatní komise pokračovaly v pravidelných jednáních a vedle svých vlastních iniciativ poskytovaly 
radě i zastupitelstvu odborná vyjádření k projednávaným problémům. V tomto směru bylo často 
využíváno odborných znalostí členů stavební komise i komise pro městskou památkovou zónu. 
Tento jubilejní rok také kladl zvýšené nároky na všechny členy komise kulturní. Bezesporu byli 
plně vytížení i členové komise bytové, komise pro nemocnici atd. Zvláštní význam v době 
formování městských společností s ručením omezením měly i dozorčí rady, jmenované městskou 
radou.

Městský úřad

Po "zeštíhlujících" opatřeních v minulém roce čítal Městský úřad celkem 54 zaměstnanců, z toho 3 
důchodci, 1 zákl. vojenská služba, 2 na smlouvu s úřadem práce. Mimo ně jsou zaměstnáni na 
částečný smluvní úvazek architekt města, právnička a pomocník ve výpočetním středisku.
Město by potřebovalo však i takové pracovníky, jako např. manažer, odborník pro dlouhodobé 
koncepční otázky města, odborník pro dopravu a komunikace apod. Do budoucna také městu 
naroste agenda občanských průkazů, plánuje se přijetí pracovnice do telefonní ústředny (ZTP).
Během roku se také prověřovaly možnosti spojení některých opakujících se činností v 
příspěvkových organizacích města, jako např. údržba, účetnictví, popř. i vedení TKS a kina. Přes 
mnohé diskuze, ekonomické rozbory a zvažování se v tomto směru k žádné zásadní změně 
nedospělo.
Úřední hodiny byly nadále v pondělí a ve středu. V závěru roku se rozšířilo složení odborů - přibyl 
odbor koncepce, po němž bylo již dost dlouho ze strany zastupitelů voláno. Do jeho čela byl 
jmenován ing. Libor Stejskal, dosavadní vedoucí správy majetku, dalšími pracovníky se stali ing. 
Košková (doposud vedoucí živnostenského referátu) a ing. Fišer ze Stavebního úřadu. Toto 
obsazení však dlouho nevydrželo, protože se vzápětí prokázalo neoprávněné přidělení bytu L. 
Stejskalem osobě blízké v závěru jeho působení na odboru správy majetku. Aféra, která vznikla, 
vzbudila na městském úřadě i v celém Turnově hodně rozruchu, protože navíc vyvolala otázky, zda 
tento případ není skutečně ojedinělý a zda se nejedná spíše o jeden z mnoha. Rozsáhlé šetření 
referátem kontroly a vnitř. věcí naštěstí nic takového neprokázalo. Případ se však ukázal nakonec 
jako velmi složitý po pracovně právní stránce, a tak ing. Stejskal a jeho podřízený p. Antoň odešli 
až v prvním čtvrtletí následujícího roku.
Svůj pracovní poměr ukončil ke konci září vedoucí ref. kultury Jiří Kuliš a po výběrovém řízení ho 
od listopadu nahradil René Brož, mladý pracovník referátu kultury OkÚ Semily. Vzhledem k tomu, 
že se ve své bývalé funkci věnoval problematice památek (měl dokonce specializační pomaturitní 
studium pro ochranu památek v Praze), byla naděje, že MěÚ konečně získal odborného pracovníka 
pro tuto problematiku. Na mateřskou dovolenou odešla také ved. finančního referátu ing. 
Schneiderová a ve výběrovém řízení uspěla na její místo p. Staňková, dosavadní pracovnice 
finančního odboru MěÚ Semily. Již v prvních měsících jejich působení se ukázalo, že výsledky 
výběrových řízení by mohly být pro město dobrým přínosem.
Do čela odboru správy majetku nastoupil po ing. Stejskalovi jeho dosavadní zástupce ing. Kanclíř. 
Tento odbor měl velice bohatou činnost vzhledem k tomu, že mu příslušelo i zajišťování veškerých 
investic Města včetně stále kontroverzní problematiky bytové (přidělování bytů, údržba bytového 
fondu apod.).



V posledních měsících roku se také začala ve správě matriky zapracovávat po absolvování kurzu 
Irena Budzová, dlouholetá sekretářka vedení města. Měla nahradit paní Blanku Chmelařovou, která 
v této funkci pracovala let nepočítaně. Místo sekretářky bylo obsazeno dosavadní pracovnicí 
referátu kultury Hanou Pavlatovou. O ni byl jmenovaný referát značně ochuzen vzhledem k jejím 
zkušenostem, zvláště když zde začínal pracovník zcela nový. Především kulturní komise proti 
tomuto nedostatečnému obsazení referátu protestovala, a tak bylo přislíbeno, že místo bude znovu 
obsazeno po uplynutí zkušební lhůty pana Brože. Pokud má referát plnohodnotně fungovat (navíc 
nyní i pro památky), je zde alespoň ještě jedna síla nezbytná.

Ostatní úřady

Již od minulého roku fungovaly v Turnově pobočky a kontaktní místa některých okresních úřadů v 
čp. 84 ve Skálově ulici.
K posledním a zároveň nejproblematičtějším patřil Katastrální úřad. Po několika letech absence se 
podařilo k 1. lednu 1997 obnovit jeho prozatím omezenou činnost ve formě úřadovny neboli 
kontaktního místa. Přestože se nejednalo o pracoviště s celotýdenním provozem, podařilo se tak 
vedení města pomoci a ušetřit čas alespoň těm občanům, kteří potřebují základní služby této 
instituce. Pracoviště totiž alespoň zajišťovalo v úředních dnech příjem žádostí a údaje z katastru 
nemovitostí. Vyhotovené doklady si občané mohli opět zde vyzvednout. Přes počáteční spokojenost 
ze strany města se však stále více ukazovalo, že Katastrální úřad plní co nejméně úkonů, snad aby 
jeho vedení dokázalo, že Turnovsko jeho služeb nepotřebuje. Tato snaha vyvrcholila v závěru roku, 
kdy bylo za Semil ohlášeno, že bude tato služba v Turnově ukončena.
Naproti tomu již z předchozího období přetrvávaly dobré zkušenosti s Okresní správou sociálního 
zabezpečení. K plné spokojenosti občanů v Turnově fungovala jednou týdně agenda důchodová, 
posudková a kontrola malých organizací. Do konce dubna byla také plnohodnotně zajišťována 
agenda nemocenského pojištění (kontrolní úsek, malé organizace,osoby výdělečně činné), a to i za 
přispění výpočetní techniky darované Městským úřadem. Praxe však v tomto případě ukázala, že 
přenos dat mezi okresní pobočkou a turnovským pracovištěm je velmi pomalý a finančně náročný 
(16 tis. Kč. měsíčně). Vzhledem k tomu, že tohoto pracoviště bylo v Turnově zapotřebí, snažilo se 
vedení města jednat v této věci nadále, i za podmínky, že by se z městského rozpočtu muselo 
přispívat na částečné krytí provozních nákladů. Do konce roku se však nepodařilo vrátit tuto agendu 
do Turnova zpět.



Kronika Města Turnova za rok 1997 - II. ROZPOČET

Hospodaření města v roce 1996 skončilo závěrečným účtem obce k 31. 12. ve výši 1.632.157, 
11Kč. Do roku 1997 přecházelo úvěrové zatížení způsobené především půjčkou od FŽP na 
výstavby plynových kotelen - celková výše úvěru činila 14.441.814,98 Kč.

Hodnota městského majetku a výše pohledávek vůči dlužníkům se nijak zásadně nezměnily. Výše 
majetku byla ovlivněna např. odprodeji bytů nebo různých malých výměr zbytkových pozemků, ale 
tyto prostředky se zpětně investovaly do stávajících nemovitostí, jejichž účetní i tržní hodnota se 
těmito investicemi zvyšovala.

Rozpočet na letošní rok byl opět připravován ve dvou liniích. U příjmové stránky byly zvažovány 
možnosti naplnění jednotlivých kapitol pravidelně se opakujících příjmů. Byť se v předchozích 
letech předpoklady vždy celkem splnily, byla příjmová stránka, především co se týče daní, odvislá 
od mnoha vlivů. A tak se muselo počítat i s riziky. Dále se jednalo např. o objemu příjmů z prodejů, 
o možnostech získání státních dotací či o návrzích na úvěrové zatížení.
Výdajová stránka se dělila na dvě kapitoly. Jednu tvořily stále se opakující výdaje, jako např. 
provoz Městského úřadu, jednotlivých městských zařízení počínaje zdravotnictvím a sociální péčí 
přes provoz škol až po oblast kultury. Na základě požadavků sportovní komise a jednotlivých 
sportovních organizací ve městě se letos poprvé objevila v rozpočtu i položka, která by měla uhradit 
základní provozní náklady jednotlivých sportovních zařízení ve městě. Takto připravené materiály 
projednávala, doplňovala a upravovala i finanční komise.
Druhou oblast výdajů pak každoročně tvoří investiční akce. Vyplývají z mnoha potřeb města, jsou 
intenzivně diskutovány v městské radě již během roku předchozího, samozřejmě ve spolupráci s 
vedoucími příslušných odborů, v tomto případě především s odborem správy majetku. Návrhy a 
jejich pořadí se mnohdy při těchto diskuzích několikrát mění. Rozsáhlá diskuze nad rozpočtem 
probíhá vždy na pracovním jednání městského zastupitelstva. Pro sestavení konečného návrhu 
investic jsou důležité různé faktory, jako např. naléhavost akce a její finanční náročnost. Je asi 
přirozené a nemá smysl to zakrývat, že zde hraje nemalou roli i schopnost navrhovatelů přesvědčit 
zastupitele o důležitosti, potřebnosti a účelnosti takového návrhu.
Na veřejném zasedání Městského zastupitelstva dne 6. března 1997 byl usnesením schválen 
rozpočet města Turnova na rok 1997 v základní výši 186.055 tis. korun
Městské zastupitelstvo zároveň schválilo přijetí kontokorentního úvěru u Čs. spořitelny a.s. ve výši 
20 mil. Kč (v r. 1996 byl kont. úvěr 4 mil.).
Trvalo zatížení střednědobým úvěrem od FŽP ve výši 16 mil. Kč.

P ř í j m y

Daňové příjmy:
V příjmových položkách rozpočtu tvořily významnou část daně z příjmů, a to nejvíce z podnikání 
fyzických osob (31.963 tis.), právnických osob (21 mil.) a ze závislé činnosti (21 mil.). K tomu lze 
připočítat příjmy z různých správních a místních poplatků včetně daně z nemovitostí. Rozpočet 
počítal s daňovými příjmy v celkové výši 83.528 tis. korun.
Nedaňové příjmy:
Druhou část pravidelných příjmů tvořily příjmy z nájmů z bytů a nebytových prostor atd. (téměř 24 
mil.). V letošním roce se v rozpočtu zvýšil nájem od Městské teplárenské s.r.o. (8 mil.) a nově se 
objevil i nájem od Technických služeb s.r.o. (500 tis.).
Pro letošní rok předpokládal rozpočet prodeje bytů a pozemků v celkové výši pouze 8.500 tis. korun 
(oproti 18.574 tis. v r. 1996).



Pravidelně se objevovaly v příjmech i dotace od Okresního úřadu - letos se počítalo s 13.301 tis. 
korunami. Trvala naděje, že se podaří získat během roku nějaké účelové dotace (např. na malobyty, 
Městskou památkovou zónu, Valdštejn apod.)

Příjmy celkem:
Celkové příjmy v rozpočtu na rok 1997 včetně kontokorentního úvěru ve výši 20.000 tis. korun 
byly předpokládány ve výši 185. 955 tis. korun.

V ý d a j e:

Výdaje byly stanoveny v rozpočtu ve výši příjmů a nově rozděleny na běžné a kapitálové (tedy 
investiční) a dále pak podle kapitol jednotlivých odborů a referátů.

Běžné výdaje:

1) Odbor správy majetku.....................25.958 tis.
2) Ref. životního prostředí..................3.870 tis.
3) Samosprávní záležitosti)..................3.590 tis.
4) Odbor školství a kultury.................22.125 tis.
5) Cestovní ruch (INFO)......................1.100 tis.
6) Zřizovatelské zál.(nemocnice atd.).......16.510 tis.
7) Městská policie...........................2.350 tis.
8) Sociální péče............................12.100 tis.
9) Odbor vnitřních věcí (vč. činnosti MěÚ)..15.714 tis.
10)Finanční operace (vč. úvěru).............24.620 tis.

Běžné výdaje celkem.......................127.937 tis.

Kapitálové výdaje

1) Odbor správy majetku, ref. životního prostředí,
odbor školství a kultury ad. ...........58.018 tis.

Výdaje celkem..........................185.955 tis.
Na základě pololetního rozboru hospodaření dne 14. srpna 1997 a dále pak podle návrhu 
předloženého městskému zastupitelstvu 27. listopadu 1997 byly dvěma usneseními MZ schváleny 
rozpočtové změny, kterými se podle aktuálního vývoje některé položky rozpočtu upravovaly.

Rozbor hospodaření v roce 1997

Na veřejném zasedání městského zastupitelstva dne 26. února 1998 projednalo městské 
zastupitelstvo rozbor hospodaření a schválilo závěrečné saldo příjmů a výdajů obce ke dni 31. 12. 
1996 ve výši 7.678.140,04 Kč tj. kladný rozdíl příjmů a výdajů.



Proúčtování úvěru ve výši 20.000 tis. korun, zbývající půjčky od FŽP ve výši 14.442 tis. korun a 
dalších položek ukázalo reálný výsledek a skutečný stav hospodaření - celkový schodek k 31. 12. 
1997, a to - 5.704 tis. korun.

Stav základního běžného účtu k 31. 12., 1997 byl ve výši 9.093.353,46 Kč.

Stav účelových fondů k 31. 12. 1997 byl ve výši 123.828,45 Kč.

Nyní podrobněji k rozboru hospodaření:

P ř í j m y:

Daňové příjmy
Byly oproti rozpočtu překročeny o 2.461 tis. Kč, takže činily 104.406 tis. Kč. Největší nárůst 
zaznamenala položka daně z příjmů fyzických osob (o 3.11 tis.). Naproti tomu nebyla naplněna daň 
z příjmu právnických osob (o 821 tis.). Na tuto daň měly velký vliv letošní povodně, protože tyto 
daně jsou městům přidělovány ve výši 20% z celostátního výsledku, a to podle počtu obyvatel.

Nedaňové příjmy
Vzhledem k tomu, že se na některých kapitolách podařilo příjmy zvýšit (např. služby za byty, nájmy 
za nebytové prostory, vyšší poplatky za školky a sociální služby apod.) byl výsledek na této kapitole 
o 1.172 tis. Kč překročen, takže dosáhl výše 56.440 Kč.

Navýšeny byly také kapitálové příjmy - např. za prodej bytů o 1.818 tis. - takže celkový nárůst činil 
1.204 tis. korun.

Dotace od státu byly v některých případech kráceny v důsledku povodní, mimo to globální dotace 
od Okresního úřadu v Semilech činila podle plánu 13.301 tis. korun

Přehled dodatečných dotací, které se během roku podařilo získat ze státního rozpočtu:
Sbor dobrovolných hasičů.......................125 tis.
Hrad Valdštejn.................................450 tis.
Městská památková zóna.......................1.367 tis.
Autobusová obslužnost...........................10 tis.
Odstranění následků povodní....................306 tis.
Malobyty.....................................3.840 tis.
Navýšení celkové dotace.........................62 tis.
Dotace z úřadu práce v Semilech.................29 tis.
Školství - 9. třídy............................107 tis.
Školství - projekty OAHŠ.......................448 tis.
Dodatečné dotace celkem......................6.744 tis. Kč

Přijaté dotace byly čerpány ve výdajích na příslušných kapitolách.

Příjmy celkem:

Rozpočet příjmů byl po rozpočtových změnách ve výši 195.405 tis.

Skutečné příjmy města v roce 1997 činily 200.501 tis. a byly tedy překročeny o 5.096 tis. korun.



V ý d a j e

Rozpočet výdajů představoval po rozpočtových změnách schválených MZ částku 195.405 tis.

Skutečné výdaje byly v roce 1997 ve výši 192.823 tis. Kč. Úspora oproti rozpočtu tedy činila 2.582 
tis. Kč.

Tento výsledek měl několik příčin jak v položce běžných výdajů, tak především v položce 
kapitálových výdajů (tzn. investiční akce).

Běžné výdaje:
Výdaje byly překročeny pouze ve třech položkách. Např. odbor správy majetku překročil rozpočet o 
506 tis. Kč, a to vzhledem k zvýšení cen na teplo a energii - jedná se tedy o služby pro byty, což 
bylo proúčtováno a projevilo se i ve výši příjmů. Celkové výdaje byly překročeny i v položce 
samosprávné záležitosti (o 56 tis.), což bylo způsobeno vyššími platbami za provoz bazénu 
vzhledem k nárůstu cen energie. K třetímu překročení rozpočtu došlo ve finančních operacích, kde 
některé položky nebyly rozpočtovány (vratka dotace na teplo, příspěvek obcím postiženým 
povodněmi, platby za žáky obcím) - překročení rozpočtu o 1.710 tis. Kč.
Na všech ostatních kapitolách běžných příjmů byly dosaženy úspory, takže celkově byly běžné 
výdaje oproti rozpočtu nižší o 896 tis. Kč.

Kapitálové výdaje:
V roce 1997 nebyly všechny investiční akce dokončeny a jsou přesunuty do roku 1998. Jedná se 
především o dokončení malobytů, kde nebyly proinvestovány 2. 600tis. Kč, zbývá dokončit 
parkovou úpravu přednádražního prostoru. Toto zdržení bylo způsobeno především delší přípravou 
akcí, než se předpokládalo (projekty, stav. povolení apod.). I když rozpočet některých investičních 
akcí byl mírně překročen, došlo na těchto kapitálových výdajích k celkové úspoře 1.686 tis. korun.
Je zřejmé, že úspora právě na této položce není žádoucí, pokud byla způsobena spíše nedokonalou a 
zpožděnou přípravou jednotlivých akcí, než např. nižšími nabídkami firem ve výběrovém řízení 
apod.
Napříště by se měly investiční akce plánovat a projednávat v městském zastupitelstvu asi daleko 
dříve, než až při schvalování rozpočtu. Potom by alespoň předběžná příprava a základní stavební 
studie či projekty mohly být v této době již zpracované, a to i s tím rizikem, že by se realizace z 
důvodu např. nedostatku financí oddálila.

V roce 1997 byla převaha příjmů nad výdaji ve výši 7.678 tis.Kč.



Kronika Města Turnova za rok 1997 - III. PRŮMYSL, 
OBCHOD, SLUŽBY

Letošní rok přinesl v celém státě nejrůznější ekonomické problémy, které vyústily v mnohé 
odborářské akce (stávka učitelů, železničářů), "balíčky" úsporných ekonomických opatření a 
nakonec rozpad vládní koalice a demisi premiéra Václava Klause. Městský rozpočet tento vývoj 
sice pocítil na omezení přislíbených dotací, ale naštěstí místní podnikatelské subjekty prozatím 
prosperovaly v tomto roce natolik, že přímo v Turnově se všeobecné negativní jevy ve větším 
rozsahu neprojevily. V turnovských velkých podnicích nedošlo k zásadnímu omezování výroby, 
naopak se spíše její objem dařilo rozšiřovat. Dokonce zde vyrostl moderní výrobní podnik Ontex a 
město připravovalo rozvojové plochy pro budoucí podnikatelské aktivity. Počet a složení výrobních 
a obchodních subjektů se tedy dle evidence Finančního úřadu v Turnově nijak zásadně oproti 
minulému roku nezměnily.
Pro potřeby kronikářského zápisu bylo opět obesláno velké množství firem (přes 150), některé se 
neozvaly pro nezájem, jiné proto, že se nic zásadního od minulého roku nezměnilo. Potěšitelné však 
byly informace zaslané od těch, kteří se doposud neozvali a nyní díky spolupráci s nimi budou 
rozšířeny informace o ekonomické sféře života města.

Věnujme se v první části, tak jako v roce minulém, nejdříve turnovským kamenářským podnikům.

Cech brusičů a rytců kamene

Toto společenství tradičních turnovských kamenářů teprve hledá svou podobu. Jeho letošní první 
velkou společnou akcí byla výstava minerálů spojená s prodejní burzou - Kámen 97. Konala se v 
sále Střelnice v polovině měsíce května a stala se také jedním z programů věnovaných výročí města 
Turnova

DUV Granát Turnov

Tato největší turnovská šperkařská firma trvale zaměstnává kolem 550 pracovníků. V tomto 
jubilejním roce dostalo město Turnov výjimečný dar. V polovině května byla slavnostně otevřena 
výstavní galerie Granát v rekonstruovaném objektu na náměstí (čp. 4). S přízemními luxusními 
prodejnami granátových šperků a dárkových předmětů získal Turnov díky aktivitě družstva 
skutečně reprezentační objekt. Vedení družstva si zaslouží obdiv, že z části tak lukrativního objektu 
vytvořilo výstavní síň. Slavnostní vernisáže výstav obrazů i děl předních českých sochařů se staly 
významnými společenskými událostmi v životě nejen Turnovska.
Družstvo hledá stále nové vzory nejen šperků s českými granáty, ale i jinými kameny. Snaží se 
uplatňovat na trhu různými nabídkovými a prodejními akcemi od účastni na výstavách a veletrzích 
až po zásilkový prodej.

Eligius a.s., (Výšinka)

Firma se trvale specializuje na zlaté a stříbrné šperky i pro zahraniční odběratele. Převažuje výroba 
náušnic, na trhu se uplatňují i prsteny a náramky.



Studio D Šperk, Josef Drahoňovský

Nosným výrobním programem této malé firmy zůstávají šperky s českými granáty ve zlaceném 
stříbře. Stále žádanější jsou však i granátové šperky ve 14 Kt zlatě.
Doposud se nedostalo na plánovanou rekonstrukci nárožního domu v Tázlerově ulici, která bude 
zahájena asi až v r. 1998.

R. S. G. s.r.o.

V Turnově nadále působí tato firma, která se v minulých letech proslavila výjimečnými uměleckými 
zakázkami. Vedle běžné produkce zůstávají v jejím výrobním programu i tyto umělecké šperky, 
jejichž autorem je především jeden ze spolumajitelů J. Urban.
K velkým podnikům z oblasti kamenářské výroby nadále v Turnově patří Dias Turnov s.r.o. a 
závody Preciosy a.s.. Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců i objem výroby se ve srovnání s 
minulým rokem zásadně nezměnil, nezaslaly tato podniky o své činnosti žádnou správu.

Polpur, s.r.o. (Nádražní ul., U Kudrnáčových hodin)
Vzhledem k tomu, že je tato firma uvedena v městské kronice poprvé, přináší letošní zápis 
rozsáhlejší informace a navíc i ona souvisí s turnovským kamenářstvím.
Z původního sídla v Bezručově ulice (čp. 181) se rozrůstající se firma přestěhovala v prosinci do 
zrenovovaného objektu, který na počátku tohoto roku zakoupila od firmy Eram.
Firma byla založena v roce 1991 dvěma spolumajiteli a od počátku se specializovala na výrobu 
lešticích nástrojů pro sklářský a bižuterní průmysl, okrajově i pro kovoprůmysl.
Výrobky se od samých počátků daří s úspěchem vyvážet. Dnes je vybudována síť zástupců pro 
SRN, Velkou Británii, Skandinávii a USA. Začátkem roku byla podepsána smlouva i o zastupování 
na francouzském trhu. V jednání jsou dodávky nástrojů pro stroje německé firmy Lux a dodávka 
pro irskou sklárnu Waterford Crystal. Z tržeb, které v roce 1997 dosáhly 14 mil. korun, pochází 
téměř polovina z exportu.
Tyto úspěchy jsou dány i díky trvalým investicím do technického rozvoje. Firma se aktivně účastní 
různých výstav a veletrhů, od r. 1996 např. i zahraniční výstavy Glastex v SRN, která je považována 
za nejvýznamnější evropskou výstavu v oboru. Přinesla opět rostoucí zájem ze strany zahraničních 
firem.
Výroba firmy je v současnosti situována do třech lokalit. Polotovary kotoučů jsou vyráběny ze 
surovin firmy Polpur a na jejím technologickém zařízení ve firmě Moragum Kostelec na Hané. 
Opracování těchto kotoučů je zajišťováno ve Šroubárnách Turnov. V novém objektu je pracovní 
plocha asi pětkrát větší než v Bezručově ulici, a tak jsou všechny samolešticí nástroje vyráběny 
přímo zde. Navíc byla v roce minulém vyvinuta a zahájena výroba brusných nástrojů. Plánuje se 
také, že sem budou přesunuty provozy z Kostelce a opracování nástrojů ze Šroubáren. Firma tak 
bude moci v Turnově zaměstnat další zaměstnance.

Ontex cz s.r.o. (Vesecko)

Stejně jako předchozí firma je i Ontex v městské kronice poprvé. V pátek 26. září byla totiž 
slavnostně zahájena výroba ve zcela novém areálu na Vesecku.
Renomovaná belgická firma zde investicí 100 mil. korun založila svou dceřinnou společnost, kde 
byla vytvořena pracovní místa pro stovku zaměstnanců. Zkušební výroba jednorázových dětských 
plenek a různých hygienických potřeb zde byla zahájena již na přelomu května a června, od 



podzimu se začalo vyrábět naplno. Jedná se zatím o první investici této belgické firmy v bývalých 
východních zemích a zároveň se jednalo asi i o největší zakázku pro trutnovskou firmu BAK, která 
v tomto regionu již své kvality nejednou osvědčila.
BAK a.s. Trutnov

Tato společnost realizovala v Turnově několik velkých zakázek, naposledy haly zmíněné firmy 
Ontex. Stala se také vítězem výběrového řízení na rekonstrukci a dostavbu ambulantního traktu 
Městské nemocnice. Základnu pro aktivity na Turnovsku má v objektu bývalých Pozemních staveb 
na Přepeřské ulici v Turnově. V minulém roce byla stavební společnost BAK s.r.o. 
přetransformována na akciovou společnost a plně navázala na dobrou pozici své předchůdkyně. 
Nadále do programu její činnosti patří především stavební práce ve všech oborech stavitelství, 
výroba stavebních dílů, hmot, ocelových konstrukcí, důlní činnost, projekční a obchodní činnost, 
autodoprava ad. Ve všech provozech zaměstnává 1200 osob.

BIPO s.r.o.

Ve vedení firmy a v základních ukazatelích výroby nedošlo oproti minulému roku ke změnám.
Za důležitou událost je považováno dokončení a uvedení do provozu nového automatického 
svařovacího stroje PE folie vlastní konstrukce. Tento stroj byl vyvíjen dva a půl roku.

Osteon spol. s r.o. (Nádražní 1101)

Ze zaměstnanců bývalého oddělení ČKD Praha pro montáž hromosvodů vznikla tato firma již v r. 
1991. Pro svůj provoz zakoupila část obytného domu. Celkem 4 - 5 zaměstnanců provádí montáž, 
opravy a revize hromosvodů, nátěry a menší opravy střech.

Šroubárna Turnov a.s

Turnovská Šroubárna se v několika letech po transformaci stala prosperujícím podnikem, který 
zaměstnává více než 4OO pracovníků, pomocí úvěrové politiky se neustále rozšiřuje o nové 
provozy, zvyšuje svůj zisk (v průměru 9 mil. korun).
Hlavním výrobním programem zůstávají ploché vystřihované podložky, nízké lisované matice, 
ploché podložky, lisované šrouby, čepy. Všechny provozy vyrábějí i nenormalizované produkty dle 
přání zákazníka.
Od minulého roku je zajištěna u ocelových výrobků galvanizace ve vlastní galvanizovně. 
Samostatným střediskem výrobní činnosti jsou rozvodové tyčky pro sací ventily vozů Škoda.
V polovině letošního roku byla dokončena další významná investiční akce - nová kalírna s 
rozpočtem 16 mil.korun. Dále byla pořízena nová linka na výrobu pevnostních imbus šroubů s roční 
kapacitou 17 mil. kusů.
Od letošního roku jsou postupně výrobní stroje vybavovány počítačovým systémem řízení kvality.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že vedení tohoto podniku dbá na to, aby byl vytvořený zisk účelně 
investován do modernizace a dalšího zefektivnění výroby.



Univer spol. s r.o. (Přepeřská 1809)

Firma s 20 zaměstnanci pokračuje ve svém zaměření na komplexní vybavování autoservisní 
technikou ad. V její činnosti nenastaly v letošním roce žádné zásadní změny.

VYVAplast s.r.o. (Sobotecká 836)

Firma se od svých počátků v roce 1993 specializuje především na výrobu a zpracování plastických 
hmot technologií vytlačování profilů a vakuového tváření.
Vedení společnosti tvoří 4 společníci ve funkci jednatelů.
Od května roku 1996 je společnost majitelem výrobního areálu nedaleko zastávky ČD. Nejen 
během roku minulého, ale i v roce letošním musela firma investovat nejen do rekonstrukce budov, 
ale i do nových technologií. Bylo dokončeno vybavení třemi linkami v hodnotě 12,7 mil. korun. 
Uplatnění zde našlo 55 zaměstnanců.
Ve výrobním programu mají důležité místo profily pro ukládání kabelových rozvodů do země, 
trubek, hadic a ochran optických kabelů využívaných především pro digitalizaci telekomunikačních 
sítí apod. Některá odvětví průmyslu, např. potravinářství, využívají výrobky potřebné pro přepravu 
a balení. Pro výrobu jsou využívány i tříděné průmyslové odpadní plasty, vlastní výrobní proces je 
bezodpadový. Firma, jak je zřejmé, zdůrazňuje ve svém výrobním programu současné ekologické 
požadavky jako jeden ze základních momentů svého budoucího rozvoje.

Zikuda - František Zikuda (Nádražní 599)

Firma s 15 zaměstnanci se zabývá zemními pracemi, výstavbou inženýrských sítí, pracuje často pro 
plynaře. Jednou s posledních prací v Turnově byl např. vodovod na Malém Rohozci, kde vedení 
firmy prokázalo svou dobrou pověst v kvalitě práce, a to i ve vztahu k dotčeným občanům.
Jednou z největších zakázek poslední doby byly inženýrské sítě na jilemnickém náměstí.

Následující dvě firmy jsou příkladem podnikání jednotlivce ve vlastní firmě, v níž jsou jedinými 
zaměstnanci.

Benka - ryté sklo (Studentská 1527)

Paní Jiřina Benešová je jedinou zaměstnankyní této firmy. Po rozpadu dílny rytců skla v 
Železnobrodském skle se rozhodla provozovat toto umění ve svém panelákovém bytě. Po prvních 
neůspěších se ustálily zakázky pro odběratele, který si nechá jednoduché sklo ozdobit a zase jej 
odebere pro prodej. Jde o vyloženě zakázkovou práci i pro jednotlivce (oslavy výročí apod.) Sklo s 
motivy koní nebo lovu se líbilo i zahraničním zákazníkům. Paní Benešová zdobí sklo i nádhernými 
motivy z Českého ráje.

Robert Šmíd - zpracování plochého skla (Sportovní 1543)



Opět stejný případ jako předchozí. Firma je založena na práci a iniciativě jediné osoby. Pan Šmíd 
jako mladý člověk získal v r. 1990 (po návratu z vojenské služby) atesty a povolení Ministerstva 
dopravy pro výrobu a prodej přídavných zrcátek k motorovým vozidlům. První sídlo měla firma na 
Trávnicích (čp. 102). Po následujících problémech, kdy vzhledem k nedostatku vhodných prostor 
působila firma jinde, se letos v říjnu vrátila zpět do Turnova. V říjnu získal její majitel příslib 
prostor v areálu Maškovy zahrady a zde měl začít i s vývojem výrobku pro francouzského 
zákazníka. Nakonec však majitel nedodržel slib a z pronájmu opět sešlo. Zda se panu Šmídovi 
podaří znovu začít, to je nyní otázka.

OBCHOD A SLUŽBY

Obchodní spotřební síť zůstala od minulého roku v základních obrysech zachována. Větší 
potravinové prodejny zachovaly svůj provoz všechny, mnohé byly postupně modernizovány. Tak se 
např. intenzivně připravovala zásadní rekonstrukce obchodního domu Achát - Prior. Blízko kasáren 
naproti samoobsluze u Karla IV. byla znovu po několika letech existence autosalonu obnovena 
druhá konkurenční samoobsluha. Změny se týkaly ponejvíce menších obchodů s průmyslovým 
zbožím. Stejně tak tomu bylo i s provozovnami nejrůznějších služeb.
V závěru roku se rozvinula v městském zastupitelstvu již v I. kapitole zmíněná ostrá diskuze 
ohledně prodeje restaurace Skalák u nádraží z rukou města soukromníkovi na prodejnu barev. Bylo 
argumentováno tím, že se v této lokalitě jedná o jediné restaurační zařízení (i když pochybné 
úrovně) a zároveň jedinou místnost použitelnou pro různé společenské akce. Prodej byl však již 
vyhlášen na jaře a město volné finance na nezbytnou rekonstrukci objektu nemělo. V Turnově 
působí mnoho menších obchodních firem nebo jejich poboček. Jsou specializovány na nejrůznější 
obory tohoto podnikání. Nejsou nijak rozsáhlé, často se jedná o jednotlivce, mnohdy jako zástupce 
větších obchodních společností.

Beneleas a.s. (ul. 28. října)

Jedná se o pobočku královéhradecké firmy, která vznikla jako společnost se zaměřením na služby v 
oblasti finančního leasingu. Ty jsou poskytovány právnickým, fyzickým i soukromým osobám pro 
oblast strojního a technického zařízení, dopravních prostředků, výpočetní a kancelářské techniky, 
vybavení zdravotnických zařízení. Postupem času vzniklo několik dceřinných společností.

BETONplast s.r.o.

Firma s pěti zaměstnanci má sídlo v Liberci a zde pouze obchodní zastoupení v osobě jednoho 
pracovníka. Zabývá se výrobou a prodejem speciálního zboží pro stavebnictví

Duvemaro, společnost pro obchod s barevnými kovy s r.o.

V letošním roce byla dokončena rekonstrukce pobočky v Protivíně jako východisko obchodních 
aktivit v jižních Čechách.



V měsíci březnu firma úspěšně zahájila vlastní výrobu hřebíků ve Žlábku u Tatobit. Do konce roku 
převýšil jejich prodej částku 4 mil. korun a část produkce byla exportována do zahraničí.
V roce 1997 se zvětšil počet zaměstnanců na 24. Dále byla rozšířena síť zákazníků a prodejců 
společnosti v rámci celé ČR a na Slovensku. Přes obecné problémy naší ekonomiky dosáhl obrat 
firmy 160 mil. korun, což představuje oproti minulému roku navýšení o neuvěřitelných 60%.

Corap - Antonín Šrajer (nám. Českého ráje 136)

Reklama jistě patří ke službám, které využívají jak výrobní tak obchodní podnikatelské subjekty. 
Majitel firmy zajišťuje veškeré zakázky sám. Nabízí v Turnově veškerou reklamní činnost od 
pronájmu reklamních ploch přes návrhy až po tisk firemních štítků vizitek, razítek. V Turnově jako 
jediný zajišťuje majitel i reklamní malby na fasády domů (Ul. Palackého - prodejna Alfy, průtah o 
JC - Cartech ad.).

Širok s.r.o., bezpečnostní a detektivní agentura (Trávnice 902)

Firma v Turnově působí dva roky. Jejím majitelem je T. Roštejnský, výkonnou a obchodní 
ředitelkou Mgr. Ilona Šulcová. To, že její služby jsou v dnešní době potřebné, dokazuje její využití. 
Kromě pochůzkových služeb při ostraze objektů poskytuje i nepřetržitou výjezdovou službu s 
pohotovostním vozidlem.
Agentura je vybavena moderními technickými pomůckami. Od letošního roku zajišťuje pro 100 
objektů nepřetržitou službu napojení na pult centralizované ochrany. Pracovníci agentury jsou 
najímáni i pořadateli nejrůznějších akcí, jako např. BikeFest, Staročeské trhy apod.
Kvalitní úroveň této firmy dokazuje i její spolupráce s Policií ČR a asistence při zadržení mnoha 
kriminálních živlů, likvidaci výtržností apod.

Bankovnictví a pojišťovnictví

Struktura peněžních a pojišťovacích ústavů zůstala v Turnově od minulého roku nezměněna. Nové 
klienty se snažily získat nejrůznějšími službami, nalákat je slosovacími anketami apod. Vzhledem k 
tomu, že všechny vydávají mnoho nejrůznějších propagačních a nabídkových materiálů, které jsou 
součástí dokumentační přílohy, není nutné je na tomto místě popisovat podrobněji. Za zmínku stojí 
např. velmi oblíbené stavební spoření, objevila se např. i státní podpora bydlení ve formě 
bezúročných půjček atd.
Také pojišťovny se prostřednictvím svých pracovníků snaží navzájem si konkurovat. V letošním 
roce i v roce následujícím bude jistě prověřena jejich solidnost seriózním proplácením pojistného za 
škody způsobené povodněmi.
Mezi služby, které jsou obyvatelstvu poskytovány jistě patří i dodávky plynu, elektřiny a z místních 
zdrojů tepla a vody. Právě posledně jmenovanou službu zajišťuje Vodohospodářské sdružení 
majitelů vodohospodářského provozu.

Vodohospodářské sdružení Turnov

Od roku 1995 zajišťuje toto sdružení komplexní provoz vodohospodářského majetku členských 



obcí - Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, které jsou zastoupeny svými starosty, u Turnova navíc 
místostarostou. Od letošního roku se stala ředitelkou a vlastně jedinou stálou pracovnicí sdružení 
paní Marcela Čejková.
Sdružení se také stará o rozvoj vodohospodářské infrastruktury v celém regionu. Všechny obce jsou 
zásobovány ze stejného vodovodního řádu. Na turnovskou čističku odpadních vod je napojeno 80% 
města a 30 - 40% území Ohrazenic. Příjmy z vodného a stočného jsou kalkulovány tak, aby pokryly 
náklady na provoz a vytvořily zdroje na postupnou modernizaci zařízení a jeho rozšiřování. V 
letošním roce byla dokončena výstavba vodovodu na Malém Rohozci včetně čerpací stanice a 
vodojemu (I. etapa v r.1996). Dále se zlepšilo zásobování vodou i v Daliměřicích díky propojení 
vodovodního řádu U lip.
Vzhledem k rostoucím nákladům na zajištění provozu i na veškeré rekonstrukce muselo 
představenstvo sdružení přistoupit k úpravě cen vodného a stočného, a to poprvé od roku 1994.
Dosavadní ceny:
Obyvatelstvo - vodné 8,20 Kč stočné 4,60 Kč
celkem 12,80 Kč
velkoodběr - vodné 14,80 Kč stočné 9,00 Kč
celkem 23,80 Kč
Ceny od 1. 2. 1997:
Obyvatelstvo - vodné 10,60 Kč stočné 6,00 Kč
celkem 16,60 Kč
Velkoodběr - vodné 19,30 Kč stočné 12,00Kč
celkem 31,30 Kč
V tomto termínu tedy došlo ke zvýšení cen o 30%.

Vzhledem k tomu, že ceny energií, nájmy a další náklady na základní životní potřeby neustále 
rostly, bylo v tomto případě obyvatelstvo také informováno o cenách v jiných místech republiky, 
jako např.:
Město Obyvatelstvo Velkoodběr
Hradec Králové 20,00 Kč 37,40 Kč
Kladno, Mělník 24,15 Kč 33,08 Kč
Nymburk 27,10 Kč 53,50 Kč
Liberec, Jablonec 20,70 Kč 25,90 Kč

Během roku se však bohužel ukázalo, že toto zvýšení nebylo konečné. I když se cena vodného a 
stočného tři roky nazpět až do letoška nezvyšovala, podařilo se více než 13 mil.korun v posledních 
dvou letech investovat do nových vodovodů (Kyselovsko, Kadeřavec, Malý Rohozec), vybavení 
čisticí stanice (kalolis) apod. Ekonomický vývoj v posledním období a jednání s provozovatelem, 
což je VaK Turnov, vedla Vodohospodářské sdružení k tomu, aby od 1. 11. byla cena opět navýšena, 
a to pro maloodběratele.
Cena pro obyvatele se tady zvýšila z 10,60 na 13,40 Kč u vodného a z 6,- Kč na 7,50 Kč u 
stočného. Cena pro ostatní (podnikatelé, firmy) zůstala 19,30 a 12,50 korun.

Městská teplárenská Turnov s.r.o.

Tato městská společnost podobně jako Technické služby dobře zvládla svou transformaci ze 
státního podniku. Městskou radou byl v jejím čela ponechán bývalý ředitel, nyní jednatel, Ing. 
Žalský.
Činnost společnosti byla několikrát projednávána městským zastupitelstvem vzhledem k snaze 
jednatele odkoupit ve společnosti spolu se zaměstnanci většinu podílů, což vzbudilo jednoznačný 
odpor, i když by majetek nadále zůstal ve vlastnictví města. V samém závěru roku pak začaly 
diskuze o ceně tepla, která byla postupně ze strany státu deregulována.



Kromě menších oprav byla čáska 7 mil. Kč z nájmu investována městem do dokončení 
rekonstrukce kotelny u nového kina. Tím byly uzavřeny zásadní rekonstrukce všech velkých 
kotelen v Turnově, což lze považovat za významný přínos k ochraně ovzduší na celém Turnovsku.

Služby v městských bytech

Město již část bytů ze svého majetku prodalo do rukou nájemníků. Do budoucna by mu měly zůstat 
byty pro sociálně potřebné žadatele. Uvolněné byty přidělovala bytová komise na základě dotazníků 
a odpovědného hodnocení. O některých bytech městská rada rozhodla, aby byly prodány v dražbě, a 
to především v těch domech, které byly v současné době prodávány.
Nájemné bylo dosud regulováno státem. Pro letošní rok platili nájemníci z 1 m plochy 11,89 Kč 
měsíčně, a to včetně úhrady služeb a údržby. Tyto částky stále nestačily na pokrytí nejnutnější 
údržby bytového fondu, na což doplácel nejen městský rozpočet, ale samozřejmě také ostatní 
vlastníci nájemních domů.



