
Kronika Města Turnova za rok 1998 - ÚVOD 
Začíná kronikářský zápis za rok 1998. Pro celou republiku i pro naše město přineslo toto uplynulé 
období mnoho zajímavých, někdy radostných, ale často také nejednoduchých událostí.
Hned první týdny a měsíce roku 1998 byly spojeny se vzrušenou atmosférou v samotném městském 
zastupitelstvu, a tedy i v celém turnovském veřejném životě. Vždyť půl roku před komunálními 
volbami, v době kdy se již připravovaly mimořádné volby parlamentní, navrhla část zastupitelů 
odvolání starosty. Tedy záležitost skutečně výjimečná a nestandardní.
Další událost - mezi letošními turnovskými "kauzami" jedna z nejzajímavějších - zastavení 
rekonstrukce kasáren. Přestavba tohoto objektu pro potřeby zdejší Obchodní akademie a hotelové 
školy byla zastavena týden před zahájením. Původ náhlého záporného stanoviska Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy? Dopisy dvou turnovských zastupitelů ministrovi s upozorněním 
na neúčelně vydané státní finance a na nákladnost celé akce. Povolební změna na postu ministra 
celý vývoj událostí završila v neprospěch Turnova.
Zrušení autobusových zastávek na náměstí - další problém, který rozvířil veřejné dění. Ale to se již 
také blížily komunální volby s vypjatou atmosférou, na kterou si mnozí z nás stále ještě nemohou 
zvyknout.
Přes všechny problémy, které by zde bylo možné dále jmenovat, se však bezesporu mnohé podařilo. 
Ze stavebních akcí si v první polovině roku zaslouží připomenout dokončení rekonstrukce 
městského divadla včetně výstavby nového zázemí pro účinkující. V minulém roce byla zahájena 
rekonstrukce a přístavba ambulantního traktu nemocnice - akce rozsáhlá co do výše finančních 
nákladů i co do významu pro zvýšení úrovně zdravotnické péče v celé oblasti Turnovska. Zůstávala 
trochu v pozadí, a to nejen proto, že probíhala bez problémů až do slavnostního otevření v měsíci 
listopadu, ale především proto, že byla zastíněna stavební akcí pro veřejnost viditelnější.
Od jara do podzimních měsíců probíhala zásadní rekonstrukce turnovského náměstí a přilehlých 
ulic. Občané někdy s protesty, většinou však se značným pochopením, překonávali výkopy, 
hromady písku, štěrku a dlažebních kostek. Konečný výsledek - zcela nová podoba historického 
centra města, kterému dodávala poetické kouzlo obnovená kašna se sloupem a sochou P. Marie. 
Slavnostní předání tohoto díla turnovským občanům se symbolicky konalo 28. října u příležitosti 
80. výročí vzniku Československa. Dopolední slavnost byla důstojná. Významu jí dodala 
přítomnost předsedy Parlamentu ČR Václava Klause, slavnostní církevní průvod v čele s 
litoměřickým biskupem Josefem Kouklem i vystoupení Pěveckého sboru Antonín Dvořák. 
Odpolední kulturní program završený lampionovým průvodem a mohutným ohňostrojem zanechal 
ve všech přítomných dlouho nezapomenutelný dojem.
Podzimní komunální volby byly provázeny někdy rušnější kampaní, ale i toto dění občané "přežili" 
a zvolili si na příští čtyři roky své zastupitele. Z jejich středu pak byl zvoleno nové vedení města.
Také události zdánlivě méně významné si však zaslouží zaznamenat, a tak i ony jsou obsaženy na 
následujících stránkách této kroniky.

Na okraj ještě trochu statistiky: Celková výměra Turnova je 2.272 hektarů, z toho je 1336 ha 
zemědělské půdy, 402 ha lesní půdy a pouze 126 ha zastavěných ploch. Oficiálně uváděná 
nadmořská výška je 260 m n. m., tzn měřeno na náměstí. Hustota osídlení je 646 obyv. na km 
čtverečný.