Kronika Města Turnova za rok 1997 - IV. VÝSTAVBA
V letošním roce nebyla v Turnově z městského rozpočtu realizována velká investiční akce typu 
Technických služeb nebo ambulantního traktu Městské nemocnice. Jednalo se o akce menšího 
rozsahu, které bylo zapotřebí uskutečnit v oblasti výstavby a rekonstrukce bytů, modernizace 
technického vybavení školních budov, rekonstrukce sociálních a kulturních zařízení, památkových 
objektů a v neposlední řadě také komunikací. Bohužel se některé plánované investice nepodařilo 
realizovat nebo včas dokončit v důsledku jejich nedostatečné přípravy. O to větší péče byla v 
letošním roce věnována přípravě těch akcí, které by město mohlo realizovat v roce 1998. Vzhledem 
k tomu, že se chystaly aktivity daleko přesahující ty z minulých let, jako např. přístavba nemocnice, 
rekonstrukce náměstí, rekonstrukce kasáren, výstavba tělocvičen u III. ZŠ, vyžadovaly tyto úkoly 
maximální pracovní nasazení jak vedení města (především místostarosty a tajemníka), odboru 
správy majetku (od podzimu pod vedením ing. Kanclíře), městského architekta, odborných komisí a 
řady dalších subjektů.
Důležitým momentem pro další stavební či architektonický vývoj v centru Turnově by mělo mít 
zakoupení dvou objektů. Jednalo se o dům "U raka" (čp. 310, 900 tis. Kč), čímž se v tomto prostoru 
scelil pozemkový majetek města. Po jeho demolici zde zatím vznikne parkovací plocha a do 
budoucnosti rezerva pro přestavbu Střelnice na kvalitní společenské a kulturní středisko.
Také další koupě nemovitosti směřovala výhledově ke kultuře. Město totiž odkoupilo dům čp. 151 v 
Palackého ulici, který by do budoucna dal možnost k vyřešení důstojného vstupu k městskému 
divadlu.
V roce 1997 byly tedy realizovány, jak již bylo řečeno, investiční akce menšího rozsahu. Proto 
uveďme v této kapitole informace alespoň o těch nejdůležitějších.
V soukromých iniciativách by se naopak mohly uvést akce velkého rozsahu, ať již to je např. 
výstavba Čs. spořitelny a.s. na náměstí, nebo výrobní haly firmy Ontex na Vesecku.

Městská výstavba

Plynofikace I. a II. Základní školy

Dnes již historické budovy obou škol (95 a 65 let) si během posledních let vyžádaly mnohé opravy 
a stavební úpravy, zvláště pak tzv. škola "chlapecká". Letošní rekonstrukce byla zaměřena na 
nevyhovující způsob topení a stav příslušného technického vybavení. V obou budovách se totiž 
doposud používalo starých kotlů na hnědé uhlí nebo koks. Tento způsob výroby tepla a teplé 
užitkové vody již samozřejmě dávno nevyhovuje jak po stránce ekonomické tak i ekologické. A tak 
se hned po ukončení topné sezóny započalo se zásadní rekonstrukcí, jejímž výsledkem byly 
samostatné plynové kotelny řízené počítačem na nejmodernější úrovni. Na II. ZŠ byly navíc poprvé 
za dobu její existence vyměněny rozvody ústředního topení včetně otopných těles. To vše byla 
investice, která si z městského rozpočtu vyžádala 7.139 tis. korun, ze strany odboru správy majetku 
a vedení škol intenzivní pracovní nasazení, aby se obě akce podařilo dokončit do začátku nového 
topného období.

Tělocvična při I. ZŠ - rekonstrukce

Havarijní stav objektu, způsobený vadnou konstrukcí v minulosti pro tyto objekty dodávanou, si 
vynutil jeho uzavření, a tak bylo zřejmé, že alespoň nejnutnější oprava střechy je nezbytná. Město 
na tuto akci vyčlenilo 1.451 tis Kč, finančně se připojila i škola, jejíž ředitel J. Rytíř přistupuje k 
údržbě školních budov velice zodpovědně a aktivně.



Obchodní akademie a hotelová škola - oprava fasády

V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí náměstí byla vyvíjena snaha, aby do příštího roku bylo 
opraveno i co nejvíce domů na něm. Vedle jednání se soukromými majiteli se vedení města a odbor 
správy majetku soustředily i na vnější vzhled budovy, která byla v městském majetku (zásadní 
vnitřní stavební práce již byly provedeny dříve). A tak byla v druhé polovině roku opravena fasáda a 
dokončen alespoň její první nátěr.
Dětský stacionář Sluníčko - rekonstrukce

Na rozsáhlou celkovou rekonstrukci budovy bylo původně v městském rozpočtu vyčleněno 2,5 mil. 
Kč, ale nakonec muselo být vynaloženo téměř o 1 mil. více. Byla provedena celková oprava 
střechy, zcela vyměněny elektrické, vodovodní a topné rozvody. Uvnitř byla budova stavebně 
upravena pro celotýdenní provoz, který by byl poskytován dle potřeby 6 - 8 dětem. Úprav doznala i 
rehabilitace a tělocvična.

Městská nemocnice - rekonstrukce a přístavba ambulantního traktu
Po dlouhých jednáních přímo v nemocnici, ve vedení města, ale především pak v městském 
zastupitelstvu, zda v dnešní nejistotě českého zdravotnictví má vzít na sebe město riziko velké 
investice, padlo nakonec rozhodnutí: pro.
Následovala stavební studie a podrobná projekční příprava, která naznačila i variantní řešení.
Ve výběrovém řízení se jevila jako nejlepší již osvědčená stavební firma BAK Trutnov. Celá akce 
byla rozpočtována na 31 mil.korun. Více než 5 mil. bylo investováno již letos. Stavba, která by 
měla být první etapou celkové rekonstrukce městské nemocnice, byla zahájena v polovině října a 
měla by trvat jeden rok. Díky rozšíření této vstupní části zde budou umístěny všechny základní 
ambulance včetně oddělení plicního z již nevyhovujícího objektu v Tázlerově ulici.
Městské divadlo - rekonstrukce a přístavba
Památkově chráněná budova městského divadla, vybudovaná v těsném sousedství městské záložny 
v roce 1874 podle projektu stavitele Gustava Šacherského, byla v době vzniku, co se týče interiéru, 
napodobeninou pražského Prozatímního divadla. Patří nejen k významným turnovským 
historických objektům, ale je bezesporu důležitým společenským centrem města. Proto nyní trochu 
podrobněji.
Během 125leté historie proběhlo několik stavebních úprav, které se povětšinou týkaly prostor pro 
diváky nebo vstupních částí a samozřejmě také technického vybavení. A samozřejmě během této 
dlouhé doby vzniklo také několik stavebních studií a plánů na přestavby zásadnější, které však 
nikdy nebyly realizovány a dnes leží v archivu Turnovského kulturního střediska.
A tak současný stav budovy byl značně neutěšený. Krov objektu i dřevěné podpěry v suterénu byly 
napadeny dřevomorkou. V obou prostorách na zemi udupaná hlína. V prostorách rekvizitárny a 
kulisárny bylo možné nalézt plíseň. Jediná šatna v žádném případě nemohla vyhovovat potřebám 
účinkujících
Již několik posledních let, především pak po celý minulý rok, se intenzivně jednalo o nezbytné 
obnově zdevastovaných a již zcela nevyhovujících provozních částí divadla. Vedla se mnohá 
jednání v zastupitelstvu, radě a různých komisích, především pak kulturní, památkové a stavební, 
kam byly předkládány různé varianty možného řešení. Ty připravoval městský architekt Ing. arch. J. 
Patrný v těsné spolupráci s ředitelem TKS V. Feštrem, vedoucím odboru správy majetku Ing. P. 
Kanclířem a předsedkyní kulturní komise PhDr. Hanou Maierovou. Přibývali však i další, kteří se 
intenzívně zabývali touto myšlenkou a pomáhali ji prosazovat.
Díky tomuto usilovnému snažení se pro letošní rok podařilo zařadit do rozpočtu částku 2.500 tis. 
korun (to zn. i s příspěvkem od MK ČR na památkovou zónu), a tak se mohlo na jaře začít.
Rekonstrukci krovu dokončila v bezvadné kvalitě firma Pyrus Brno. Na všechny ostatní práce 



zůstávalo něco málo přes 2 mil. korun, a tak byly vybrána turnovská firma Kamenoprojekt, jejíž 
nabídka ve výběrovém řízení těmto možnostem odpovídala. Termín dokončení - prosinec.
Rekonstrukce historických budov většinou přináší nemálo problémů a překvapení, což se bohužel 
stalo i u městského divadla. Rozpočet byl sice na návrh firmy poněkud navýšen, ale nakonec 
Kamenoprojekt bez předchozího varování staveniště na podzim opustil. To byl nemilý okamžik pro 
všechny zainteresované, ale díky V. Feštrovi a Ing. Kanclířovi se podařilo urychleně nalézt firmu 
novou - Stavby Ouvín Turnov. Původně plánované stavební práce vzhledem k zjištěnému stavu 
budovy bylo nutné rozšířit a zároveň bylo rozhodnuto vyřešit operativně mnoho dalších problémů 
divadla. Tím bylo několik úprav ve vstupním prostoru, což za daných možností značně zjednodušilo 
pohyb diváků. V divadle měla vzniknout také malá kavárna - divadelní klub. K dokončení těchto 
rozšířených úprav bylo nutné v rozpočtu roku 1998 vyčlenit ještě 3.300 tis. korun.
Kaple na hlavním městském hřbitově - rekonstrukce

Architektonicky zajímavý objekt ve spodní části hřbitova, pocházející z počátku století, byl v tak 
žalostném stavu, že se dokonce uvažovalo o jeho demolici. Stavební komise navrhovala radě jeho 
odprodej soukromému subjektu jako vhodný např. k provozování pohřební služby či jako 
kolumbarium. Zájemce se nenašel, a tak byl v rozpočtu vyčleněn 1 mil. Kč na nejnutnější opravu, 
který nakonec nebyl ani vyčerpán. Celé akce se ujal především tajemník ing. Žák, a tak především 
jeho zásluhou měla kaple novou střechu a také byla provedena oprava zdiva. Do příštího roku již 
zbývá nemnoho. Péčí města by se zde skutečně mohlo zřídit kolumbarium, které Turnovu doposud 
chybí.

Domov důchodců - projekční příprava,
plánovaná investice neuskutečněna

Tato stavba byla v Turnově dlouho a kvalitně připravována, a i když se ji letos nepodařilo zahájit, 
přesto se domnívám, že informace o ní patří do této kapitoly.
Již v roce minulém byl díky architektonické soutěži vyřešen vzhled budoucího domova důchodců, v 
který by měl být přestavěn skelet po původně plánované zubní poliklinice. Projektová příprava byla 
dovedena až k stavebnímu povolení a jednání o státních dotacích probíhalo celkem nadějně (cca 
50.000,-Kč na lůžko).
Už během první poloviny roku se však Okresní úřad začal stavět k této stavbě dosti rezervovaně, 
možná i vzhledem k tomu, že zatím žádost Turnova měla větší naději na úspěch než požadavek 
Semil. Na červnové jednání rady byl pozván i vedoucí sociálního a zdravotního odbor OkÚ p. 
Hlava, aby se přesvědčil, že turnovské zařízení by sloužilo opět celé spádové oblasti a plně svým 
charakterem patří do okresní koncepce sociální péče. Ta do budoucna prosazovala výstavbu 
kapacitně menších zařízení než byl doposud jediný domov důchodců v Rokytnici, tzn. 50 - 60 
lůžek, navíc v jednotlivých částech okresu, aby staří lidé zůstávali co nejblíže svému dosavadnímu 
domovu. Pro rok 1997 nebyla ministerstvem schválena žádná žádost kvůli nedostatku financí, 
úsporným opatřením státního rozpočtu, a to i v souvislosti s letními povodněmi na Moravě. Pro 
příští rok však přislíbil vedoucí odboru OkÚ žádost Turnova ze strany okresu podpořit.
Jaké však bylo překvapení, když při rozdělování finančních prostředků byla Ministerstvem práce a 
sociálních věcí ČR akceptována žádost Semil a Turnov proti všem předchozím slibům a a přes 
perfektní připravenost celé akce nedostal nic. Právě takovéto případy jen prohlubovaly averzi 
Turnováků vůči okresnímu městu.

VÝSTAVBA BYTŮ

Nové iniciativy v bytové výstavbě



Zájem o byty způsobený jejich permanentním nedostatkem - to byl hlavní faktor, který inicioval v 
tomto směru nejen aktivity města, ale i první záměry soukromé (tzn. mimo výstavbu rodinných 
domků). Na počátku roku projevilo zájem několik firem (Finance Engenering, Delta Invest a.s., 
Staspo s.r.o. Turnov) a Česká spořitelna a.s. v Turnově ve spojení s centrálou v Praze. Vyvíjely také 
snahu o úzkou spolupráci s MěÚ Turnov (např. pozemek, státní dotace apod.). Snahou bylo stavět 
byty finančně dostupné širší veřejnosti. Během roku byla na počátku Tázlerovy ulice otevřena 
kancelář Staspa s.r.o. Tato společnost získala koupí první stavební pozemky na Vrchůře a začala 
připravovat stavební studie. Ze strany veřejnosti by při dodržení hlavně finančních podmínek (cena 
byla plánována na 400 - 600 tis.) byl o takovéto byty jistě zájem.
Podobně byla pro zájemce o byty nadějná rekonstrukce panelového domu u nového kina, který v 
soudní dražbě získali tři turnovští podnikatelé a hned začali s jeho rekonstrukcí.
Zástavbové studie byly postupně zpracovávány pro vytypované lokality, a to především na Výšince, 
Hruštici a nad bývalými kasárnami. Tato posledně jmenovaná plocha byla z pohledu majetkového 
nejjednodušší, protože byla majetkem města. Proto byla během první poloviny roku rozparcelována 
a následně vyhlášen odprodej. Vzhledem k výjimečné poloze byly parcely nabízeny v ceně 700,- 
Kč/m2, a proto se do konce roku našli zatím jen dva zájemci.
Ve správě městských bytových objektů hledal odbor správy majetku různé způsoby, jak dlouhodobě 
zlepšit jejich stav a zajistit soustavný dohled nad tímto městským majetkem. Nakonec byl městskou 
radou přijat návrh zřídit od nového roku funkce domovníka, který by měl tyto potřeby města 
zajišťovat.

Výstavba městských bytů

Státní dotace, kterou se i letos podařilo získat ve výši 3.840 tis. korun, byla použita tentokrát 
především na výstavbu menších půdních bytů v rekonstruovaných domech.
Tak byly vybudovány dvě bytové jednotky ve Skálově ul., třetí pak zcela na náklady města. Další 
půdní byty vznikaly ve starším domě v sídlišti Přepeřská, jehož rekonstrukce však skončí až v 
příštím roce vzhledem k problémům, které vznikly během stavby. Celkem bylo do výstavby tzv. 
malobytů (50m2) investováno 6.400 tis. Kč.

Rekonstrukce objektu čp. 18 na Malém Rohozci.

Malý domek v dosti zanedbaném, téměř zdevastovaném, stavu byl doposud používán jako veřejná 
knihovna a skautská knihovna. Bylo tedy nutné nějakým způsobem tuto situaci řešit. Nakonec bylo 
vybráno řešení, které by mělo v rámci komplexní rekonstrukce rozšířit tento objekt i o tři malé 
bytové jednotky. Vzhledem k tomu, že by zde měla nadále poskytovat služby čtenářům pobočka 
turnovské knihovny a stejný prostor by posloužil i jako klubovna skautskému oddílu, měl tento 
objekt i nadále zůstat v majetku města. Plánovaný termín dokončení se však z původně stanoveného 
prosince poněkud oddálil. Ukázalo se, že firma vybraná ve výběrovém řízení není schopna zajistit 
slibovanou úroveň prací. Bohužel ani projekt neřešil celou stavbu nejlépe co do prostorového 
uspořádání a také vnější vzhled (umělý zateplovací obklad) nebyl do vesnického prostředí tím 
nejvhodnějším řešením. Celkově tedy výsledek bohužel zaostával za původním očekáváním.

Zateplení domu čp. 1671 na Patočkově sídlišti

Pro první velkou rekonstrukci panelového domu byl vybrán právě tento objekt, vzhledem k špatné 
střešní krytině a tepelně propustnému plášti (plíseň v horních bytech). Kompletní zateplení včetně 
nových balkónů doplněné vkusnou barevností bylo dokladem, že takovouto cestou při rekonstrukci 
sídlištních vícebytových domů bude možné jít i v dalších případech. Navíc investovaná částka 2,5 



mil. Kč byla pro město celkem únosná.

Holobyty

Výstavba tohoto dříve neexistujícího typu bydlení se stala i v Turnově žádoucí vzhledem k 
rostoucímu počtu neplatičů nájemného. To byl ale jev všeobecný, jak vyplývalo ze stránek novin, z 
rozhlasových a televizních relací. Pokusy o toto zařízení již v našem městě byly - jednalo se o 
ubytovnu na Šetřilovsku, ale nakonec k tomuto záměru nedošlo (snad lépe vzhledem k sousední 
vilové zástavbě a restauraci, jejíž nájemci mohou nakonec provozovat i ubytovnu).
Nakonec byl pro tento účel vytypován jiný objekt - bývalý chudobinec při cestě mezi Výšinkou a 
čerpací benzinovou stanicí na Kyselovsku - čp. 990. Je to osamocená stavba, která byla v minulosti 
využívána jako obydlí pro chudé obyvatele, tedy bez jakéhokoli sociálního vybavení, nyní navíc 
značně zdevastovaná. Náklady na její rekonstrukci odhadovala na 1,5 mil. korun. Mělo by zde být 
deset nezařízených místností, z nichž každou by mohla obývat jedna rodina. Sociální zařízení bude 
také velmi jednoduché a samozřejmě společné pro všechny obyvatele. Snad takováto hrozba (i když 
její použitelnost je zákony značně omezena) přinutí uživatele městských bytů, aby plnili své 
základní povinnosti.

Ostatní výstavba ve městě

Četné úpravy doznalo díky soukromým podnikatelským aktivitám v tomto roce turnovské náměstí. 
Nejdříve byla v polovině května slavnostně otevřena galerie Granát, čímž byl objekt čp. 4 
kompletně rekonstruován a získal skutečně luxusní reprezentativní vzhled. Také sousední dům čp. 
3, který od města získal v minulém roce ing. Ing. Sekanina, otevřel své rekonstruované obchodní 
prostory veřejnosti.
I protější strana náměstí začala procházet změnami k lepšímu. Po předchozích vzrušených diskuzích 
o podobě dvou plánovaných domů v sousedství spořitelny začala nejdříve budovat dlouho 
plánovaný objekt Česká spořitelna a.s. Moderní a svými jednoduchými tvary architektonicky 
zajímavá budova budila již během výstavby pozornost občanů a její neobvyklý vzhled byl 
předmětem mnoha diskuzí. A tak by se dalo říci, že jako téměř před sto lety změnila stavba 
spořitelní budovy tehdejší vzhled náměstí, pokračovala tato instituce i v současné době v této 
tradici. Dveře nové budovy se klientům otevřely v pondělí 8. prosince. Vzhledem k tomu, že na 
novou výstavbu hned navázala rekonstrukce historické budovy, byly sem přesunuty všechny služby 
pro obyvatele. Během příštího roku budou všechny prostory zmodernizovány tak, aby vyhovovaly 
současným potřebám tohoto peněžního ústavu. Celá akce by si měla vyžádat asi 100 mil. korun. 
Také v ostatních částech města pokračovaly nejrůznější stavební aktivity. Např. Jiráskova ulice 
měnila svou tvář, zaplňovaly se proluky v její horní části, nové fasády domů postupně měnily tvář 
ulic.

VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ

Průtah I/35

Vzhledem k tomu, že dopravní problematika je v Turnově velice komplikovanou záležitostí a 
nepodařilo se zatím nalézt odborníka, který by se jí plně zabýval, věnovalo se během roku 
zpracovávání koncepce vedení města, především ing. Hejduk a ing. Žák.



Návrh koncepce zabezpečení dopravní problematiky v Turnově byl předložen městské radě na jejím 
červencovém zasedání, projednán a schválen byl v srpnu. Cílem tohoto materiálu nebyl zatím návrh 
řešení jednotlivých detailů, ale především vymezení základních problémů, vazeb a odpovědností. 
Jednalo se tedy o vymezení dnešního stavu a legislativy, navržení organizačního schématu, určení 
odpovědnosti jednotlivých složek, návrh základních opatření a kontroly. Uvedený materiál přinesl 
mnoho zajímavých údajů, z nichž vyberme alespoň některé.
Město Turnov je přirozenou křižovatkou nejen hlavních silničních směrů - Liberec, Praha, Jičín, 
Harrachov, ale vycházejí odtud komunikace na Lomnici, Přepeře, Rakousy, Všeň, Jenišovice a 
Čtveřín.
Dosavadní urbanistický vývoj zatím nezměnil historicky danou jedinou hlavní dopravní tepnu 
městem, což celou dopravní situaci komplikuje především. Mezi nejkonfliktnější lokality bezesporu 
patří Nádražní, Palackého a Hluboká ulice, náměstí Českého ráje. Díky nově vznikajícím 
obchodním zónám k tomu přibyly také ulice Sobotecká a ul. 5. května.
V Turnově je přibližně 200 ulic, z toho 50 neoznačených, o celkové udržované délce 73 km. Z 
tohoto počtu město vlastní a spravuje asi dvě třetiny komunikací.
Problematiku komunikací doposud řeší ponejvíce Stavební úřad a další odbory Městského úřadu, 
jako např. Odbor správy majetku.

Městské komunikace

Hlavní péče je svěřena Technickým službám. K největším akcím patřila zásadní rekonstrukce 
povrchu Markovy ulice od Raka až po náměstí. Zvláště poslední úsek této komunikace byl již téměř 
nesjízdný.
Dále měly proběhnout opravy ulice Na Skalici, v Březové, Studentské (chodník k lékařským 
ordinacím MUDr. Letákové a MUDr. Emingerové - ten nakonec vybudován nebyl vzhledem k 
nevyřešeným majetkovým vztahům k pozemkům). Po větším zásahu volala i ulice 1. máje včetně 
chodníků - investováno zde bylo 800 tis. korun. Novou vozovku bylo třeba dobudovat k novým 
Technickým službám vzhledem k rostoucímu provozu na sběrný dvůr, ale nedošlo dohodě s 
Českými drahami (sousedství trati), a tak z akce zatím sešlo. Byla dokončena opěrná zeď nad 
vozovkou Na Kamenci. Konečně se také dočkal realizace občany a zastupiteli dlouho požadovaný 
chodník v Bezručově ulici včetně nové autobusové zastávky u lip. Dále následovaly ještě drobnější 
úpravy. Z městského rozpočtu byly vyčleněny v tomto roce na opravy komunikací více než 4 mil. 
korun.

Vodovody a kanalizace

Vodohospodářské sdružení Turnov, zajišťující od srpna 1995 komplexní provoz vodohospodářského 
majetku zúčastněných obcí (Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy) vyvíjí trvalou snahu o jeho 
údržbu a další rozvoj. Tato činnost byla podrobněji popsána v předešlé kapitole.

Plynofikace

V tomto roce byla dokončena rekonstrukce poslední velké nevyhovující kotelny za novým kinem (u 
kasáren). Pokračovala plynofikace v Mašově, na Malém Rohozci. Investováno bylo do této oblasti 
ekologického tepelného hospodářství 5.854 tis.Kč.

ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Technické služby Turnov, s.r.o.
Od nového roku byla tato příspěvková organizace města převedena na s.r.o. se stoprocentní 
majetkovou účastí města. Funkci správní rady vykonávala městská rada, která jmenovala radu 
dozorčí. Jednatelem se stal dosavadní ředitel Libor Preisler.
Vzhledem k tomu, že TS provádějí základní úklid ve městě, odvoz odpadů, likvidaci černých 
skládek atd., jsou bezesporu významným činitelem na úseku ochrany životního prostředí.
V odpadovém hospodářství došlo v souvislosti s přípravou na platnost nového zákona o odpadech 
(od 1. 1. 1998) k jedné zásadní změně. Od 2. května byl totiž uveden do provozu tzv. sběrný dvůr, a 
to přímo v novém areálu. Byl od počátku otevřen 4 dny v týdnu včetně soboty. Občané sem mohli 
bezplatně odkládat: nátěrové hmoty, sklo, olejové filtry, hadry od olejů, pneumatiky, železo, dřevo, 
papír, výbojky a zářivky, vyjetý olej. Pouze pro podnikatele byly služby za poplatek. V souvislosti 
se zřízením sběrného dvora byl od letošního října omezen počet stálých stanovišť velkoobjemových 
kontejnerů na odpad z 9 na 3. Pouze v okrajových částech, tedy ve větší vzdálenosti od sběrného 
dvora, zůstávaly jako dříve. Jednalo se o Bukovinu. Nudvojovice a Dolánky. Zda právě toto 
nepovede k rozšíření černých skládek, ukáže čas. Pravdou ale je, že tyto kontejnery s netříděným 
odpadem byly a zvláště do budoucna by se staly pro město značně nákladnou záležitostí. Při tomto 
řešení se podle dosavadního vývoje může počítat s úsporou asi 700 tis. korun.
Vzhledem k zvyšujícím se nákladům na dopravu a skládkovné byl od 1. června zvýšen poplatek za 
jeden odvoz popelnic z 15 na 20 Kč. V těžko přístupných místech si občané mohou zakoupit 
igelitové pytle (24Kč/1ks), které jsou pak odvezeny multikárou.

Péče o zeleň

K stále se rozšiřujícím zeleným plochám, o které ve městě pod dohledem ekoložky MěÚ ing. Jany 
Hadačové možno říci vzorně pečuje zahradnictví Jana Hájka, přibyly v letošním roce také pozemky 
lesní. Jejich celková výměra není sice velká - něco málo přes 14 ha, ale do budoucna by mohly 
sehrát významnou úlohu rekreačně využívaných příměstských lesů. Prozatím bylo využito 
odborných služeb ing. Tomsy jako odborného lesního hospodáře, který zpracoval plán nejnutnějších 
úprav. V zimním období tak byl např. vymýcen vzrostlý porost na Hlavatici, čímž se opět otevřel 
pohled z rozhledny, pro všechny tak přitažlivý.
Kromě běžné zahradnické údržby zelených ploch se projekčně připravovala parková úprava 
přednádražního prostoru, a to proto, aby se toto druhé centrum Turnova zkulturnilo, ale také aby se 
splnilo přání zdejších obyvatel vyjádřené v loňské anketě. Z diskuzí nad několika variantami vzešlo 
řešení, které mírně rozšiřovalo počet parkovacích míst, ale s minimálním dopadem na stávající 
zeleň. Ta naopak měla doznat zásadního rozšíření bohatou výsadbou. Realizace tohoto projektu se 
však značně oddálila vzhledem k odporu obyvatel sousedního družstevního domu právě proti 
rozšíření možností k parkování. Nakonec se s pracemi přece jen začalo, chodník v první třetině 
ulice Kosmonautů však zůstal v původním stavu. Do Vánoc byly vydlážděny hlavní trasy chodníků 
zámkovou dlažbou, celé dílo však mělo být dokončeno až na jaře.

CHKO Český ráj

Správa Chráněné krajinné oblasti pod vedení ing. Tomáše Tomsy, který nastoupil do této funkce v 
září minulého roku, prožila některé personální změny. Postupně zde přibylo několik mladých lidí, 
kteří se měli věnovat především práci v terénu.



Počátkem roku převzala správa do svého vlastnictví technické vybavení Okresního filmového 
amatérského studia, která s ní mělo v budově ve Dvořákově ulici společné sídlo a které bylo svým 
zřizovatelem Okresním úřadem v Semilech zrušeno. Filmový fond přešel do Okresního archivu v 
Semilech.
Pracovníci CHKO ČR trvale usilovali o její rozšíření, tak jak to plánovali již její zakladatelé. V 
budoucnosti by tak mělo být připojeno Maloskalsko, Kozákov, Prachovské skály a další cenná 
území Českého ráje. Navíc by se dalo předpokládat, že by takovéto úsilí mohlo mít právě v této 
době naději na úspěch, protože jeden z členů turnovského zastupitelstva RNDr. František Pelc je 
ředitelem Správy chráněných krajinných oblastí České republiky, tedy jeden z nejodpovědnějších 
pracovníků v této problematice. Tento úkol však byl spíše dlouhodobý, a tak měla větší naději na 
úspěch příprava vyhlášení menších území jako chráněných rezervací.
Správa CHKO ČR se již tradičně věnovala přednáškové a jiné osvětově vzdělávací činnosti. Byly 
uspořádány přednášky, jako např. RNDr. Zd. Šoltysové z jičínského muzea o ochraně památek v 
USA (leden, společně s OMČR), v květnu proběhl další ročník akce "Vítání ptačího 
zpěvu" (Rývovy sady, RNDr. Mrkáček), správa se podílela na výstavě ke Dni země v Jablonci n. N. 
a na uspořádání floristického kurzu pro botaniky muzeí a dalších institucí na Nebákově (RNDr. 
Vacková).
Hlavní náplň činnosti však nepochybně tvoří celoroční péče o krajinu Českého ráje.

Útulek pro psy

V minulém roce byly problémy s toulavými psy popsány v této kapitole, a proto kvalitativní posun 
v této záležitosti bude zmíněn opět zde. Na jaře tohoto roku totiž předložilo zdejší skautské 
středisko vedení města návrh na realizaci investičního záměru výstavby útulku pro toulavé psy.
Skauti až doposud ve spolupráci s Městskou policií o odchycené psy velice pečovali, dokud tato 
opuštěná zvířata nenalezla nového pána nebo nebyla umístěna v některém z útulků v okolí (Liberec, 
Semily). To bylo ovšem pro město stále více finančně náročnější.
Dlouho bylo hledáno nějaké vhodné místo a nakonec se jako nejlepší jevil ostrov v sousedství 
skautského areálu. Liberecká i semilská Okresní veterinární správa uznala tuto lokalitu za velmi 
vhodnou. Navíc je toto místo odděleno od ostrova jen odpadním kanálem od elektrárny a 
bezprostřední blízkost dosavadních skautských "pečovatelů" zjednoduší budoucí obsluhu a péči.
A tak během roku začala na zvoleném místě vyrůstat zajímavá kruhová stavba s kuželovou střechou 
o průměru 12m (rozp. asi 500 tis.), kde bude k dispozici 15 kotců., sklad a přípravna krmiva. Její 
dokončení v příštím roce zvláště skauti a jejich svěřenci již nedočkavě očekávali.

DOPRAVA

Problematika dopravy počínaje výstavbou a opravami komunikací až po vlastní silniční provoz a 
veřejné dopravní prostředky byla pro Turnov vzhledem k jeho dosavadnímu urbanistickému vývoji 
stále složitá.
Vedení města se dlouhodobě věnovalo jednání se státními orgány o výstavbě průtahu, severního 
obchvatu a plánování státních komunikací ve vzdálenější budoucnosti. Velice obsáhlou kapitolou 
byla však i správa místních komunikací, která však na Městském úřadě doposud neměla 
samostatného odborného pracovníka, natož pak oddělení. Když rada začala uvažovat o zřízení 
takového samostatného místa, dostal tajemník Ing. Žák a pracovník Stavebního úřadu Ing. Fišer za 



úkol vytyčit jednotlivé úkoly, jež by byly takovému novému pracovníkovi přiděleny. Předložený 
materiál nakonec obsahoval 25 bodů. Na podzim byl po výběrovém řízení sice taková pracovník 
přijat, ale jeho působení na úřadě nebylo dlouhé, takže nepřineslo očekávaný efekt.

ČSAD - BUS a.s. Semily
Tento monopolní provozovatel autobusových linek v okrese (kromě spojů, které sem zajížděly z 
jiných okresů) projednával každoročně s vedením Okresního úřadu v Semilech autobusovou 
dopravní obslužnost na území okresu. Jednalo se nejen o hustotu linek a jejich ekonomičnost, ale 
především o finanční příspěvek na uhrazení nákladů na provoz ztrátových linek.
Podobně proběhlo již na počátku roku jednání o provozování autobusových linek na Turnovsku. 
Přímo ve městě se totiž ještě zkomplikovala dopravní situace uzávěrou mostu přes Jizeru pro těžší 
dopravu. Spoje vyjíždějící od vlakového nádraží tak mezi mosty vůbec nezajížděly, a to ani při 
zpáteční cestě. Za daných finančních možností se podařilo zachovat vpodstatě všechny spoje, které 
však již zaznamenaly zásadní redukci v minulých letech. Přímo ve městě dokonce došlo na základě 
připomínek občanů dokonce k mírnému rozšíření, a to o nedělní spoj z Ohrazenic k nemocnici a ve 
všední dny o jeden spoj Výšinka - nemocnice. Po půlročním zkušebním provozu se však ukázalo, že 
zvláště nedělní spoj nebyl využíván, a tak nakonec nebylo předchozí usilovné jednání o jeho 
zavedení zúročeno odpovídajícím zájmem obyvatel.

Čerpací benzinová stanice Modrá hvězda

Městská rada na svém zasedání 16.dubna schválila znění vyhlášky č. 42, která stanovovala stavební 
uzávěru na umísťování nových čerpacích stanic pohonných hmot v centrálním území města. Stalo 
se tak po předběžném přijetí této důležité vyhlášky městským zastupitelstvem a po jejím projednání 
na Okresním úřadě v Semilech. Po předchozích rozporech ohledně výstavby Modré hvězdy, kdy se 
ukázalo, že územní plán tuto problematiku detailně neřeší, se mělo předejít obdobným situacím do 
budoucna. Samozřejmě se tato vyhláška již nedala použít právě v případě inkriminované Modré 
hvězdy. A tak v této záležitosti pokračovaly ostré spory po celý rok.
Do určité míry se tyto rozepře přenesly do osobní roviny - pan J. Kunetka proti místostarostovi ing. 
Hejdukovi. V květnu např. obdrželi členové zastupitelstva dopis od p. Kunetky 
nazvaný:"Neomezenost - omezenost - omezování", kde v závěru zazněla výzva k odvolání či 
odstoupení místostarosty. V ještě ostřejší podobě byl tento materiál prezentován na stránkách 
Pojizerských listů (místostarosta zde byl mimo jiné označen za hlavního prosazovatele ČSPH 
Modrá hvězda, dokonce naznačena možnost finančního ovlivnění). Tento krok dal podnět k žalobě 
za strany ing. Hejduka na p. J. Kunetku. S Modrou hvězdou však byly spojeny i další žaloby, a to 
naopak za strany p. Kunetky na tajemníka ing. Žáka a nakonec žaloba majitele sousedního 
obchodního domu Skalička p. Kousala, který viděl ve výstavbě Modré hvězdy poškození svých 
podnikatelských práv a aktivit. Právě tento spor vedl k zásadnímu posunu v celé věci. Soud totiž 
nalezl ve stavebním povolení,které vydal stavební úřad v Turnově, pochybení. Lišil se např. počet 
stojanů v projektové dokumentaci od počtu uvedeném ve slovním popisu a byla uvedena chybná 
čísla dvou parcel, které byly v majetku města a ne v majetku investorů. Jednalo se o úzké pruhy 
pozemků, které ohraničovaly stavbu od vozovky do ulice Palackého a Na Skalici. Již dříve však na 
podnět komise, ustavené zastupitelstvem k prošetření nesrovnalostí v celém případu, přijalo MZ 
usnesení, kterým se nepovoluje sjezd k čerpací stanici z ulice Na Skalici vzhledem k velkému 
provozu chodců. To pak po zrušení stavebního povolení soudem hrálo důležitou roli při dalším 
projednávání. Podle nového zákona platného od r. 1997 muselo být totiž v takovém případě 
povoleno usnesením MZ užívání veřejné komunikace. Při novém hlasování se pro výstavbu 



nevyslovila většina zastupitelů (někteří chyběli možná i vzhledem k tomu, že v této rozbouřené 
situaci nebylo moc populární stavět se k celé věci příznivě), a tak neutěšené staveniště v areálu 
Modré hvězdy zůstávalo tiché a ani do konce roku se situace nevyřešila.

Železniční doprava

Monopol státní organizace Českých drah přinášel ve svých důsledcích rostoucí problémy tohoto 
druhu dopravy počínaje technických stavem až po produktivitu práce. V minulém roce, v důsledku 
různých organizačních změn v rámci Českých drah, vznikla k 1. lednu 1996 integrovaná železniční 
stanice Turnov, která zahrnuje stanice od Bakova a Mnichova Hradiště až po Železný Brod, Borek 
p. Troskami. Jejím velitelem byl jmenován ing. Jaroslav Jirman a má 381 zaměstnanců. Od 1. 10. 
1997 byla ŽST Turnov zařazena pod Obchodní provozní ředitelství Ústí n. Labem.
Omezování spojů a klesající počet cestujících nakonec vedly např. k tomu, že byla uzavřena 
železniční stanice v Dolánkách (kupování jízdenek přímo ve vlaku). Z Turnova, významné dopravní 
křižovatky, bylo také v letošním roce odsunuto oddělení železniční policie, a to do poklidných 
Semil. To se samozřejmě nevyhnulo ostré kritice občanů i místních sdělovacích prostředků.

SPOJE

Pošta
Turnovská pošta poskytuje své služby v rekonstruované budově kláštera na náměstí, druhé oddělení 
pak stále funguje v těsném sousedství hlavního železničního nádraží.
Je zde zaměstnáno 44 zaměstnanců, s výjimkou tří mužů (vč. vedoucího) tu pod vedením J. Mařana 
pracují samé ženy. Pro zajímavost - věkový průměr je 37 let, průměrný plat 8.540 Kč.
Ve městě doručují zásilky tradičně pěší doručovatelky, do všech okolních obcí zajíždějí automobily 
(postupně od r. 1981). Jako poslední z doručovacího obvodu Turnov 1 byly takto letos zajištěny 
Ohrazenice.
Rostoucí ceny za doručovatelské služby v podstatě korespondují s všeobecnou mírou inflace. Za 
známku na pohlednici jsme od dubna tohoto roku platili 4,- Kč, za obyčejný dopis 4,60 Kč.

Telefonní spojení

Služby zajišťuje Telecom a.s., v Turnově má sídlo na Havlíčkově náměstí. Základní tarif za 
telefonní impuls je od letošního roku 2,25 Kč. V telefonním automatu tedy místo 2,- Kč zaplatíme 
3, - Kč.
Stále běžnější technickou vymožeností se v poslední době stává také mobilní telefon. V zajišťování 
této služby dokonce existuje i konkurence.

PAMÁTKOVÁ PÉČE

Městská památková zóna



Péči o památky v centrální oblasti Turnova zajišťovala kromě státních orgánů (referát kultury 
Okresního úřadu v Semilech, terénní pracovník Státního ústavu památkové péče v Pardubicích) 
komise pro městskou památkovou zónu. V jejím čele stál městský architekt Ing. Patrný.
Pro rok 1997 byla od MK ČR získána finační částka na městskou památkovou zónu ve výši 1.580 
tis. korun, v důsledku úsporných ekonomických opatření pak bohužel snížena na 1.367 tis. Kč. 
Město vyčlenilo ve svém rozpočtu na rekonstrukce v MPZ finance ve výši 1 mil. korun. Tato částka 
však byla ve skutečnosti vyšší vzhledem např. k rekonstrukci divadla, hřbitovní kaple či různým 
stavebním studiím a projektům pořizovaným pro akce připravované ve středu města.
V letošním roce byla péče věnována především přípravě a zahájení rekonstrukce městského divadla, 
tedy památkově chráněného objektu. A samozřejmě i záměru zajistit dostatečné finance na 
rekonstrukci střechy a fasády kostela sv. Františka na náměstí. Do konce roku se podařilo realizovat 
větší část této akce, která pak bude dokončena v roce příštím.
Poprvé byla také poskytnuta dotace z městského rozpočtu a z financí na MPZ od MK ČR 
soukromému majiteli památkově chráněného objektu - Pacltovy sklářské hutě.
Památková zóna, to nejsou jen historické stavby, ale celkový vzhled centra města vůbec. Proto se 
komise účastnila společně se stavební komisí, radou a dalšími odborníky jednání týkajících se 
budoucího vzhledu náměstí, obchodního domu Prior (dříve Achát). Vzhledem k nezbytnosti 
zklidnění centra města byl stále intenzivnější zájem o budoucí řešení dopravy.
Již během roku probíhala první jednání se zástupkyní pražské Židovské obce ohledně rekonstrukce 
obvodní zdi židovského hřbitova v Turnově, kam by měla v příštím roce směřovat část dotace státní 
i finanční částka z městského rozpočtu.

Hrad Valdštejn

Již několik let probíhající stavební práce na hradě Valdštejně, který je majetkem města, jsou 
dokladem citlivého přístupu i k této finančně náročné péči o tak vzácnou historickou památku, 
jakou hrad bezesporu je.
V roce 1997 směřovala většina městských i státních financí na rekonstrukce tzv. koníren - spojnice 
přední a zadní části hradu včetně obou schodišť. Především péčí správce L. Kouckého se podařilo 
také dokončit vnitřní úpravy zadního paláce včetně rekonstrukce původní romantické výmalby. To, 
že byla dokončena i náhrada soch z mostu kopiemi a originály našly úkryt před agresivitou ovzduší 
v kostele, je dílo skutečně výjimečné, které si zaslouží uznání.



Kronika Města Turnova za rok 1997 - V. ZDRAVOTNICTVÍ A 
SOCIÁLNÍ PÉČE

Městská nemocnice

Tato městská příspěvková organizace zůstávala trvale nejdůležitějším zdravotnickým zařízením ve 
městě. Zaměstnávala 330 pracovníků (tj. 190,13 prac. úvazků), z toho 35 lékařů, 159 pracovníků 
středního zdravotního personálu a 136 ostatních zaměstnanců. Vedení nemocnice se snažilo doplnit 
chybějící lékaře, především specialisty z různých oborů. Město se v tomto směru snažilo vyjít vstříc 
i bytovými možnostmi. Během roku nastoupilo do nemocnice 9 nových lékařů. Někteří z 
odborníků, přijatých v posledním období, však natrvalo nezůstali, a tak zase z tohoto zařízení 
naopak odešlo 7 lékařů, 1 lékařka je na mateřské dovolené.
Plán hospodaření městské nemocnice a její rozpočet byl projednán na městském zastupitelstvu v 
měsíci březnu. I městský rozpočet počítal s přibližnou ztrátou asi 6 mil. korun, kterou by město 
mělo dotovat. V předchozím roce byly příspěvky města použity kromě stavebních investic výhradně 
na nákup nové lékařské techniky. V porovnání s rokem 1996 stouply náklady na provoz nemocnice 
o 3% a výnosy pouze o 1%. Snaha o úspory vynucená spíše neutěšenými poměry ve zdravotnictví a 
v pojišťovacím systému se neminula účinkem - podařilo se snížit náklady na léky o 9% a na 
zdravotnický materiál o 12%. Vzhledem k tomu, že ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny jako 
největšího plátce nedošlo k navýšení plateb ani o inflační koeficient, jsou výsledky hospodaření 
městské nemocnice v daných poměrech celkem uspokojivé.
Z hlediska zprůhlednění hospodaření a z hlediska daňového byl od nemocnice oddělen provoz 
prádelny, a to formou s.r.o. Nempra, kterou založila jako jediný účastník Městská nemocnice 
(rozhodnutí městské rady z 23. 10. 1996, zápis do obchodního rejstříku 27. 1. 1997).
Odborná činnost nemocnice byla nadále provozována jednak v části lůžkové, jednak v zdravotnické 
péči ambulantní. Spádová oblast nemocnice je odhadována na 30 - 40 tisíc pacientů. Těm slouží 
oddělení gynekologicko - porodnické, chirurgické, interní s koronární jednotkou. Nadregionální 
působnost (tzn. nad spádovou oblast) působí oddělení akutní medicíny (ARO) a jednotka 
patologických novorozenců při dětském oddělení.
Nyní trochu statistiky: v roce 1997 bylo přijato 6.538 pacientů, průměrná doba hospitalizace činila 
8,6 dnů. V porodnickém oddělení se uskutečnilo 391 porodů.
Odbornost lékařů lůžkových oddělení je využívána v ambulantních službách, které městská 
nemocnice svým pacientům poskytuje.
Gyn. - porodnické ambulance: ambulance obvodní, poradna pro rizikové těhotenství (nadreg.), 
poradna pro závažné gyn. onemocnění (nadreg.), pro antikoncepci a klimakterium.
Chirurgie: amb. všeobecná, úrazová, cévní, pro onemocnění prsu (nadreg., mamograf zakoupený v 
r. 1995 z měst. rozpočtu a sponzorských darů).
Interna: všeobecná odborná interní ambulance, diabetická poradna, gastroenterologická poradna.
Pediatrie: odborná nefrologická ordinace pro děti a dorost, odborná endokrinologická ordinace pro 
děti a dorost, ordinace pro rizikové novorozence a kojence, odb. gastroenterologická ordinace pro 
děti a dorost, odb. kardiologická a kardiosonografická ordinace pro děti a dorost, akupunkturní 
ordinace.
Komplement: laboratoře, patologicko - anatomické oddělení.
Další ambulantní služby jsou zajišťovány formou smluv se soukromými lékaři (např. revmatologie, 
ORL aj.), kterým jsou pronajímány v areálu nemocnice prostory pro ordinace.
Nemocnice chce i nadále poskytovat péči na uvedených odděleních včetně ambulancí. Snahou 
vedení je dokončit odbornou výchovu specialisty urologa a rozšířit lékařskou péči na rehabilitaci.
Přes všechny finanční, personální aj. problémy, vedoucí k značné nejistotě v našem zdravotnictví, 
které stále nemá žádnou pevnou dlouhodobou koncepci vývoje, je obdivuhodné, že jistě nevelká 
turnovská nemocnice si udržuje i oblast výzkumu. Jedná se především a testování a klinické studie 



nových medicinských preparátů na gyn. - por. a interním oddělení.
Tradičně je udržována dobrá spolupráce se sousední Střední zdravotnickou školou, kde externě 
vyučuje 17 lékařů a naopak přímo v nemocnici probíhá praktická výuka studentek.
Nemocnice uspořádala v tomto roce 5 celoústavních seminářů s okresní účastí, zaměstnanci si 
rozšiřovali odborné znalosti i na dalších převážně tuzemských seminářích, pouze M. Dvorská byla 
na pracovní stáži v Londýně.
Nemocnici však také postihla jedna nečekaná a velmi nemilá událost. V novém interním pavilonu 
došlo totiž v polovině září krátce po půlnoci ze soboty na neděli k požáru, který za několik minut 
zničil značnou část moderního vybavení. K požáru došlo neopatrností pacienta, který si tajně v 
posteli zapálil cigaretu a pak pod vlivem léků usnul. Díky duchapřítomnosti službu konajícího 
personálu v čele s primářem MUDr. Tomáškem (shodou okolností člen městské rady) bylo všech 17 
pacientů urychleně evakuováno a tím zachráněno. Škoda byla vyčíslena asi na 500 tis. a jen díky 
obrovskému nasazení turnovských firem byl provoz po 14 dnech obnoven,

Během roku proběhlo nepočítaně jednání ze strany města a nemocnice o její budoucnosti vzhledem 
k vyhlášeným výběrovýn řízením Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato jednání probíhala na 
okresní i ministerské úrovni, ředitel se účastnil zasedání asociace malých a středních nemocnic. 
Nemocnice měla připravenou pro ministerstvo a VZP koncepci, která počítala se snížením lůžek, 
především akutních. Bylo důležité, aby tuto koncepci uznal i semilský okresní úřad, a tak 
zúčastněné strany jednaly s odpovědnými pracovníky, samozřejmě včetně přednostky JUDr. Danuše 
Hůlkové. Nakonec okres navrhl zachovat v základní síti zdravotnických zařízení nemocnice v 
Jilemnici, Semilech a v Turnově.
Na Turnovsku proběhla dokonce petiční akce za záchranu nemocnice. Ta vyplynula ze společného 
setkání zástupců nemocnice, představitelů Města Turnov, dalších obcí a podnikatelů. Tím vlastně 
tato místní komunita včas dala najevo svůj nekompromisní požadavek.
Jistě také proto měla naději na úspěch koncepce rekonstrukce městské nemocnice, navrhovaná 
mimo jiné také vzhledem k stále méně vyhovujícím hygienickým podmínkám tohoto 
zdravotnického zařízení. Vždyť dodnes užívané budovy byly uvedeny do provozu právě před 55 
lety, jen interní pavilon byl zcela nový. Ovšem generální rekonstrukce celého areálu představovaly 
náklad 150 - 200 mil. korun, byť v horizontu asi pěti let. Tento celkový finanční objem nebyl pro 
město zatím reálný. Bylo tedy rozhodnuto rozdělit celý plán na etapy a alespoň některé z nich 
realizovat na náklad města. Vedení nemocnice i města se zdálo zatím nejvhodnější soustředit se 
nejdříve na vstupní ambulantní trakt. V rekonstruovaných a dostavěných prostorách by bylo možné 
umístit všechny odborné ambulance (včetně oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí. Je v zájmu 
nemocnice i pacientů, aby se větší část nemocí mohly vyléčit ne na lůžku, ale právě v ambulancích. 
Druhá etapa by se měla soustředit na stravovací zařízení, která by mělo uspokojit všechny dietní 
potřeby nejen pacientů nemocnice ale všech občanů Turnova. Teprve nakonec by měla přijít na řadu 
hlavní budova. Především zde by už byla nezbytná účast státu vzhledem k velké finanční 
náročnosti.
Městské zastupitelstvo se po několika jednáních s tímto navrhovaným postupem ztotožnilo. 
Nejdříve schválilo záměr, zpracování projektu a vyhlášení výběrového řízení na firmu. V září byla 
schválena více než 30ti miliónová investice na rekonstrukci a přístavbu ambulantního traktu včetně 
vstupní části. Nejlepší nabídku podala firma BAK Trutnov, která příslíbila dokončit dílo do konce 
listopadu r. 1998. Tato stavba představovala finanční objem, který si město, i když s problémy, 
mohlo zatím dovolit. Snad tento krok zajistí nemocnici zařazení do základní "sítě" zdravotnických 
zařízení a tím pootevře cestu ke státním dotacím. Vždyť by to bylo zcela přirozené za situace, kdy 
nemocnice slouží daleko většímu počtu lidí, než jsou jen občané města.

Ostatní zdravotnické služby jsou zajišťovány ambulancemi soukromých lékařů celkem ve stabilním 
složení.



SOCIÁLNÍ PÉČE

Po několika letech se v Turnově postupně podařilo vybudovat alespoň základní zařízení sociální 
péče postihující většinu věkových vrstev obyvatelstva. Kromě různých zákonem stanovených dávek 
sociální podpory je to ukázka solidního přístupu města k této problematice. O to větší rozčarování 
přineslo negativní rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o dotaci na výstavbu nového 
domova důchodců, která byla po architektonické soutěži projekčně zcela připravena. Toto zařízení 
by významně doplnilo systém péče o nejstarší spoluobčany a zaplnilo tak dosavadní mezeru.

Dětské centrum Sluníčko (Kosmonautů 1641)

V roce 1997 fungovalo toto městské zařízení pro postižené děti jako městská příspěvková 
organizace. Vzhledem k tomu, že na počátku tohoto roku přislíbil Okresní úřad poskytnout dotaci 
na jeho provoz, rozhodlo se zastupitelstvo použít částku 2,5 mil. korun, již v rozpočtu na toto 
zařízení vyčleněnou, na zásadní rekonstrukci. Ta proběhla v letních měsících.
Do té doby bylo v zařízení umístěno 35 dětí ve věku 2 - 15 let ve třech odděleních. Z nich 17 bylo 
postiženo velmi vážně a komplikovaně. Provoz zajišťovalo 22 pracovníků.
Stavební práce byly skončeny v měsíci září a náklady se nakonec vyšplhaly na 3,5 mil. korun. Stav 
budovy, postavené kdysi brigádně v akci "Z", se ukázal jako skutečně havarijní. Rekonstrukce se 
tedy týkala střechy, elektrických, vodovodních a topných rozvodů. Přestavbou prošlo bývalé jeslové 
oddělení (MZ rozhodlo ukončit jeho provoz) a změnilo se na týdenní stacionář s kapacitou 6 - 8 
dětí. Menších stavebních úprav se dočkala i rehabilitace a tělocvična.
Po rekonstrukci se do zařízení vrátilo 36 dětí, kapacita se tady zásadně nezvětšila, ale kvalita 
vybavení a celkový provoz doznal viditelných změn.

Chráněné dílny pro občany zdravotně znevýhodněné

Činnost těchto dílen, které vznikly a provozují svou činnost za finanční podpory Městského úřadu, 
zajišťuje občanské sdružení Fokus. Je to několik aktivních lidí, mezi nimiž je třeba jmenovat např. 
vedoucí sociálního odboru H. Kocourovou, předsedkyni sociální komise MUDr. Evu Šolcovou 
nebo pracovnici penzionů u kasáren p. Svobodovou. Tyto dílny byť nedostatečně, přesto alespoň v 
určité míře navazují na předchozí zařízení. Poskytují jistou formu činnosti pro postižené 
spoluobčany, kteří zůstávají v domácí péči své rodiny. Protože ve městě ani v blízkém okolí není 
potřebné zařízení, je to určitá pomoc těmto lidem a jejich rodinným příslušníkům.
V současné době navštěvuje dílny 10 - 12 klientů především s diagnózou psychiatrickou nebo s 
kombinovanými vadami. Provoz chráněných dílen probíhá ve čtyřech místnostech bývalého štábu 
dvakrát v týdnu po celé dopoledne.
V jedné místnosti je umístěn ruční tkalcovský stav, na kterém se klienti učí tkát malé koberečky, 
dále tu malují na sklo, ručně tkají, zhotovují textilní tapiserie, vyrábějí z vosku svíčky. V dalších 
místnostech se nachází např. kuchyňská linka (dar z holandského Reeuwijku) a klubovna určená pro 
relaxaci a odpočinek.
Městský úřad měl zájem vyjít občanskému sdružení Fokus maximálně vstříc a zařadit dílny přímo k 
organizaci Turnovské sociální služby. Protože ale po celý rok nebyly vydány dlouho slibované 
právní předpisy pro péči o zdravotně postižené spoluobčany, které by tento krok umožnily, zůstal 
nakonec v platnosti dosavadní stav.



Sociální služby pro starší obyvatele Turnova (důchodce)

Péče o starší spoluobčany, kterou tyto služby zajišťují, se kromě práce tří pečovatelek přímo v 
terénu soustřeďuje do několika zařízení.
Dům s pečovatelskou službou v ulici 28. října má kapacitu 28 bytů se stejným počtem obyvatel v 
průměrném věku 87 let. Funguje tu i možnost denního pobytu, což pravidelně využívá asi desítka 
turnovských občanů. Vzhledem k potřebě zvýšené péče je rozšířen provoz až do večerních hodin 
(do 19 hod.).
V druhém domě s pečovatelskou službou na Výšince čp. 1897 je 93 bytů a během roku zde bydlela 
v průměru stovka důchodců. K dispozici zde mají okrskovou sestru pečovatelské služby, 4 
pečovatelky, údržbáře a uklízečku.
Obyvatelům pečovatelských domů jsou zajišťovány nákupy, úklid, praní prádla, podávání jídla, 
koupání ad. Pravidelně sem dochází lékař, kadeřnice, pedikérka.
Zatím posledním turnovským zařízení pro starší spoluobčany jsou čtyři budovy penzionů v Žižkově 
ulici, přičemž poslední byl otevřen dne 1. ledna t. r. Jedná se o samostatnou městskou příspěvkovou 
organizaci se 14 zaměstnanci, kteří zde pracují pod vedením p. Bradáče. Celková kapacita je 127 
bytových jednotek pro 147 obyvatel, jimž jsou poskytovány stejné služby jako v předešlých 
zařízení. Také sem dochází lékařka, v provozu je rehabilitace.
O bydlení v domech s pečovatelskou službou a zvláště v penzionech je po počáteční nedůvěře nyní 
obrovský zájem. V průměru Městský úřad eviduje více než tři stovky žádostí.

Klub důchodců

Toto tradiční turnovské zařízení je mezi stovkou pravidelných návštěvníků velmi oblíbené. O 
programovou náplň, kterou tvoří vedle běžných schůzek výlety, přednáška apod., se stará jeden z 
jeho uživatelů p. Novotný.
Složení turnovských mateřských, základních a středních škol se co do počtu a jejich zaměření v 
tomto roce nijak zásadně nezměnilo. Kapacita škol byla naplněna, pouze v některých mateřských 
školách se začal projevovat klesající počet nově narozených dětí.
Mezi mateřskými školami si i nadále udržovala zvláštní postavení 8. mateřská škola v Rohozecké 
ulici. Na základě zájmu rodičů a se souhlasem městského zastupitelstva jako zřizovatele zde byla 
zřízena již druhá walfdorfská třída. Zaměření školy se tím sjednotilo. Mateřská škola má zájem, aby 
se o jejím výchovném programu veřejnost dozvěděla co nejvíce. Dne 22.května 1997 se zde např. 
proto konal již po několikáté Den otevřených dveří, kdy si bylo možno prohlédnout zařízení školky 
a poznat způsob výchovy dětí přímo v praxi.

Turnovské školství prožilo opět rušný rok. Rozpory s ministerstvem, reprezentovaným ministrem 
Pilipem, vyvrcholily na počátku roku stávkou, vyhlášenou na 20. únor (postupně po okresech ve 
dnech 28. 1. - 28. 2.). Učitelé přistupovali k této akci značně rozporuplně - povinnost k výchově 
dětí jim i na turnovských školách v mnohých případech bránila zapojit se do této akce. Ředitel III. 
ZŠ Mgr. Bárta volil např. jinou cestu, a to formu písemného materiálu, kterým rozebíral pro 
ministerstvo problémy školství v praktických podmínkách. Učitelé této školy ani pedagogové z I. 
ZŠ se do stávky nezapojili, naopak II. ZŠ stávkovala.
Reakce veřejnosti byly různé. Dalo by se ale říci že stávka ve školství ze strany veřejnosti moc 
sympatií spíše nezískala, i když se všeobecně uznávalo, že platové podmínky učitelů neodpovídají 
náročnosti jejich práce. Z druhé strany by si ale sami učitelé měli přiznat, že v mnoha případech 
zůstali při starém způsobu učení, že jejich úsilí o rozšíření vzdělání a hledání nových metod ve 
výuce neodpovídají současným potřebám atd. Ministerstvo školství platovým požadavkům 



neustoupilo, zvýšilo však počet vyučovacích hodin. Tak musela většina ředitelů některé pedagogy 
propustit (v nejlepším případě se jednalo o důchodce), pro menší počet zaměstnanců pak teoreticky 
zůstal větší balíček peněz. Vzhledem k tomu, že práce s dětmi se stává rok od roku náročnější, 
výchovné problémy narůstají, nebylo toto finanční vyrovnání odpovídající.

Zápis do základních škol byl Městským úřadem vypsán na pátek 7. únor, a to ve všech budovách 
těchto škol (I. ZŠ _ Alešova ul.).
Stejnými událostmi prošli i pedagogové středních škol. K zásadnějším systémovým krokům ze 
strany ministerstva zatím nedošlo. V této souvislosti bylo především proklamováno nezbytné 
"zeštíhlení škol", a to středních a vyšších odborných.
Problémy sice narůstaly i v některých turnovských školách, ale vývoj zatím nebyl nijak dramatický, 
jako např. v rodinné škole (ISŠ). Jejich absolventky jen těžko totiž nacházely umístění. Především v 
takovýchto nebo nekvalitních školách se měla výuka postupně utlumovat. Od září již nebyl první 
ročník otevřen, a tím bude postupně ubývat i práce vyučujícím. Naproti tomu technické obory na 
ISŠ ohroženy nejsou.
V okrese byla v tomto směru naopak velice dobře hodnocena např. Střední hotelová škola a 
obchodní akademie. O studium na ní byl dosud veliký zájem. Pro budoucnost této školy mělo jistě 
velký význam rozhodnutí městského zastupitelstva o záměru přebudovat za pomoci státních dotací 
horní kasárna na novou budovu pro toto středoškolské zařízení. Zdálo se také, že problémy se 
nevyhnou Střední zdravotní škole, ale i v novém školním roce roce byl o studium na ní zájem a byly 
otevřeny dvě třídy prvního ročníku. Škola si totiž zatím udržuje poměrně rozsáhlé spádové území - 
Jičínsko, Jablonecko, Trutnovsko, Mladoboleslavsko ad.
Střední průmyslová škola, která mohla na základě rozhodnutí ministerstva pro školní rok 1996/97 
přijmout do prvního ročníku jen 15 žáků, otvírala ve školním roce 1997/98 pro velký zájem v 
prvním ročníku dvě třídy.



Kronika Města Turnova za rok 1997 - VI. ŠKOLSTVÍ

Z á k l a d n í š k o l y

I. Základní škola (Skálova ul.)
(790 žáků, 50 pedagogů, ředitel J. Rytíř)

Tuto největší turnovskou školu navštěvovalo v 31 třídách 790 žáků, z toho 429 chlapců a 361 dívek 
(průměrný počet ve třídě byl tedy 25,5 žáků. Stabilně zde fungují tři oddělení školní družiny 
navštěvované 87 žáky. Družina byla opět určena nižším ročníkům a to v budovách v Alšově ulici a 
na Daliněřicích.
Z celkového počtu 50 pedagogických pracovníků bylo 9 externích, v jejich čele stál i v tomto roce 
Mgr. Josef Rytíř.
V 1. - 4. ročníku probíhalo vyučování podle osnov Obecné školy. Žáci zde měli možnost výběru 
některých nepovinných předmětů - výtvarná výchova, jazyk anglický a německý. V 7. - 9. ročnících 
si žáci mohli část předmětů zvolit mezi touto nabídkou: užitá výtvarná výchova, konverzace v 
anglickém a německém jazyce, druhý cizí jazyk (opět AJ a NJ), informatika, domácí nauka. Z 
nepovinných předmětů mohli žáci navštěvovat hodiny sborového zpěvu a zájmové tělesné výchovy.
Také v letošním roce slavila škola již tradičně úspěchy na sportovním poli. Mohla se pochlubit 
výbornými výsledky v Poháru Českého rozhlasu: 2. místo mladších žáků, 3. místo mladších žákyň, 
2. místo starších žáků i žákyň v okresním kole. Krajské kolo se konalo v Jičíně, kde obsadili starší 
žáci 2. místo. V Zátopkově štafetě obsadili zástupci školy 1. místo a v atletickém čtyřboji dosáhly 
starší žákyně 2. místa v kraji. Za zmínku také stojí umístění v soutěži míčových her, a to v malé 
kopané a v nohejbalu. Tyto úspěchy se dostavily i přesto, že škola měla obrovské problémy s 
tělocvičnou. Pro její havarijní stav musela být budova uzavřena a hodiny TV probíhaly především v 
sousední sokolovně a v hale TJ Turnov. Naštěstí se však již započalo alespoň s nejnutnějšími 
opravami střechy a zpevněním konstrukce.
Ovšem ani v soutěžích z odborných předmětů nezůstali žáci školy oproti jiným školám v pozadí. V 
matematické Pythagoriádě 7. ročníky získaly 4. místo v okresním kole, okresní kolo olympiády v 
českém jazyce přineslo škole 4. místo a v německém jazyce místo 2. a 4. V soutěži "Poznej historii 
města, ve kterém žiješ" získali žáci ve finálovém kole 15 umístění v různých věkových kategoriích. 
Nejrůznější aktivity měly podporovat rozvoj zájmů. Tak např. pokračovala práce na ekologických 
projektech "Kyselý déšť" a "Ozón", jazykové znalosti co největšího počtu dějí byly otestovány 
školním kolem olympiády v německém a anglickém jazyce.
Škola zorganizovala poznávací zájezdy do Londýna a do Žitavy, 7. ročníky se zúčastnily 
pravidelného lyžařského výcviku, 3. a 4. ročníky absolvovaly plavecký kurz v krytém bazéně na 
Výšince.
I když patří tato škola svým vzhledem k nejhezčím budovám v Turnově, její technický stav ale i 
stav nových přístaveb si vyžaduje trvalou pozornost a finační zajištění. Tak jako v loňském roce 
byla provedena rekonstrukce školní jídelny a kuchyně, nyní přišla na řadu tělocvična a rekonstrukce 
kotelny. Ředitel školy dokáže zajistit i mnohé technické práce v běžné údržbě svépomocí, a tak 
může doplnit ze strany školy finance věnované z městského rozpočtu na tyto rekonstrukce.

II. Základní škola (ul. 28. října)
(526 žáků, 34 pedagogů, ředitel Zd. Vavřich)



Na počátku školního roku se v září 1997 začalo vyučovat tak jako loni v 22 třídách, které 
navštěvovalo 526 žáků.
V čele školy stojí i nadále Mgr. Vavřich, počet pedagogů se nezměnil. Dlouholetá učitelka dějepisu 
p. Suchomelová odešla do důchodu, jako nová nastoupila Pavla Báčová, učitelka angličtiny a 
tělesné výchovy.
Od jara probíhala ve škole zásadní rekonstrukce kotelny a celého systému topení (plyn), která byla 
připravována již od minulého roku. Toto dílo bylo škole slavnostně předáno škole v září, kdy byla 
celá oslava spojena s připomínkou 65. výročí položení základního kamene školy. Během prázdnin 
se podařilo vymalovat třídy, chodby , kabinety, nový nátěr dostala okna. V listopadu také začala 
konečně mizet sousední nevzhledná montovaná budova. Ta původně sloužila jako ubytovna pro 
stavební dělníky pracující na stavbě telekomunikační budovy, pak jako provizorní učebna pro 
některé třídy. Nyní byly části této stavby ještě použity při zakonzervování skeletu budovy u 
nemocnice (původně záměr na zubní polikliniku, nyní domov důchodců).
Během roku absolvovali žáci "dívčí" školy nejrůznější klání v odborných předmětech i ve 
sportovních soutěžích. Výborná umístění dosáhli v okresních kolech různých olympiád: matematika 
- Vlastimil Mráz, 7. m., fyzika - Lukáš Vrabec, 5. místo, biologie - Helena Duchková, 7. m., Jana 
Špínová 9. místo. V okresním kole Soutěže mladých historiků obsadila M. Bradáčová 6. - 7. m., 
stejně tak dosáhli žáci vynikajících výsledků v soutěži "Poznej historii města, ve kterém žiješ" - P. 
Urban zvítězil v kategorii 6. tříd. Toto bylo na jaře, ovšem úspěchy se dostavily i na podzim - např. 
4. místo v Zátopkově štafetě, celkové vítězství v prosincové Velké taneční soutěži (poř. taneční 
škola ILMA).
Mezi dětmi získávaly stále větší oblibu počítače. Během roku bylo uspořádáno několik kurzů, 
počítače se začaly využívat ve stále větším množství předmětů.
Uvedený přehled naznačuje, že tak jako I. ZŠ vyniká především ve sportovních soutěžích, jsou děti 
z této školy úspěšné především v soutěžích z odborných vyučovacích předmětů.

III. Základní škola (Žižkova ulice)
(600 žáků, 33 pedagogů, ředitel Mgr. K. Bárta)

Toto školské zařízení je turnovskou nejmodernější základní školou. Ke komplexnímu dovybavení 
chybí ještě 2 tělocvičny a hřiště, na jejichž výstavbu jsou připraveny projekty, přislíbeny státní 
dotace. Dokonce již proběhlo výběrové řízení - realizace by se měla ujmout osvědčená firma BAK 
Trutnov, která má v Turnově své místní pracoviště.
O tuto školu je mezi rodiči velký zájem - počet žáků již dosáhl 600 dětí ve 24 třídách (293 chlapců 
307 dívek). Po přestěhování školy do této nové budovy se tak zvýšil počet o celou stovku. Ve škole 
velice aktivně pracují 4 oddělení družiny, kam dochází 128 žáků. Ve školním klubu pracuje kolem 
60 dětí. Od 1. září se počet zvýšil o dalších více než 60. O toto číslo byla vlastně kapacita školy 
překročena. Tento nárůst je vzhledem ke klesajícímu počtu narozených dětí pro vedení školy jistě 
potěšitelný.
Školu vede Mgr. Karel Bárta, vyučuje zde 33 pedagogů, o chod školy se stará 12 pracovníků.
V 1. - 4. ročníku se učí dle vzdělávacího programu Obecná škola, úroveň vzdělání ve 3. - 8. 
ročnících byla prověřována srovnávacími zkouškami z českého jazyka a matematiky.
K nejvýznamnějším mimoškolním úspěchům žáků patřily sportovní výsledky (Martin Zítko - 2. 
místo v olympijském běhu a 3. místo v tenisovém turnaji, družstvo školy bylo 2. v orientačním 
běhu) i různé soutěže z odborných předmětů. Jaroslav Havlík obsadil 3. místo v okresním kole 
Pythagoriády, Vendula Horáčková 1. místo v recitaci a Dana Šulcová místo 2., největší počet dětí 
mezi turnovskými školami se zúčastnil soutěže o historii města.
Vzdělání dětí se rozšiřovalo také prostřednictvím nejrůznějších přednášek (např. o AIDS), účastí na 
kulturních akcích (divadelní představení, diskotéky), vlastními kulturními a diskuzními 



vzdělávacími programy (tzv. Křeslo pro hosta) atd.
Děti si již zvykly navštěvovat školní studovnu a knihovnu, která rozšiřuje nejen nabídku odborných 
knih (již 3.797 svazků), ale i vzdělávacích videokazet. Stálá výstavka prezentuje nejnovější tituly 
učebnic, pro žáky jsou připravovány výstavy věnované především historii (Praha, Turnov, 
Kozákovské kameny). S pomocí knihovny byly dokonce vydávány dva školní časopisy.
Vedení školy věnuje maximální pozornost nejen vzdělání žáků. ale dbá na to, aby i pedagogové 
neustále rozvíjeli své schopnosti prostřednictvím nejrůznějších kurzů a seminářů.
Zvýšená pozornost byla věnována i dětem, které trpí různými poruchami. Pro 16 žáků byly 
zpracovány individuální učební programy.
Moderní a v mnoha oblastech nadstandardní vybavení školy vzbuzuje trvale značnou pozornost 
různých institucí a okolních škol.

IV. Základní škola (Turnov - Mašov)
(4 pedagožky, ředitelka St. Šmucrová)

Tato škola venkovského typu je tradičně navštěvována jak žáky z této části města, tak dětmi 
dojíždějícími z okolních vesnic. Pro menší děti je k dispozici družina. Škola se sice poták s 
pozvolným úbytkem dětí, ale městio má zatím zájem na udržení jejího provozu.

Zvláštní škola (Sobotecká ul.)
(131 žáků, 16 pedagogů, ředitel J. Drbohlav)

Počet žáků této se školy se prakticky neměnil - pro rok 1996/97 navštěvovalo školu 131 dětí v 15 
třídách, z toho byly 2 třídy pomocné školy. Letos byly tak jako v ostatních základních školách i 2 
třídy deváté. Na druhé straně měl po dlouhé době 6. ročník jen jednu třídu. K 5. 9. 1997 nastoupilo 
do školy 110 žáků ve 14 třídách. I v tomto školním roce zde působilo speciálně pedagogické 
centrum.
Školu i v tomto roce vedl ředitel Jaroslav Drbohlav, jeho zástupkyní byla Zdeňka Casanová. 
Vyučovalo zde 16 pedagogů a jedna vychovatelka školní družiny. Je potěšitelné, že 8 z nich si 
doplňovalo speciálně zaměřené vzdělání. Od 1. září 1997 jejich počet vzhledem k zvýšení limitu 
vyučovacích hodin klesl. Škola se během roku potýkala se značnými personálními problémy, 
několik mladých učitelek odešlo na mateřskou dovolenou, jiné se podařilo zajistit. Takto na 
mateřskou dovolenou odešla i jedna z pracovních opor speciálně pedagogického centra M. 
Melíšková a musela být nahrazena alespoň důchodkyní apod. Ze školy odešla také učitelka 
Emmingerová, která se rozhodla pracovat v pedagogické poradně pro problémové děti.
Také v letošním roce se pedagogové zapojili čtyřmi projekty do okresního programu rozvoje. 
Manželé Fisakovi - Sportovně výchovný pobyt žáků pomocné školy, Petr Šulc - Stolní tenis a lehká 
atletika pro mentálně postižené, Miloslav Najman - Keramický kroužek, Olga Maděrová - Školní 
akademie žáků zvláštní školy. Kromě toho je ještě družinářka Eva Urbanová hlavní autorkou 
projektu Střediska pro volný čas Drogy do přírody nepatří. Nejen všechny autory, ale jistě celou 
školu potěšilo, že všechny projekty až na jeden byly schváleny a získaly finanční podporu.
K nejvýznamnějším událostem prvního pololetí školního roku 1996/97 bylo dokončení nové haly a 
její uvedení do provozu. Prostorově je pokračováním SPC na místě starých kůlen, až k hranici 
pozemku. Návrh zpracoval zdarma turnovský architekt Karel Sekený. Palubková podlaha, malé 
pódium, obklady stěn dřevem a keramickými pásky tvoří příjemný dojem. Tento nový prostor se 
začal hned intenzivně využívat k cvičení, besídkám a jiné, např. zájmové činnosti žáků. Zde se 28. 



května konala školní akademie. Zpěv, tanec, dramatizaci pohádek uváděla velmi zdařile Olga 
Maděrová.
Na tuto novou budovu navazuje i rekonstruovaná budova školníkovy dílny s novými ocelovými 
vraty. Za nimi stojí nově koupený víceúčelový dřevoobráběcí stroj.
Podstatně se podařilo zlepšit celkovou vybavenost školy. Přibylo 8 počítačů a výukové programy, 
nábytek do tříd včetně 40 moderních lavic, 50 židlí pro novou halu a 10 topidel pro třídy (ta nahradí 
stará plynová kamna před opravou fasády). O jarních prázdninách byly provedeny nutné opravy 
elektroinstalace a obložení starých schodů.
Také vybavení školní jídelny bylo vylepšeno, a to o nerezové příbory a novou elektrickou troubu. 
Vynikajících služeb využívají nejen žáci školy, ale i důchodci využívající služeb pečovatelské 
služby.
K dlouho očekávaným událostem patřil opět lyžařský výcvik žáků 7. tříd. Proběhl opět ve Vysokém 
nad Jizerou a díky sponzorům, které zajistila především vedoucí družiny Eva Urbanová, zde mohly 
děti strávit týden poprvé i s celodenním stravováním.
Žáci prokázali svou zdatnost i v jiných sportovních disciplínách. Vyhráli např. okresní kolo 
dopravní soutěže cyklistů.
Výborní jsou chlapci i dívky z kroužku stolního tenisu - vedli si dobře v turnaji šesti škol, který se 
zde konal na sklonku kalendářního roku. Také tradiční sběr kaštanů je mezi dětmi oblíben. Letos 
byli vítězové odměněni zmrzlinovým pohárem. Rok vyvrcholil vánočními besídkami. V závěru 
školního roku se ještě uskutečnil 3. ročník turnaje v nohejbale O míč Zvláštní školy v Turnově, a to 
za rekordní účasti osmi družstev. Zvítězili chlapci I. ZŠ (Skálova ul.), žáci Zvláštní školy získali 5. 
místo. Svou tradici má i Den dovedností, které si děti otestují při celodenním výletě Českým rájem.
Děti mohly být spokojené i s úspěšnou účastí ve výtvarné soutěži s protidrogovou tematikou. 
Odměna byla pro ně překvapující - třetí třída doplněná ještě o další děti jela na celodenní výlet do 
Prahy. Vše pro ně připravil Školský úřad s pedagogicko - psychologickou poradnou.
Žáci se již tradičně zapojovali do činnosti zájmových kroužků: aerobic, rukodělné práce, anglický 
jazyk, keramika, vaření, sportovní, stolní tenis, sexuální výchova pro vycházející žáky.
Zajímavou akcí, která se již osvědčila, je Týden otevřených dveří. Jsou zváni nejen rodiče, ale i 
ředitelé a učitelé místních základních škol. Na svou bývalou spolužačku se letos přišli např. podívat 
její bývalí spolužáci z I. ZŠ. Ukazuje se zcela zřetelně, že tato akce vhodnou formou a velice 
významně přispívá k popularizaci tohoto speciálně pedagogického pracoviště a k postupnému 
odstraňování stále existujících bariér mezi ním a okolím.

Základní umělecká škola (Husova 77)
(593 žáků, 30 pedagogů, ředitel L. Jón)

Tato škola, která má v Turnově již padesátiletou tradici, byla dle současného systému školství 
zařazena dne 21. 4. 1996 do sítě škol, prozatím bez právní subjektivity.
Školu navštěvuje 593 žáků, nejvíce v oborech hudebních (432), výtvarné obory (kresba a malba, 
grafika, modelování, keramika) jsou také početně zastoupené (144 žáků), nový je obor taneční se 17 
žáky.
Pedagogický sbor se skládá z 13 interních a 17 externích učitelů. Provoz školy zajišťují na zkrácený 
úvazek 3 nepedagogičtí pracovníci. Finanční zajištění provozu je na rozdíl od jiných škol částečně 
kryto i z plateb rodičů. Poplatek se zvyšuje, pro tento rok dosáhl výše 650,- Kč za výuku hry na 
hudební nástroj na pololetí.
O studium na této škole je stále velký zájem, Největší nárůst zaznamenal mezi hudebními obory 
sborový zpěv, mezi výtvarnými keramika. Zcela novou náplň získal taneční obor příchodem nového 
učitele - tanečníka Divadla F. X. Šaldy v Liberci Jana Holečka. Vzhledem k nedostatečné kapacitě 
školy a tím i učitelů nelze uspokojit zájem o výuku klavíru, naproti tomu mírně poklesl zájem o 
smyčcové nástroje.



Kromě pravidelných interních koncertů ve škole a závěrečných absolventských koncertů v 
městském divadle (27. a 28. 5.) vystupovali žáci při různých akcích ve městě (zahajování výstav v 
muzeu, vystoupení smyčcového souboru pro MŠ v Daliměřicích, Staročeské trhy, přehlídka 
přípravných dětských pěveckých sborů v městském kině 7. června apod.), účastnili se zajímavých 
vystoupení širšího významu, jako např. Jarního setkání mladých houslistů v Praze (19. května), 13. 
června se konal zájezd žáků, učitelů a rodičů na Koncert laureátů Concertino Praga. Žáci z 
výtvarných oddělení vystavovali před prázdninami v knihovně, na podzim se pak konala výstava 
prací u příležitosti 725. výročí města ve velkém výstavním sále okresního muzea. Výročí města 
však škola pozdravila ještě dalšími akcemi. K nejhodnotnějším patřil dubnový koncert učitelů školy 
v městském divadle (2. 4.). Výjimečnou záležitostí se stalo v předvánočním čase televizní 
vystoupení sboru Carmina při jednom z adventních koncertů. Tradičně věnovala škola pozornost 
účasti svých žáků na různých soutěžích. Dne 13. února se konalo místní kolo soutěže dechových, 
žesťových a dřevěných nástrojů, hry na akordeon a symfonických orchestrů. O týden později 
proběhlo v Lomnici nad Popelkou okresní kolo. Zde získal Jan Voňavka 3. místo, Tomáš 
Kolovratník 2. místo, Lukáš Zaplatílek 3. místo. Nejlepší obsazení získal ve hře na akordeon Lukáš 
Roubíček - byl první. Zde se konalo i okresní kolo pěvecké soutěže "Karlovarský slavík". Zuzana 
Letáková získala 3. místo, 2. místo obsadila Zuzana Folprechtová, která byla v celostátním kole na 
3. místě. Školní symfonický orchestr pod vedením učitele Bohuslava Lédla postoupil z okresního 
kola, které se konalo v Turnově, do celokrajského kola, kde obsadil 3. místo. Na počátku dubna se 
žáci školy zúčastnili s úspěchem soutěže "Lomnické hudební jaro": Jana Tomášková a Josef Uchytil 
1. místo, Jakub Varcl a Vojtěch Wachtl 2. místo (klavír), Zuzana Folprechtová 2. místo (zpěv), 
pěvecký sbor Carmina 2. místo. K rozvoji hudebního vzdělání přispěla účast i na různých 
přehlídkách. Již tradičně to byla přehlídka dechových souborů v Kopidlně (24. května), kde 
vystoupil dechový soubor ZUŠ spolu s pěveckým sborem Carmina, v Nové Pace vystoupili 
houslisté Formáčková a Daníček a opět tradicí se stalo vystoupení sboru Carmina na přehlídce v 
Mnichově Hradišti (6. - 7. června). Pro žáky byly tyto akce především významnou možností získat 
zkušenosti, rozvíjet své schopnosti a poměřovat své síly s vrstevníky z jiných škol. Z tohoto 
hlediska byly tyto akce významné i celkově pro celou školu, jež tak mohla srovnávat úroveň výuky, 
která je dětem z celého Turnovska poskytována.

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

Činnost střediska zajišťuje jeho vedoucí Karel Štrincl, pracuje zde ještě jeden stálý zaměstnanec. 
Kromě vlastní činnosti, která se vzhledem k zaměření vedoucího zaměřuje stabilně především na 
sportovní aktivity, spolupracuje vedení této příspěvkové organizace města s 20 externími vedoucími 
zájmových útvarů. I v letošním roce byl provoz hrazen z prostředků města (213 tis. Kč), mzdové 
prostředky poskytoval Školský úřad v Semilech.
Středisko zastřešovalo činnost dvaceti zájmových útvarů, jež navštěvovalo trvale 300 dětí. 
Příležitostné akce jsou však využívány daleko větším počtem zájemců.
Problémem je do určité míry menší informovanost o akcích střediska a pak určité jednostranné 
zaměření na sport. Zlepšení by možná mohla přinést např. lepší spolupráce s kulturními institucemi 
ve městě apod.
S t ř e d n í š k o l y

Gymnázium Turnov (ul. Jana Palacha)
(460 žáků, 37 pedagogů, ředitel M. Sucharda)

Počet ročníků byl v současné době snížen vzhledem k tomu, že ve školním roce 1996/97 byla v 
základním školství obnovena existence 9. tříd, a proto nebyl otevřen 1. ročník čtyřletého gymnázia.



V současné době zahrnuje spádový region 13 - 14 základních škol. V přijímacím řízení, které ve 
škole proběhlo 21. dubna 1997, bylo na čtyřleté gymnázium přijato z 34 žáků 32. Na osmileté 
gymnázium mohla být i přes obrovský zájem z nařízení Okresního školského úřadu opět přijata 
pouze jedna třída. Ze 109 přihlášených to bylo jen 32 žáků.
V uvedeném školním roce má gymnázium celkem 15 tříd, celkem 460 žáků (196 chlapců, 264 
dívek). Během roku přestoupila 1 žákyně z kvinty na ISŠ. Tři třídy čtyřletého gymnázia (96 žáků), 
8 tříd sedmiletého (237) a 4 třídy osmiletého gymnázia (125). Vyučuje zde 26 pedagogů na plný 
úvazek a 11 pedagogů na úvazek částečný. Od 1. 9. 1996 do 30. 6. 1997 působila ve škole učitelka 
anglického jazyka z Kanady Virginia Taylor, ve druhém pololetí částečně i její manžel.
Kvalita studentů gymnázia je zřejmá ze studijních výsledků. V jednotlivých ročnících prospělo z 
celkového počtu 160 žáků s vyznamenáním, 196 prospělo, 3 nebyli klasifikováni. Průměrný 
prospěch činil 1,73.
Studenti měli k dispozici kromě hlavních předmětů již od tercie postupně se rozšiřující nabídku 
předmětů volitelných. Zpočátku se jednalo o hodiny konverzace z cizích jazyků, postupně přibývaly 
semináře z ostatních odborných předmětů.
Maturitní zkoušky skládali studenti ze 3 tříd - VII. A (29) - prospělo 28, VII. B (29) - prospělo 29 a 
4. roč. (31) - prospělo 30. Celkem prospělo u maturitní zkoušky 87 studentů (39 s vyznamenáním), 
neprospěli dva.
O dobré úrovni studia svědčí i to, že dva studenti byli vybráni pro roční stipendijní pobyt ve Velké 
Británii (Karolina Bílková, Petr Sehnal). Naopak na zdejším gymnáziu studoval jeden student z 
Ekvádoru (Pablo Cortéz).
V několika předmětech proběhla školní kola olympiád nebo různých soutěží. V českém jazyce 
obsadila 1. místo v okrese Barbora Gregorová a postoupila do krajského kola, stejně tak i Michal 
Nešpor v jazyce anglickém. Vynikající byla Eva Hrdinová v jazyce německém - 3. místo v 
celostátním kole. Další studenti se zúčastnili historických, matematických a přírodovědných 
soutěží.
Student Petr Matoušek, který dosáhl nejvýznamnějšího úspěchu v r. 1996 (mezinárodní kolo 
chemické olympiády v Moskvě), obdržel za tento rok cenu ministra školství "Talent roku" a cenu 
Nadace Jaroslava Heyrovského.
Turnovské gymnázium vyniká skutečně nepřeberným množstvím různých aktivit. Proběhly zde 
např. čtyři cykly přednášek (dějiny umění, protidrogová tematika aj.), pracuje zde šest zájmových 
kroužků (modelářství, šachy, biologie, informatika, fyzika, astronomie), vynikající úroveň má 
studentský orchestr Jazz kvintet, v tomto školním roce vznikl pěvecký sbor, vyšla 4 čísla školního 
časopisu Herolt (viz příloha kroniky). Den studentstva, který se slavil 15. listopadu (tzn. 1996) 
přinesl studentům nabídku 9 programů (z toho 5 exkurzí). Vyučující anglického jazyka připravili 
svátek Halloween, Vybraná skupina žáků se zúčastnila akce Debatní liga, kde družstva různých škol 
diskutují na stanovená témata v anglickém jazyce. Zúčastnila se i Nová Paka, Mladá Boleslav, Nové 
Město n. Metují. Škola se účastní kulturních akcí ve městě, navštěvuje divadelní (Národní divadlo, 
Stavovské divadlo, ABC, Karlín ad.) a filmová představení, výstavy především v okresním muzeu, 
pořádá exkurze (výstavy v Praze - např. Rudolf II., přírodovědné - Bozkov, Křivoklátsko ad.). V 
první polovině školního roku 1996/97 (září - prosinec) se uskutečnily 4 zahraniční exkurze (Itálie, 
Rakousko, Německo). Na jaře byly společně s ISŠ navázány kontakty se střední školou ve 
Frankfurtu.
Žáci gymnázia se zúčastnili také řady sportovních soutěží, kde patřilo k nejvýznamnějším 7. místo 
chlapců v krajském finále Středoškolského poháru v lehké atletice a 2. místo v krajském kole 
přespolního běhu. Řada studentů pracuje v různých turnovských sportovních oddílech a jsou 
úspěšní dokonce i na mezinárodní úrovni. Jakub Oma, který je se svou sestrou Michalou členem 
státní reprezentace v radiovém orientačním běhu, získal dokonce titul mistra Evropy.
Do budoucna vzhledem k demografickému vývoji počítá vedení školy především s preferováním 
osmiletého typu studia. Každý rok by však měl být řešen individuálně, především podle kvality a 
množství přihlášených žáků. Celkový počet tříd by vzhledem ke kapacitě školy neměl přesáhnout 
17 tříd. V souvislosti s rozšířením prostor gymnázia na celou budovu je připraveno postupné 



dokončení změn vnitřního uspořádání školy a dokončení modernizace učeben. V nejbližších letech 
je také nutné počítat se zásadní rekonstrukcí školní kuchyně a jídelny. (Doposud se zde vaří i pro 
III. ZŠ, kam se obědy dovážejí. Celkem i toto zastaralé zařízení vyvařuje obědy pro 1092 
strávníků.)
Kvalitu školy posuzovala komplexní inspekce, která školu prověřovala v šestičlenném obsazení od 
20. do 24 ledna t.r. Její závěr byl pro školu a pedagogický sbor velmi povzbudivý: Gymnázium v 
Turnově jako výchovně vzdělávací instituce plní kvalitně a řádně své poslání. Odpovědný přístup 
vedení školy i celého pedagogického sboru k práci, příznivý věkový průměr učitelů, dobré kontakty 
školy s místními institucemi, firmami a podniky tvoří dobrý předpoklad a základ pro další úspěšnou 
činnost školy.