Kronika Města Turnova za rok 1998 - I. Zastupitelstvo, rada a 
ostatní orgány města
Úvodní část této první kapitoly bude věnována volbám. Vždyť v tomto roce šli turnovští občané k 
volebním urnám dokonce dvakrát. V důsledku vnitropolitického vývoje mohli občané již dva roky 
po řádných volbách znovu svými hlasy ovlivnit složení poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na 
podzim pak rozhodovali, v jakém složení bude pracovat městské zastupitelstvo v následujících 
čtyřech letech.
Parlamentním volbám předcházela volební kampaň, kterou občané sledovali jak při celostátních 
aktivitách jednotlivých stran, tak při dění v Turnově. A je pravdou, že jednotlivé strany používaly 
nejrůznějších prostředků k získávání potencionálních voličů. Např. Občanská demokratická strana 
mohla počítat i s otevřenou podporou našich populárních umělců. V současnosti naše nejúspěšnější 
zpěvačka Lucie Bílá uspořádala dokonce na Staroměstském náměstí na podporu předsedy ODS 
Václava Klause obrovský koncert, kterého se zúčastnilo mnoho umělců včetně Karla Gotta, 
Waldemara Matušky a dalších. Setkání s kandidáty ODS za náš volební obvod se konala v atriu 
muzea. Turnov zastupoval na kandidátce této strany starosta JUDr. Václav Šolc, ale bohužel spíše 
jen formálně na jednom z již nevolitelných míst.
Česká strana sociálně demokratická vyjela opět s osvědčeným autobusem "Zemákem". Zájemci se 
mohli setkat s kandidáty při příjezdu tohoto volebního autobusu před nádražím ČSD. Turnovsko 
zastupovali Ing. Vojtěch Marek ze Všeně (člen ZD) a Ing. Luděk Maier (soukromý podnikatel - 
lesnické práce). Přední umístění na kandidátce měla Ing. Vlasta Štěpová, zapsaná bydlištěm v 
Holenicích, která vykonávala poslaneckou funkci již v minulém období. Na předvolební besedy 
zajížděli do Turnova i jiní kandidáti této strany. Jedním z nich byl např. jeden z kandidátů na křeslo 
ministra zahraničí Lubomír Zaorálek. Tento poslanec Parlamentu ČR a pedagog Slezské univerzity 
v Opavě besedoval asi s padesátkou Turnováků, mezi nimiž se do diskuze zapojili jak příznivci tak 
odpůrci.
Velice aktivně si v Turnově počínala nově ustavená politická strana Unie svobody. Historik PhDr. 
Petr Mareš, rodák z nedaleké Olešnice, zaujal přední místo na kandidátce a měl velkou naději na 
úspěch. Pozornost mu věnovala i místní televize RTT, ve které měly všechny volební strany rovné 
možnosti - dvouminutový vstup a hodinovou diskuzi předních kandidátů za Turnovsko (Mareš, 
Marek, Prchlík, Severa, Svobodová, Šolc). Komunistická strana Čech a Moravy i nyní po dvou 
letech postavila na volitelné místo doposud jedinou poslankyni za Turnov PhDr. Alenu 
Svobodovou.
Možnosti setkat se s kandidáty a popřípadě s nimi diskutovat mnoho občanů nevyužilo. Tento 
pokles zájmu o věci veřejné ale nebyl žádnou zvláštností, byl bohužel spíše obecným jevem v 
našem společenském prostředí.
Nejvíce pozornosti vzbudil opět PhDr. Miroslav Sládek, předseda republikánů (SPR - RSČ). Jeho 
projevy slibovaly většinou nějakou senzaci, a tak si jej na turnovské náměstí přišli poslechnout 
nejen jeho příznivci, ale i další občané, a to spíše ze zvědavosti.
Ve dnech 19. a 20. června se k volebním urnám dostavilo v Turnově 76,98% oprávněných voličů, 
což představovalo 2% nad celostátní průměr. To znamená, že se zúčastnilo 8.871 voličů (z 11.524 
zapsaných). Během dvou let přibylo 300 zapsaných voličů. Již tradičně zde získaly převahu strany 
středu a strany pravicové, na rozdíl od celostátních výsledků dosáhla výrazného vítězství ODS. 
Přesto i zde získala ČSSD o 5% více hlasů než při minulých parlamentních volbách, úbytek 
zaznamenala ODS (2%) a SPR - RSČ 2,6%).