Integrovaná střední škola (Alešova ul.)
(640 žáků, 32 pedagogů, ředitel PaedDr. J. Šonský)

Toto školské zařízení, které spojuje střední odbornou školu spolu se středním odborným učilištěm 
má kapacitu 640 žáků (ta je prozatím naplněna). Jim je k dispozici 90 lůžek v Domově mládeže. 
Žákům sloužilo 18 učeben, z toho 8 odborných (2 učebny výpočetní techniky, 2 psaní strojem, po 
jedné učebně odívání, přípravy pokrmů, jazykové, audio a videotechniky. Praktická výchova je pak 
tradičně zajišťována smluvně se středisky praktické výchovy u soukromých firem (zlatnické, 
strojírenské, optické).
V čele školy stojí ředitel PaedDr. Jaroslav Šonský. Vyučuje zde celkem 32 pedagogů (z toho 2 
důchodci a 7 externích). Chod Domova mládeže zajišťují 4 vychovatelé. Nepedagogických 
zaměstnanců má škola 14.
Některé obory vzhledem k horšímu uplatnění absolventů byly v letošním roce utlumeny.Jedná se 
především o obory Rodinné školy, kde zůstává k 1. září pouze 60 studentek. Naopak mohla být 
rozšířena kapacita oborů strojírenských - v oboru management strojírenství vzrostl počet na 120 z 
původních 90 a podnikání v oborech strojírenství z 24 na 50 studentů.
Potěšitelný byl i vzrůst zájmu o večerní studium absolventů studijních oborů, kteří si chtěli dále 
rozšířit vzdělání. Jednalo se o strojírenství - výrobu, montáž a opravy strojů, umělecké řemeslné 
práce, sklářský průmysl - optika a sklářský průmysl - broušení tech. a šperkových kamenů. Tyto 
obory vzrostly kapacitně v průměru na trojnásobek.
Učebních oborů bylo jako dříve osm, byly zachovány i ve stejném kapacitním naplnění, takže 
nejsilněji obsazen byl již tradičně obor zlatník - klenotník, a to 180 žáky.
Útlum některých oborů neznamená, že by o školu nebyl zájem. K přijímacímu řízení se přihlásilo 
182 zájemců o studium (113 na učební obory, na studijní 69), přijato bylo 100 žáků. K večernímu 
studiu bylo přijato 32 zájemců (povolen pouze obor zlatník a strojař), 14 muselo být odmítnuto. I 
když by byl i nadále zájem o Rodinnou školu, z rozhodnutí MŠ ČR nebyly již uchazečky přijímány.
Maturitní zkoušky 4. ročníku Rodinné školy proběhly ve dnech 2. - 5. června. Z 27 maturujících 6 
prospělo s vyznamenáním, 29 prospělo, jedna neprospěla. Slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení se konalo v galerii OMČR 6. června.
Červnových praktických zkoušek (odívání a příprava pokrmů) a ústních závěrečných zkoušek 3. 
ročníku se zúčastnilo 32 studentek. Z 25 studentek obchodně podnikatelského zaměření 6 prospělo s 
vyznamenáním, 16 prospělo a 3 neprospěly. Ze 7 studentek sociálně zdravotního zaměření 2 
prospěly s vyznamenáním a 5 prospělo. Slavnostní předání vysvědčení bylo spojeno s módní 
přehlídkou, na které se děvčata představila se svými absolventskými pracemi.
Zaměření školy, které umožňuje vzdělání i dětem s horším prospěchem však přináší určitá rizika. 
Vyskytují se častěji než jinde problémy s kázní, zvláštní pozornost byla v tomto roce věnována 
nebezpečí drog. Mezi žáky probíhala anonymní anketa, která naznačila, že ani na této škole nejsou 
drogy problémem zanedbatelným. Proto se aktivita pedagogů zaměřila na prevenci tohoto 
negativního jevu, a to nejdříve především ve zvyšování odbornosti samotných pedagogů, kteří by 



měli nově získané znalosti ve škole co nejvíce uplatňovat. Byl upraven školní řád, ustavena komise, 
sami dva studenti (Petr Kybal a Šárka Tvrzníková) se připojili do této akce jako mladí lektoři.
Škola uskutečnila pro studenty značné množství zájezdů a výletů, aktivita studentů se uplatňovala 
při pořádání výstav, soutěží a sportovních akcí. Dvacet vybraných žáků se zúčastnilo ekologického 
kurzu v Krkonoších, v květnu se konal zájezd za památkami Francie. Žáci jednotlivých oborů 
absolvují také odborné exkurze do provozů vybraných závodů - Šroubárny Turnov, Sklářské 
strojírny. Pro žáky oboru zlatník a klenotník byla zajímavá návštěva DUV Granát Turnov a Soluny 
Praha, měli možnost prohlédnout si těžbu českých granátů v Podsedicích.
Žáci mají možnost intenzivně využívat nového sportovního hřiště s umělým povrchem, a to nejen v 
hodinách TV, ale i pro pořádání sportovních turnajů. K nejoblíbenějším patří nohejbal, košíková, 
odbíjená, sálová kopaná. V těchto druzích sportu se také škola zúčastnila okresních závodů, a to 
včetně atletických disciplín. Dívky ISŠ se v oblastním přeboru Středoškolského poháru v lehké 
atletice umístily na 3. místě. Letošní lyžařské kurzy se pak konaly v Příchovicích, Vítkovicích a na 
Mísečkách. V závěru školního roku se uskutečnil pro dvě třídy 2. ročníku sportovně turististický 
kurz v Milovicích.
K zajímavým aktivitám školy i z hlediska vzdělávacích možností již od jara 1996 patří spolupráce s 
podobnou školou v SRN (Frankfurt), kterou se pak podařilo rozšířit i na Gymnázium Turnov. Ve 
dnech 14. - 17. 5. 1997 přijela do školy již druhá návštěva z Německa, aby se dopracovala smlouva 
o partnerské spolupráci. Výměnné pobyty žáků by měly trvat minimálně 6 dnů. První se uskutečnil 
z naší strany ve dnech 6. - 11. října 1997. Do Německa odjelo 18 studentů se dvěma pedagogy, k 
nim se připojilo 20 účastníků z gymnázia.

Obchodní akademie a hotelová škola
(nám. Českého ráje 5)
(286 studentů, 32 pedagogů, ředitel O. Špetlík)

Ve školním roce 1996/97 byly tak jako v předchozích letech vyučovány dva studijní obory v 
denním studiu - obchodní akademie a hotelová škola. Ředitelství sice plánovalo i zahájení nového 
oboru, a to turismus a hotelnictví, ale nakonec pro malý počet uchazečů zde nebylo studium 
zahájeno (zavedení 9. ročníků v tomto školním roce na ZŠ.)
Do prvního ročníku Obchodní akademie bylo na počátku školního roku 1996/97 přijato 46 
uchazečů (z 93 zájemců) a ke studiu Hotelové školy 50 studentů (z 89). Na počátku školního roku 
navštěvovalo oba studijní obory celkem 275 studentů, na konci školního roku, tedy v červnu roku 
1997, jich bylo o 5 méně.
Pro letošní školní rok 1997/98 zahájilo v září školní docházku 286 studentů.
Ve škole působí celkem 32 pedagogů v čele s Otakarem Špetlíkem. Provoz školy zajišťuje 8 
zaměstnanců, 18 pracovníků se stará o chod Domova mládeže. K 30. 6. ukončili čtyři vyučující 
pracovní poměr.
Maturitu konalo koncem měsíce května celkem 69 studentů, 10 z nich absolvovalo s 
vyznamenáním. 5 naopak neprospělo a byla jim povolena opravná zkouška.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení mělo zvláště slavnostní ráz. Právě v tento den, 6. 
června, totiž navštívil školu na pozvání ředitele školu britský velvyslanec Michael Burton s 
manželkou. Její rodina má totiž původ v Čechách a ona sama si přála navštívit právě Český ráj. Po 
prohlídce školy, kde byli také přivítání starostou města JUDr. Šolcem, se odebrali do okresního 
muzea. A zde při prohlídce výstavy "Český granát" v galerii měli možnost zúčastnit se alespoň části 
slavnostního závěrečného maturitního ceremoniálu.
Škola pro své studenty 3. a 4. ročníků zajišťuje odborné praxe podle jejich zaměření. Obchodní 
akademie v peněžních ústavech, malých i velkých firmách, v organizacích turistického tuchu. 
Hotelová škola v obsluze a později i v managementu hotelů a zařízení cestovního ruchu.



Mimoškolní aktivity školy se realizují na poli hospodářské činnosti a v rozvoji vzdělávacích a 
zájmových aktivit studentů. Příprava rautů, banketů pro podnikatele, městský úřad, kulturní 
instituce apod. jsou pro pořadatele akcí zárukou dobré kvality.
Mezi studenty jsou oblíbené nejrůznější soutěže pořádané přímo školou nebo účast na 
mimoturnovských akcích.
K největším úspěchům jistě patřila soutěž mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu při 
Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu "GO 97" v Brně. Zde získala studentka 5. ročníku HŠ 
Lenka Hercíková titul Profi GO 97 a Jitka Bičíková z téhož ročníku čestný diplom. Oblíbené jsou 
soutěže barmanů - např. v Turnově již značně populární "Višňovka CUC 96" (20. 12. 1996) a 
květnový Free Style Cup 97 - mistrovství profesionálních barmanů ve "volném stylu" v 
Poděbradech. Student 5. ročníku Jaroslav Joško zde obsadil 3. místo. Zkušenosti ve společenském 
chování mohou získat krásné a inteligentní studentky v soutěži krásy "Miss Ideal 97". Dvě 
finalistky školního kola byly úspěšné i v celostátním kole této soutěže v Českých Budějovicích a v 
Českém Krumlově. Studentka 4. ročníku HŠ Klára Kovácsová (bohužel ze Semil) zde zvítězila, 1. 
vicemiss se stala Hana Novotná z 2. ročníku OA.
Odborné znalosti si mohou studenti rozšiřovat v nejrůznějších odborných kurzech a seminářích - 
barmanství, studená kuchyně, italská kuchyně (říjen - listopad 1996). Zajímavé byly jistě i exkurze 
(veletrhy Inteco, Pivex, Vinex) a prezentace firem přímo ve škole (firma Glenn Hill Drinks)
Pět zahraničních exkurzí, konaných v roce 1996/97, a to do Žitavy, Drážďan, Polska a do Velké 
Británie, umožnilo studentům nejen prohlubování jazykových znalostí, ale i znalostí kulturních 
dějin nezbytných pro případné působení v cestovním ruchu.
Vzdělání si však doplňovali a rozšiřovali i pedagogové. Jednalo se o doplňkové studium 
pedagogiky (2), distanční studium výchovného poradenství (1) a studium jazyků na pedagogických 
fakultách (5). Ve školním roce toto studium úspěšně ukončily dr. Špínová, Kamila Jarešová a Iva 
Špetlíková. Dále to byly odborné semináře a kurzy - každý trval průměrně 3 dny, což je jistě také 
dobrou vizitkou školy.
O dobré úrovni školy svědčí mimo jiné i to, že se školy nijak nedotkl tzv. optimalizační (tedy 
omezující) program MŠMT ČR. Naopak se rýsovala možnost rekonstrukce starých kasáren pro 
potřeby této školy. Po schválení záměru městským zastupitelstvem probíhala intenzivní jednání 
vedení města i ředitele školy s MŠMT ČR, ŠÚ v Semilech o financích a stavebních studiích, později 
projektech. Kdyby vše probíhalo podle plánů, mohlo by na přelomu tisíciletí dojít k přestěhování 
školy do nových prostor.

Střední odborné učiliště obchodní a společného stravování SČMSD, s.r.o.
(268 žáků, 18 pedagogů, ředitelka a jednatelka
Mgr. E. Pugnerová)

Hlavní předmětem školy, v jejímž čele stála nadále Mgr. E. Pugnerová, bylo i v této pro učňovské 
školství nevyřešené době zajišťování výchovy a vzdělávání žáků i dospělých v oborech prodavač 
potravinářského zboží, textilu a oděvů, kuchař - číšník.
V prvních měsících kalendářního roku 1997, tedy v druhém pololetí školního roku 1996/97 se 
vedení školy soustředilo na přijímací řízení do prvních ročníků nástavbového studia absolventů 
učebních oborů a samozřejmě na přípravu maturitních a závěrečných zkoušek.
Přijímací řízení do prvních ročníků oborů prodavač a kuchař - číšník probíhalo vzhledem k 
zavedení 9. tříd ZŠ opět po roční pauze. Celkem bylo přijato 72 nových žáků. Vedení školy 
konstatovalo, ža bylo možné zaznamenat pokles zájmu o učební obory. Důvodem je nejen pokles 
počtu dětí, ale i převis nabídky středních škol. Učiliště si zjistilo, že v našem regionu nabízely 
střední školy přibližně dvakrát tolik míst, než bylo žáků vycházejících z 9. tříd. Ti pak samozřejmě 
dávali přednost středoškolskému studiu.
Do denního nástavbového studia absolventů učebních oborů bylo přijato 33 studentů pro obor 



podnikání v obchodu a službách.
Závěrečné zkoušky konalo celkem 99 žáků (z toho 43 prodavačů a 56 kuchařů - číšníků). Maturitní 
zkoušky složilo 47 studentů, z toho 6 s vyznamenáním.
Při vyhodnocení nezaměstnanosti Úřadem práce v Semilech byli mezi nezaměstnanými evidováni 
pouze 4 absolventi učiliště, což považuje škola za poměrně uspokojivý výsledek.
Školní rok 1997/98 zahájilo celkem 268 žáků, z toho 165 v učebních oborech (1. a 3. roč.) a 103 
studenti denního nástavbového studia.
Do začátku školního roku se vedení školy podařilo smluvně zajistit poměrně stabilnější síť 
pracovišť pro konání odborného výcviku v celém regionu.
Zajímavou a zdařilou akcí byl pro žáky učebního oboru kuchař - číšník Gastroden 97 v Bakově n. 
Jizerou v penzionu U Kasků s vánoční tematikou. Kromě výstavky výrobků zde žáci předvedli 
flambování, míchání nápajů a prostírání slavnostní tabule.

Střední uměleckoprůmyslová škola (Skálova ul. 373)
(144 žáků, 30 pedagogů, ředitel akad. mal. V. Žatečka)

Charakter školy vychází z jejích více než stoletých historických a uměleckých tradic, z místních 
podmínek umělecko - řemeslného zpracování drahých kamenů a jejich zasazování do šperků.
Také v roce 1997 bylo do rámce čtyřletého vyučovacího studijního oboru výtvarné zpracování kovů 
a drahých kamenů začleněno pět studijních oborů. Jednalo se o plošné a plastické rytí kovů, 
umělecké kovářství a zámečnictví, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů, 
umělecké odlévání kovů. Studenti jsou připravováni jak pro výtvarně technické funkce v 
individuálních uměleckořemeslných činnostech nebo v podnikatelské sféře, tak pro studium na 
vysokých školách uměleckého zaměření, popř. pro studium příbuzných oborů na jiných vysokých 
školách. Odborná složka vzdělání je pak doplňována složkou všeobecně vzdělávací (jazyky, spol. 
vědy, matematika atd.).
V každém studijním zaměření je probíráno učivo technologie příslušného oboru, navrhování a 
praktická cvičení. Ta především tvoří těžiště odborného vzdělání.
V letošním roce začal ve škole probíhat, tak jako v celém středním školství, tzv. program 
optimalizace. Škola zatím splnila všechny potřebné parametry podmiňující její další existenci. Také 
zde byla zvýšena vyučovací povinnost pro učitele z 21 na 23 odučených hodin. Ekonomická 
opatření vlády znamenala snížení příjmů školy o více než 1 mil korun. Naproti tomu Nadace 
Preciosy a.s. Jablonec n. Nisou poskytla škole sponzorský dar na nákup kuličského stroje pro 
brusičskou dílnu.
V letošním roce také proběhlo podle zákona nové konkurzní řízení, v němž byl ve funkci opět 
potvrzen ak. mal. Václav Žatečka.
Ve škole vyučuje 23 pedagogů, z toho je 6 důchodců, dalších 7 pak dle potřeby školy na vedl. prac. 
poměr. Další provozní zaměstnanci zajišťují nejen chod školy, ale i domova mládeže s kapacitou 50 
míst.
K příjímacímu řízení pro školní rok 1996/1997 se přihlásilo 105 uchazečů (z toho z 9. tříd 76). 
Přijato bylo 53, z toho 18 chlapců a 35 dívek. Do 2. ročníku bylo po rozdílových zkouškách přijato 
ještě 5 uchazečů. Ve školním roce 1996/97 tak studovalo na SUPŠ Turnov celkem 144 žáků. V 
prospěchu se odrážela do jistá míry ta skutečnost, že odborné zaměření a umělecké schopnosti 
studentů nebyly mnohdy v souladu s jejich výsledky ve všeobecných předmětech. A tak pouze 7 
studentů se mohlo pochlubit vyznamenáním, stejný počet neprospíval a jeden byl dokonce vyloučen 
pro své chování.
Maturitní zkouška byla poněkud složitější než na jiných školách vzhledem k provedení návrhu, 
následné realizaci maturitní práce a její obhajobě. V roce 1997 končilo svá studia 30 studentů ze 
všech oborů celkem. 6 prospělo s vyznamenáním, čtyři čekala opravná zkouška.



Studenti a profesoři této výjimečné turnovské školy se již tradičně podílejí na realizaci různých 
umělecky náročných zakázek. V letošním školním roce to byla např. kovaná sakrální plastika pro 
papeže Jana Pavla II., rychtářský řetěz pro MěÚ Havlíčkův Brod, starostenský řetěz pro starostu 
města Turnova, model ceny pro nejlepší exponát kovářského symposia Hefaiston, návrh pamětní 
medaile, loga a výroba pečetidla města Turnova u příležitosti jeho 725. výročí, návrh pamětní 
medaile pro MěÚ Semily.
Studenti se svými pracemi vždy prezentují ve dnech maturit, kdy jsou prostory školy přístupné pro 
veřejnost. Ve dnech 16. a 17. května se také zúčastnili výstavy "Kámen 97" pořádané cechem 
turnovských kamenářů, škola se také zúčastnila prezentace škol, kterou pořádaly pracovní úřady v 
Mladé Boleslavi, Jablonci a Turnově. Na přelomu května a června budili pozornost mladí kováři a 
litci na Turnovských staročeských trzích.
K této škole však patří i výstavy v zahraničí. Letos to byla "Art deco di Bohemia" v italské Padově, 
kterou uspořádalo Uměleckoprůmyslové muzeum Praha (duben - červen 1997) a výstava na českém 
velvyslanectví v Kodani (duben 1997). Trvalá je i spolupráce s různými odbornými organizacemi, 
jako např. Svaz výrobců bižuterie v Jablonci n. N., Svaz podnikatelů v klenotnictví v ČR, 
restaurátorská komise MK ČR atd.

Střední zdravotnická škola
(150 žáků, 18 pedagogů, řed. Mgr. Lenka Nováková)

Ředitelka školy Mgr. Lenka Nováková značnou měrou změnila systém práce školy, zpřísnila 
podmínky pro žáky i pedagogy.
Pro rok 1997 bylo vypsáno výběrové řízení na odborného zástupce a vedoucího ekonomického 
úseku. Vzhledem k tomu, že komise nedoporučila žádného z uchazečů, vybrala nakonec ředitelka 
na funkci zástupce odbornou učitelku Jarmilu Cirklovou, vedoucí ekonomického úseku se stala M. 
Víchová. Ze školy odešel ing. M. Ducháč.
Po převedení školy k ministerstvu školství byl zkrácen rozpočet školy, což přinutilo její vedení k 
úsporným opatřením. Vzhledem k úbytku žáků a zvýšení úvazků učitelů na 23 hodin týdně se snížil 
celkový počet zaměstnanců z původních 69 na 47 (33 stálých, 14 externistů).
Přijímací zkoušky pro rok 1997/98 složilo úspěšně 42 studentek. Vzhledem k tomu, že se v 2. kole 
zvýšil jejich počet na 51, bylo rozhodnuto otevřít dvě třídy v oboru všeobecná sestra.
Nejdříve proběhla ve škole sonda "Maturant 97", tedy celostátní srovnávací testy, a to s průměrným 
výsledkem.
Maturitní zkoušky se konaly v týdnu od 26. května do 6. června. Ve dvou třídách maturovalo 41 
žákyň, z toho jedna v opravném podzimním termínu.
Pro školní rok 1997/98 bylo otevřeno 7 tříd se 150 žáky.
Studentky i pedagogové se mohou účastnit různých kulturních akcí (např. návštěva divadelního 
představení komika J. Dvořáka v Praze, zájezd do Rakouska). Nechybí ani sport, jako např. tradiční 
vánoční volejbalový turnaj. V letošním ročníku zvítězily žákyně 1. VSb.
V letošním roce začala ve škole pracovat protidrogová komise, k dispozici je knihovna nově 
uspořádaná počítačovým systémem s pomocí odbornic z městské knihovny.

Hamson Turnov s.r.o., jazyková škola (Na Výšince 994)

Soukromé školství bylo v Turnově již po sedm let zastupováno touto jazykovou školou, kterou vede 
Dr. Eva Fričová.



Stejně jako v minulých letech zabezpečovala škola výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny (v 
případě zájmu i ruštiny a španělštiny). Je potěšitelné, že již po několik let se stabilně udržuje počet 
studentů ve výši 300 (150 dospělých a 150 dětí). Jsou rozděleni do 41 kurzů. Škola se může 
pochlubit také úspěšnou výukou angličtiny předškolních dětí již od 4 let. Ostatní kurzy pokrývají 
všechny věkové kategorie: 7 - 11 let, 12 - 14 let, kurzy pro dospělé klasické i s velmi intenzivní 
výukou. Dle požadavků a zájmu jsou také organizovány kurzy podnikové.
Mezi dětmi jsou stále oblíbenější výlety do přírody a vánoční "party" na ukončení roku, kde si 
mohou účastníci vyzkoušet nejen zdatnost např. ve sportovních disciplínách, ale i ve svých 
jazykových znalostech.

Taneční a pohybová škola ILMA

Tato škola by mohla být zařazena hned za Základní uměleckou školu, ale vzhledem k jejímu 
soukromému charakteru je jí věnována pozornost až v závěru této kapitoly.
Taneční škola se pod vedením své zřizovatelky
Mgr. Ilony Šulcové věnuje dětem ve věku 4 - 15 let celoročně formou kurzů. Do nich jsou děti 
zařazovány individuálně podle věku, talentu a dovednosti. Přesto, že patří početní základnou svých 
žáků k největším v republice a dosahuje vynikajících výsledků, nemá zatím vlastní výukové 
prostory. Je závislá především na pronájmu tělocvičen turnovských základních škol, několik hodin v 
hale TSC v Turnově II a v sokolovně TJ Sokol Přepeře.
Škola je vyhledávána mládeží z celého Turnovska především proto, že se orientuje na diskostyly, 
break a elektric boogie. Taneční třída působí ve škole jeden rok a děti jsou do ní vybírány 
konkurzem. Svým všestranným zaměřením vytváří pohybové předpoklady k pozdější možné 
specializaci na výrazový tanec, jazzbalet, společenský tanec atd. Škola nově otevřela i oddělení pro 
výuku párových tanců, kde je však počet žáků omezen zájmem chlapců.
Pro mládež starší 15 let jsou určeny klasické kurzy základní taneční a společenské výchovy, které 
jsou již po několik let pořádány v jarních měsících v KD Pěnčín vždy v pátek, takže nenarušují 
výuku žáků. V tomto směru jsou vítanou konkurencí tanečním kurzům, jejichž pořadatelem je 
Turnovské kulturní středisko.
Již po několik let pořádá škola mezi dětmi oblíbené letní táborové školy tance. Zábavný program 
tábora je zaměřen nejen na pohybovou taneční výchovu, ale přináší účastníkům i další zajímavé 
aktivity. Vzhledem k tomu, že pro takovou akci je zapotřebí většího počtu lektorů, vypomáhají 
bývalí absolventi i současní již pokročilejší účastníci.
Taneční škola rozšířila svou nabídku i pro dospělé - jedná se především o různé druhy cvičení pro 
ženy a dívky, o taneční pro manželské páry atd. Tento naposled jmenovaný program je ojedinělý v 
širokém okolí.
K činnosti školy patří i klubová činnost souborů. Podle věku a zaměření pracuje uvnitř školy 
celkem 6 souborů. Jde o výběrové skupiny talentovaných tanečníků a tanečnic, kteří se věnují tanci 
závodně ať již jako jednotlivci nebo jako kolektivy.
V roce 1997 pokračovali tito závodníci v úspěšném tažení v závodních kláních v nejrůznějších 
disciplínách a kategoriích:
Mistrovství ČR
Mistr ČR, Break dance - Tomáš Veselý
2. místo v ČR, Break dance - Jan Loukota
3. místo v ČR, Show dance - Zuzana Berecová,
Dana Šulcová
6. místo v ČR, Show dance - Lucie Mixánková
6. místo v ČR, Disco dance - Lucie Zenková
6. místo v ČR, Formace (Sluníčko) - Ilmíčci
Mistryně ČR, Show dvojice Lucie Mixánková



a Jana Šorejsová
Vicemistři ČR, Show dvojice - Filip a Hana Mlejnkovi

Otevřené mistrovství Slovenské republiky
2. místo - Lydie a Lucie Rindtovy
3. místo Ilmíčci (Sluníčko)
Finalisté: Marek Kůtek, Růžena Nejedlová
Mistrovství Evropy:
Mistr Evropy 1997, Electric Boogie - Jan Vlasák
5. místo, totéž - Jan Rakouš
Českou republiku zde dále reprezentovali: Marek Kůtek, Růžena Nejedlová, Lydie a Lucie 
Rindtovy. Jan Čapek a Jan Loukota byli třetí v Show.
Dva žáci školy se zúčastnili i mistrovství světa v disciplíně Free Style - Marek Kůtek a Růžena 
Nejedlová.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že za pouhých 7 let existence si škola získala vynikající pověst a 
vzorným způsobem reprezentuje celý Turnov.
Obsah této kapitoly je za rok 1997 zvláště bohatý - vždyť město Turnov slavilo 725 let své 
existence a to byla příležitost především právě pro kulturu a všechny její složky, aby u příležitosti 
tohoto jubilea ukázala to nejlepší a v nepočítané hojnosti, co v Turnově její aktéři zvládnou. Právě 
to, že Turnováci vlastními silami dokázali svým spoluobčanům připravit takový bohatý a pestrý 
celoroční program, je jistě při pohledu na tuto obsáhlou kapitolu to nejpříjemnější zjištění. 
Vzhledem k důležitosti tohoto dění však byly mnohé aktivity připomenuty v časovém sledu již v 
úvodu letošního zápisu. Zde se objevují v přehledech o činnosti jednotlivých organizací, spolků a 
dalších iniciativ.
Vraťme se však na tomto úvodním místě obšírněji k jedné akci, která byla v dosavadním kulturním 
životě města něčím zcela novým a ojedinělým - k akci nazvané Turnovská pecka. Celá tato akce 
vznikla z iniciativy Turnovského kulturního střediska a především jeho ředitele Václava Feštra. Tak 
jako sportovci měli svou anketu o nejlepšího sportovce Turnova, proběhla i na poli kulturním v 
prvních měsících roku anketa. Z ní vzešly nominace a nakonec ocenění za nejvýznamnější kulturní 
aktivitu roku 1996 a osobnost turnovské kultury. Tato akce vyvrcholila ve čtvrtek 20. března 
výročním koncertem, kde se mimo jiné představily Turnovský big band, Turnovské orchestrální 
sdružení, pěvecké sbory Carmina, Antonín Dvořák, Musica Fortuna, Taneční škola ILMA, 
loutkářský soubor Čmukaři, studentská hudební skupina Jazz kvintet, opět jazzový orchestr Lédl 
kvartet, dechovka a mnoho dalších včetně rockových či country kapel. Večer měl dva vrcholy. 
Jednak to bylo vyhlášení osobností turnovské kultury. Cena byla po zásluze předána mnohaletému 
hlavnímu organizátorovi koncertů vážné hudby Karlu Knopovi a prof. Jaromíru Horáčkovi. S jeho 
jménem bylo spjato vynikající studentské divadélko Kompas na turnovském gymnáziu (tehdy 
dvanáctiletce) a oblíbené pořady "Barevné středy" v Turnově II. Druhým vrcholem večera bylo 
vyhlášení "Turnovské pecky" - nejlepší kulturní aktivity roku 1996. Slavnostní okamžiky byly 
uvedeny přehlídkou nominovaných - o ni se postaral JUDr. Brunclík a jeho RTT formou krátkých 
videoklipů. Nakonec vyhlásil ředitel TKS vítěze a tím byla právě Regionální televize Turnov a její 
tvůrce Milan Brunclík.
O rok později, tedy již v lednu roku 1998 začalo TKS připravovat druhý ročník této ankety. Ale již 
dříve, na podzim roku letošního, se usnesla kulturní komise pořídit z finančních prostředků, 
vyčleněných z městského rozpočtu na výročí Turnova, skutečnou putovní cenu, kterou by pak 
každoročně vítěz přebíral. Kromě toho by převzal i zmenšenou repliku na památku tohoto úspěchu. 
V. Feštr zadal tuto práci profesoru SUPŠ Václavu Zajícovi, a tak bylo pro slavnostní čvrteční večer 
19. března připraveno napáditě provedené umělecké dílo zdobené kozákovskými acháty a českými 
granáty. Na osmihranném podstavci pak budou postupně připevňovány tabulky se jmény vítězů.
Slavnostní koncert turnovské kultury - Turnovská pecka 1997 - to bylo čtyřhodinové defilé 
nejrůznějších sborů a souborů, orchestrů a dalších uměleckých uskupení, které svými výkony 



přesvědčily nabitý sál městského kina, že v Turnově je obrovská spousta nadšenců, kteří umějí svůj 
volný čas skutečně aktivně a smysluplně vyplnit. Většina návštěvníků ve všech věkových 
kategoriích byla spokojena. Ti mladší v anketě, uspořádané na místě moderátorem Petrem 
Hakenem, nadšeně hodnotili především rockovou kapelu Debil Heads, která svým tvrdým rockem 
tu starší část publika spíše šokovala. Tato část publika byla spíše nadšena uvedením dosud neznámé 
písně A. Dvořáka (Tam, kde dům tvůj stál), kterou pod vedením B. Lédla společně nastudovalo 
Turnovské orchestrální sdružení, Pěvecký sbor A. Dvořák a sólistka E. Lédlová.
Do užšího výběru se dostaly tyto kulturní aktivity: Benefiční koncert pěveckého sboru A. Dvořák, 
Festival pěveckých sborů - Deset let s Musicou Fortunou, osazení zvonů na kostel sv. Mikuláše 
díky mecenášství p. Marie Kulichové, Staročeské trhy Spolku přátel muzea, Turnovská pecka 96 
TKS Turnov,Turnovský zpravodaj.
Hlavní cenu - Turnovskou pecku 97 - po zásluze získala Musica Fortuna za profesionálně 
připravený Mezinárodní festival pěveckých sborů - 10 let s Musicou Fortunou.
Letos byla poprvé udělena cena za výrazný herecký počin - cena Ladislava Petrnouška (významná 
osobnost turnovského ochotnického divadla, která v r. 1997 opustila řady turnovského spolku A. 
Marek). Její držitelkou se překvapivě stala mladičká talentovaná členka Turnovského divadelního 
studia Hana Šillarová za ztvárnění divadelní role v představení Alenka v říši bláznů.
K dalším vrcholům večera patřilo předání ceny Osobnost roku kastelánovi hradu Valdštejn 
Ladislavu Kouckému a jeho uvedení do turnovské "síně slávy". Nadšený potlesk publika byl 
vyjádřením souhlasu s tímto oceněním.

Ale ještě jedna významná událost by měla být na tomto místě vzpomenuta, i když byla obšírněji 
popsána již ve IV. kapitole o výstavbě ve městě. Jedná se totiž o rekonstrukci a přístavbu 
historického "stánku" turnovské kultury - městského divadla, která byla právě v letošním jubilejním 
roce započata. Mnoho předchozích generací Turnováků se snažilo nějakým způsobem tuto 
historickou budovu vylepšit. Vzhledem k tomu, že se doposud veškeré opravy týkaly prostor pro 
diváky, zaměřila se nyní pozornost především na ostatní části budovy - poškozený krov a 
nevyhovující zázemí pro účinkující. Již od počátku roku 1996 probíhala nespočetná jednání 
iniciovaná především členy kulturní komise. Pomocným argumentem také byla městským 
zastupitelstvem již schválená koncepce sanace kulturních zařízení. S vedením města pak jednal 
především ředitel TKS V. Feštr a předsedkyně kulturní komise PhDr. Hana Maierová. Nadšeného 
spolupracovníka získali v architektovi města Turnova Ing. arch. Patrném, který se s plným 
nasazením věnoval zpracovávání různých variant rekonstrukce a plánované přístavby vstupní části 
(k ní však vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům nakonec nedošlo). Podobně se pro věc 
nadchl také vedoucí odboru správy majetku ing. Kanclíř, který pak za město celou rekonstrukci 
garantoval, a samozřejmě mnoho dalších příznivců.
A tak společné úsilí zastánců rekonstrukce nalezlo nakonec kladnou odezvu i mezi zastupiteli. 
Divadlo bylo zařazeno do rozpočtu města a i když se celá akce nakonec zkomplikovala a nebyla 
dokončena v roce výročí Turnova, jak bylo původně plánováno, podařilo se učinit významný krok 
pro zvelebení této významné historické budovy z r. 1874.
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Turnovské kulturní středisko

Tato příspěvková organizace města Turnova vyvíjela svou bohatou činnost i v letošním roce při 
obsazení 8 stálými pracovníky. (Především při různých kulturních akcích vypomáhalo příležitostně 
15 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti). V čele stál Václav Feštr.
Ačkoli byl příspěvek z rozpočtu města směřován především na pokrytí mezd a minimální údržby 
pouze ve výši 1,7 mil. korun, dokázalo TKS vyprodukovat vlastní příjmy ve výši téměř 3 mil. 
korun, takže celková příjmová položka činila necelých 4,7 mil. korun. Znamená to tedy, že 
příspěvek na činnosti byl na rok 1997 stanoven pouze ve výši 37,8%, což je oproti roku minulému 
nárůst pouze o 3,1%. Ta nekoresponduje v žádném případě s nárůstem inflace. O to více je zřejmá 
snaha pracovníků TKS o hledání nových cest k zvyšování příjmů (i když mezi ně, bohužel, musí z 
ekonomického důvodu patřit také např. prodej levného textilu, koberců apod.)
Budova Střelnice a do konce měsíce května i budova městského divadla byly tradičně nejčastějšími 
místy konání kulturních pořadů a dalších činností Turnovského kulturního střediska.
Proč divadlo jen v první polovině roku? Hned druhý den po slavnostním večeru konaném u 
příležitosti 9O. výročí narození prof. Jana Patočky se totiž začalo divadlo chystat na velkou 
rekonstrukci vstupních prostor a celého zázemí. I když byla tato akce podrobně popsána ve III. 
kapitole věnované výstavbě města, je třeba se o ní zmínit na tomto místě. A to nejen proto, že 
způsobila programové komplikace pracovníkům TKS (některé akce v novám kině, jiné, např. i 
koncerty vážné hudby, v sále Střelnice, nebo v baru Maškovka). Ředitel Václav Feštr spolu s 
vedoucím odboru správy majetku ing. Kanclířem si vzal tuto akci skutečně za svou. Plnil nejen 
funkci stavebního dozoru, ale podařilo se mu vyřešit během stavby mnohá technická vylepšení a 
doplnění původních projektů, takže se touto stavbou podařilo vyřešit mnohé problémy dosavadního 
provozu této budovy, která městu slouží od roku 1874.
Uveďme na tomto místě také postupně se měnící Turnovský zpravodaj, jehož obsah v druhé 
polovině roku začal obsahovat stále se rozšiřující škálu informací o životě města
Je obdivuhodné, že toto vytížení ředitele neovlivnilo četnost a kvalitu programové nabídky, ale 
naopak se zde objevily některé aktivity zcela nové. Na prvním místě je třeba bezpochyby jmenovat 
Turnovskou pecku - téměř čtyřhodinový výroční koncert turnovské kultury. Dále to bylo Turnovské 
hudební léto - koncerty naplňující celou letní prázdninovou sezónu, nebo celodenní akce pro děti a 
mládež na počátku školního roku. Významná byla i pomoc kulturního střediska zdejším spolkům v 
pořádání jejich akcí především po organizační stránce.
Podívejme se nyní na jednotlivé kulturní akce podrobněji, a to podle míst jejich konání.

Střelnice: koncerty, divadla, Turnovské hudební večery, dětské pořady a sobotní dětské pohádky, 
pořady pro školy, další akce na sále (schůze včetně jednání MZ, plesy, burzy apod.) včetně 
tanečních kurzů. K tomu musíme připočítat i sálek šatny. Pouhý výčet: 83 vlastních akcí a 115 
cizích.
I když tzv. dovozová kultura převažovala, vyplnily některé body programu i turnovské kulturní 
aktivity. Na Střelnici to byl především jazz - Turnovský Big band (26. 1.) a Jazzová neděle (30. 11.). 
Úspěch měla např. skupina Chinaski oblíbená především mezi mládeží, "zpívající právník" Ivo 
Jahelka, k průměrným patřili např. Steamboat stompers a Žalman a kapela. Od června se sem 
přesunula některá divadelní představení a koncerty vážné hudby. Největší návštěvnost zaznamenali 
populární Svěrák s Uhlířem, úspěch měl i Miroslav Horníček. S daleko menší návštěvností se trvale 
potýkaly umělecky hodnotné Turnovské hudební večery. Více než 100 návštěvníků zaznamenal 
Talichův komorní orchestr a Rožmberská kapela. Z pořadů pro mládež mají největší ekonomický 
efekt ty, které využijí ke vzdělání svých žáků místní školy. Tak např. více než 600 posluchačů měly 
3 Antidiskotéky Jiřího Černého či Zvěřinec Pavla Nováka.



Městské divadlo (do 30. 5. 1997): koncerty, Turnovské hudební večery, divadla, dětské pořady - 
celkem 35 vlastních a 47 cizích akcí.
Koncerty "populární" hudby byly všechny dobře zvoleny. Spirituál kvintet, který je v Turnově 
velmi oblíben, vystupoval dokonce dvakrát a vidělo jej 542 diváků, Jarka Nohavicu téměř 300 
diváků, ale také koncert operetních árií v podání Pavly Břínkové měl stejně početnou návštěvnost.
Divadelní představení zahájilo v lednu Divadlo Járy Cimrmanna (2 představení navštívilo 426 
diváků), následovalo divadlo Sklep s 312 diváky a také všechna ostatní představení měla velice 
slušnou návštěvnost. Ještě větší počet divadelních představení byl připraven Turnovským 
divadelním studiem Petra Hakena, a to nejen vlastní tvorbou, ale i přehlídkou ochotnických souborů 
Modrý Kocour. Představení, která se zčásti konala zde v divadle ve dnech 24. - 26. ledna, navštívilo 
více než 800 diváků. Také ostatní představení jednotlivých souborů TDS pro veřejnost i pro 
turnovské školy měla úspěch - např. Chudák manžel, Alenka v říši divů, Celestýna.
Úspěšná byla i přehlídka loutkářských souborů "Turnovský drahokam", kterou pořádal místní 
soubor Na židli ve dnech 7. - 9- února. 587 diváků bylo pro pořadatele jistě odměnou.
Turnovské hudební večery měly v prostorách divadla jistě daleko příjemnější atmosféru, než potom 
na Střelnici. Důkazem je i návštěvnost, která u žádného koncertu neklesla pod stovku - Houslový 
recitál Pavla Matouška, Písňový večer Fr. Schuberta a Rob. Schumanna, Dechové kvinteto 
Národního divadla a Stamicovo kvarteto u příležitosti celostátního setkání zástupců KPH.
Zcela novým prvkem v programové nabídce turnovské kultury bylo Turnovské hudební léto - 
každotýdenní koncerty, uspořádané TKS na nádvoří zámku Hrubý Rohozec a v atriu Okresního 
muzea ČR. Od 11. července do 29. srpna se konalo 8 koncertů od dechovky (Horal, Jilemničanka) 
přes Dixiland band Nová Paka až po vážnou hudbu (Pražské kytarové kvarteto, stará hudba v 
podání cemballa a flétny, kytarista Štěpán Rak, barokní hudba v podání souboru Musica a Tree, 
varhanní koncert Michala Novenka).
K tradicím turnovského hudebního života patří vánoční koncerty. TKS učinilo v letošním roce první 
pokus uspořádat cyklus adventních koncertů a tato snaha se setkala s příznivým ohlasem. Z hlediska 
zájmu veřejnosti dominoval dívčí pěvecký sbor ZUŠ Carmina, který měl za sebou úspěšné 
vystoupení v České televizi také při jednom z adventních koncertů. Šťastné bylo i místo konání - 
kostel sv. Mikuláše, jehož barokní výzdoba a komornější prostory byla pro tyto akce skutečně 
výjimečně vhodné.
O druhém svátku vánočním (26. prosince) se pak konalo společné vystoupení Pěveckého sboru A. 
Dvořák a Turnovského orchestrálního sdružení. Tento koncert již tradičně zcela zaplnil kostel P. 
Marie.
Mezi zájemci toužícími po vzdělání jsou vyhledávané různé kurzy, které TKS již tradičně zajišťuje. 
Jsou to jazyky, účetnictví, práce s počítačem. A samozřejmě taneční kurzy - jarní letní a na podzim 
oblíbení pokračovací.
Širokou nabídkou tak Turnovské kulturní středisko trvale pokrývá různorodou paletu zájmů nejen 
Turnova, ale celé spádové oblasti. Především zajištění letní sezóny se pak stalo ukázkou spolupráce 
při rozvoji turistického ruchu v centru Českého ráje.

Městská knihovna Antonína Marka

I pro rok 1997 si udržela městská knihovna svou dosavadní regionální působnost, po organizační 
stránce se také stav nezměnil. Tak jako ostatní kulturní instituce byla zřizována Městským úřadem 
jako příspěvková organizace s právní subjektivitou.
Služby knihovny zajišťovalo 7 zaměstnankyň pod vedením ředitelky Dany Altové.
V hlavní budově jsou k dispozici dvě oddělení - pro děti a dospělé, kde byla výpůjční služba 
poskytována po 40 hodin v týdnu, v dalších třech pobočkách je rozsah této služby 12 hod. týdně. 



Registrováno je 1.930 čtenářů, počet jejich návštěv v knihovně dosáhl čísla 17.441.
Vzhledem k tomu, že knihovna měla v rozpočtu vyčleněno téměř 250 tisíc korun na nákup knih, 
dosáhl přírůstek knihovního fondu 1. 780 kusů, a to i při skutečně vysokých cenách knih. Celkem 
činí knihovní fond 81.260 jednotek. Bohužel se však snížil celkový počet výpůjček ve srovnání s 
minulým rokem o 4. 819 (74.836), doufejme však, že jen dočasně. Byl totiž převážně způsoben 
uzavřením pobočky na Malém Rohozci z důvodu rekonstrukce celého objektu. Naopak stoupl 
zájem o zvukové kazety a ostatní dokumenty, především však časopisy.
V roce 1997 byl plně uveden do provozu automatizovaný výpůjční systém v obou odděleních 
knihovny. Je zajímavé, že i při rostoucím tlaku ostatních médií se počet čtenářů zvýšil o 217. Díky 
bohaté kulturní programové činnosti se zvýšil celkový počet návštěvníků knihovny o 3. 523.
Turnovská knihovna se může každoročně pochlubit obdivuhodně bohatou vzdělávací a kulturní 
činností, které letos čítala neuvěřitelných 311 akcí (z toho 221 pro děti do 15 let). Této oblasti se 
ponejvíce věnuje Eva Kordová. Převážná část těchto aktivit je tedy zaměřena na výchovu dětí a 
mládeže, a to podle projektu Výchova ke čtenářství pro mateřské školy a první stupeň ZŠ a projekt 
Informační výchova pro druhý stupeň ZŠ a pro střední školy.
Kulturní akce pořádané městskou knihovnou se v tomto roce staly významnou součástí oslav 725 
výročí města Turnova. Výtvarná soutěž "Turnov - naše město", literární soutěž "Putujeme za 
pověstí", spolu s muzejní soutěží "Poznej historii města, ve kterém žiješ" - to byly akce, kterých se 
zúčastnilo na 500 dětí. Zábavné odpoledne a slavnostní vyhlášení výsledků všech soutěží, a také 
zájezd do Prahy, to vše se setkalo s velkým úspěchem u dětí základních škol a nižších ročníků 
gymnázia. V rámci tohoto výročí se uskutečnila také řada besed a dalších pořadů pro dospělé.
I druhý ročník akce "Čteme všichni" byl velmi úspěšný a také se zaměřil na výročí města. Měl 
velký ohlas u malých čtenářů, ale i u rodičů. Vedle soutěží, anket, besed, divadelních představení a 
výstav se konaly již tradiční výchovy ke čtenářství, informační výchovy a biblioterapie. Prvotní 
myšlenka celé akce se tak naplňuje a tento druhý ročník to znovu dokázal. Zvýšil se zájem o dětské 
oddělení knihovny, ke čtení se podařilo získat děti také dalšími formami a dokonce se zapojili při 
různých aktivitách i rodiče. Jednalo se především o "rodinné čtení" v rámci výchovy ke čtenářství. 
Cyklus podvečerů s pohádkou pro předškoláky a mladší děti se setkal s nečekaným ohlasem a 
knihovna v něm bude jistě pokračovat i nadále.
Loňské téma pro děti základních i mateřských škol "Putujeme za pohádkou" bylo letos obměněno a 
znělo "Putujeme za pověstí". Řada zajímavých besed se spisovateli, anketa o nejhezčí knihu roku 
přispěly bezpochyby ke zdaru celé akce. K nejúspěšnějším patřily např. besedy spisovatelky 
Boženy Šimkové, Marie Kubátové a samozřejmě setkání s místopředsedkyní Senátu ČR MUDr. 
Jaroslavou Moserovou.
Z řady soutěží vznikla krásná výstava nejen v prostorách knihovny, ale ve spolupráci s OMČR i 
prázdninová výstava ve vestibulu Městského úřadu. Ta nesla příznačný název "Turnov - naše 
město".
Dalším významným výsledkem akce "Čteme všichni" bylo zahájení činnosti literárního kroužku 
mladých autorů a dětí se zájmem o vše kolem knih Turnovského granátku (duben). Od té doby se 
kroužek pravidelně schází a zúčastňuje se všech kulturních dětských aktivit (např. Jičín město 
pohádky, výstava Svět loutek apod.) V kategorii do 5. ročníku získal první místo a "pohádkový 
oříšek" M. Hrdina.
V rámci ankety SUK 96 byla na slavnostním vyhlášení výsledků v Praze uspořádána autogramiáda, 
kterou turnovské děti zahajovaly pohádkou z vlastní tvorby a zúčastnily se i křtu knihy Františka 
Nepila "Pohádky z Pekelce".
Městskou knihovnu A. M. reprezentovala v Praze dokonce samostatná výstava dětských výtvarných 
prací a prací z literárních soutěží v prostorách Státní pedagogické knihovny Komenského. Dále na 
knižním veletrhu v rámci aktivit Svazu knihovníků a informačních pracovníků mělo úspěch 
propagační album z předchozí akce "Čteme všichni".
Jednou z pěkných akcí byla i Slavnost slabikáře pro první třídy základních škol. Starší děti 
připravily svým mladším spolužákům samostatný program, na který byli pozváni i hosté, především 
autor Slabikáře a Malého čtenáře Jiří Žáček. Při této příležitosti byla nejen pro děti ale pro celou 



turnovskou veřejnost instalována v prostorách knihovny ojedinělá výstava ze sbírek Národní 
knihovny a Státní pedagogické knihovny Komenského "Historie českého slabikáře aneb kterak se 
čísti a vysloviti může".
Mezi malými čtenáři jsou oblíbené i literárně vlastivědné výlety (např. po stopách knihy M. 
Kubátové Matka kopce), ohlas měla např. i literárně vlastivědná procházka Turnovem, připravená 
ve spolupráci se zdejším muzeem.
Knihovna pravidelně zajišťuje exkurze pro účastníky Šrámkovy Sobotky, což mimo jiné jistě 
přispívá k propagaci našeho kraje.
Většina besed a pořadů se vzácnými hosty byla uplatněna i pro dospělé zájemce při večerních 
kulturních akcích. Některé akce však byly tematicky zaměřeny přímo na Turnov vzhledem k 
letošnímu výročí. Byl to především besedy - Osobnosti Turnovska, Jan Patočka a jeho živý odkaz 
dnešku,Turnov v očích staletí, beseda nad knihou RNDr. I. Šolce "Vzpomínky", Pověsti našeho 
kraje, beseda nad kronikou Sokola Turnov. O tyto akce knihovny je značný zájem, i když převážně 
ze strany starší generace.
Starším spoluobčanům, žijícím především v penzionech", jsou určeny také hodiny společného čtení, 
které v rámci tzv. pracovní terapie napomáhají k udržení duševní svěžesti, k aktivnímu vyplnění 
volného času a pocitu sounáležitosti s kulturním děním našeho města.
V nemalé míře je v tomto směru přínosem i služba Zvukové knihovny pro nevidomé a zrakově 
postižené občany.
Na závěr malé shrnutí: knihovnické služby a kulturní činnost knihovny jsou tak pestré, že směřují 
ke všem věkovým kategoriím a zájmovým skupinám občanů Turnovska a celé spádové oblasti 
města. Je samozřejmé, že většina aktivit je určena dětem a mládeži, jejich vzdělávání a 
plnohodnotnému vyplnění volného času. Je doplňkem školských zařízení, a to znamená, že tak jako 
ona se ani knihovna nemůže poměřovat a hodnotit pouze z hlediska ekonomického. Vklad do její 
činnosti má výstupy v jiné - duchovní- sféře a tento vklad bude zhodnocen budoucností.

Městské kino

Městské kino, prošlo za sedm desetiletí své existence mnoha proměnami technickými a 
organizačními, ale jeho účel zůstal vždy stejný. Zprostředkovat divákům filmová představení jako 
svébytný druh umění.
Tyto služby jsou v současné době zajišťovány třemi stálými pracovníky (k tomu 6 pracovníků na 
dohodu o pracovní činnosti zajišťuje služby uvaděčské, v šatně a pod. dle potřeby). V letošním roce 
proběhlo výběrové řízení, ředitelem kina i nadále zůstal Miloš Kerpl.
Činnost kina je samozřejmě pokryta především vlastními tržbami, a to téměř ze dvou třetin. Ztrátu 
pak vyrovnává příspěvek z městského rozpočtu. Odhadnout úspěšnost filmů, které se navíc musí 
objednávat s velkým časovým předstihem, je nelehké. Zde je pozice ředitele kina stejná jako pozice 
dramaturga a ředitele v Turnovském kulturním středisku. Proto v programové nabídce převažuje 
komerční filmová produkce domácí i zahraniční provenience. Trvá převaha amerických filmů. 
Procentuálně znamená tento druh filmů 95% v programu turnovského kiny. Díky letošním velice 
dobrým výsledkům v návštěvnosti získalo turnovské kino dobré umístění u distributorských firem, a 
tím i nárok na včasné dodání premiérových filmů.
Stejná pozornost je ze strany vedení kina věnována i pomalu narůstajícímu zájmu o umělecky 
hodnotnější díla. V září tohoto roku se podařilo obnovit činnost Filmového klubu, nově bylo 
založeno Artkino. Počet členů vzrostl za krátkou dobu z původních 30 na 80. Pro ně jsou určeny 
téměř dvě desítky umělecky náročných filmů ročně. Samozřejmě je to podíl v celkové činnosti 
zatím velmi malý, ale snahou vedení kina by mělo být rozšiřování okruhu takto zaměřených diváků 
a udržení těchto nekomerčních aktivit. Především právě tomu by měl napomoci příspěvek z 
městského rozpočtu.



V letošním roce bylo daleko více využíváno budovy kina k programům TKS, zvláště pak v druhé 
polovině roku v souvislosti s rekonstrukcí městského divadla. Kino je vhodné především pro akce, 
o které je mezi diváky velký zájem (kapacita asi 450 míst, s přístavky více), nebo je vhodné z 
hlediska potřeb účinkujících. Příkladem byla např. Turnovská pecka, prostor "za oponou" stále více 
ke studiovým představením využívá Turnovské divadelní studio (divadelní přehlídka "Modrý 
kocour") atd. Budovu využila např. i Městská knihovna spolu s muzeem pro zábavné odpoledne (4. 
června), kde proběhlo vyhodnocení všech letošních soutěží.
Samozřejmě je v zájmu Města, aby tento trend nabýval ještě více na intenzitě a tato moderní 
budova, kterou město zdědilo po Sovětské armádě, žila i mimo filmová představení, zvláště když 
město při současném technickém stavu Střelnice nemá kulturní dům s takto vybaveným sálem. 
Proto zazněla tato myšlenka i při výběrovém řízení, kdy bylo uloženo řediteli kina spolupracovat s 
vedením ostatních kulturních zařízení, zvláště Turnovského kulturního střediska, na koncepci 
využití budovy ovšem při plnohodnotném zachování kina.

Hrad Valdštejn

Příspěvkovou organizaci města i v letošním roce řídil Ladislav Koucký, který nad rámec svého 
pracovního úvazku ještě prováděl práce v údržbě a při malování zadního paláce.V tomto roce bylo 
personální obsazení posíleno ještě o jednu pracovní sílu. Paní Blanka Koucká nejdříve vedla 
účetnictví na částečný úvazek, od září byla zaměstnána již jako stálá účetní a pokladní. V 
souvislosti s probíhající rekonstrukcí hradu je zde již delší dobu zaměstnávána na částečný úvazek 
ing. Vrbatová jako stavební dozor a během návštěvní sezóny také samozřejmě průvodci.
Hrad byl otevřen v dubnu o sobotách a nedělích, od května do září každý den včetně pondělí a ještě 
v říjnu se provoz podřizoval plně službě návštěvníkům - byly totiž otevřeno denně podle zájmu 
příchozích. Tato aktivita zaměstnanců se odrazila i v návštěvnosti. Celkem totiž za rok 1997 
navštívilo tento nejstarší hrad Českého ráje 57.664 platících návštěvníků a k tomu je možné 
připočítat ještě 1.500 neplatících (malé děti, dětský den pro postižené děti, mateřské školy atd.) a 
863 návštěvníků v září, kdy bylo volné vstupné na Den památek a historických sídel. I když se 
poněkud snížil počet školních výletů a pravděpodobně i vzhledem k povodním počet cizinců, přesto 
se podařilo zachovat návštěvnost na tradičně vysoké úrovni.
První technickou akcí bylo dokončení kopií soch na první hradní most. V úterním podvečeru dne 6. 
května byly pomocí jeřábu osazeny poslední dvě kopie. Po dvou letech práce týmu sochařů pod 
vedením akad. soch. Josefa Nováka dospěla ke konci. Finanční náklady ve výši více než dvou 
milionů byly hrazeny z prostředků státu (MK ČR) a Města. Originály soch z barokní sochařské 
dílny Jelínků z Kosmonos (18. stol.) našly své nové místo v kapli sv. Jana Nepomuckého a čeká je v 
budoucnu restaurování.
V minulém roce byl provoz omezen rekonstrukcí mostu, ale provedené práce přinesly problémy 
ještě v roce tomto. Spárování se totiž velmi drolilo, a tak v rámci reklamace muselo být znovu 
firmou Status provedeno. Vzhledem k tomu, že se tyto práce konaly pod dohledem a dle mnohých 
instrukcí památkářů a zpracovatele projektu ing. Charváta, je otázkou, zda k tomuto nedostatku 
došlo vinou firmy, špatnou recepturou spárovací malty nebo již pozdním termínem prováděných 
prací.
V letošním roce byla v září a říjnu uzavřena zadní část vzhledem k stavebním pracím, které 
probíhaly po celou sezónu. Tato místa přiblížil lidem krátký videoprogram, aby bylo vidět, jak se na 
stavbě pracuje.
Zmíněné stavební práce by bylo možné rozdělit do dvou skupin. Mezi akce menší rozsahem, ale ne 
významem patřily práce v zadním paláci. Elektroinstalace a zabezpečovací zařízení a na to 
navazující výmalba. Pod vedením restaurátora část prací dělal p. Koucký sám, výmalbu p. Ivan 
Tůma, erby studenti AVU a UMPRUM Praha. Všechny práce byly konzultovány s odborníky SÚPP 



Praha a restaurátorem.
Pro větší rekonstrukci je zpracován projekt, z něhož byly v letošním roce vybrán objekt koníren, 
spojující přední část se zadním palácem, a to pro jejich havarijní stav. Finanční prostředky města 
spolu s příspěvkem OkÚ a MK ČR nakonec umožnily provést v letošním roce práce v objemu 
1.250 tis. korun. Tato část hradu by tak měla být staticky kvalitně zajištěna, terasa byla odizolována 
a pokryta původní a částečně i novou dlažbou. Nové musely být i schody. Do budoucna tvoří tato 
rekonstrukce základ pro využití spodního biliárového sálu pro expoziční účely.
Výstavní činnost se odehrávala jak v domcích vedle vchodu (spíše prodejní záležitosti), tak 
především v zámečku. V květnu - červnu to byla výstava dětských prací, v červenci - říjnu 
fotografie Jiřího Schneidra (nájemce restaurace před hradem) z jeho cesty po Nepálu.
V kostele se konaly tři bohoslužby. K nejvýznamnějším kulturním akcím jistě patřila květnová 
pouť, obnovená po dlouhé přestávce 28 let. Navštívilo ji 2 tisíce lidí. Houpačka, kolotoč, šermíři, 
flašinet, loutkové divadlo. V kostele bohoslužba a koncert turnovského sboru Musica Fortuna. 
Hojně byly navštíveny i koncerty novoroční a velikonoční. V létě zpestřila prohlídku vystoupení 
sborů Komorní tucteto a Pele Mele kvintet z Mariánských lázní. Ve dvou srpnových dnech se s 
velkým zájmem setkala akce "Oživený hrad" s šermováním, mučírnou a tradičními řemesly. V 
srpnu a září, kdy byl zadní hrad uzavřen, fungovala na prvním nádvoří kovářská dílna. Několikrát v 
letních měsících navštívili hrad šermíři. Většinu těchto programů zajistil pan Koucký zcela bez 
nároků na honorář ze strany účinkujících, protože dokáže své okolí nakazit osobním nadšením pro 
hrad Valdštejn. A tak jedním z mála problémů byl nakonec rozpor ohledně návrhu ustavit jakýsi 
poradní sbor, a to na popud vedoucího referátu kultury OkÚ v Semilech. Ten totiž na počátku roku, 
kdy byla na radě projednávána činnost Valdštejna, ve svém příspěvku zkritizoval především 
výstavní a kulturní činnost pana Kouckého a doporučil mu spolupráci s odborníky. Vedoucí hradu, 
který se s odborníky o jednotlivých krocích běžně radil, přijal tento návrh spíše jako formu 
"dohledu" a jako nespravedlivou kritiku své práce. Dlouho trvalo, než se po této nešťastně 
formulované kritice podařilo situaci urovnat. Nakonec však stejně v praxi fungoval spíše původní 
stav - tedy konzultace dle potřeby kastelána. Za městskou radu pak věnovala pozornost vzhledem k 
své odbornosti především kronikářka H. Maierová. Pan Koucký nakonec navrhl, aby nebyl 
ustavován formální spolek či poradní sbor, ale aby byla ponechána v platnosti dosavadní praxe.

O S T A T N Í K U L T U R N Í I N S T I T U C E

Okresní muzeum Českého ráje

Muzeum prožilo opět rok nabitý akcemi v expoziční, výstavní a odborné činnosti. Náročné práce 
proběhly v tomto období opět na úseku technického a stavebního stavu budov a v posledních 
měsících muselo vedení organizace řešit i majetkové poměry ve vztahu k budovám. Jejich 
majetkové sjednocení pod správu státu se ukazovalo důležité a z hlediska právního nutné pro další 
budoucnost této instituce regionálního a v oblasti mineralogie a šperkařství i evropského významu.
Okresní muzeum Českého ráje bylo i v tomto roce zřizováno Okresním úřadem v Semilech jako 
jeho příspěvková organizace. Jeho pracoviště jsou umístěna v domech čp. 70 a 71 (včetně galerie a 
rekonstruované budovy depozitářů). Dlaskův statek v Dolánkách, kde je ve všech objektech 
národopisná expozice, je užíván na základě nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že hlavní budova 
čp. 71, kterou muzeum užívalo od poloviny 20. let na základě odkazu továrníka Josefa Boháčka, 
byla historickým majetkem města, požádalo vedení muzea a přednostka OkÚ, aby městské 
zastupitelstvo schválilo její převod do majetku státu s právem hospodaření muzea. Tento převod byl 



po delších jednáních schválen městským zastupitelstvem až v lednu roku následujícího. Tento krok 
se jevil nutný vzhledem k tomu, že muzeum bylo okresním úřadem navrhováno do správy 
budoucího vyššího územně správního celku, čímž by byla potvrzena jeho regionální působnost. Zde 
ale byl požadován jako jedna z podmínek jednotný státní majetek budov. Usnesením MZ by tedy 
měla být tato podmínka jako jedna z mnohých vyřešena.
Muzeum má 17 zaměstnanců, z toho 7 odborných (5 VŠ). V čele stojí ředitelka PhDr. Vladimíra 
Jakouběová.
Návštěvnost v tomto roce činila 56.822 osob. Oproti minulému roku se snížila asi o 3 tisíce, což byl 
jev obecný, pravděpodobně způsobený letošními záplavami. Více než 5 tisíc návštěvníků si 
prohlédlo Dlaskův statek v Dolánkách. Kromě stálých expozic a výstav mají návštěvníci k dispozici 
obchod s drahými kameny a šperky, odpočinout si mohou během prohlídky v muzejní kavárně.
Potěšitelný je vzestup návštěvnosti kulturních akcí (12.225 osob), kterých muzeum uspořádalo 150. 
V tomto čísle je také obsaženo 127 přednášek uspořádaných odbornými pracovníky muzea.
Hlavní expozice tvoří: Archeologie, Mineralogie, Drahé kameny a turnovští kamenáři, Kabinet 
drahých kamenů, Národopis středního Pojizeří, Z kulturní historie kraje. V galerii je kromě 
krátkodobých výstav stálá expozice obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou a poslední součástí 
stálých expozic je Lidový interiér a zemědělské nářadí na Dlaskově statku v Dolánkách. K 
početnímu rozšíření expozic během roku nedošlo, ale byly postupně obohacovány o další exponáty, 
jako např. národopis (v muzeu i na Dlaskově statku), kulturní expozice byla v závěru doplněna o 
dokumenty III. odboje v okrese Semily ve spolupráci s turnovskou pobočkou Klubu politických 
vězňů a SOkA Semily.
Tradičně se mohlo muzeum pochlubit bohatou výstavní činností, která čítala 36 akcí a v hlavních 
bodech byla věnována významnému 725. výročí Turnova.
V závěru ledna připomněla nejstarší dějiny Turnova a širokého regionu výstava "Archeologie 
Pojizeří", která prezentovala výsledky výzkumů muzea a jeho archeologa Mgr. Jana Prostředníka za 
posledních 5 let. Byla doplněna řadou lektorských hodin pro školy. (23.1. - 22.2.)
Také jedna z výstav výtvarného umění by se mohla zařadit do tohoto jubilejního okruhu, a to průřez 
celoživotním dílem akad. mal. Jana Solovjeva, turnovského rodáka, který v letošním roce oslavil 
svá životní jubileum 75 let.(6.3. - 13.4.)
O měsíc později následovala bilanční výstava věnovaná dvacetiletí tvorby přední turnovské mladé 
grafičky a ilustrátorky Vlasty Matoušové. Tato výstava byla na základě návštěvnického ohlasu 
reprízována v holandském Reuwijku.
Stěžejní výstavní akcí roku 1997, která byla věnována významnému fenoménu turnovské historie i 
současnosti, byla výstava "Český granát a jeho svět". Základ tvořil soubor granátových šperků ze 
sbírek Moravské galerie v Brně, který byl doplněn sbírkou šperkovnic ze sbírek zámku Hluboká 
nad Vltavou, dobovým měšťanským portrétem s tematikou granátového šperku a ukázkami 
dobového odívání. Po stránce technologické se představil granát z mineralogického hlediska, 
návštěvníci se seznámili se způsobem broušení a zpracování s ohledem na tradici této výroby v 
Turnově.
Zahájení výstavy bylo doplněno konferencí o českém granátu, jíž se zúčastnili odborníci počínaje 
mineralogií až po zástupce šperkařů (30.4. - 29.9.).
Výstava "Z nejstarších pokladů turnovského archivu", připravená ve spolupráci se Státním 
okresním archivem v Semilech, byla sice menší rozsahem, ale přesto významným připomenutím 
dlouhé a zajímavé historie města. Ve výběru zde byl představen materiál, který není návštěvníkům 
běžně dostupný - nejstarší listinné, cechovní a další památky, z nichž většina byla vystavena vůbec 
poprvé právě u příležitosti letošního výročí. (30. 4. - 30. 6.)
Ve vestibulu druhého poschodí pak ve stejném rozsahu navázala na tuto výstavu přehlídka vzácných 
rukopisů a starých tisků z muzejních sbírek. (15. 7. - 30. 10.)
"Jan Prousek rodnému kraji" - tak byla nazvána souborná výstava věnovaná obsáhlému dílu 
turnovského malíře, zakladatele muzea, znalce národopisu Pojizeří a vlastivědného pracovníka u 
příležitosti 140. výročí jeho narození. Exponáty z muzejních sbírek byly v hojné míře doplněny 
zápůjčkami od soukromých osob i turnovských spolků (Sokol, PSAD) a dalších institucí (např. OÚ 



Svijany). Jan Prousek je významnou osobností Turnovska, a tak se stala nejen výstava, ale celý 
soubor akcí při jejím zahájení (odhalení pamětní desky, večer k 135. výročí Sokola) významnou 
událostí 725. výročí města.
Spolupořadateli dvou menších výstav uspořádaných u příležitosti výročí města byly fotoklub Safír 
(Turnovské proměny) a ZUŠ (Naše město).
Také další muzejní výstavy se setkaly u návštěvníků s živým ohlasem. Byla to např. prezentace 
moderních šperků, jejichž autory byli účastníci letošního IX. mezinárodního sympozia Kámen a 
šperk (2. - 9. 7.). Výstava kresleného humoru s tématem Trosek byla zahájena u příležitosti 
Turnovských staročeských trhů a měla soutěžní charakter. V polovině září pak připravili muzejníci 
u příležitosti Dnů evropského dědictví výstavu restaurovaných sbírek, kterou nazvali Zachráněné 
poklady z depozitáře. Na závěr roku pak nezbytná vánoční výstava - tentokrát "Ústeckoorlické 
betlémy" ze sbírek tamního městského muzea.
Výstavní program muzea rozmnožily i akce mimo Turnova - především ve Státním okresním 
archivu v Semilech a v některých městských muzeích, kde putovala výstava Přírodní léčivé síly 
(Žatec, Říčany, Kyjov). Důležitá byla výstava Barevný svět minerálů v Jihočeském muzeu České 
Budějovice. Muzejní sbírky byly zastoupeny i na pražské rudolfinské výstavě Opus magnum v 
domě U kamenného zvonu.
Další významnou oblastí činnosti odborných pracovníků muzea jsou kulturní vzdělávací programy 
a odborné přednášky.
Největší kulturní akcí celého roku jsou již tradičně Turnovské staročeské trhy, které se v tomto roce 
konaly pod heslem Šperk a řemeslo. Vzhledem k velkému počtu více než 70 tradičních řemeslníků 
se prostory, kde byly postaveny stánky, rozšířily na celou půlku náměstí před spořitelnou 
samozřejmě včetně náměstí Mikulášského a Skálovy ulice.
Bohatá nabídka nejrůznějších řemeslných výrobků, jejichž výroba byla v mnohých případech přímo 
na místě předváděna, přilákala ve dnech 31. 5. - 1. 6. téměř 9 tisíc návštěvníků. Bohatý a různorodý 
i byl kulturní program, který zahrnoval místní kulturní aktivity (Turnovské divadelní studio, 
Taneční škola ILMA, dechovka ZUŠ, koncert Dalibora Cidlinského a jeho žáků atd.) i kulturu 
"dovozovou" - skupina Noví zelenáči, dívčí dechovka České buchty, vystoupení kouzelníka a 
hudebního klauna ad. Pro děti byl připraven i večerní lampionový průvod, který sice znala starší 
generace z květnových oslav či oslav Velké říjnové socialistické revoluce, ale dnešní děti byly o 
takovouto zábavu z pochopitelných důvodů ochuzeny. Nyní se muzeum, tedy hlavní organizátorka 
programu ředitelka Dr. Jakouběová, pokusila o nápravu a dětem lampióny opět dopřát. Na Hruštici, 
kam průvod dorazil, byl pak zapálen táborový oheň a nechyběly ani písničky.
Jednou z dalších významných kulturních událostí byl soubor akcí nazvaný "Turnov Janu 
Patočkovi", který se konal v pátek 30. května u příležitosti 90. výročí narození turnovského rodáka 
a filozofa světového významu Jana Patočky. (Spolupořadatelem byla Pekařova společnost ČR). 
Začínalo se odpoledne, kdy byli hosté - rodina, přátelé a žáci J. Patočky - přivítáni ředitelkou muzea 
PhDr. Vladimírou Jakouběovou a přednostkou OkÚ JUDr. Danuší Hůlkovou. Po prohlídce expozic 
následovala návštěva chrámu sv. Mikuláše a potom koncert pěveckého souboru Janáček v chrámu P. 
Marie. Vrcholem akce byl slavnostní vzpomínkový večer v městském divadle, kde vystoupili např. 
prof. E. Kohák, j. Šimsa, prof. T. Halík,, Dr. D. Kroupa, D. Němcová a M. Tomášová. Vzpomínky 
vzácných hostů uváděl PhDr. Jan Sokol, pozdější ministr školství ve vládě Josefa Tošovského. V 
druhé části programu vystoupili sólisté opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci a studenti turnovského 
gymnázia. Večerem provázela Dr. Hana Maierová, která tuto kulturní akci připravila. Městské 
divadlo bylo z velké části zaplněno jak hosty z Prahy, tak mnohými Turnováky. Ohlasy byly 
nadšené, večer byl pro všechny silným zážitkem.
Někteří účastníci setkání se ještě druhý den mohli potěšit krásami Českého ráje na exkurzi, kterou 
pro ně pořadatelé připravili.
Červnové řezbářské sympozium na Dlaskově statku v Dolánkách, vrcholící závěrečnou přehlídkou 
prací a bohatým kulturním programem, přilákalo značný počet návštěvníků nejen z Turnova, ale 
této akce využily k obohacení programu i některé zájezdy.
Stejně úspěšné bývá i tradiční posvícení v Dolánkách v závěru září. Letošní program byl obohacen 



o setkání "mistrů černého řemesla", tedy kovářů, doplněn řemeslnickým trhem a bohatým kulturním 
programem (dechovka Český ráj, folklórní soubor Hořeňák z Bělohradu a folková skupina 
Dostavník),
V závěru roku je již mnoha dětmi netrpělivě očekáváno předvánoční odpoledně s mikulášskou 
nadílkou. Letos se konalo přesně na Mikuláše (6. 12.) a v programu zazněly koledy (ZUŠ) a 
vystoupilo TDS s lidovou hrou O narození Ježíška.
Další zajímavé kulturní programy se v galerii muzea konají díky dalším pořadatelům, kde muzeum 
vystupuje především jako spolupořadatel. Jsou to především programy organizované Spolkem 
rodáků a přátel Turnova (T. G. Masaryk, Tyrš, výročí Sokola Turnov atd.), letos především setkání 
turnovských rodáků u příležitosti výročí města Turnova (6. června).
Do této kapitoly patří také odborná přednášková činnost pracovníků muzea z jednotlivých oborů 
zde zastoupených. Díky nim dosáhl počet odborných přednášek čísla 127. Dále to byly odborné 
konference. Letos nejdříve dvě mineralogické. 30. dubna u příležitosti výstavy Granát a jeho svět 
zaznělo na semináři 10 příspěvků , z nichž byl vydán sborník. O měsíc později to byly "Zeolity", 
konference na téma fyzikálně chemické vlastnosti a technologické aplikace zeolitů, zeolity jako 
drahé kameny. Vystoupilo zde 30 odborníků.
K tradici již patří Mezinárodní šperkařské sympozium, jehož 9. ročník se konal ve dnech 1. - 11- 
července. Účast pedagogů z akademií a vysokých výtvarných škol (ČR, Španělsko, Rakousko, 
USA,, Izrael) zajistila vysokou odbornou úroveň tohoto setkání. Sympozium tak významně přispělo 
k ověření výtvarných tezí s výstupem do budoucí tvorby předních zahraničních a českých osobností, 
které ovlivňují celé generace výtvarníků.
Poslední letošní odbornou akcí širšího rozsahu bylo třídenní archeologické kolokvium ve dnech 23. 
- 25. září, které se konalo v Lázních Sedmihorky. Spolupořadatelem bylo tentokrát Muzeum 
Východních Čech Hradec Králové. Zaznělo zde 30 odborných příspěvků, které zahrnovaly 
poznatky ze všech oblastí bývalého Československa, a to díky účasti slovenských archeologů. Třetí 
den byl věnován exkurzi po archeologických lokalitách.
Vzdělávací program muzea také naplňovala historická soutěž pro školy, kterou již po několik let 
připravuje historické pracoviště (dr. Maierová, J. Petrušková). Ta letošní nesla název "Poznej 
historii města, ve kterém žiješ" a byla zaměřena na historii města a jeho památky u příležitosti 725. 
výročí Turnova. Je potěšitelné, že se jí zúčastnilo na 150 dětí všech věkových kategorií a ze všech 
turnovských základních škol i nižších ročníků gymnázia. V prvním kole se soutěžící potýkali s 
otázkami z historie města, v druhé části zpracovávali libovolné téma o zdejších památkách. 
Závěrečné vyhodnocení proběhlo 4. června v městském kině v rámci zábavného odpoledne 
připraveného spolu s Městskou knihovnou A. Marka. Pro nejlepší byl díky sponzorům připraven 
zájezd do Parlamentu ČR spojený s prohlídkou Náprstkova muzea a mnoha pražských památek.
Odborníci muzea věnovali zvýšenou pozornost rozšiřování a evidenci sbírkových fondů. Počet 
přírůstků činil v roce 1997 1.098 přír. čísel (tj. 16.077 kusů), ať již to byly zápisy ze starých fondů 
(regionální literatura, staré tisky), nákupy nebo vlastní výzkumná činnost (archeologie, mineralogie, 
soudobá dokumentace).
V přírůstkových knihách je k 31. 12. 1997 evidováno celkem 27.029 přírůstkových čísel, což 
představuje 97.366 kusů. Byť je konzervátorská a restaurátorská péče finančně velmi náročná, 
podařilo se takto ošetřit 196 předmětů. V poměru s potřebami sbírek je to však stále velmi málo.
Práce se sbírkami je v mnoha případech spojena i se zpracováním vědeckovýzkumných úkolů. Dr. 
Jakouběová se např. věnovala vývoji národopisné sbírky a turnovským betlémářům, Dr. Cogan 
pokračoval v práci na díle turnovských Hertlů, věnoval se barokní kultuře v Pojizeří, Dr. Maierová 
zpracovávala písemné pozůstalosti významných osobností, Dr. Řídkošil se věnoval tématům z 
oblasti mineralogie. Archeolog Mgr. Prostředník pracoval na doktorské disertační práci o chamské 
kultuře, podílel se na rozsáhlejším úkolu "Prostorová identifikace archeologických lokalit v oblasti 
Hruboskalska" ad. Ve své činnosti se pak věnoval archeologickým výzkumům na území okresu 
Semily tak, jak jsou pro investory stavebních akcí ze zákona povinné. V souvislosti se stavebními 
úpravami tak např. proběhl i archeologický výzkum na hradě Trosky při severní zdi. V souvislosti 
se stavební činností se uskutečnilo během roku 115 archeologických výzkumů.



Na výzkumnou a výstavní činnost úzce navazuje činnost ediční a publikační. Muzeum vydalo 
sborník referátů z konference "Granát - Pyrop", katalog k výstavě Veselé Trosky, podílí se na 
vydávání sborníků "Od Ještěda k Troskám" a "Z Českého ráje a Podkrkonoší". Všichni odborní 
pracovníci publikují články v odborném i ostatním tisku, což přispívá nejen k celkové prezentaci 
práce muzea, ale i k jeho propagaci.
Odborní pracovníci poskytují také konzultace studentům a všem badatelům, kteří si vybrali témata 
založená na studiu sbírkových fondů muzea nebo regionální literatury v odborné knihovně. 
Takovéto badatelské služby byly poskytnuty 159 zájemcům.

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek ležící na okraji Turnova tradičně rozděluje svou činnost pro veřejnost na dvě oblasti. Jednak 
je to služba určená běžným návštěvníkům (prohlídkový okruh s průvodci v různých jazycích) a 
kulturní programy na nádvoří zámku i v kapli.
S životem zámku jsou již po mnoho let spjati manželé Novákovi, kteří o tento významný 
památkový objekt příkladně pečují.
V letošním roce bylo evidováno 33.108 návštěvníků, z toho 4.515 cizinců.
Celkové zaměření expozic se nijak zásadně nezměnilo. Byla obohacena expozice vývoje bydlení o 
další cenné gobelíny a orientální koberečky, přibyly závěsy, doplňky. Pro nadcházející návštěvní 
sezonu byla upravena renesanční místnost, kterou budou moci návštěvníci využívat jako čekárnu. 
Již tradičně obdivují návštěvníci výzdobu nápaditě aranžovanými suchými květinami, která tvoří s 
jednotlivými interiéry kompozičně dotvořený celek.
Předchozí ročníky Rohozeckého hudebního léta vytvořily již tradici kulturních pořadů, o které je 
mezi návštěvníky zájem. V letošním roce došlo k významné změně. Byla prohloubena spolupráce s 
Turnovským kulturním střediskem, které připravilo pro letní turistickou sezonu Turnovské hudební 
léto. Koncerty v malebném prostředí hruborohozeckého zámku se staly jeho významnou součástí.
Ojedinělým zážitkem pak byla slavná poutní mše na svátek Nejsvětější Trojice. Z jiného oboru byly 
praktické maturitní zkoušky studentů turnovské Hotelové školy.
Správa zámku je neustále komplikována nevyřešenými pochybnými restitučními nároky na vydání 
panství a zámku Hrubý Rohozec. V roce 1997 zamítl Městský soud v Praze dědické nároky Dr. 
Karla Des Fours Walderode na nemovitosti, které byly majetkem jeho nevlastní matky a jejích synů. 
Toto usnesení bylo potvrzeno i Ústavním soudem. Vrchní soud v Praze pak odmítl stížnost proti 
rozhodnutí ministra zemědělství Ing. Josefa Luxe, kterým bylo zrušeno vydání části lesů na 
Turnovsku původnímu desfourskému majiteli. Hrubý Rohozec díky tomu zatím zůstává památkou, 
která slouží široké veřejnosti. Další soudní řízení se ovšem očekává v roce 1998. v letošním roce

S P O L E Č E N S K Ý Ž I V O T V E M Ě S T Ě

P O L I T I C K É S T R A N Y

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

Počet členů turnovské organizace je oproti minulému roku vyšší, pohybuje se kolem 40. Předsedou 
je Jindřich Zeman, v městském zastupitelstvu hájí názory členů především Ing. Z. Cuchý, velice 
úzce spolupracuje p. J. Kunetka. Ten udržuje spojení s poslankyní parlamentu Ing. Orgoníkovou 
především ve věci zámku Hrubý Rohozec, v letošním roce pak Hrubé Skály, kterou chtěl současný 



vlastník a.s. GEN prodat, což vyvolalo ú veřejnosti velice nepříznivý ohlas.
Členové organizace úzce spolupracovali s poslankyní Parlamentu ČR Ing. Vl. Štěpovou, s kterou 
nejednou jednali přímo v Turnově. V Pojizerských listech se několikrát objevily materiály v 
souvislosti s její interpelací na ministra životního prostředí týkající se činnosti Správy CHKO ČR.
V městském zastupitelstvu vystupovali členové strany např. proti výstavbě benzínové stanice v 
Modrá hvězdě, proti rekonstrukci náměstí, protože považovali za lepší investovat finance do areálu 
koupaliště v Dolánkách apod.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

Okrskový výbor v Turnově i nadále řídí 16 základních organizací KSČM. Pod vedením Olega Pišla 
si trvale jako pozůstatek z minulé doby udržuje velký počet členstva - na 500 - ponejvíce z řad starší 
generace. Vedení se soustřeďuje na pořádání četných společenských akcí ve víceúčelové budově v 
Daliměřicích, tradičně slaví Mezinárodní den žen, 1. máj, časté jsou besedy se členy Parlamentu 
ČR. V Městském zastupitelstvu vystupuje velice aktivně p. Boháč, který působil např. jako člen 
komise, která se zabývala stavebním povolovacím řízením čerpací stanice v Modré hvězdě, 
navrhoval řešení týkající se alespoň provizorního uvedení městského koupaliště do užívání apod.

Občanská demokratická aliance (ODA)

Tato politická strana, která se nevyhnula, podobně jako její silnější pravicová kolegyně problémům, 
se musela vyrovnávat se zásadními změnami v celostátním vedení. Jana Kalvodu a poté Michaela 
Žantovkého vystřídal v předsednickém křesle ministr životního Skalický. Průzkumy veřejného 
mínění nesvědčily o zásadnějších změnách v přízni voličů.
Turnovská organizace čítala 25 členů, v jejím čele stál MUDr. Severa, místopředsedy byli prom. fil. 
V. Jenšovský a RNDr. Fr. Pelc. Již stabilně se pokračovalo v zavedené praxi schůzek v úterý před 
zastupitelstvem, aby se členové poradili o postoji k jednotlivým bodům programu. Představitelé 
vedení ODA se pak při jednáních MZ vyjadřovali především k problémům, pro které byli odborně 
vzděláni. MUDr. Severa - problematika zdravotnictví, RNDr. Pelc - ochrana přírody v Českém ráje, 
prom. fil. Jenšovský - region Českého ráje a postavení Turnova v budoucím systému rozdělení na 
vyšší územně správní celky. Během letošního roku se také začaly velice často objevovat na 
stránkách místního tisku články RNDr. I. Turnovce věnované odpadovému hospodářství. Vesměs 
lze říci, že členové městského zastupitelstva zvolení za ODA vystupovali i v tomto roce především 
jako opozice vůči radě v mnoha projednávaných bodech. Byla zde např. vyhrocená "kauza Modrá 
hvězda", prodej samoobsluhy "Stovka", vztah vůči okresním úřadům apod. Stále zde přetrvával 
negativní postoj vůči "jednobarevné radě", kde zástupce ODA neměl zastoupení.
Občanská demokratická strana

V roce 1997 stál nadále v čele místního sdružení ODS, které mělo 50 členů, Ing. Josef Pekař, 
zástupcem v oblastní radě byl Ing. Perner z Ohrazenic. Sdružení udržovalo těsné kontakty se 
senátorkou ing. Jarmilou Filipovou, která sice měla každý měsíc úřední den na turnovské radnici, 
ale její přínos pro tuto část volebního obvodu byl minimální.
ODS byla trvale kritizována ze strany dalších stran v městském zastupitelstvu pro svou převahu v 
městské radě (spolu se Sportovním blokem). Navíc její člen starosta JUDr. V. Šolc přece jen 
vzhledem k svému věku ztrácel energii, a proto velké množství úkolů musel plnit místostarosta Ing. 
M. Hejduk volený za zmíněný Sportovní blok. Tak vlastně stál za mnoha aktivitami vedení města a 
jak to u nás bývá zvykem, sklízel pak největší díl kritiky.
V podzimních měsících prožívali členové místního sdružení nepříjemné chvíle v souvislosti s 



demisí předsedy vlády Václava Klause a odchodem některých členů, kteří pak ustavili novou stranu 
Unii svobody, která v následujících měsících našla své příznivce i na Turnovsku.

C Í R K V E

Církev římskokatolická

Turnovský vikář Václav Vlasák spravuje turnovskou farnost nedlouho, ale jeho nejen církevní, ale 
obecně kulturní aktivity jsou důležitým příspěvkem v bohatém kulturním životě Turnova. Zvláště 
pak letos, kdy celá zdejší veřejnost nemohla nezaznamenat dvě skutečně významné události. První 
se konala v měsíci květnu, kdy byly slavnostně vysvěceny nové zvony pro kostel sv. Mikuláše, 
které zde chyběly od válečných rekvizicí. Tyto umělecké výtvory zvonařské dílny Pavla Matouška 
byly pořízeny ze soukromé nadace Marie Kulichové na památku jejího syna Pavla a otce Augustina 
Ašenbryla, po nichž byly zvony pojmenovány. V sobotu 24. května proběhla v kostele P. Marie 
slavnostní mše za početné účasti duchovenstva a s průvodem krojovaných žen. Zároveň byl při této 
příležitosti vysvěcen i městský prapor, pan vikář promluvil o historii Turnova a jeho významném 
výročí. Slavnosti se zúčastnilo velké množství Turnováků i občanů z širokého okolí, takže byl 
kostel zcela zaplněn. O dva týdny později 10. června v poledne byly pak zvony vyzdviženy do věže 
kostela sv. Mikuláše a již večer se rozezněly nad Turnovem. Od té chvíle se jejich nádherný zvuk 
nese nad městem vždy v 7.30 hod, ve 12 hod. a v 17.30 hodin.
Druhá významná událost se konala jen o málo později, v páteční podvečer dne 13. června. V 18 
hodin započala pontifikální mše svatá ke cti sv. Vojtěcha jako součást celostátních oslav světcova 
milénia. Do Turnova doputovaly na své pouti Českou republikou ostatky sv. Vojtěcha a význam 
události podtrhla přítomnost litoměřického biskupa ThDr. Josefa Koukla.
Spojení těchto událostí s celou turnovskou kulturní veřejností podtrhla účast Pěveckého sboru A. 
Dvořák, který spojil síly s chrámovým sborem a při obou mších zpíval.
Tento turnovský sbor vystupoval v chrámu P. Marie častěji, stejně jako se konaly např. adventní a 
jiné koncerty v kostele sv. Mikuláše. I zde byl znát velice vstřícný postoj p. vikáře Vlasáka.
Neméně významná byla péče o svěřené kostely, kde mohl navázat na předchozí působení vikáře 
Hladíka. Zatímco kostel sv. Mikuláše byl celkem v pořádku, započaly již loni opravy kostela sv. 
Františka na náměstí. Největší objem prací však připadl na tento rok. Dokonce se předpokládalo, že 
by se mohly potřebné venkovní práce sdružením financí vlastníka, financí od MK ČR na Městskou 
památkovou zónu a příspěvku z městského rozpočtu dokončit. A to ještě umělecké kamenické 
opravy hradil ze svého rozpočtu na památky OkÚ Semily. Nakonec se ukázalo, že stav střechy je 
daleko horší, než se původně předpokládalo, a tak bylo nezbytné zahrnout do celé akce i tato práce. 
Proto se dokončení přesunulo do roku následujícího, ale je naděje, že alespoň venkovní vzhled a 
stavební stav kostela by mohl být na delší čas v pořádku. Samozřejmě v budoucnu by se měla 
provést i nutná rekonstrukce vnitřních prostor.

Československá církev husitská

Církev plní úkoly na poli církevních služeb, její představitel P. Bezděčík doprovází na poslední 
cestě mnohokrát i občany Turnova, kteří nejsou jejími příslušníky. Zdá se ale, že oproti p. vikářovi 
Vlasákovi se p. Bezděčík trochu uzavírá ve vztahu k veřejnosti. Jak naznačil v rozhovoru 
kronikářce, která vpodstatě od něho nedostává žádné materiály, cítí se poškozen ohledně financí 
poskytovaných městem katolické církvi na opravu kostelů. Dotace ze strany státu jsou však zatím 
určeny pouze na památky zapsané v seznamu nemovitých památek (turnovský sbor takový statut 
nemá) a navíc vzhledem k stáří katolických kostelů je jejich stav mnohdy havarijní. Proto i město a 
jeho památková komise přidělují finance zatím pouze na tato památkové objekty



Jednota bratrská

Turnovský sbor slavil v tomto roce významné výročí ve své historii. Uplynulo totiž 100 let od 
obnovení práce sboru Jednoty bratrské v Turnově. Vzhledem k tomu, že byl při této příležitosti 
zpracován základní přehled o historickém vývoji, využijme jej a uveďme v letošním jubilejním roce 
alespoň několik zajímavých údajů.
Počátky práce Obnovené Jednoty bratrské jsou spjaty s osobností Václava Vančury, který působil v 
mladoboleslavském sboru, kam byla 5. prosince 1897 přijímána první turnovská rodina mlynáře 
Frydrycha z Daliměřic. V. Vančura k nim často zajížděl a brzy se zde vytvořil kroužek čtenářů, z 
kterého byli přijímáni další členové sboru. A tak se rodinné shromáždění rozrůstalo, až došlo v roce 
1900 k otevření modlitebny v Turnově. Jako kazatelé zde působili br. G. V. Hartwig, do jehož domu 
na Mariánském náměstí čp. 17 od roku 1907 modlitebna přesídlila. Již v roce 1917 však církev 
koupila vlastní dům v Kozákovské ulici, dnešní ulici 28. října.V roce 1914 se ujal práce ve sboru 
misionář Fr. Chleboun, který se vrátil z misijní práce v Jižní Africe. V té době představoval sbor jen 
úzký kroužek členů. Proto rozšířil svou činnost i na Železnobrodsko, kde od roku 1918 konal 
pravidelná shromáždění. Na počátku 20. let se však znovu vrátil k misijní práci a v Turnově místo 
něho nastoupil mladý kazatel Ladoslav Šklíba, jehož elán dokázal činnost sboru pozvednout a 
především počet členů podstatně rozšířit. V roce 1930 ho vystřídal kazatel, jehož jméno si starší 
generace pamětníků připomíná dodnes. Byl to br. Pavel Glos, který zde sloužil celých 45 let a 
zasloužil se o nebývalé rozšíření sboru. Také další správce sboru br. Jiří Polma byl s Turnovem 
spojen velmi dlouho, více než dvě desetiletí a byl znám a oblíben i mezi mnohými nečleny sboru. V 
roce 1996 byl na dobu jednoho roku administrováním sboru pověřen Jiří Hellis. V rámci letošních 
oslav tohoto výročí, které připadly na 2. listopadu, byl uveden do funkce nový správce sboru br. 
Ondřej Halama. Doufejme, že i on, tak jako jeho mnozí předchůdci, dokáže udržet činnost sboru na 
kvalitní úrovni a rozhojní jeho aktivity, aby turnovský sbor poskytoval svým členů duchovní vyžití 
a především přispíval k výchově mládeže, což patřilo vždy k jeho dobrým tradicím.

Církev adventistů sedmého dne

Tato církev, jejíž modlitebnu si její členové vybudovali v Nádražní ulici, dělí svou na činnost na 
práci přímo se svými členy - konají se nejrůznější setkání, která navštěvují celé rodiny s dětmi a kde 
kromě bohoslužeb je vymezen široký prostor k přátelskému hovoru. Druhá část aktivit je zaměřena 
na charitativní činnost. V posledních letech např. pomoc ve formě shromážděného šatstva či 
potravin směřuje do Jugoslávie.

Církev Svědkové Jehovovi

Církev nemá v Turnově doposud vlastní prostory pro shromáždění. Její členové, většinou ve 
dvojicích, často navštěvují domácnosti, aby seznamovali se svým učením co nejširší veřejnost. Mají 
k dispozici také různé časopisy a publikace, zdarma rozdávají, a to mnohdy i kolemjdoucím na 
chodníku. Často, většinou v pátek, jedna z těchto dvojic rozdává tyto propagační publikace např. na 
náměstí u prodejny Achát (Vít) apod. Tento způsob získávání nových členů či příznivců vyžaduje 
od členů této církve jistě velkou dávku obětavosti až zanícení.



S P O L K Y

V letošním roce 725. výročí města Turnova se většina zdejších kulturně zaměřených spolků 
postavila velice iniciativně k vypsané podpoře města a k návrhu kulturní komise na maximální 
zapojení do přípravy programové nabídky jubilejního roku. Nesčetné množství Turnováků 
předstoupilo během roku před své spoluobčany s různorodou nabídkou a dokázalo, že i v době plné 
spěchu a problémů si aktivní kultura nachází své uplatnění a košatí se do ještě větší šíře než v 
dobách minulých.

Musica Fortuna

V kronikářském zápise za rok 1997 si Musica Fortuna jistě zaslouží být na prvním místě této 
kapitoly.
Tento pěvecký soubor si vytkl nesnadný úkol. Oslavit své letošní 10. výročí skutečně exkluzívními 
uměleckými počiny - vydáním vlastní magnetofonové kazety a uspořádáním týdne mezinárodního 
setkání pěveckých sborů spojené se společným nácvikem, jednotlivými koncerty a závěrečným 
galakoncertem. K těmto dvěma akcím směřovalo veškeré snažení přibližně 40 členů souboru a jeho 
vedení (prezident Václav Zajíc, dirigent Vítězslav Čapek a jednatel Jiří Mařan).
U příležitosti tohoto kulatého výročí alespoň trochu historie.
Pěvecký smíšený sbor MUSICA FORTUNA byl založen v Turnově v roce 1987. Jako svůj cíl si 
vytkli jeho členové zpívat pro radost sobě a svým posluchačům. A tento záměr se od počátku 
projevoval ve výběru pestrého repertoáru, v uměleckém projevu a postupně i v originální 
choreografii.
Repertoár sboru obsahuje písně skutečně ze všech žánrů - od hudby vážné přes úpravy lidových 
písní až po hudbu soudobou, spirituály, pop, jazz. Sbor příležitostně spolupracuje s instrumentální 
skupinou a různými sólisty. Za deset let činnosti se uskutečnilo nesčetně koncertů v Turnově a sbor 
také podnikl několik zájezdů do zahraničí, aby pak uvítal své hostitele i v Turnově a Českém ráji. 
Již v roce 1989 koncertoval sbor ve Švédsku, 1991 v Itálii, 1992 ve Francii, 1995 v Anglii a v roce 
následujícím na Slovensku. Tímto způsobem přispěl sbor významnou měrou nejen k propagaci 
Turnova, ale k vzorné reprezentaci celé naší republiky v zahraničí.
Třetí neděli měsíce května se tedy v městském divadle konala ojedinělá slavnost - křest 
magnetofonové nahrávky turnovského sboru Musica Fortuna spojený se slavnostním koncertem v 
městském divadle, kde právě byla tato nahrávka ve dnech 5. - 6. dubna pořízena. Jedná se o vůbec 
prvního počin tohoto druhu v historii turnovských pěveckých sborů.
Od pondělí 30. června do pátku 4. července se pak konala hlavní akce roku: Mezinárodní festival 
pěveckých sborů - 10 let s MUSICOU FORTUNOU. Byl to zároveň grandiózní příspěvek k výročí 
města Turnova i umělecky výjimečné zahájení letošního Turnovského kulturního léta.
Během týdne probíhaly nácviky společných vystoupení pro závěrečný galakoncert, a to v jazykově 
smíšených skupinách podle zájmového zaměření od lidové písně až po jazz. Pracovní program byl 
kombinován s výlety po Českém ráji i s návštěvou Prahy. A večer následovaly koncerty 
jednotlivých zúčastněných sborů. V neděli se konalo slavnostní zahájení festivalu v městském kině, 
kam přišli hosta ze zahraničí uvítat představitelé města a četní hosté. Hned v pondělí následoval 
koncert francouzského a slovenského souboru na nádvoří zámku Hrubý Rohozec, v úterý 
následovali v kině Švédové a turnovský sbor A. Dvořáka. Po jednodenní přestávce vystoupili v 
galerii muzea Švédové a za Italy, kteří nepřijeli, "zaskočil" ještě jednou slovenský soubor.
Pak již přišel páteční podvečer a ve švech praskající městské kino. Přístavky obsadili účinkující, 
kteří se pak v první polovině vystřídali na jevišti s programem, který v Turnově během týdne 
nacvičili. Početné publikum oceňovalo každé vystoupení nadšeným potleskem. Při závěrečném 



společném zpívání stálo na turnovském pódiu na 170 zpěváků, což snad Turnov dosud nezažil.
Druhá půlka programu patřila jubilujícímu domácímu souboru, který si přizval hosty - přátele, kteří 
s ním spolupracovali v minulých letech (např. choreograf J. Mareš, věrný host koncertů J. Špaček, 
mluvčí prezidenta republiky ad.).Sympatické bylo i blahopřání zástupců druhého turnovského sboru 
A. Dvořák. Přehlídka toho nejlepšího z obsáhlého repertoáru Fortuny byla přerušována 
dlouhotrvajícím aplausem, který vytrvale provázel soubor i při jeho závěrečném defilé a odchodu z 
jeviště.
Členy souboru stál festival jistě mnoho sil. Vždyť v takovém rozsahu by byl jistě "tvrdým oříškem" 
pro profesionální instituci. I když město v rámci podpory kulturních aktivit poskytlo sboru finanční 
příspěvek, ten v žádném případě nemohl na takovouto rozsáhlou akci stačit. Bylo obdivuhodné, že 
pořadatelé dokázali shromáždit dostatečné příspěvky od sponzorů, i když si samozřejmě každý 
účastník hradil režijní náklady sám.
Festival byl tedy takovou událostí, že již od počátku bylo jasné, že se stane MUSICA FORTUNA 
horkým kandidátem na Turnovskou pecku za rok 1997. A tak se také stalo.
Na výročním koncertě turnovské kultury ve čtvrtek 19. března 1998 převzali z rukou Václava Feštra 
představitelé sboru Václav Zajíc a dirigent Vítězslav Čapek putovní cenu. Jednalo se o skutečně 
umělecké dílo, které vyzdobil jeho autor Václav Zajíc (SUPŠ Turnov, shodou okolností prezident 
Fortuny) acháty a českými granáty. Tato cena byla zhotovena na závěr jubilejního roku města 
Turnova právě pro ocenění nejlepšího počinu v oblasti kultury.

Pěvecký sbor Antonín Dvořák

K tradiční turnovské kultuře patří bezesporu tento sbor, který v letošním roce úspěšně překonal 
hrozící krizi. Po odchodu dlouholetého dirigenta V. Voničky zůstala totiž na sbormistrovskou práci 
pouze Zdena Chmelíková. Netrvalo dlouho, a podařilo se nalézt plnohodnotnou náhradu v mladém 
učiteli Základní umělecké školy Bohumilu Lédlovi, všestranně nadaném hudebníkovi. A tak 
příznivci sboru prakticky nepostřehli žádnou pauzu v jeho činnosti, která se zaměřila na vynikající a 
umělecky hodnotné příspěvky k letošnímu výročí města Turnova. V první polovině roku to byl 
koncert pěveckých sborů v městském divadle, kam si "Dvořákovci" pozvali hosta. Nejmladší 
generaci zastupoval dětský pěvecký sbor ZUŠ Carmina, publikum upoutal svým různorodým 
repertoárem komorní sbor Canzonetta z Osečné.
Ještě výjimečnější akce se uskutečnila v měsíci říjnu a sbor si za ni vysloužil nominaci na udělení 
Turnovské pecky. V úterý 21. října se ve spolupráci s TKS uskutečnil v chrámu P. Marie jedinečný 
koncert tohoto turnovského pěveckého sboru s hosty - pražskou herečkou Libuší Švormovou 
(přednes) a domácí zpěvačkou vynikajících kvalit Evou Lédlovou. Tento koncert měl totiž benefiční 
charakter a byl iniciován myšlenkou pomoci lidem v zaplavených oblastech Moravy. Výtěžek byl 
určen takto postižené Základní umělecké škole v Přerově. Naděje pořadatelů, že z výtěžku si bude 
moci škola pořídit nějaký nový hudební nástroj, se nepochybně vyplnily. Podařilo se totiž 
shromáždit sumu 39.255,-Kč (na vstupném a příspěvcích se od občanů vybralo 21.000.- Kč, ostatní 
věnovali místní podnikatelé). Zástupce školy, dojat darem a projevenou solidaritou nejen poděkoval 
četným posluchačům, kteří zcela zaplnili chrámovou loď, ale vyslovil také naději, že toto přátelství 
bude mít delší trvání. A tak turnovský sbor získal pro svou další činnost jistě dobré partnery, kteří se 
přiřadí k trvalým spolupracovníkům.

Turnovské orchestrální sdružení



Orchestr vstoupil pod vedením dirigenta Jana Novotného již do třetího roku své existence. Své 
prostory pro zkoušení poskytuje souboru turnovská ZUŠ. Vždyť členy souboru jsou nejen někteří 
pedagogové, ale i žáci školy.
23. března zahajovalo TOS galakoncert turnovské kultury - Turnovskou pecku. Uvedlo zde koncert 
pro housle a komorní orchestr A. Vivaldiho a moll. Sólový part přednesl učitel ZUŠ Pavel Šilhán. 
Kvalitní úroveň souboru se odráží i v zájmu mimoturnovských pořadatelů o jeho koncerty. 
Počátkem měsíce července se konala např. vystoupení v Liberci a ve Vrchlabí. Tak jako v minulém 
roce se sdružení podílelo na provedení štědrovečerní Rybovy mše Hej, mistře v kostele P. Marie. 
Vynikající úroveň mělo společné vystoupení s Pěveckým sborem A. Dvořák na tradičním vánočním 
koncertu 26. prosince opět v chrámu P. Marie.
Je vynikající, že v Turnově působí ještě mnoho dalších hudebních uskupení v nejrůznějších žánrech. 
Jmenujme např. Lédl kvartet, Jazz kvintet, Turnovský big band, rockové kapely, ale také 
např.dechovku. Této činnosti se jejich členové věnují samozřejmě amatérsky, a tak je velkým 
problémem přimět je ke spolupráci na městské kronice. Snad se během doby podaří tato řádka 
rozšířit.

Turnovské divadelní studio

Turnov má velké štěstí, že v době, kdy zcela ustala činnost turnovského spolku divadelních 
ochotníků A. Marek (až na kulturní programy v muzeu, knihovně apod.) tady funguje tak vynikající 
divadelní studio pod vedení Petra Hakena. Od dramatických přípravek na základních školách, v 
nichž vypomáhají starší členové studia, přes dětské a studentské soubory až po soubor dospělých se 
zájmem o netradiční přístupy k divadlu pokrývá divadelní studio všechny věkové kategorie zájemců 
o aktivní provozování této svébytné umělecké tvorby.
Nejen častá vystupování v Turnově v představeních pro školy i pro dospělé diváky (např. také na 
Turnovských trzích s představením Chudák manžel), ale pravidelná účast na nejrůznějších 
oblastních a regionálních přehlídkách pomáhá členům získávat umělecké zkušenosti a samozřejmě 
také kolektivní a individuální herecká ocenění, která jsou jistě povzbuzením do další činnosti. Již v 
roce minulém postoupil dětský soubor na národní přehlídku s hrou Ze života? Hmyzu!V roce 1997 
byla tato hra doporučena na Šrámkův Písek. Se semilskými ochotníky se studio v letošním roce 
zúčastnilo festivalu ve francouzském Avignonu.
Turnovské divadelní studio nejen navštěvuje různé přehlídky, ale samo založilo tradici jedné z nich. 
Od roku 1996 probíhá v Turnově na konci ledna přehlídka nazvaná Modrý kocour, na níž se sjíždějí 
soubory ze severních a východních Čech. V letošním roce to bylo 10 účastníků a 11 představení. Za 
krátkou dobu si tato přehlídka získala v obci divadelníků takové renomé, že od příštího roku by 
měla mít statut regionální přehlídky s možností delegovat nejlepší na Šrámkův Písek.
Po minulém roce, kdy byla nastudována jedna premiéra a hrály se především tituly z minulého 
roku, byl rok 1997 velmi plodný. Přinesl totiž 6 premiér, což je zatím největší počet v dosavadní 
historii studia. Představení ocenili nejen diváci v Turnově, ale i na různých přehlídkách: Chudák 
manžel (Kocour, Desná, Sobotka), Lásky hra osudná (Kocour), Alenka v zemi bláznů (Ústí n. O., 
Desná, Tanvald), O turecké vojně (Sobotka, Nový Bor), Sen noci svatojánské (Sobotka, Lomnice), 
pantomima Plavovláska (Avignon).
Činnost v kultuře (a nejen tam, ale samozřejmě i v jiných oborech) záleží na nadšení a obětavosti 
jednotlivců. Takovým zapáleným nadšencem je v případě Turnovského divadelního studia Petr 
Haken. Pokračuje nejen v ochotnické tradici svého otce, ale dokazuje, že je možné dát aktivnímu 
zájmu o divadlo mnoho tváří. V dnešní době videa, počítačů, znuděných postojů a nezájmu dává 
především dětem a mládeži možnost nalézt i jinou náplň volného času, probouzí v nich nadšení pro 
věc, což je jistě důležitým vkladem pro jejich budoucí počínání.



Spolek divadelních ochotníků Antonín Marek

Spolek již po několikátou sezónu fakticky nefunguje. Jeho aktivity se soustřeďují na autorská 
pásma M. Hakena, která u příležitosti různých výročí autor nastuduje s V. Ronem, V. Neumannovou 
a E. Kordovou. Jedná se především o večery pořádaná Spolkem rodáků, letos pak i turnovským 
Sokolem (135. výr. TJ Sokol Turnov, 165. výr. narození M. Tyrše). Pro slavnostní setkání rodáků u 
příležitosti výročí města byl nastudován pořad věnovaný historii Turnova.

Spolek rodáků a přátel Turnova

Celkový počet členů se trvale pohybuje kolem 400 osob, a to i ze zahraničí (52 z Holandska a 29 z 
ostatních 14 zemí světa. Výbor se schází pravidelně každý týden a pro starší generaci Turnováků 
připravil i v tomto roce skutečně bohatou činnost.
Začátek měsíce března je tradičně věnován výročí narození našeho prvního prezidenta T. G. 
Masaryka. 7. března přijal pozvání do galerie turnovského muzea MUDr. Antonín Sum, poslední 
osobní tajemník ministra zahraničí Jana Masaryka. Nečekaně zde před zahájením došlo k 
zajímavému setkání. Na předchozí vernisáž obrazů akad. mal. Jana Solovjeva přijal totiž pozvání 
viceopat želivského kláštera Vít Tajovský, který byl v 50. letech s dr. Sumem vězněn. Slavnostní 
večer doplnilo svým vystoupením pražské trio Hopakaju pod vedením turnovského rodáka RNDr. J. 
Juny.
Dominantní akcí celého roku bylo Turnovské setkání - setkání rodáků a přátel Turnova u příležitosti 
725. výročí města, které se konalo v pátek 6. června ( datum konání se o měsíc opozdil vzhledem k 
nečekané zdravotní indispozici hlavního organizátora M. Hakena).
Hosté se v galerii muzea začali scházet již od 16 hodin při malém občerstvení. Program pak začal o 
hodinu později vystoupením Pěveckého sboru A. Dvořák. Po vystoupení předsedy spolku MUDr. 
Jiřího Šolce přivítal četné hosty i starosta města JUDr. V. Šolc. Po přednesu básní turnovské 
rodačky M. V. Ježkové v podání studentek turnovského gymnázia a klavírním koncertu B. Lédla 
následovalo pásmo o 725leté historii města Turnova. Autorsky je připravil M. Haken a již tradičně 
nastudoval s kolegy V. Neumanovou, E. Kordovou a V. Ronem.
Na závěr setkání pak předal starosta města pamětní medaile a diplomy mnoha významným 
Turnovákům z řad starší generace, kteří vynikli v nejrůznějších oborech nebo se přímo zasloužili o 
rozvoj Turnova. V průběhu tohoto slavnostního aktu pak moderátor celého programu všechny 
zajímavé hosty vyzpovídal, což bylo pro všechny přítomné zvláště zajímavé.
V závěru roku byl již tradičně uspořádán slavnostní večer u příležitosti výročí vzniku samostatného 
Československa. Tentokrát byl hostem člen výboru Masarykova demokratického hnutí v Praze Dr. 
Fr. Hrdlička, který pronesl přednášku na téma Konec Habsburků v Čechách.
Významnou kapitolou činnosti členů spolku je spolupráce s družebním městem Reeuwijk. 
Připravují program pro holandské hosty při jejich předvánoční návštěvě na Mikuláše, napomáhají 
kontaktům dalších turnovských spolků s holandským Spolkem přátelství Reeuwijk - Turnov. Mezi 
členy spolku jsou velmi oblíbené zajímavé zájezdy. V letošním roce to byla např. návštěva sídla 
Senátu ČR nebo zájezd na soubor výstav věnovaný Rudolfu II. a Praze v jeho době.
Mnozí členové spolku se zajímají o veškeré dění v Turnově. Tak byl např. jejich zásluhou upraven 
vyhlídkový altán za Šetřilovskem, věnovaný památce M. Kopala.
Bohatá činnost spolku je dokladem toho, že i ve starším věku může být člověk aktivní a snažit se 
udělat nejen hodně pro náplň svého života, ale učinit ještě mnohé pro své spoluobčany a své město.

Pekařova společnost Českého ráje



Společnost se sídlem v Okresním muzeu Českého ráje sdružuje více než sto členů z široké oblasti 
od samotného Turnovska přes Jičínsko, Boleslavsko až po Mnichovohradišťsko. Své členy má však 
i v Praze, Jablonci apod.
V polovině roku bohužel skončila spolupráce s redakcí Pojizerských listů na vydávání měsíční 
vlastivědné přílohy. Pozornost výboru se proto soustředila na spolupráci s redakční radou sborníku 
Od Ještěda k Troskám, v závěru roku proběhlo jednání s redaktorem Krkonošských novin O. 
Grundem o možnosti vydávat podobnou přílohu v tomto deníku, a to ve spolupráci se Spolkem 
rodáků a ve čtrnáctidenním intervalu. Všechny tyto publikační aktivity garantoval především prom. 
fil. V. Jenšovský.
Výbor společnosti i nadále pracoval v čele s předsedou Mgr. Karolem Bílkem, ved. Literárního 
archivu PNP ve Starých hradech, činnost v Turnově zajišťuje jednatelka Hana Maierová a pokladní 
J. Petrušková a další členové výboru.
Rok 1997 byl ve znamení tří velkých akcí. Na počátku března to byla spolupráce na organizačním 
zajištění celostátní konference "Valdštejnská lodžie a komponovaná barokní krajina" (Jičín, 6. - 8. 
března) a především pak vydání sborníků referátů.
Turnov Janu Patočkovi - tak se jmenoval soubor akcí uspořádaných ve dnech 30. května a 1. června 
v Turnově jako vzpomínka na zdejšího rodáka prof. Jana Patočku u příležitosti 90. výročí jeho 
narození. Vzhledem k rozsahu této aktivity se sešli tři spolupořadatelé - spolu s Pekařovou 
společností to bylo Okresní muzeum Českého ráje v Turnově a Archiv Jana Patočky v Praze.
Třetí významnou akcí roku 1997 bylo spolupořadatelství na oslavě 140. výročí narození akad. mal. 
Jana Prouska. Pekařova společnost přispěla do programu zajištěním pamětní desky na domě čp. 2 v 
sousedství turnovské radnice, kde Prousek se svou matkou žil.
Výtvarný návrh pamětní desky vytvořil pracovník okresního archivu Jan Barták, člen společnosti. 
Realizace včetně osazení pak byla svěřena turnovskému akad. sochaři Jaroslavu Markovi. Finanční 
stránku této akce se podařilo zajistit s pomocí dalších subjektů. Přispěly Městský úřad v Turnově, 
Obecní úřad ve Svijanech, Spolek rodáků a přátel Turnova, TJ Sokol Turnov, akciová společnost 
Triga CS., majitel domu. Jako největší problém se nakonec ukázalo umístění desky vzhledem k 
zmodernizované fasádě domu v jeho přízemní části. Tato otázka byla konzultována s mnoha 
odborníky. Každé navrhované řešení mělo svá úskalí, a tak konečný výběr ze dvou posledních 
vytypovaných možností provedl sám realizátor J. Marek.
Slavnostní odhalení proběhlo dne 8. října a navázala na něj slavnostní vernisáž výstavy Jan Prousek 
rodnému kraji, která se konala v galerii okresního muzea.

Fotoklub Safír

Tento spolek turnovských fotografů patří svými aktivitami neodmyslitelně k zdejšímu kulturnímu 
životu. Kromě výstav v koridoru muzea, které jsou pravidelně měsíčně obměňovány, se jeho 
členové soustředili také na letošní výročí města. Uspořádali dvě fotografické soutěže - Turnovské 
proměny ve fotografii a Jizera a život kolem ní. I když nevyvolaly hromadný zájem, potěšily 
shromážděná materiály, vystavené v závěru roku v koridoru muzea, mnohé Turnováky.

Česká numismatická společnost, pobočka Turnov

Členská základna se ustálila na 110 řádných členech. V průběhu letošního roku sice tři členové 
odešli, ale naopak se zase tři noví přihlásili. Předsedou zůstává Jan Bukvic.
Pobočka i nadále pokračovala v práci na soupisu medailérských památek v našem regionu, 
zdokumentována byla i medaile vydaná Městským úřadem k 725. výročí města Turnova, kterou se 



pobočce pro sběratelský archiv podařilo získat.
Pobočka vlastní také odbornou knihovnu, která byla obohacena o tři hodnotné tituly.
Ze zásob České národní banky byly pro členy zajištěny neplatné bankovky z předchozích období, 
dále pravidelně vydávané stříbrné pamětní mince i nově vydávané mince zlaté.
Během roku 1997 bylo uspořádáno 10 schůzí, z toho jedna výroční. Průměrně se jich účastní na 70 
členů. Součástí takových setkání byly i členské aukce numismatického materiálu a odborné 
přednášky. Mnozí členové navštěvují podobné akce pořádané okolními pobočkami.

Český svaz chovatelů, základní organizace Turnov - 1

Počet členů zůstává na úrovni roku předchozího, tzn. asi 50, a také předseda Ladislav Šic a jednatel 
Petr Němec působí ve svých funkcích i letos (celkem již 20 let).
Turnovská organizace by potřebovala především omladit, a proto své mnohé aktivity zaměřuje již 
na školní mládež. Pravidelně před koncem školního roku pořádá v chovatelském areálu za 
zastávkou ČD první výstavu králíků a drůbeže, které je obohacena i o expozici zpěvného a 
cizokrajného ptactva členů organizace Turnov 2. Při této příležitosti byla opět letos v pátek 20. 
června zorganizována ve spolupráci se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže akce nazvaná 
Setkání se zvířaty 97. Byla určena dětem počínaje mateřskými školami přes 1. stupeň ZŠ až po 
starší děti. Byla spojena se soutěží v poznávání zvířat a projížďkou na koních, Ty sem přijeli z 
jízdárny Naděje v Nudvojovicích.
Další výstava je pak pořádána v závěru roku - zimní výstava králíků letos proběhla 20.listopadu. 
Jako vystavovatelé se jí zúčastnili chovatelé od Frýdlantu až po Rokytnici n. Jiz., Jičín, Mladou 
Boleslav. Je hojně navštěvována zájemci z celého Turnovska i ze vzdálenějších míst a je pravidlem, 
že králíci nabízení k chovu jsou již během dopoledne vyprodáni.
Kromě těchto hlavních akcí proběhlo počátkem roku tzv. stolní oceňování králíků a v září se 
uskutečnil zájezd na Národní výstavu mláďat králíků do Slavkova u Brna.
V letošním roce se také díky velké obětavosti členů podařilo vyřešit majetkoprávní vztahy ve 
vlastnictví pozemku, na kterém jejich areál stojí, tzn. odkoupit tuto plochu od soukromého 
vlastníka, kterému byla vrácena v restituci. Protože organizace neměla dostatek finančních 
prostředků, vypomohla většina členů vlastními financemi formou bezúročných půjček.

Selská jízda Český ráj

Toto sdružení, působící při nudvojovické jízdárně Naděje, uspořádalo v letošním roce kromě 
četných jezdeckých odpolední pro děti zajímavou akci pro turnovské děti u příležitosti výročí města 
Turnova.
V sobotu 28. června se konalo v městském parku jezdecké dopoledne, kam měly děti vstup volný. 
Čekaly je jízdy na koních, v kočárech, ale i mnoho různých soutěží a zábavných her. Hlavní 
iniciátor, mladý Vojtěch Marek, tak se svými přáteli nejen touto akcí, ale po celý rok, dokazuje, že i 
v dnešní době by měl mít člověk nejen ke koním, ale ke zvířatům vůbec dobrý vztah.

Sdružení dobrovolných hasičů

V Turnově a jeho okrajových částech působí již tradičně několik hasičských spolků, o kterých byla 
podána podrobná informace v loňském kronikářském zápise.



S konečnou platností se rozpadl spolek na Pelešanech, Turnovští se stále snaží o větší aktivizaci své 
činnosti. Téměř u všech požárů pomáhají hasiči z Daliměřic (v r. 1997 měli 14 zásahů), jednou 
vyjeli hasiči ze své základny v Mašově - Kalužníku.

P R O P A G A C E M Ě S T A,
T I S K A T E L E V I Z E

Městské informační středisko

Pro rok 1997 bylo pro provoz a nejrůznější aktivity informačního střediska vyčleněno z městského 
rozpočtu více než 1 mil. korun. Tato skutečnost jistě svědčí o tom, že si zastupitelé již konečně 
začali uvědomovat význam kvalitní propagace města a navíc si toto zařízení především díky ing. 
Pavle Bičíkové získalo skutečně dobré renomé.

Pro letošní turistickou sezonu získalo středisko již skutečně ideální umístění - na horním rohu 
náměstí, což mu zajišťuje maximální kontakt s turisty. Zatím jsou zde zaměstnáni stále jen 2 
pracovnice a v letním období brigádník. Vedení organizace usiluje o navýšení na 3 stálé 
zaměstnance, aby mohl být plně zajištěn provoz a vedoucí střediska by se přitom mohla věnovat 
přípravě publikací, výstav a jiných způsobů prezentace města a celého Českého ráje.
V letní sezoně poskytovalo středisko své služba 7 dnů v týdnu. K nejčastějším patřilo 
zprostředkování ubytování, zajištění půjčování kol. Např. jen za měsíc červenec využilo novou 
kancelář na náměstí 4.500 návštěvníků (1.700 Čechů, 1.200 Němců, 800 Holanďanů ad.) V měsíci 
srpnu byla návštěvnost sice poněkud nižší, ale přesto se pohybovala kolem 100 osob denně. 
Negativní roli zde jistě sehrály i letošní povodně.

Městské informační středisko v r. 1997 nabízelo tyto služby:
a) obyvatelům Turnovska:
- informace o jízdních řádech, firmách apod.
- informace o kulturních akcích včetně celoročních přehledů
- prodejní činnost (předprodej vstupenek, pohlednice, známky na popelnice apod.)
- informace o ztracených a toulavých psech

b) návštěvníkům Turnova z tuzemska i zahraničí
- poskytování informací o turistických zajímavostech včetně propagačních materiálů
- zprostředkování ubytování klientům za provizi
- informace o ubytovacích možnostech (zdarma)
- zprostředkování průvodcovských služeb

Z další činnosti je třeba opět připomenout vydávání propagačních materiálů věnovaných nejen 
Turnovu, ale celé oblasti Českého ráje. V letošním roce byl tak jako v předchozích letech vydán 
celoroční kalendář kulturních akcí a pak samostatně kalendář akcí uspořádaných u příležitosti 725. 
výročí Turnova. Následovala reedice barevných i černobílých letáků i propagační mapy Turnov - 
Český ráj. Vysokou kvalitu má propagační materiál Hruboskalské skalní město, který je plně 
srovnatelný s podobnými materiály vydávanými v zahraničí.
Nemenší význam mají nejrůznější výstavy a veletrhy cestovního ruchu, které se každoročně konají 
např. v Brně a Praze. Těch se MIS účastní většinou společně se Semilami nebo Libercem či 
Jabloncem. Informační středisko se také připojilo k Okresnímu muzeu ČR, které vystavovalo 



šperky ze sympozií v holandském Delftu a doplnilo tuto expozici o propagaci celého Českého ráje.
V činnosti však nastaly také problémy, ne však vinou samotného střediska. Turnovské informační 
středisko bylo členem společnosti Koridor s.r.o., a to od jejích počátků v r. 1993. Tato společnost 
měla napomáhat rozvoji cestovního ruchu v oblasti Českého ráje a Podkrkonoší. Jejími členy byly 
Hořice, Jičín, Nová Paka, Semily, Sobotka, Sdružení měst a obcí Českého ráje. To však v lednu t.r. 
vystoupilo ze společnosti, a tak se Turnov stal samostatným členem. Během roku však postupně 
společnost ztratila i většinu dalších členů, takže nakonec došlo k jejímu zániku. Je to jistě škoda, že 
po velkých plánech a slibných začátcích nastal tento útlum. Doufejme alespoň, že původní dotace 
od U.N.D.P. OSN, díky které byla informační střediska vybavena tím nejnutnějším, bude mít do 
budoucna efekt alespoň v tom, že ve většině měst prokázaly tyto instituce svou potřebnost a 
užitečnost a budou zachovány. Turnovské informační středisko se tedy začalo více orientovat na 
užší spolupráci a projekty v rámci Euroregionu NISA.

Sdružení měst a obcí Českého ráje

Toto sdružení včetně nadace "Rozvoj Českého ráje" si v době svého vzniku předsevzalo podílet se 
ve vzájemné spolupráci na všestranném rozvoji tohoto regionu. Vzhledem k tomu, že se jeho 
současné aktivity odehrávají především na poli propagace, je informace o jeho činnosti zařazena na 
toto místo.
V minulých letech bylo vydáno několik zajímavých informačních materiálů o památkách a přírodě 
Českého ráje. Nyní se hlavní iniciátor tohoto sdružení prom. fil. V. Jenšovský věnuje především 
vydávání vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám.
V letošním roce se někteří členové zapojili do jednání ve věci zámku Hrubá Skála. Tento objekt byl 
nabízen současným vlastníkem a.s. Gen k prodeji, ačkoli v předchozím období sloužil k rekreaci 
pracujících a byl majetkem odborů.

Turnovský zpravodaj

Původní kulturní přehled již během minulého roku měnil tvář, ale zásadní změny se dočkal až letos. 
V jubilejním roce se postupně rozšiřoval jeho obsah natolik, že se stával obsáhlým zdrojem 
informací o životě města, a to nejen ze strany Městského úřadu, ale prostřednictvím různých rubrik 
i anket také o dalších oblastech zdejšího dění.
Vzhledem k tomu, že tato informovanost vůči občanům byla nanejvýš potřebná a stále 
nedostatečná, projednala městská rada i nejnutnější navýšení financí na vydávání tohoto měsíčníku. 
Nakonec přijala i návrhy hlavního iniciátora těchto změn V. Feštra, ředitele TKS, které zpravodaj 
redakčně zajišťovalo. Od nového roku měl mít totiž zpravodaj nejen novou podobu, ale i nový 
název - Hlasy a ohlasy Turnova.

Krkonošské noviny

Tento deník měl i v letošním roce redakci přímo v Turnově. Zprávy z města a nejbližšího okolí 
zajišťoval jeden redaktor - Otakar Grund. Jeho práce byla při tomto obsazení skutečně náročná, 
zvláště když se snažil navštěvovat co nejvíce akcí osobně - městským zastupitelstvem počínaje a 
kulturními či sportovními akcemi konče. Snad toto maximální pracovní vytížení občas vedlo k 
drobným chybám v některých příspěvcích.

Pojizerské listy



V tomto roce se postupně vytvořilo nové redakční obsazení pod vedením Mgr. Jiřího Vlasáka. 
Levicové názorové zaměření vydavatelů i samotného šéfredaktora začalo stále více ovlivňovat 
obsah tohoto tradičního turnovského týdeníku a dávalo mu poněkud jiný charakter. Sami vydavatelé 
se však proti jakékoli výtce tohoto druhu ostře ohražovali a nejednou zajiskřily vzájemné útoky 
mezi nimi, RTT (JUDr. Brunclík) a redakcí Turnovského zpravodaje, zvláště když tato dvě média 
dostávala na svou činnost příspěvky z městského rozpočtu. Při objektivním hodnocení však nelze 
říci, že by tato skutečnost nějak ovlivnila nestrannost, "veřejnoprávnost" a kritičnost těchto dvou 
uvedených redakcí.
I když se Pojizerské listy snažily přinášet zprávy a informace co nejrůznější, byly vítány zvláště 
takové kauzy, jako např. "Modrá hvězda". To byl okruh problematiky, která na stránkách listů našla 
vždy dostatek prostoru.
Obsazení redakce se postupně formovalo, objevovali se noví dopisovatelé, byla snaha pokrýt co 
nejširší území např. až na Českodubsko a do oblasti Podkrkonoší. Vznikaly nové rubriky,jiné svou 
existenci skončily (jako např. měsíční vlastivědná příloha Pekařova společnosti ČR), prostor byl 
dáván názorům čtenářů Přes všechny problémy se vydavatelům dařilo Pojizerské listy udržet.

Turnovské listy

Vydavatel Pojizerských listů se pokusil vydávat v čtrnáctidenním intervalu také tiskovinu, která by 
byla věnována speciálně Turnovu. Úroveň těchto novin však byla slušně řečeno zcela nevyhovující 
a diletantská. A tak si tento pokus mnoho příznivců nezískal.
Od Ještěda k Troskám

Vlastivědný sborník je vydáván s maximálním úsilím vydavatelů zajistit jeho existenci finančně. 
Takováto tiskovina se samozřejmě nezaplatí prodejem, a tak je velkou pomocí např. příspěvek z 
městského rozpočtu nebo v letošním roce grant od Open Society found, což je nadace podporující 
tyto aktivity vedoucí k rozvoji občanské společnosti.
Po redakční stránce je sborník spojen se jménem prom. fil. Václava Jenšovského, který nezištně 
věnuje této práci mnoho svých sil.
I když příspěvky ve sborník nepředstavují nejvyšší odbornou úroveň, zaplňuje tento titul mezeru v 
nabídce pro zájemce o regionální historii.

Regionální televize Turnov - RTT

Z turnovské televize se díky jejímu tvůrci již stal výjimečný místní informační fenomén. 
Veřejnoprávnost, ke které se provozovatel plně hlásí, je zajišťována i příspěvkem z městského 
rozpočtu na její provoz (v r. 1997 to bylo 600 tis. korun). Na podzim schválilo městské 
zastupitelstvo na návrh JUDr. Brunclíka radu pro RTT a zpravodaj, která je složena za zástupců 
všech politických subjektů v MZ zastoupených. Měla by do budoucna, zvláště pak v příštím 
volebním roce, bdít na nestranností této regionální televize financované z veřejných prostředků.
Reportáže obměňované dvakrát týdně v nepřetržitém vysílání sleduje v Turnově, Příšovicích a 
Ohrazenicích odhadem 6.500 diváků (kabel, STA). Navíc jsou televizní přijímače umístěny ve 
veřejných budovách jako je Městský úřad, Městská nemocnice, banky apod. Pravidelně zde 
zaznívají informace z činnosti Městského úřadu, jednání zastupitelstva, zajímavé jsou rozhovory s 
organizátory různých aktivit i aktuální ankety mezi občany, zpravodajství o kulturním dění atd. Dále 
je signál RTT šířen vzduchem do obcí Všeň, Ploukonice, Příšovice, Modřišice, Přepeře, Pěnčín, 
Čtveřín, Doubí, Sychrov, Ohrazenice, Paceřice, Jenišovice.
Svou výjimečnou funkci osvědčila televize i při zprostředkování aktuálních informací v době 



letošních povodní. Z toho vyplynula ze strany JUDr. Brunclíka iniciativa na vytvoření záchranného 
sdělovacího systému, který by se mohl stát modelovým pro celorepublikové řešení tohoto 
problému.
Zajímavým dokumentárním počinem tohoto jubilejního roku bylo zpracování filmové kazety o 
Turnově našich dnů. Byla příhodně nazvána "Vzkazy dětem našich dětí" a turnovští občané ji 
dostali přímo pod vánoční stromeček.



Kronika Města Turnova za rok 1997 - VIII. SPORT

V úvodní části této kapitoly by měly být zmíněny dvě významné události, které se týkají nejen 
tělovýchovných jednot a klubů jednotlivě, ale života a dalšího vývoje sportu ve městě všeobecně. 
Jedná se především o již šestý ročník ankety o nejlepšího sportovce města Turnova a pak o koncepci 
budoucí podpory sportu ze strany města, kterou zpracovala sportovní komise.
Slavnostní večer, v jehož průběhu byly vyhlášeny výsledky ankety o nejlepšího sportovce města 
Turnova za rok 1997, se konal ve společenském sále SUPŠ 12. března. Této slavnostní události se 
zúčastnili nejen samotní sportovci, ale i představitelé města starosta JUDr. Václav Šolc a 
místostarosta Ing. Milan Hejduk spolu s příznivci sportu z řad zastupitelů. Slavnostní ráz večera 
doplnil svým vystoupením mladý soubor Jazz kvintet.
Již samotné nominace svědčily o vynikající úrovni turnovského sportu. Objevily se zde i tituly 
mistrů světa, republiky a mnoho dalších výborných výsledků. Jelikož ve sportu, na rozdíl např. od 
kultury, je možné výsledky měřit, mají hodnotitelé svou práci přece jen poněkud usnadněnou. Proto 
i následující přehled může být uveden v přehledné výsledkové formě.

Jednotlivci
(18 navržených sportovců)

1. Jakub OMA, 17 let, TJ Turnov
Radiový orientační běh
Dvojnásobný mistr světa juniorů v r. 1997 (v jednotlivcích i ve družstvech)
2. Michaela OMOVÁ, 16 let, TJ Turnov
Radiový orientační běh
Mistryně světa v kategorii žen v r. 1997
3. Petr STEHLÍK, 20 let, Atletický klub AC Turnov
10 nejlepší koulař na ME do 23 let, 3. nejlepší vrhač v ČR

4. Antonín ŽALSKÝ, 17 let, Atletický klub AC Turnov
Velká naděje pro českou atletiku v hodu diskem a ve vrhu koulí, český dorostenecký rekordman a 
mistr ČR

5. Michal HANIČ, 86 let, Atletický klub AC Turnov
Populární turnovský superveterán - dvojnásobný mistr světa veteránů v běhu na 5 a 10 km z MSV
v jihoafrickém Durbanu 1997

Kolektivy
(11 návrhů)

1. Atletický klub AC Turnov - družstvo mužů A.
Historický postup turnovských atletů do nejvyšší soutěže družstev - do extraligy

2. Radiový orientační běh, TJ Turnov - družstvo juniorů
Jakub Oma a Petr Jelínek - Mistři světa juniorů 97 v družstvech

3. Stolní tenis TJ Sokol Turnov - muži A
Družstvo hraje I. ligu st. tenisu a i pro další sezonu ji pro Turnov zachová. V r. 1998 budou hrát
I. ligu i ženy.

Sportovní naděje



(6 návrhů)
1. Blanka FOLPRECHTOVÁ, 15 let, TJ Turnov,
oddíl OB a MTBO
Trojnásobná mistryně ČR v orientačním běhu (v dorostu v lese a na lyžích v ženské štafetě
i na kole)
2. Michal STUDNIČKA, 13 let, TSC Turnov, oddíl judo
Vítěz několika turnajů - Velkých městských cen

3. Jan VLASÁK, 13 let, Taneční a pohybová škola ILMA
Mistr Evropy v tanečním stylu Electric boogie

Trenér roku
(10 návrhů)

1. MUDr. Jana OMOVÁ, TJ Turnov
Radiový orientační běh

2. Dušan KRÁL, AC Turnov
Atletika / vrhy

3. Miroslav DRAHOŇOVSKÝ, AC Turnov
Atletika / běhy

Sportovní akce
(13 návrhů)

1. Atletický mítink Turnovské memoriály 97, AC Turnov
2. Bike Fest 97 - festival horských kol
3. Lyžařská škola 1997 - Klub lyžařů Turnov

Zlatá kniha turnovského sportu

K celkovému počtu 72 jmen zasloužilých osobností v turnovském sportu v minulých ročnících 
ankety letos přibyli tito ocenění:
Jiří VALEŠ, atletika - AC Turnov
Rudolf JEČNÝ, Tenisový klub Turnov
Lubomír FRANCŮ, házená dívek a žen - TJ Turnov
Květoslav ŠONSKÝ, volejbal - TJ Turnov
Hynek MAREŠ - zakladatel orientačního běhu
+ Eduard FOLPRECHT nejstarší - zakladatel orientačního běhu
+ Jaromír LEBEDA - TJ SOKOL Turnov (starosta)

V listopadu letošního roku předložila sportovní komise (spolu s místostarostou Ing. Hejdukem) 



městskému zastupitelstvu zajímavý a obsáhlý materiál - Zprávu o dnešním stavu a budoucnosti 
sportu v Turnově. Kromě výčtu sportovních jednot a klubů jsou zde popsány problémy, které mají 
tyto subjekty se správou objektů, v nichž provozují svou činnost. Tyto nemovitosti nejsou v dosti 
dobrém technickém stavu a budou do budoucnosti vyžadovat větší investice. Dalším problémem je, 
že činnost sportovních zařízení v Turnově je zajišťována díky dobrovolné práci mnoha funkcionářů. 
Město by tedy mělo alespoň v nejnutnější míře zajistit do budoucna tyto dvě sféry. Vždyť jenom 
počet evidovaných členů je 3.250 a sportovní zařízení jsou využívána zdejšími školami a dalšími 
zájemci. To, že zastupitelstvo projevilo svým usnesením vůli zajistit v městském rozpočtu pro příští 
rok finanční krytí alespoň základního provozu sportovních zařízení, bylo důležitým a zásadním 
krokem v realizování navržené koncepce postupného plnohodnotného zajištění sportovního života v 
Turnově za strany města.

Atletický klub - AC Turnov
(Pavel Šilhán, prezident)

Postup A družstva mužů AC Turnov do extraligy - to je historický úspěch, který klub zaznamenal v 
letošním roce, Nyní však již k činnosti v roce 1997 podrobněji.
Rok 1997 je již osmým rokem, kdy klub vystoupil ze svazku TJ Turnov a stal se samostatnou 
organizací. Za tu dobu si vybudoval velice dobré pozice v rámci celé České republiky, a to nejen co 
do početnosti členů, ale i finančního zajištění sportovní činnosti, která v letošním roce dosáhla výše 
1.203 tis. korun (z 30 tis. před deseti lety).
Nesrovnatelná je i výkonnost. Před deseti lety bylo družstvo AC Turnov na 3. místě v oblastním 
přeboru na potýkalo se s nedostatkem závodníků. V současné době jsou zde dvě družstva mužů, 
přičemž A družstvo suverénně zvítězilo ve finále 1. ligy a postoupilo do extraligy, což je zatím 
největší sportovní úspěch v dosavadní historii klubu. B družstvo závodí ve II. lize stejně jako 
družstvo žen.
K 31. 12. je evidováno na 400 členů, z nichž je více jak 250 aktivních atletů a atletek ve všech 
věkových kategoriích.
Klub vlastní atletický areál v odhadní ceně 5.633 tis. korun včetně tenisového kurtu. V letošním 
roce zde byly investovány další 2 miliony do nových sektorů pro výšku a oštěp s povrchem Mondo. 
Tuto akci se podařilo realizovat díky příspěvku města ve výši 1 mil, nadace Preciosy přidala 150 tis. 
a 850 tisíc investoval klub z výtěžku vedlejší hospodářské činnosti. Plánovalo se daleko více, 
položit nový povrch i na dráze, ale dva ekonomické vládní úsporné "balíčky" vedly ke snížení 
dotace od MŠMT ČR na sport, takže byla realizace tohoto záměru oddálena. Klub se však tohoto 
plánu nevzdal a bude jednat o slíbených dotacích i nadále.
Družstvo A mužů:
A nyní již k výsledkům sportovní činnosti. Jak bylo uvedeno, podařilo se družstvu A mužů po 
tříletém úsilí zvítězit v obou kvalifikacích I. ligy s historickým náskokem 178 bodů a postoupit do 
extraligy pro rok 1996. Jasné vítězství nad družstvy Plzně, Brna, Ústí n. O., Bíliny a Opavy má i 
svou odezvu nejen u sportovní veřejnosti, ale stouplo renomé turnovského klubu především v 
atletických kruzích.
V bojích o postup byl velkou posilou polský desetibojař Sebastian Chmara (v 1. kole kvalifikace v 
Brně zajistil družstvu 49 bodů a v 2. kole v Plzni dokonce 56 bodů). I jeho kolegové. Robert 
Michniewski a Rafal Oziminski byli pro postup rozhodující. Nejúspěšnějším Turnovákem byl Petr 
Stehlík (celkem 74 bodů), ale vedení klubu si je vědomo zásluh celého kolektivu.
Pro příští atletickou sezonu bude jistě opět nejvýraznější osobností družstva Polák Chmara, který se 
stal halovým mistrem Evropy v sedmiboji ve španělské Valencii. K důležitým oporám by měli patřit 
i další polští závodníci Wyrzikowski, Michniewski a Oziminski. Novou polskou tváří bude 
tréninkový partner Chmary K. Amdrzejak. Pro nadcházející sezonu je připraveno hostování i 
dalších hráčů z českých klubů.



V letošní halové sezoně dosáhli výborných výsledků běžci - Martin Brusák, Petr Pícha a Aleš 
Drahoňovský. Dvojkou v republice je nyní koulař Petr Stehlík (18,30m). Zmínit je třeba i Jana 
Vlačihu, který v letošní halové sezoně získal kompletní sadu medailí a vedení klubu plánuje, že se 
napříště zaměří pouze na výšku, což by mělo přispět ke zlepšení jeho výkonnosti. Lukáš Melich 
vytvořil nový juniorský rekord v břemenu, což by mělo signalizovat jeho zlepšení v kladivu.

Družstvo B mužů:
Muži z tohoto družstva bojovali v letošním roce ve II. lize, ale nebyli již tak úspěšní, jako jejich 
kolegové z A mužstva. Svou vinu na tom má i v mnohých případech vedením kritizovaný méně 
zodpovědný přístup závodníků. Pro novou sezonu budou stát v jeho čele nové vedení - Mikeš, 
Sajdl, Kaplan.

Družstvo žen
I toto družstvo bojovalo v II. lize a během sezony se podařilo sestavit výborný kolektiv, v němž 
spolu výborně vycházely závodnice všech věkových kategorií (ženy, juniorky, dorostenky, žákyně). 
Konečné 3. místo bylo nakonec způsobeno výpadkem ve 3. kole, kde některé závodnice bohužel 
chyběly. Pro novou sezonu získalo vedení klubu dvě posily z Polska. Cílem je získat umístění do 3. 
místa.

Žákovská družstva
V atletickém klubu je tradičně věnována pozornost sportovním oddílům žactva, které jsou zálohou 
budoucích úspěchů. V letošní sezoně bojovala žákovská družstva se střídavými úspěchy, ale 
všechna se pro příští sezonu probojovala na úroveň oblastních závodů. Pro příští rok by také měla 
být trenérská dvojice V. Miklová a V. Matějka (učitelé I. ZŠ) posílena o Dušana Krále, Ten byl 
jmenován novým trenérem Centra talentované mládeže v Turnově.

Závodníci Atletického klubu zaznamenali mnoho úspěchů, proto vyjmenujme alespoň medailisty 
České republiky:
Muži:
Petr Stehlík - 3. místo v ČR ve vrhu koulí (18,47 m)
Martin Brusák - 2. místo v ČR v běhu na 3.000 m v hale (8:08, 93)
Ženy:
Markéta Procházková - mistryně ČR v hodu kladivem
(55, 44 m)
Junioři:
Michal Balcar - 3. místo v ČR v běhu na 5.000 m
(15:38, 0 min)
Jan Vlačiha - 3. místo v ČR ve skoku vysokém (209 cm)
Dorostenci:
Antonín Žalský - 3 tituly mistra ČR - v kouli v hale (18,25 m), v kouli na dráze (17,71 m)
v disku (55,26 m)
3. místo na OH Evropské mládeže v Lisabonu (disk)
5. místo na OH Evropské mládeže v Lisabonu (vrh koulí)
Lukáš Melich - mistr ČR v hodu kladivem (72,84)
Dorostenky:
Kamila Kolníková - 2. místo v ČR v hodu kladivem
(43, 28 m)
Žáci:
Lukáš Hudeček - získal 83,5 bodů za družstvo starších žáků
Dušan Král - získal 77 bodů za družstvo starších žáků



Žákyně:
Jana Svobodová - získala 120 bodů st. žákyně
Irena Kobosilová - získala 116 bodů, st. žákyně

Všichni tito medailisté byli vyhodnoceni jako nejlepší atleti AC Turnov za rok 1997. V anketě o 
nejlepšího sportovce Turnova za rok 1997 nebyli z pohledu vedení klubu turnovští atleti již tak 
úspěšní jako v jiných letech. V jednotlivcích obsadili 3. - 6. místo, ale vítězní byli v družstvech za 
svůj vynikající postup do extraligy. Získali ocenění také za nejlepší sportovní akci - tradiční 
Turnovské memoriály. Trenéři klubu obsadili 2. a 3. místo. Atletický klub AC Turnov prožil 
náročnou a zároveň velmi úspěšnou sezonu. Vedení klubu, trenéři i závodníci se jistě chystají, že v 
této vzestupné cestě budou pokračovat i v roce následujícím.

Tělovýchovná jednota - TJ Turnov
(RNDr. Otto Jarolímek, předseda)

Rok 1997 přinesl jednotě úspěchy na poli sportovním, a co je zvláště potěšitelné, rozrostla se o další 
dva oddíly - radiový orientační běh (ROB) a rogaining, přičemž prvně jmenovaný dosáhl, tak jako v 
předchozích letech, významné úspěchy i v měřítku mezinárodním. Jednota sdružuje 18 oddílů, které 
mají celkem 728 členů.
Přišly však samozřejmě i problémy, se kterými se museli potýkat zvláště členové výboru TJ. 
Náročná byla např. celková revize technického stavu veškerého nemovitého majetku. V druhé 
polovině roku byl v centru pozornosti další problém - sokolovna Mašov a její nezbytná 
rekonstrukce /především topení a elektroinstalace). Ta však již přesahovala finanční možnosti 
jednoty. Vzhledem k tomu, že tato budova není pro činnost TJ nezbytná, byl po dlouhých jednáních 
se zástupci SPV Mašov a vedení města připraven návrh na bezplatný převod do majetku města 
Turnova. V této budově, tak jak to bývalo při výstavbě těchto zařízení zvykem, je totiž restaurace, 
salonek pro schůze zájmových organizací využívaný také jako volební místnost apod. Proto by zde 
mělo být zachováno toto polyfunkční zařízení jako přirozené kulturní centrum této okrajové části 
města Turnova. Nejdříve schválila tento převod mimořádná valná hromada TJ a na prosincovém 
jednání tento návrh přijalo i městské zastupitelstvo.
Pro TJ Turnov je samozřejmě důležitá nejen spolupráce jednotlivých členských oddílů, ale 
samozřejmě i vztahy k ostatním sportovním organizacím. Ty se ve většině případů vyvíjejí 
korektně, ale dlouhodobě se vlečou spory s TSC Turnov. Jedná se především o nevyjasněné 
vlastnické vztahy k hotelu Sport, takže je nakonec celý spor řešen soudní cestou.
Problémy se vyskytly během roku i ve vztahu k Okresnímu výboru Českého svazu tělesné výchovy, 
kde měla TJ Turnov svého zástupce (Ing. Fišer). Ten se však vzhledem k nekoncepčnosti práce této 
organizace přestal zúčastňovat jejích jednání. I když se OV ČSTV přetransformoval na Okresní 
sportovní a tělovýchovné sdružení s vlastní právní subjektivitou, nezměnilo to nic na nefunkčnosti 
této organizace, která z pohledu jednotlivých členů ztrácela pro jejich činnosti význam. TJ Turnov 
tak především kritizovala rozsáhlý byrokratický aparát, který je udržován ze zdrojů, jež by mohly 
být použity pro potřeby sportu daleko efektivněji.
Sportovní činnosti jednotlivých oddílů TJ budou podrobněji věnovány následující odstavce, ale nyní 
v úvodu alespoň několik údajů o největších úspěších členů TJ Turnov.
V roce 1997 získali dva reprezentanti v radiovém orientačním běhu titul nejvyšší - titul mistrů světa. 
Byli to Michaela Omová v kategorii žen v pásmu 3,5 MHz a Jakub Oma v kategorii juniorů v téže 
disciplině. Uznání si zaslouží jistě i další, jako např. dvojnásobná dorostenecká mistryně ČR v 
orientačním běhu Blanka Folprechtová, člen Musher clubu Michal Marek za titul mistra ČR a 5. 
místo na mistrovství světa ve skandinávské kategorii, mistři ČR v rogainingu Helena Matoušková a 



Václav Zakouřil ml. Dvojnásobným mistrem ČR v MTBO se stal Tomáš Havel a jeho oddílové 
kolegyně získaly tento titul v závodě družstev. Úspěšní byli i reprezentanti v kolektivních míčových 
hrách - házené, basketbalu a volejbalu. O dobré výkony se však snažili i členové ostatních oddílů, 
kteří dělají svůj sport s nadšením. Toto by však nebylo možné bez obětavé práce trenérů i ostatních 
funkcionářů oddílů.

Akademický atletický klub - AAK
(předseda RNDr. Aleš Linka, CSc., 32 členů)

Klub pracuje třetím rokem a v této sezoně již zaznamenal výraznější sportovní úspěch, a to třetí 
místo v oblastní soutěži družstev mužů. Nejlepším sportovcem byl vyhlášen Tomáš Rýdl, jenž byl 
oporou oddílu hned ve třech sektorech - tyčkařském, překážkářském a výškařském. Kromě 
výkonnostního sportu se členové účastní i soutěží pro neregistrované, pořádají společné kulturní a 
jiné akce.

Basketbal
(předseda Tomáš Mareš, 68 členů)

Oddíl se skládá ze tří družstev a čtvrté, složené z těch nejmenších, teprve vzniká. Všechna hrají 
Východočeský oblastní přebor.

Cyklistika
(předseda Mgr. Jiří Vlasák, 14 členů)

Oddíl sice poněkud v tomto roce zeštíhlel co do počtu členů (přes sezonu jich měl 22, v závěru roku 
14), ale přesto se mu podařilo organizačně zvládnout nejen závody Turnovského poháru a 
Pojizerské ligy, ale především dva náročné podniky České kooperativy Extraligy Masters. Také 
přímo v závodech dosáhli členové pořádajícího oddílu slušných výsledků. Vzhledem k nízké účasti 
na Turnovském poháru, otevřených oddílových závodech, bylo na výroční schůzi rozhodnuto 
letošním třetím ročníkem závody ukončit. Vzhledem k tomu, že se již po třetí stal vítězem domácí 
Aleš Šťastný (z Koberov), zůstane mu pohár natrvalo. V tomto roce obsadil v celé Pojizerské lize 3. 
místo.

Házená
(předseda Mgr. Petr Ouvín, 82 členů)

Rok 1997 byl pro členy oddílu přes všechny problémy, které se vyskytly, poměrně úspěšný. Rok je 
tradičně zahájen hojně navštěvovanou společenskou událostí - Reprezentačním plesem házené. 
První sportovní akcí pak byl Český pohár mužů a žen (1. kolo). Následoval letní turnaj žen, dále již 
VI. ročník "Memoriálu Jaroslava Jelínka" (soutěž mužů), na kterém se představilo pět mužstev z III. 
ligy a jedno z II. ligy. Ozdobou podzimu se stal již tradiční turnaj minižákyň a mladších žákyň, 
kterého se zúčastnilo na 20 družstev ze všech koutů České republiky. Někteří účastníci přijeli i ze 
zahraničí. Letošní ročník byl uspořádán u příležitosti 725. výročí města Turnova a byl nominován 
do ankety o nejlepší sportovní akci roku 1997. A nyní v krátkosti o jednotlivých družstvech:



Muži (TJ Stavby Ouvín Turnov)
Začátek roku nebyl pro mužstvo úspěšný - v I. kole Českého poháru bylo vyřazeno. Po úspěšném 
podzimním vstupu do III. ligy muselo družstvo pod vedením trenérů J. Těhnika a B. Těšiny 
usilovat, aby si toto postavení udrželo i nadále. To se nakonec podařilo a turnovští házenkáři 
skončili na 9. místě z 12 účastníků. V "Memoriálu J. Jelínka" se v silné konkurenci podařilo obsadit 
2. místo. V podzimním kole III. ligy se podařilo po raketovém startu dosáhnout zatím nejlepšího 
výsledku - 3. místa a předstihnout např. Hradec Králové, Pardubice, Ústí, Chomutov ad. Poslední 
akcí roku byla účast na I. ročníku "Vánočního turnaje" ve Varnsdorfu, odkud si hráči přivezli první 
místo.

Ženy "A" (TJ Granát Turnov)
Počátek roku se neobešel beze změn, a to nakonec jistě přispělo k tomu, že se nepodařilo udržet 
vynikající umístění ve II. lize, a to i přes značné úsilí hráček a trenéra J. Vološčuka. Nakonec se 
však po reorganizacích ženských soutěžích družstvo ve II. lize udrželo a po kvalitním podzimním 
kole nové sezony 97/98 obsadilo nakonec předposlední 7. místo.

Ženy "B" (TJ Turnov)
Družstvo bylo vytvořeno v červnu minulého roku především z mladších hráček. Jako účastníci 
severočeské divize žen obsadily ženy jako nováčci celkově 5. místo. Pak však šest hráček odešlo a 
družstvo již ztratilo původní souhru. Přesto se podařilo získat 6. místo.

Mladší žákyně (TJ Turnov)
Jarní kolo bylo dohráno v kategorii minižákyň s umístěním na 2. místě z 5 účastníků v Oblastním 
přeboru východních Čech. Velkým úspěchem byl postup do finále Mezinárodního turnaje na 
Slovensku (Kolárovo) a celkově 4. místo. Družstvo na podzim vstoupilo do soutěže mladších žákyň 
a hned tuto soutěž vyhrálo. V podzimním turnaji získaly žákyně v domácím prostředí 5. místo z 
dvaceti účastníků. Dvě hráčky. P. Čápová a Z. Píšová, byly nominovány do tzv. "Olympijského 
výběru" pro Východočeský kraj.

Kanoistika
(předseda Ing. Zd. Fišer, 36 členů)
Sportovní aktivita členů se zaměřila opět především na slalom a sjezd na divoké vodě, kde se 
závodí ve čtyřech tradičních kategoriích, k nimž přibyla nově kategorie raftů (R4). V klubu probíhá 
generační výměna, a tak aktivní závodní činnost provozovalo pouze 12 členů, těsné spojení s 
turnovským oddílem vodních skautů sice přivádí do oddílu nové členy, ale pojetí sportovní činnosti 
ve skautském oddíle je však odlišné a nevede členy k výkonnostnímu sportu.
Zlepšení se očekává od nově ustaveného oddílu mladých začínajících kanoistů, jejichž tréninkový 
program je zaměřen na závodní činnost.
Výše uvedené skutečnosti tedy ve svých důsledcích ovlivnily výsledky oddílu ve výkonnostním 
sportu. V celostátní konkurenci se turnovští závodníci neprosadili a jejich výsledky stačily pouze na 
3. výkonnostní třídu a obhájení práva startu i v r. 1998. Pouze účast v Českém poháru veteránů, 
který se jel letos poprvé, přinesla úspěchy - 6. místo manželů Jarolímkových. Také turnovský raft se 
poprvé účastnil závodů a získal 3. výkonnostní třídu. Pouze kombinovaná posádka s Elektro Praha 
byla v této disciplíně úspěšnější a v konečném pořadí ve sjezdu obsadila v ČP 10. místo
Většina členů turnovského oddílu však provozuje kanoistiku rekreačně, péče je věnována údržbě 



areálu loděnice, opravám lodí atd. V červnu pak byly uspořádány tradiční závody pramic, mezi 
turnovskou veřejností značně oblíbené a hojně navštěvované.

Lední hokej
(předseda D. Anděl, 24 členů)
Činnost oddílu je spojena s Daliměřicemi a plochou, která je v mrazivých zimních dnech 
upravována nejen pro členy, ale pro celou turnovskou veřejnost. Škoda je, že je takových 
příhodných dnů v posledních letech tak málo. Po odchodu hráčů i funkcionářů tuto činnost vyvíjí 
jen malá skupinka nadšenců, která se značným pracovním i finančním nasazením tuto záslužnou 
činnost, určenou především dětem, vykonává.
Malá kopaná
(předseda St. Hlubuček, 11 členů)
Oddílu se podařilo organizačně zajistit již třetí ročník ligy. V této místní soutěži se každý víkend 
bojuje o body na daliměřickém hřišti. O popularitě soutěže svědčí velký zájem a stále rostoucí počet 
zájemců o účast.

Musher club
(předseda akad. soch. J. Marek, 10 členů)
Polovina členstva se pravidelně zúčastňuje závodů a dosahuje velmi dobrých výsledků. Je to 
především M. Marek s 1. místem na MČR a Marek senior s 6. místem v kat. S. Michal Marek pak 
získal na mistrovství světa v rakouském Annabergu 5. místo. Dobré umístění dosahovali členové i v 
podzimních závodech "na suchu", a to mezi 1. - 5. místy.

M T B O
(předseda E. Folprecht, 143 členů)
Tento druh sportu - orientační jízda na horském kole - je poměrně mladý. Oficiálně vznikla v r. 
1993 pod Českým svazem orientačního běhu.
V roce 1997 se uskutečnil 4. oficiální Český pohár, jehož jednotlivých závodů se členové 
turnovského oddílu účastní. Ti nejlepší postoupili ne Mistrovství České republiky, kde v tomto roce 
byly získány 3 mistrovské tituly. Stalo se tak zásluhou juniora T. Havla (sprint, dlouhá trať), který 
se nejlépe umístil i v celkovém hodnocení v juniorské kategorii.První místo obsadila také štafeta 
žen (Folprechtová J. a B., Kvapilová V.) Bronzovou medaili přivezli z MČR J. Folprecht (kat. 
veteránů) a E. Folprecht (kat. mužů). Tento závodník byl zařazen i do reprezentace ČR a startoval 
ve štafetě, která obsadila na Mezinárodním mistrovství Francie 2. místo.

Orientační běh
(předseda RNDr. M. Šulc, 76 členů)
Tento početný oddíl TJ Turnov má za sebou opět úspěšný rok a stále prokazuje, že patří dlouhodobě 
mezi nejúspěšnější v ČR. Nejlepší závodnicí byla pro letošní rok bezpochyby dorostenka Blanka 
Folprechtová, vždyť získat mistrovské tituly v lyžařském i letním OB se nepovede každému. K 
tomu přidala i titul v orientačním závodě na kole, v ženské štafetě (s J. Folprechtovou a V. 
Kvapilovou) za MTBO. Rovněž přispěla k úspěchu dorosteneckých štafet, které obsadily dvakrát 4. 
místo a 5. místo na Mistrovství ČR štafet (smíšené sedmičlenné družstvo). Úspěšně v orientačním 
běhu závodí i ti, pro něž je hlavní disciplínou ROB (/M. a J. Omovi, P. Jelínek). V celoroční soutěži 
31 dorosteneckých klubů získali turnovští 6. místo v ČR a dvě dorostenky - Bl. Folprechtová a M. 
Kulhavá - se díky svým výsledkům zařadily do reprezentace ČR.
V tomto roce lze ve výčtu úspěchů dále uvést zisk celkem 12 licencí A (I. VT) v lyžařském a letním 
OB, 13 umístění závodníků a štafet do 10. místa na Mistrovství ČR, 9 titulů oblastního přeborníka 



Ještědské oblasti OB. Čtyři žáci (O. a L. Holasovi, Z. Brožová, J. Konopáč) byli zařazeni do její 
reprezentace na Mistrovství ČR obl. výběrů.
Trenéři oddílu spolupracují se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže a napomáhají popularizaci 
tohoto sportu mezi mládeží. Je pořádána např. "Školní liga OB", proběhl již VII. ročník "Pěkné 
prázdniny v Českém ráji 1997". Ve třech etapách startovalo na 700 účastníků včetně zahraničních 
(Francie, SRN).

Rádiový orientační běh (ROB)
(předsedkyně MUDr. J. Omová, 26 členů)
Před dvěma lety byl uznán Rádiový orientační běh jako členský sport ČSTV a v letošním roce se 
stal turnovský oddíl členem TJ Turnov.
Michaela Omová vybojovala v září titul mistryně světa v pásmu 3,5 MHz v kategorii žen, v pásmu 
144 MHz obsadila v konkurenci 46 závodnic z 29 zemí světa 7. místo. V anketě O juniorského 
sportovce roku 1997, pořádané Správní radou Nadace české sportovní reprezentace ad. obsadila v 
konkurenci 73 navrhovaných 9. místo.
Jakub Oma po loňském evropském titulu v pásmu 144 MHz završil svůj tehdejší úspěch titulem 
juniorského mistra světa v pásmu 3,5 MHz. V pásmu 144 MHz obsadil 5. místo. Petr Jelínek zde 
skončil šestý a v pásmu 144 MHz jedenáctý. Společně pak získali titul juniorských mistrů světa v 
družstvech v pásmu 3,5 MHz. Všichni tři tak patří k republikové výkonnostní špičce. Všichni jsou 
také ještě nejen členy oddílu orientačního běhu TJ a AC Turnov. Ostatní, především mladší 
závodníci, sklízejí slušné úspěchy v závodech rekreačních běžců.

Rogaining
(předseda V. Zakouřil jun., 13 členů)
Letošní rok byl rokem 1 v historii oddílu, jehož členové se věnují orientačnímu běhu v extrémně 
těžkých podmínkách a kterému téměř ihned po založení bylo umožněno členství v TJ. Zájem o 
členství vzrůstá. Závody vypisované českou asociací jsou velmi náročné - téměř extrémní. Přesto již 
letos byli někteří členové úspěšní. Sedm dvojic se zúčastnilo Mistrovství ČR v Horském 
orientačním běhu v Liberci. 1. místo ve své kategorii a 2. v absolutním pořadí dosáhl pár T. 
Zakouřil ml. a H. Matoušková. V minulém roce uspořádal oddíl vůbec první Horský orientační běh 
v Čechách, na nějž by chtěli členové v r. 1998 navázat uspořádáním mezinárodního rogainingu.

Silový trojboj a kulturistika
(předseda P. Plesar, 35 členů)
Aktivita ve srovnání s minulými lety značně poklesla, členové neprojevovali zájem o účast v 
různých soutěžích. A tak se v březnu jediného závodu za klub zúčastnila Marcela Pasecká. Bylo to 
Mistrovství Čech mužů a žen v silovém trojboji v Jablonci n. Nisou, kde vybojovala ve své 
kategorii 1. místo. Kondiční kulturisté ztratili odchodem Hany Vaňátkové jedinou prestižní aktivní 
závodnici.
Samostatný orientační klub
(předseda V. Zakouřil st., 35 členů)
Klub se v tomto roce početně rozšířil, byť spíše o příznivce, kteří orientační běh aktivně 
neprovozují, ale jsou ochotni pomoci např. při pořádání různých závodů.
Také v tomto oddíle sportovní aktivita členů poněkud polevila. Nejlepších výsledků dosahovalo 
družstvo dospělých Letní OB (LOK), které se v české lize smíšených družstev umístilo na 7. místě. 
Tomáš Zakouřil získal stříbrnou medaili na Mistrovství ČR LOB na krátké trati a dostal se do 
reprezentace pro Světový pohár. Bývalí nejlepší členové klubu bratři Zakouřilové soutěží nyní za 
USK Praha a reprezentovali naši republiku na MS v Norsku.
Z mladých závodníků byla nejúspěšnější Tereza Brožová (start na MČR). Úspěšný byl i Jura 
Pospíšil v kategorii H 50, který byl v letních závodech vždy druhý z celé ČR.



Klub se zdarem uspořádal 2. závod Českého poháru štafet nedaleko Rovenska (8. června).

SPV Daliměřice
(předseda A. Louda, 77 členů)
Oddíl si tradičně udržuje poměrně početnou členskou základnu. Největším problémem zůstává 
zajišťování kvalitních cvičitelů. Pravidelná činnost probíhala v těchto složkách:
Muži, ženy - vzorné oddíly pracující stabilně a bez výkyvů.
Dorostenky a mladší ženy se často potýkají se špatnou docházkou. V oblibě zůstává cvičení žákyň a 
pokračuje i cvičení rodičů s dětmi, byť značně závislé na nemocnosti malých cvičenců. Kroužek 
fotbalistů je tvořen především mladými tatínky.

SPV Mašov
(předseda P. Taussig, 74 členů)
Hlavní část činnosti oddílu je zaměřena na rozvoj tělesné zdatnosti u mladších kategorií 
(gymnastika, cvičení na nářadí, míčové hry), u starších pak především na kondiční sport v 
tělocvičně a na hřišti za sokolovnou. Ženy se věnovaly především oblíbenému cvičení při hudbě, 
muži pak míčovým hrám a cvičení v posilovně.
V listopadu 1997 byla však tělocvična uzavřena náhlým uzavřením sokolovny z důvodu 
nevyhovující elektroinstalace a havárie ústředního topení. Vedení TJ po jednání s členy oddílu 
navrhlo zastupitelstvu převzetí tohoto víceúčelového objektu do majetku města. To bylo v závěru 
roku Městským zastupitelstvem odsouhlaseno.

Volejbal
(předseda D. Meixner, 95 členů)
Rok 1997 přinesl tomuto početnému oddílu značné problémy, především finační v souvislosti se 
soupeřením v II. lize. Družstvo A mužů si vytklo za cíl udržet si postavení v II. lize kolem 8. místa, 
tedy bez ohrožení sestupem. Přes velké tréninkové úsilí se muselo vedení tohoto A družstva potýkat 
především s celkovou hráčskou morálkou a bojovností.
Muži B vyhráli svoji soutěž (Krajská soutěž), družstvo C bylo v okresní soutěži také úspěšné.
Také ženy zůstaly ve své soutěži bez větších problémů, i když se vedení potýkalo se značnými 
změnami ve služení družstva.
Družstvo dorostu skončilo na 2. místě Krajského přeboru, i zde však přetrvávají značné problémy s 
kázní hráčů. Rovněž žákovská mužstva skončila na druhých místech.

TJ Sokol Turnov

V roce svého 135. výročí měla jednota 732 členů a jejím starostou byl Jaromír Lebeda. Svou 
činností si během uplynulých let získala nezastupitelné místo v turnovské tělovýchově.
Jednota sdružuje tři oddíly:
Oddíl základní tělesné výchovy - 164 členů
Oddíl turistiky - 312 členů
Oddíl stolního tenisu - 72 členů
Ostatních 168 členů, většinou důchodců, již neprovozuje aktivní sportovní činnost.
Do majetku TJ Sokol patří nejen budova sokolovny a část sousedního atletického hřiště, ale i letní 



středisko v Pleskotech a chata Bosna v Pasekách n. Jizerou. Ostrov u Jizery je symbolicky pronajat 
místní organizaci Junáka. Samozřejmě, že správa těchto nemovitostí je náročná finančně i pracovně. 
K hlavním stavebním akcím patřilo položení nové střechy na budovách v Pleskotech, úprava průčelí 
sokolovny.
Většina členské základny se zaměřuje na všeobecnou tělesnou zdatnost a sportovní všestrannost. 
Během týdne probíhají pravidelná cvičení žactva, dorostu i dospělých. Výkonnostní charakter má 
především družstvo stolního tenisu.
Neoddělitelnou součástí turnovského společenského života se již staly Sokolské šibřinky
K nejvýznamnějším sportovním akcím patřil již tradiční dubnový závod žactva a dorostu - Běh 
Šetřilovskem. Letošní ročník zaznamenal účast 150 závodníků. V měsíci květnu proběhly župní 
závody všestrannosti žactva.
Především v letních měsících je plně využíván areál v Pleskotech. O letošních prázdninách zda 
proběhl tábor ve 14 turnusech, a to nejen pro turnovské děti, ale i pro členy všech župních jednot.
Letošní oslavy 135. výročí obsahovaly jak kulturní, tak sportovní aktivity. Nejdříve se v září konal 
vzpomínkový večer na zakladatele Sokola Dr. M. Tyrše (165. výr. narození), v říjnu to pak byl 
slavnostní večer u příležitosti 135. výročí založení turnovské jednoty. Obě akce byly připraveny M. 
Hakenem spolu s turnovskými ochotníky a konala se v galerii Muzea Českého ráje. Oslavy byly 
završeny tělocvičnou akademií všech cvičících složek za veliké účasti diváků.
Turnovský oddíl turistů (KČT) je druhým největším v oblasti Český ráj - Pojizeří. Z 312 členů tvoří 
více než jednu třetinu mládež, a tak průměrný věk členů dosahuje pouze 36 let.
Těžiště práce oddílu je soustředěno do šesti věkových a zájmových kategorií, z nichž tři pracují s 
mládeží. V tomto roce se uskutečnilo celkem 50 akcí - lyžařských, vodáckých, cykloturistických, 
mototuristických, malé procento patřilo i vysokohorské turistice. Téměř třetina patřila pěší turistice. 
Pravidelného tábora v Herlíkovicích se zúčastnilo 230 členů. Mezi četnými aktivitami získal 
popularitu soubor dálkových pochodů "Achátová stezka". Letošní 26. ročník proběhl ve dnech 20. a 
21. září.
Oddílu je vlastní péče o značení turistických cest. V letošním roce bylo obnoveno 40 km stezek a 
vyvěšeno 12 nových směrníků. K dalším aktivitám patří i přednášky - letos Daleká Hawai, Napříč 
Marokem a Aljaška v Americe.
Činnost oddílu je tak bohatá především díky nezměrné obětavosti dlouholetých členů - E. Novotné, 
M. Smutného, D. Šorejsové, L. Šubrta, J. Tomsy, R. Trepery, M. Ulmana.
Jak již bylo řečeno, oddíl stolního tenisu je složen ze 72 aktivních členů v čele s M. Jáčem. 
Pravidelné tréninky všech složek se konají prakticky denně a tak je bývalý loutkový sál plně využit. 
Je to vlastně jediný oddíl Sokola, který pěstuje sportovní činnost na výkonnostní úrovni. Družstvo 
mužů hraje I. celostátní ligu, kde si vede jako nováček velice dobře. Družstvo žen závodí v II. lize a 
má reálnou naději postoupit do I. ligy.Ostatní družstva stojí v čele krajských soutěží.
Pravidelně čtyřikrát do roka se pořádají bodovací turnaje mládeže i dospělých, které jsou otevřeny i 
pro nečleny. tak se zásluhou stolního tenisu dostává Turnov i na stránky sportovních rubrik 
celostátního tisku.

Tělovýchovně sportovní klub TSC, Turnov II

Tento klub je základní tělovýchovnou organizací v Turnově II. Má 740 členů. Významnou součástí 
tohoto klubu zůstával i v tomto roce oddíl juda s 240 členy.
Vybavení haly poskytuje bohaté možnosti pro široké využití obyvateli. Je zde horolezecká stěna, 
hraje se zde badminton. Ve sportovní hale působí Fitcentrum Athena. Jednota zajišťuje oblíbené 
hodiny kondiční tělesné výchovy pro starší ženy, aerobic pro mladé a míčové hry pro muže.
Sportovní hala je objektem tradičně hojně využívaným sousedními školami od nižších ročníků I. ZŠ 



až po Střední integrovanou školu.
Informace o činnosti tohoto klubu jsou velmi omezené vzhledem k problematické komunikaci s 
vedením klubu, které neprojevuje zájem patřičně prezentovat svou činnost na stránkách městské 
kroniky.
FC Turnov

Turnovský fotbal si letos připomínal 95 let od doby, kdy se zde poprvé díky studentům přijíždějícím 
z Prahy na prázdniny začala provozovat "anglikánská hra s míčem". V jednom ze srpnových čísel 
(6. 8.) uveřejnily Pojizerské listy obsáhlý materiál věnovaný tomuto významnému jubileu.
Turnovský fotbalový klub, který má 150 členů, začínal na podzim minulého roku své působení v 
nižší soutěži - České fotbalové lize a toto kolo končil dokonce v druhé polovině tabulky. Jaro bylo 
úspěšnější, klub postupně získával umístění uprostřed tabulky, na konci června byl sedmý. I v 
podzimním kole se podařilo sehrát úspěšné zápasy s kvalitními soupeři, jako byli B mužstva Sparty 
a Slávie. A tak byl Turnov v říjnu již čtvrtý a podzimní kolo skončil na výborném 2. místě.
I když se turnovský fotbal neustále potýkal s finančními problémy, podařilo se práci oddílu v tomto 
roce zkonzolidovat, zklidnit, což se nakonec odrazilo v kvalitě zápasů a spokojenosti diváků.

Junák Turnov

Turnovské středisko Štika sdružuje 300 členů. V letošním roce mělo kromě běžných aktivit nelehký 
a výjimečný úkol. Bylo totiž ústředím pověřeno uspořádat Ústřední kolo Svojsíkova závodu, což je 
vlastně mistrovství republiky ve skautských disciplínách. Stalo se tak na základě minulého vítězství 
hlídky turnovského 2. dívčího oddílu v Ostravě. Velitelem závodu byl stanoven vedoucí 
turnovského střediska Ing. Tomáš Štecher.
Poslední zářijový víkend (26. - 28. 9.) se sjelo do rekreačního střediska "Na Paldě" nedaleko 
Rovenska pod Troskami 260 závodníků, přes 30 průvodců a značný počet členů technického 
zabezpečení. Ze 17 dívčích a 16 chlapeckých šestičlenných hlídek, které se probojovaly z okresních 
a krajových kol, měli vzejít vítězové, kteří budou po dva roky opatrovat putovní trofeje.
Trať závodu měla 11 stanovišť, kde byly prověřovány znalosti o přírodě, schopnost poskytnout 
první pomoc, orientovat se v přírodě, signalizovat, uzlovat atd.
V letošním ročníku tohoto nejvýznamnějšího republikového skautského závodu zvítězili těsně 
skautky a skauti z Říčan u Prahy, následovaly Karlovy Vary a Česká Třebová, třetí byly oddíly z 
Kopřivnice a Frýdku - Místku.
Akce se stala významnýmn počinem v bohatém programu jubilea města a zároveň propagací 
Turnova a Českého ráje v celé republice.
Tenisový klub

Tento klub se 135 členy vyvíjel v letošním roce svou činnost v nezměněných dimenzích, a tak jeho 
členové nepovažovali za nutné jeho činnost v městské kronice nějak obšírněji zmiňovat.

Orel Turnov

Jedná se spíše o společenskou organizaci se 71 členy a se sídlem v Jiráskově ul. čp. 126.

Klub lyžařů Turnov

Tradiční a velice aktivní turnovský klub sdružuje 205 členů. Svou činnost provozuje podle 
sněhových podmínek na vlastním vleku ve Struhách. Každoročně se může pochlubit náročnou 
organizací lyžařské školy pro děti nejen z Turnově, ale i z širokého okolí.



Ski Club Turnov

Také tento klub se věnuje práci s mládeží, pro což využívá především svou budovu na Hluboké 
(Ještědské pohoří) s vlastním vlekem.

Jízdárna Naděje

Již šestým rokem mohou nejen Turnováci, ale i návštěvníci Českého ráje, holdovat sportu, který má 
své nezaměnitelné kouzlo, a tím je jezdectví.
Na okraji Turnova - v Nudvojovicích, rozvíjí svou činnost jízdárna, kterou vybudoval mladý 
absolvent kladrubské škol David Marek. Svůj sen realizoval ve dvoře v Nudvojovicích a provozuje 
zde nejen výuku jízdy na koních, ale i léčebné hodiny pro postižené děti - tzv. hipoterapii.
Ti nejmenší si již zvykli na nedělní odpoledne, kdy se od 14 do 16 hod. koná Den otevřených dveří, 
v jehož průběhu si mohou bezplatně vyzkoušet kouzlo jízdy na hřbetu ušlechtilého koně.
Přestože má jízdárna své sponzory, musí její majitel vyvíjet různé podnikatelské aktivity, aby její 
provoz udržel. A tak zde zájemci mohou absolvovat jednotlivé výcvikové hodiny i celé kurzy, 
týdenní pobytové kurzy či turistiku po Českém ráji. V nabídce jsou i jízdy na koních pro skupinové 
školní, prázdninové nebo táborové výlety.
V současné době je v Nudvojovicích ustájeno 21 koní, soukromý majitel si zde může svého koně 
také ustájit a popř. objednat jeho výcvik.

Městské koupaliště v Dolánkách

Tento sportovní a rekreační areál přinesl v letošním roce hodně problémů a vzruchu do jednání 
městského zastupitelstva a také se stal častým tématem diskuzí veřejnosti, na stránkách tisku atd.
Již v minulém roce byl konstatován špatný technický stav celého areálu a z jednání zastupitelstva 
26. 9. 1996 vzešlo usnesení, aby byl k jednání předložen širší koncepční materiál s variantami 
rekonstrukce. To se však nestalo, a tak měli zastupitelé na jaře k dispozici jen povšechné 
konstatování ze strany Technických služeb a správy majetku - samozřejmě stav byl ještě horší než v 
roce minulém. Bazény popraskané, technologie napouštění zcela nefunkční, šatny značně 
zdevastované.
Bylo tedy chybou rady a odboru správy majetku, že nebyly vyvozeny dostatečně účinné kroky proti 
bývalým nájemcům M. Křížovi a M. Vaňátkovi. Ti měli areál pronajatý od roku 1994 a za jejich 
působení nebyla prováděna ani ta nejnutnější údržba a koupaliště již jen chátralo. Další chybou 
městské rady bylo to, že ani správa majetku ani Technické služby nebyly důrazně nuceny ke splnění 
zadaných úkolů. Proto se ani do rozpočtu nedostala větší položka na řešení této nezáviděníhodné 



situace.
Nyní bylo jaro, zasedání MZ dne 24. dubna a situace zase stejná. Za této situace bylo ale ze strany 
některých zastupitelů značně populistické, že vyvinuli maximální tlak, aby byly Dolánky otevřeny 
za každou cenu (p. Cuchý, Kerpl, Boháč ad.). Nakonec bylo přijato kompromisní usnesení - 
zprovoznit provizorně za podmínek, že technologie bude funkční, stanovisko OHS kladné a 
potřebná částka nepřevýší 600 tis. korun. Byla však spíše snaha nalézt za každou cenu východisko z 
nouze, i když samozřejmě každý chápal, že je celý přírodní areál významný nejen pro rekreaci 
místních občanů, ale má velkou důležitost i z hlediska turistického ruchu a jeho dalšího rozvoje.
Hned v nejbližších dnech se zastupitelé sešli v hojném počtu přímo v Dolánkách, přizvána byla i 
ředitelka OHS Semily a byla k dispozici podrobnější zpráva o technickém stavu. Sice byly hlasy, že 
by "stačili dva zedníci, pár koleček malty" (ing. Cuchý) a za týden by tak bylo možné uvést 
koupaliště alespoň provizorně do provozu. Tomu však při pohledu na trhliny v bazénech nemohl 
věřit ani stavební laik. Nakonec se na místě dohodlo uvést do provozu brouzdaliště pro malé děti, 
opravit sociální zařízení a pronajmout občerstvovací kiosek. Posekané trávníky a úklid by alespoň 
umožnil zájemcům využít tyto plochy a dospělí by našli koupání v blízké Jizeře na jezu. Vše by 
bylo zabezpečeno v režii Technických služeb. Znovu bylo důrazně uloženo vedení města věnovat 
pozornost přípravě potřebných materiálů, které by řešily budoucnost koupaliště včetně přilehlého 
území.

Autošťouch
O tomto neobvyklém druhu zábavy a sportu se zmiňoval kronikářský zápis i v minulém roce. Jedná 
se o závody autovraků pořádané několika finančně silnými turnovskými firmami jako reklamně 
propagační akce. Z výnosů byl údajně podporován i turnovský fotbalový klub. Závody se konaly 
každou neděli od 13. srpna 1995 na škvárovém hřišti a pořadatelů využívali i přilehlé okolí včetně 
městských pozemků. Od samých počátků však vznikaly problémy v souvislosti s velkou hlučností a 
znečišťováním ovzduší. Snahy městské ekoložky o zajištění nápravy však byly marné. V listopadu 
byla nalezena určitá možnost řešení - stavební úřad mohl požadovat projednání změny způsobu 
užívání škvárového hřiště. Z těchto důvodů se problematika dalšího konání autošťouchů dostala na 
pořad lednového jednání městské rady. Na základě negativního vyjádření referátu životního 
prostředí Okresního úřadu v Semilech s ohledem na ochranu blízkého vodního zdroje a s 
přihlédnutím ke stížnostem okolních obyvatel nedoporučila rada stavebnímu úřadu, aby povolil 
změnu užívání škvárového hřiště na tyto závody. Tím pro letošní sezonu autošťouch v Turnově 
skončil.



Kronika Města Turnova za rok 1997 - IX. OBYVATELSTVO

K 1. lednu 1997 žilo v Turnově 14.480 obyvatel. Populační vývoj měl opět sestupný trend - během 
roku 1997 se zde narodil 101 nový občan, zemřelo 180 obyvatel.
V obřadní síni Městského úřadu se konaly 32 sňatky, samozřejmě využívali Turnováci i možností v 
okolí, jako např. na zámku Sychrov či v Obecním úřadě Hrubá Skála apod. Zajímavé je zjištění, že 
byly v tomto roce evidovány v Turnově pouze 3 sňatky církevní.

Životní úroveň obyvatelstva byla samozřejmě ovlivňována průměrnou roční inflací ve výši 10 - 
12%. Naštěstí nebylo Turnovsko zasaženo vyšší nezaměstnaností. Na úřadu práce bylo v průměru 
evidováno 250 nezaměstnaných (naproti tomu v Semilech 450), a tak míra nezaměstnanosti činila 
asi 2 - 2,5%.

Bezpečnost ve městě

V Turnově zabezpečovalo tuto stránku života obyvatel jak oddělení Policie ČR, tak oddělení policie 
městské. Obě složky se trvale potýkaly s nedostatkem zaměstnanců, což bylo vzledem k vysoké 
kriminalitě v turnovské části okresu Semily pro občany zvlaště nemilé.
Z celkového počtu trestných činů, ke kterým došlo na území okresu, se celých 40% stalo právě v 
tomto regionu. Ponejvíce se jednalo o krádeže automobilů, jízdních kol, kapesní krádeže, časté byly 
bytové loupeže apod. Stále častěji se však objevovaly i násilné činy, jako např. loupežná přepadení.
Počet osmi městských strážníků nesplňoval ani v tomto roce potřeby města. Na činnost Městské 
policie byly z městského rozpočtu vydány téměř 2 mil. korun. Objem činnosti byl srovnatelný s 
minulým rokem. Také její právní postavení se v zájmu větší využitelnosti těchto bezpečnostních a 
pořádkových složek buhužel během celého roku nevyřešilo.
Agendu přestupků vyřizuje přestupkový odbor MěÚ v čele s P. Dědečkem spolu s přestupkovou 
komisí. Největší množství v celkovém počtu více než dvou stovek přestupků za minulý rok činí 
přestupky proti občanskému soužití, následují je přestupky majetkové a proti veřejnému pořádku.

Počasí na Turnovsku

Pro minulý rok je vzhledem k velkým povodním jistě aktuální informace o srážkách. Výrazně 
srážkově nadnormální byl červenec, kdy napršelo 238 mm srážek (tj. 238 l na metr čtvereční). 
Naopak nejsušším měsícem byl leden, kdy spadlo pouze 21 mm. Úhrn za celý rok dosáhl v Turnově 
téměř 1.000 mm srážek.
Právě zmíněné povodně postihly Turnovsko ve dnech 7. a 8. července. Jizera však naštěstí spíše jen 
zahrozila. Ze svých břehů se vylila již tradičně v Dolánkách a pak na lukách za Turnovem. K větším 
škodám nedošlo.
Nejchladnějším dnem roku byl 1. leden s teplotou - 18,2. Naopak nejteplejšími dny byly 29. červen 
a 25. srpen s + 31 stupni Celsia. Zima byla poměrně vytrvalá, ale větší mrazy se kromě přelomu 
roku 1996/97 nevyskytly. Zajímavostí byla jedna zimní bouřka dne 26. února. Na jaře převládalo 
počasí chladné. Také červenec nebyl teplotně nijak letní. Zato v červnu bylo 10 letních dnů s 
maximální teplotou 25 - 29 stupňů Celsia a dva dny tropické. Červenec pak měl jen 9 dnů letních a 
žádný tropický. Zato srpen s 18 dny letními a 6 dny tropickými se snažil vše dohnat. Po průměrném 
podzimu nastoupilo poměrně brzy chladné a takřka zimní počasí. Již 15. října se objevil první sníh a 
velmi chladno bylo i v závěru listopadu. Vánoce naopak byly poměrně teplé, a tak místo lyžím se 



mohli občané o svátcích věnovat spíše turistice.



Kronika Města Turnova za rok 1997 - PŘÍLOHA - AKCE 
KONANÉ U PŘÍLEŽITOSTI 725. VÝROČÍ TURNOVA

1. Aktivity Městského úřadu:

- Logo výročí města (dle vítězného návrhu soutěže studentů SUPŠ Turnov)
- Pamětní medaile (dtto)
- Pečetidlo města Turnova (zhotoveno v SUPŠ Turnov)
- Městský prapor
- Sborník "Turnovská vyznání" (kol. autorů,
red. H. Maierová)
- Dokumetační kazeta "Poselství dětem našich dětí" (RTT, JUDr. Brunclík)
- propagační předměty s logem výročí
- setkání zástupců pořadatelů akcí konaných u příležitosti 725. výročí Turnova (16. 12.)

2.Významné akce uspořádané turnovskými institucemi, spolky ad.):

Leden
Archeologické výzkumy v Pojizeří v letech 1992 - 1996, výstava, OMČR Turnov (23. 1. - 27. 2.)

Modrý kocour 1997 - přehlídka amatérských divadel, TD
(24. 1. - 26. 1.)
Únor
Turnovský drahokam - přehlídka loutkářských souborů, Loutk. soubor Na židli (8. 2. - 9. 2.)

Březen:
Turnovská pecka - výroční koncert turnovské kultury, TKS (20. 3.)

Duben
Koncert učitelů ZUŠ Turnov (2. 4.)

Celostátní setkání zástupců Kruhů přátel hudby v Turnově, poř. Nadace Český hudební fond, TKS, 
Kruh přátel hudby v Turnově
(18. 4. - 19. 4.)

Český granát a jeho svět - výstava věnovaná drahokamu a šperku, který je tak úzce spojen s historií 
města, OMČR (30. 4. - 28. 9.)

Z pokladů turnovského archivu - výstava z nejstarších dokumentů z historie města, OMČR a SOkA 
Semily, (30. 4. - 31. 6.)

Vyhlášení soutěže o nejlepší původní práci z dějin Trunova, Pekařova společnost ČR (vyhl. 
výsledků květen 1998)

Květen
Turnovské memoriály - tradiční celostátní atletické závody, AC Turnov, (1. 5.)



Studentský majáles, SUPŠ Turnov (1. 5.)

Výroční koncert Pěveckého sboru A. Dvořák (10. 5.)

Kámen 97 - I. ročník prodejní výstavy minerálů, šperkových kamenů a kamenářských výrobků, poř. 
Cech kamenářů turnovských (16.-17.5.)

Galerie Granát - otevření výstvních prostor v čp. 4, DUV Granát
(16. 5.)

Bikefest 1997 - celostátní festival horských kol, zást. organizátorů O. Jandík, Turnov (16. - 18. 5.)

Pouť na Valdštejně, poř. správa hradu Valdštejn
(17. - 18. 5.)

Svěcení zvonů pro kostel sv. Mikuláše, poř. Děkanský úřad, p. Kulichová (24. 5.)

Turnov Janu Patočkovi - soubor akcí u příležitosti 90. výr. narození (setkání rodiny a přátel, koncert 
v kostele P. Marie, slavnost. večer v měst. divadle), poř. OMČR, Pekařova spol. ČR, Archiv J. 
Patočky
(30. - 31. 5.)

Turnovské staročeské trhy, Spolek přátel muzea
(31. 5. - 1. 6.)

Trosky - Hradčany Českého ráje - soutěžní výstava prací českých karikaturistů, OMČR (31. 5. - 29. 
6.)

Vydání knihy RNDr. Ivana Šolce Vzpomínky, nakl. RA Turnov - Alena Radoušová

Červen
Turnovské proměny ve fotografii - vyhlášení soutěže, Fotoklub Safír (vyhl. výsledků na konci r. 
1997)

XLII. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov
(3. 6. - 4. 6., 14. 6.)

Turnov - naše město, slavnostní odpoledne s vyhlášením výsledků soutěží a s následnou výstavou 
na radnici:
"Turnov - naše město" - výtvarná soutěž
"Putujeme za pověstí" - literární soutěž
"Poznej historii města, ve kterém žiješ"
Poř. Městská knihovna A. Marka. OMČR (4. 6.)

Turnovské setkání 1997 - setkání turnovských rodáků, spolek rodáků a přátel Turnova (6. 6.)

Oslava milénia sv. Vojtěcha, na niž byly přivezeny jeho ostatky - koncert duchovní hudby, 
pontifikální mše sloužená litoměřickým biskupem Mons. ThDr. J. Kouklem, poř. Děkanský úřad 
Turnov (13. 6.)



Červenec
10 let s Musicou Fortunou - mezinárodní festival pěveckých sborů, poř. Musica Fortuna (29. 6. - 4. 
7.)

IX. Mezinárodní sympozium Šperk a drahokam 1997, poř. Spolek přátel OMČR, SUPŠ, OMČR (1. 
- 11. 7.)

Červenec - srpen
Turnovské kulturní léto - první kompletní ročník letní hudební sezony, TKS

Září
Až škola zahuláká... - celodenní akce pro děti a mládež, poř. TKS, (4. 9.)

Ústřední kolo Svojsíkova závodu - republikové mistrovství v junáckých disciplínách, poř. Junák 
Turnov, (26. 28. 9.)

Říjen:
Jan Prousek rodnému kraji - soubor akcí konaných u příležitosti 140. výročí narození tohoto malíře 
(pamětní deska, výstava, večer Sokola Turnov), Pekařova společnost ČR, OMČR, Sokol Turnov
(8.10.)
Benefiční koncert Pěveckého sboru A. Dvořák v chrámu P. Marie ve prospěch ZUŠ Přeorov, která 
byla postižena letními povodněmi, poř. PSAD, TKS (23. 10. 1997

Benefiční koncert ZUŠ Otrokovice - ve prospěch této ZUŠ postižené povodněmi, poř. TKS, OMČR

Celostátní turnaj házené mladších žákyň, TJ Turnov
(28. - 30. 11.)

Senátorka Jaroslava Moserová - lékařka, výtvarnice, senátorka, výstava spojená s besedou (4. 12. 
1997)



Kronika Města Turnova za rok 1997 - PŘÍLOHA - UDĚLENÍ 
PAMĚTNÍCH MEDAILÍ U PŘÍLEŽITOSTI 725. VÝROČÍ 
MĚSTA TURNOVA

Osobnosti politického života:
JUDr. Václav Šolc, starosta města Turnova
Sergjej Solovjev, člen Konfederace politických vězňů

Oblast školství a vědy:
Střední uměleckoprůmyslová škola - kolektiv pedagogů pod vedením akad. mal. Václava Žatečky - 
za rozvoj tradice turnovského kamenářství a šperkařství i vzornou reprezentaci města

Jaromír Horáček, profesor Gymnázia Turnov a SZŠ - za celoživotní pedagogickou práci a realizaci 
výjimečných kulturních aktivit

Miroslav Špika, profesor Gymnázia Turnov - za celoživotní pedagogickou práci

Za celoživotní dílo:
RNDr. Ivan Šolc - fyzik, matematik, autor mnoha vědeckých prací
RNDr. Bohumil Slavík - vědecký pracovník Botanického ústavu AV ČR, editor a spoluautor děl 
Květena ČR a Fytogeografický atlas, spolupracovník Správy CHKO ČR
Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc.- vědecký pracovník a vedoucí oddělení Ústavu teoretické a 
aplikované mechaniky AV ČR, spolupracovník mnoha významných světových univerzit a 
vědeckých ústavů

Oblast kultury:
Členové sboru A. Dvořák - Jiří Zajíc (předseda), Zdena Chmelíková (dirigentka), Zdena Rejhová 
(korepetitorka)

Karel Knop - za zásluhy o vynikající úroveň turnovského kulturního dění na poli vážné hudby

Členové spolku rodáků - MUDr. Jiří Šolc (předseda), Mirek Haken (organizátor kulturních akcí), 
Jaroslav Hajfler (fotograf, dokumentátor městské kroniky),
Věra Neumannová - za dlouholetou činnost v ochotnickém divadle

Pěvecký sbor Musica Fortuna - u příležitosti 10. výr. činnosti a za vzornou reprezentaci Turnova v 
zahraničí

Kolektiv pracovníků Okresního muzea Českého ráje pod vedením PhDr. Vl. Jakouběové - za 
bohatou kulturní činnost a vzornou reprezentaci regionu doma i v zahraničí

Akad. mal. Jaroslava Solovjevová a akad. mal. Jan Solovjev - za celoživotní uměleckou tvorbu 
spoejnou s Turnovem

Marcela Machotková, členka opery ND v Praze - ze celoživotní uměleckou tvorbu



Vojtěch Ron, člen činohry Divalda F. X. Šaldy v Liberci - za celoživotní uměleckou tvorbu a trvale 
úzké sepjetí s turnovskou kulturou

Oblast sportu:
Michal Hanič, vytrvalostní běžec
Anna Koberová, dlouholetá cvičitelka Sokola

Za zásluhy o rozvoj turnovské tělovýchovy a sportu:
Bohumil Vít
Josef Pluhař
Milan Hrazdíra



Kronika Města Turnova za rok 1997 - PŘÍLOHA - Jak jsme 
viděli naše město v roce 1997

Napsal Mirek Haken,
člen Spolku rodáků a přátel Turnova

Ulice od Pyrámu k Turnovu, která je pravděpodobně nejvíce zatížena automobilovou dopravou, se 
během několika let změnila z pouhé průjezdní komunikace na důležitou obchodní a průmyslovou 
tepnu. Vjezd do Turnova tak získal daleko lepší vzhled.
Jak to má být, prvním objektem je opravna aut a pneuservis firmy M + H. Následují malé prodejny 
- textil LOGO, elektropotřeby firmy Osteon - a bude jich ještě mnoho. Dále nás upoutá vkusně 
přestavěná a rozšířená prodejna potravin "Koloniál u Roubíčků". Tradice firmy Svoboda je velmi 
dobře prezentována firmou UNIVER, dlaždice a obklady. Tak zvané Hospodářské družstvo byl 
podnikem prvorepublikovým a dodnes na něj navazuje Zemědělské zásobování. Prodejnička BRD - 
Kov nabízí ochranné pracovní pomůcky a pracovní oblečení. Na rozdíl od minulých let nám z této 
ulice zmizela velkoprodejna aut Renault. Nahradila ji firma ANZA nabízející stylový nábytek, ale i 
zahradní chatky a altány, krby, bytové doplňky. Celý objekt získal rekonstrukcí zajímavý a 
reprezentativní vzhled. Ulici pak uzavírá známý hotel "Beneš", k němuž patřila již za první 
republiky vynikající kuchyně. Nabízí se otázka, zda v této tradici pokračují i následovníci 
původních majitelů.
Dostáváme se k přepeřskému viaduktu a první náročné městské křižovatce. Po levé straně se stále 
nachází drogistický velkoobchod a obchod s dávnou tradicí. Stejně i firma Belda a syn, výroby 
zlatých šperků. V řadě krámků pak vidíme vedle sebe příšovické drůbeží speciality, velkoobchod s 
cigaretami, prodejnu firmy Eurotel, nabízející všechny druhy klasických i mobilních telefonů. 
Sousední prodejna "Masopol" zase nabízí masné produkty až z Městce Králové.
Trochu jsem zklamán činností kdysi tak známého podniku Kolář. Všude ticho a prázdno, podle 
chodníku stojí opuštěné stánky, již dlouho připravené pro plánovanou tržnici. Snad neshody mezi 
majiteli jsou příčinou tohoto neutěšeného stavu.
Vylepšená prodejna sídlištního typu, kde byly koberce po několika letech opět vystřídány 
potravinami. Vlastníkem je firma SAMA, nástupnická organizace bývalé firmy Potraviny Trutnov, 
pod kterou kdysi patřily i turnovské prodejny. V sousední budově sídlí restaurace Skalák. Prý bude 
prodána v dražbě. Pivo jsem si tam nedal, bylo moc zakouřeno.
Vráťme se však na druhou stranu a trochu zpět k viaduktu. A hned vidíme prodejnu pana Hořáka s 
elektrospotřebiči nejrůznějších renomovaných značek. Příkladem podnikání je bývalý mlýn pana 
Votrubce, potom pana Michala, poté sklad obilí a nyní pěkný obchod "potraviny ve mlejně - 
ANEXE, s.r.o.". V prvním poschodí byl před Vánocemi otevřen obchod s koberci a galanterií. Snad 
tedy firma prosperuje, konkurence SAMY prý nevadí. Velký dům, kterému se říkalo "U Wachtlů" a 
kde byla i sokolovna, skrává ve svých prostorách textilní prodejnu s čistírnou, reprezentační 
prodejnu nábytku "Rubín" pana Krajníka se skutečně velkým výběrem. Na rohu zmizela prodejna 
Milko, která skončila a je zde velmi dobře zásobené železářství pana Vrzáně. Za rohem bohužel 
skončila prodejna zeleniny, ale pak se ukázalo, že našla výhodnější pozici na druhé straně ulici. Co 
bude v uvolněných prostorách, se zatím neví.
Nádraží, to je kapitola sama pro sebe. I když byla před časem budova částečně opravena, dnes již to 
ani není znát. Kus natřen bíle, kus žlutě, místy opadává omítka. Tedy žádný reprezentační vstup do 
"srdce Českého ráje".
Kousek dál v zahradě jsou stánkaři vesměs vietnamského původu, kteří sem byli přesunuti ze 
zelených prostor při hlavní ulici. Ty se totiž v závěru roku začaly měnit na malé parkoviště a 
úhledný park.



Pokračujeme v cestě do města kolem stánku s květinami paní Hlouškové, textil PANDA v 
sousedství má svoji tradici, i když samozřejmě pod jiným názvem. Stejně tak i bufet paní Beranové 
na protějším rohu. Následuje série malých krámků - zlatnictví pana Špetlíka, cestovní kancelář 
Čechotour Müller a zase zlatnictví FIGARO pana Holana, tedy už třetí zlatnictví v této ulici.Potom 
firma PEGAS nám nabídne razítka všeho druhu téměř na počkání a samozřejmě mobilní telefony 
stejné značky. Pak prodejna s obuví a kabelkami - bude jich ještě dost. Papírnictví rozšířené o 
nabídku hraček a drogerie má v tomto místě již svoji tradici. Snad by jen dům potřeboval trochu 
opravit. To už nelze říci o prodejně AUTO CENTRUM ŠKODA, která je moderní a pro zákazníka 
jistě atraktivní. starožitnosti PANA Ježka jsou pro nás, dříve narozené, nostalgickou vzpomínkou na 
zmrzlinu pana Drbohlava a největší porce v Turnově. Ve vedlejším domě našla své sídlo modlitebna 
církve Adventostů s. d. a ještě prodejna s textilem. Těch "textilů" ještě bude! Pan Janatka provozuje 
drogerii ANUŠKA, která má v tomto městkém domě dlouhou tradici. Kdysi slavný hotel s 
restaurací pana Plesla dnes skrývá ve svých prostorách cukrárnu a obchod s oděvy. Tradici si 
uchovávají potraviny U hodin, které jsou v majetku JUDr. Zahrádky stejně jako sousední realitní 
kancelář. Tradiční obchod s domácími potřebami a elektrospotřebiči zůstává až dosud v majetku 
pardubické firmy Magnet. Kole u Čelků dávno nahradila jiná nabídka - dnes trochu divná 
kombinace autopotřeb a obuvi. Směrem ke kolejím upoutá pozornost moderní nově rekonstruovaný 
objekt pro výrobu brusných materiálů POLPUR, s.r.o.
Když se vrátíme trochu zpátky, uvidíme na druhé straně ulice v přízemí obytných domů také řadu 
menších většinou zcela nově upravených obchodů. Hned vedle autobusové zastávky se nabízí 
cestujícím občerstvení a v malém krámku zelenina. O kus dál sedmihorské uzeniny a maso z tamní 
výrobny a vedle dnes tolik prosperující prodejna pro chovatele drobného zvířectva, zvláště psů a 
koček. Na rohu pak najdeme exkluzívně vybavenou prodejnu s kancelářskými potřebami, která také 
nabízí kvalitní kopírovací služby. Po několika desítkách metrů jedna z mnoha zdejších cestovních 
kanceláří - tato pod názvem NOVA TOUR. Pak prodejna podniku DIOPTRA se svým standartním 
sortimentem a celý blok uzavírající herna Mythus pana Rakouše.
Máme za sebou vjezd do Turnova ve směru od Prahy a Liberce. Při pohledu na hřbet Kozákova 
jsem zde postál asi 15 minut a za tu dobu jsem stihl napočítat 250 - 300 kolem jedoucích aut.
Kudrnáčovy hodiny, to je historie Turnova. Od ní nás nyní symbolicky dělí systém nadjezdů a 
podjezdů, který má v budoucnu zjednodušit průjezd městem až od Ohrazenic. Tento dopravní 
průtah rozdělil ještě více město na dvě části.
Naši cestu k městu zahajuje neutěšený pohled na starou Dioptru. Zadní budova s brusírnou kamenů 
je však již jako nová. Tak se snad dočkáme, že stejně pěkně bude jednou vypadat celý areál. Na 
protějším rohu vidíme velkoobchod s hračkami spolu sprodejnou náhradních dílů ŠKODA. V 
sousedství se zákazníkům nabízejí automobily značky HYUNDAY. Končíme závodem s velkou 
tradicí kdysi firmy Tomeš, vodovody a kanalizace. Dnes zde ve stejném oboru podniká pan Zikuda 
a jeho firma, známá kvalitou své práce, je vidět po celém městě.
Stařičký viadukt, který ve 30. letech našeho století postavila firma Salač, slouží dodnes. Pod ním 
prodejna pana Cacáka, která, věrna tradici, prodává náhradní díly na zahraniční auta (dříve prodej 
motorek). A vedle malý obchod s obnošeným šatstvem second hand IRENA. Bazarové navzhledné 
boudy pomalu mizí a jistě brzy dostanou novou pěknější podobu.
Ach ta Modrá hvězda! Můj názor? Už to mohlo stát a nemusel tam být ten hrozný nepořádek. 
Nevím, proč máme zastupitelský sbor, když rozhoduje náhodný "aktivista".
Velmi hezky opravené secesní domy pod Skaličkou jsou milou vzpruhou této ulice. Pan Kousal, 
majitel stavební firmy, tam má i hezkou prodejnu obuvi a drogerie, první patro pronajímá firmě s 
elektrospotřebiči. Následuje zde tolik důležitá samoobsluha s potravinami. V rohovém domě byla 
ještě letos pěkná a dobře zásobená prodejna s různými kotla na topení a různým instalatérským 
materiálem. Ta však zmizela, ale naštěstí dům prochází celkovou rekonstrukcí, která však postupuje 
dost pomalým tempem. JUTA, a.s., dříve provazárna, letos oslavila 125 let od svého vzniku. Na toto 
své výročí se připravila novotou zářící fasádou. která však citlivě dodržela původní vzhled.
Velký most je v havarijním stavu a bude se snad v příštím roce přestavovat. Proto je průjezd přes 
něj omezen jen na osobní automobily. Také komunikace mezi mosty ožila. Je tu prodejna zbraní a 



střeliva pana Jiránka, textil HIT paní Hnízdové, prodej a opravna ledniček, milý obchůdek s 
dárkovými předměty a nevelký krámek s nápoji všeho druhu.
Za rohem, u hřiště házené, vyrostl nový penzion EDEN, který tu spolu s Fit clubem vybudoval pan 
Ouvín.
Na rohu u hlavní silnice zahájily své podnikání dvě firmy - papírnictví a potřebná výroba 
prošívaných dek spojená s čistírnou peří pana Votrubce. Aniž bychom to postřehli, ve vedlejším 
domě skončila prodejna automobilů zn. Fiat a byla nahrazena dalším second handem IRENA. Těch 
je!
Prodejna GRANÁT tady již zdomácněla, stejně tak jako i dílny učňovského střediska této tradiční 
turnovské firmy. Na místě bývalehé Machkova truhlářství najdeme skutečně rozsáhlou prodejnu 
nábytku KLÍČ.
Naproti má svou prodejnu s keřením a čaji všeho druhu firma PESO pana Peška z Tatobit. A vedle 
další second hand. V bývalých Monokrystalech, které se v restituci vrátily potomkům firma 
Herrmann a Palma, najdeme starožitnosti, bylinářství a restauraci. V zadním traktu pak byla zřízena 
pletařská výrobna a v zadní budově zůstala část provozu původní firmy.
Malá Jizera nás odděluje od samého centra města. Za starého domu turnovského stavitele Knopa 
vybudovala své reprezentační sídlo pobočka Komerční banky, a.s. Vedle obchůdek se značkovými 
výrobky firmy ADIDAS, zelenina pana Boháče, Tomanův second hand, móda mladých Jeans - 
CHarlie a koloniál paní Pokorné. Pak metrový textil pana Berky ml. (patří právě k potomkům fy. 
Herrmann) a řadu ukončuje luxusní prodejna oděvů STYL.
Naproti, kde dlouhá léta sídlil DIAS, se nyní nachází několik firem - např. GIGA, lanové 
kladkostroje a NAREX, prodejna elektrického nářadí. A zase další second hand, pak prodejna 
podlahových krytin a řadu uzavírá vkusně řešené malé zlatnictví pana Kolovratníka. Malé 
obchůdky a provozovny pokračují i v Krajířově ulici a po celých Trávnicích.
Na rohu Palackého ulice nás upoutá zbožím nabitá prodejna "10.000 možností pro domácnost", 
trochu svérázná, ale je tady už několik let. A zase řada malých obchůdků - Jeans - Kansas City, 
galanterie paní Blechové, Karlovarský porcelán paní Randákové, oděvy paní Jarešové. A pak 
obchody rodiny Pokorných - potraviny a semenářství, tradiční firma založená již v roce 1890.
Protější strana ulice má dvě velké prodejny. Z Kazaně se díky panu Šafářovi stala výborná prodejna 
masa a uzenin spojená s malou jídelnou, v prvním poschodí útulná restaurace ALFA s hotelovými 
pokoji v dalších patrech. V sousedství se právě ruší prodejna nábytku, byla to německá firma a prý 
se sem bude rozšiřovat jídelna Alfy. Velký výběr instalačního materiálu vidíme v prodejně pana 
Vericha a bývalého řeznictví u Novotných je sympatický obchod se sportovními potřebami 
HOKOF. Rukodělné kožené výrobky nabízí firma DOBRA pana Obročníka.
V domě u parkoviště byla konečně obnovena samoobslužná prodejna potravin pod starým názvem 
STOVKA. Zřídili ji manželé Cimbálovi (s dalšími společníky), jedni z potomků bývalých majitelů, 
kteří od města odkoupili zbývající část domu. Sousední parkoviště - velký problém města. Na 
soukromém pozemku, který je z větší části využíván jako tržnice, to vypadá, jako na perském trhu. 
Turnov by s tím měl něco dělat, stejně jako s parkovištěm u starého kina. Je to doslova ostuda 
města. Přejděme raději na druhý chodník, kde se nám otvírá pohled do Trávnic. Divadlo je 
vzhledem k probíhající rekonstrukci zavřené. Prý se máme na co těšit, ale jsou s tím problémy. 
Jedna firma už to vzdala. Více mě zlobí chátrající staré kino, které je již 9 let zavřené a přitom 
Turnov nemá slušný velký taneční sál (Střelnice je také ve špatném stavu). Trávnice, dříve tichá 
míst, dnes značně ožily. Parkuje tu takové množství aut, že se během dne jen těžko hledá místo a 
také prodejny s jízdními koly, železářstvím a kancelářskými přispívají k značnému provozu v této 
části města. Obchody bychom však našly v celé ulici. Populární je např. "Večerka" pana Vericha 
nebo velkoobchod s nápoji a se stáčeným moravkým vínem.
Pokračujeme v cestě k náměstí, kde má své stálé místo zlatnictví paní Macounové. A zase jedna 
prázdná prodejna - hudebniny byly zrušeny. Ve stejném domě se ale dobře uchytil obchod s 
kabelkami a dalším koženým zbožím DORIS paní Flanderkové.U Verichů má dnes sídlo firma 
PEGAS (mobilní telefony) a půjčovny videokazet.
A stojíme na křižovatce před prodejnou firmy BAŤA, odkud se nám otevírá zajímavý pohled do 



ulice Hluboké, Sobotecké a bohužel i na ty neuspořádáné stánky na parkovišti. V těchto dvou 
důležitých tepnách města se nachází skutečné centrum s řadou menších, středních i velkých 
prodejen.
Turnovská "baťovna" je jednou z 33 prodejen, které má tato tradiční firma po celé republice. 
Vedlejší městský hotel SLAVIE má sice dlouholetou tradici, ale hospodařili zde různí nájemci, a tak 
si stále hledá své správné poslání. Nyní si např. můžete v prvním patře zahrát tzv. bowling, tedy 
kuželky. Trafika je tady stále, ale vedlejší prodejna obuvi KEDAR je v likvidaci. Zato TAKANO 
skvěle slouží zákazníkům svým výborným pečivem. Restaurace v prvním poschodí je uzeavřena, 
přestavuje se. Sousední dům s rozsáhlými prodejními plochami skrývá ve svých útrobách obchod 
obuvi PETR a textil firmy HASSO. Ale právě zde probíhá výprodej, nastoupí sem prý jiná firma se 
stejným sortimentem. Sousedními dveřmi mohou zákazníci vejít do obchodu s koženými a jinými 
módními oděvy. Restaurace U sv. Jana si udržuje dibrou pověst a kvalitní kuchyni. Také cukrárna u 
Janatů nad obchůdkem s kamenářskými výrobky přesvědčuje své zákazníky tradicí a kvalitními, i 
když poněkud dražšími, výrobky. V domě u Petrnoušků má paní Cettlová drogerii ELINA. 
Řeznictví pana Kužela má širokou klientelu a jeho výrobky jsou tradičně kvalitní. Děti zese rády 
navštěvují sousední krámek s hračkami a zvláště se stavebnicemi Lega.
Když se vrátíme zpět na křážovatku Sobotecké a Hluboké, uvidíme firmu MACOU - SKLO s 
dlouholetou tradicí. Květinářství a semenářství RÁJ ZAHRÁDKÁŘŮ pana Tyrichtra láká četné 
zákazníky již zbožím vystaveným na chodníku. Stejně oblíbené jsou i sousední potraviny DOMINO 
pana Dufka, který v letošním roce svůj dům nádherně rekonstruoval. Velkoměstsky působí dodnes 
dům Hníkových, který se může pochlubit zajímavým a na svou dobu moderním architektonickým 
řešením. Sídlí zde drogerie, zlatnictví s dárkovými předměty a televizních a rozhlasových 
přijímačů, na protější straně průjezdu pak obchod hudebnin. Komerční banka na rohu byla 
vystřídána Živnostenskou pojišťovnou.
Pokračujeme v cestě na náměstí. Rohový dům koupil a opravil pan Krejza, nájemce přízemní 
prodejny DELIKATE nabízí sukrovinky a vybrané nápoje za slušné ceny.V sousedství je pak již 
podlouhá léta prodejna květin. U Šantrochů končí prodejna kožešin pana Haleše. Sousední 
schodiště nás pak zavede do domu, kde si od města pronajala přízemní prodejní porstory paní 
Radoušová pro bohatě zásobenou prodejnu knih. Provozuje zde i papírnictví, malou galerii a v 
neposlední řadě vydavatelství RA. Ve vedlejším domě je prodejna hraček a podniká tam rodina 
Cidlinských, jejíž předkové dům kdysi postavili. A zase schody k prodejně upomínkových předmětů 
paní Hajnová a zase drogerie, tentopkrát s názvem ANITA, kde se dá nakoupit za velice slušné ceny 
a zákazníkovi je vždy ochotně poskytnuta odborná rada. V domě u Liků se usadila firma DOBIÁŠ s 
módním zbožím sportovního charakteru. A další spíše luxusní textil JITKA paní Karáskové, 
sousední prodejnu DRAHOKAM pak provozuje RNDr. Turnovec s manželkou. Posledními 
prodejnnami v této řadě jsou tradiční oděvy paní Skokanové a bufet GRANÁT.
Jsme na náměstí Českého ráje a tady jsem velký patriot. Schází mně kašna! Ale prý zde bude 
obnovena příští rok, kdy má proběhnout celková rekonstrukce náměstí. Snad již pak nebude tak 
smutné.
Naši okružní cestu začínáme u hotelu KORUNNÍ PRINC, podniku s velkou tradicí. Pokračujeme 
kolem herny LAS VEGAS s nejrůznějšími automaty, které zatím nelze vymýtit z center měst. 
Květiny pana Koška prý tady brzy skončí. Dva vchody do cukrárny a grilu U JELENA lákají 
všechny, kdo mají chuť na něco dobrého. I Jiráskova ulice má dnes na rozdíl od minulosti řadu 
zajímavých krámů. Obuv IVA, MIDAS taxtil, značková prodejna NIKÉ, čajovna, cyklosport 
TERMIT. Secesní budova spořitelny vévodí této části spořitelny a jako "chudý příbuzný" se vedle 
ní krčí její nová přístavba. Achát necháme být, bude se v příštím roce přestavovat. Zatím je stále 
stejně nevzhledný. Klášter s poštou je "perlou" náměstí, o když ještě opravy dokončit potřebuje. 
Celkem hezky se podařilo upravit rohový dům, kde sídlí nejen oblíbená PIZERIE, ale i cestovní 
kancelář ČEDOK a nově i Městské informační středisko. Vedlejší domy nemají stále štěstí na 
podnikavé majitele a nejsou dobrou vizitkou hlavního náměstí. Budova hotelové školy má prý do 
roku 2000 změnit své místo. No, uvidíme! Tolik diskutované domy jsou nakonec rekonstruovány, a 
to velmi dobře. Sídlo zde má reprezentační podniková prodejna GRANÁT a stejnojmenná výstavní 



galerie v poschodí, dále pak luxusní dárkové předměty. Ve vedlejším domě Ing. Sekaniny si 
pronajala obchodní plochy firma HELIOS se širokým sortimentem elektrospotřebičů. Hezky je 
opravena budova a.s. TRIGA CS, kde navíc sídlí v přízemí AGROBANKA. No a na rohu další 
dominanta náměstí - radnice s Investiční a poštovní bankou v přízemí (ta předplacením nájmu 
umožnila v r. 1992 rekonstrukci celé budovy). Okruh náměstím dokončíme prodejnou foto - kino 
pana Opočenského PRINT servis a restaurací BELGICKÝ DVŮR.
Od náměstí se můžeme dát Skálovou ulicí s řadou malých obchodů a výraznými komplexy 
Okresního muzea Českého ráej, I. Základní škola, Sokolovny a SUPŠ.
Ulice 5. května, pro starší Turnováky Riegrova, má po celé pravé straně řadu obchodů. Dominuje 
zde obchodní dům s textilem a elektrospotřebiči (firmy VESNA a MAGNET), na druhé straně 
Hájkovo zahradnictví a hotel Kleopatra. Řadu obchodů bychom však nyní našli i Husově ulici 
směrem ke kasárnám.
Prošli jsme hlavními tepnami Turnova, ale také některými veldejšími ulicemi, i když jsme 
samozřejmě nemohli zvládnout vše. Mohli jsme vidět, že obchodní síť je poměrně bohatá a její 
struktura vyrovnaná. Važme si práce všech, i těch drobných obchodníčků, nedopusťme, aby naše 
město upadalo. Turnov má jistě všechny předpoklady k dalšímu růstu a plány, které má před sebou, 
tomu jistě plně odpovídají. To mohu říci jako turnovský rodák a patriot!
Mirek Haken (Išuta)