Výsledky parlamentních voleb v Turnově:
ODS............................35,67% (3.151 voličů)
ČSSD...........................27,33% (2.414)
US.............................14,10% (1.246)



KSČM............................6,94% (613)
KDU - ČSL.......................6,89% (609)
SPR - RSČ.......................2,56%
Důcodci za životní jistoty......2,25%
Demokratická unie...............1,82%
Strana zelených.................1,00%
Nezávislí.......................0,77%
Česká strana národně sociální...0,36%
OK - Polit. klub................0,31%

Oficiální výsledky parlamentních voleb v ČR: do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR postoupilo 
5 politických stran. Zvítězila ČSSD, ale ne s takovou převahou, aby sestavování vlády bylo 
jednoduchou záležitostí.
Přímo za Turnovsko uspěli PhDr. Svobodová a PhDr. Mareš, který byl, co se týká preferencí, v 
celostátním měřítku nejúspěšnější. Do parlamentu se také dostala Ing. Vlasta Štěpová a za ODS 
místostarosta z Benecka Ing. Hanuš.
ČSSD..................32,31%
ODS...................27,74%
KSČM..................11,03%
KDU - ČSL............. 9,00%
US.....................8,60%

Komunální volby byly již tradičně stanoveny na listopadový termín - na 13. a 14. listopad. Své 
kandidátky měly volební strany odevzdat již do 8. září, a tak jejich sestavování připadlo již na druhý 
prázdninový měsíc. Pro mnohé to byl úkol časově dosti komplikovaný a náročný. Navíc sdružení 
nezávislých kandidátů, které by v Turnově chtělo kandidovat, ve volbách muselo svou kandidátku 
doplnit peticí, kterou by podpořilo svým podpisem 1024 turnovských občanů (údaje byly přísně 
ověřovány).
Do stanoveného termínu odevzdalo městskému zapisovateli Janu Hájkovi své kandidátky se jmény 
222 kandidátů 10 volebních subjektů. Mezi dosavadními známými politickými stranami se tu 
objevila strana zcela nová - Volba pro město. Její vznik inicioval královéhradecký primátor Martin 
Dvořák (ODA) a tuto alternativu využili občané v některých městech, tak jako v Turnově. Tato 
strana proklamovala především hájení zájmů občanů, činnost bez jakéhokoli stranického aparátu, 
nezávislost na stranickém centru. Jejími hlavními iniciátory byly v našem městě prom. fil. Václav 
Jenšovský a RNDr. Ivan Turnovec. Bylo také zaregistrováno jedno sdružení nezávislých kandidátů - 
Nezávislý blok, na jehož předních místech byli mnozí dosavadní členové městské rady včetně 
místostarosty ing. Hejduka. Občané tak měli vedle politických stran další alternativu volby. Na 
kandidátkách se objevila jména 22 dosavadních členů městského zastupitelstva.
Na základě zkušeností z předchozích voleb, průzkumů veřejného mínění i vzhledem k negativním 
názorům občanů na politické strany se dalo předpokládat, že v komunálních volbách, snad kromě 
velkých měst, budou občané dávat svůj hlas ponejvíce osobnostem.
Než se dostaneme k samotným výsledků, ještě několik slov k volební kampani. Ta podle zákona 
začíná 10 dnů před volbami a končí 48 hodin před jejich začátkem. V Turnově bylo po městě 
rozmístěno několik betonových válců pro výlep předvolebních materiálů jednotlivých volebních 
stran. I tento způsob předvolební kampaně přinesl problém a jednu ze stížností Volby pro město. 
Žádným předpisem ani místní vyhláškou nebylo totiž stanoveno, jak mají být tyto volební materiály 
veliké, nebo kolik místa přísluší každé straně. Když se zde objevily velké plochy plakátů 
Nezávislého bloku, okamžitě vznesla proti tomu protest VPM a žádala nápravu. Městská volební 
komise žádné provinění ze strany NB neshledala, protože v tomto směru nebyla předem stanovena 
nějaká jasná pravidla. Kritická vystoupení Volby pro město byla namířena především proti 
Nezávislému bloku, jmenovitě proti ing. Hejdukovi, proti zachování "kontinuity" na radnici, pokud 
by jeho kandidatura byla úspěšná. Jednalo se vpodstatě o pokračování kritiky z minulých měsíců, 



tak jak byla např. prezentována na stránkách Pojizerských listů. Nejčastěji to bylo v souvislosti se 
stavbou benzínové čerpací stanice Modrá hvězda, prodejem restaurace Skalák u nádraží, s 
výstavbou supermarketu, s vymístěním autobusových zastávek z nově rekonstruovaného náměstí, s 
činností "jednobarevné" městské rady a celého městského úřadu. Vzhledem k tomu, že jsem 
kandidovala za Nezávislý blok, nechtěla bych být neobjektivní. Přesto si dovolím konstatovat, že 
Volba pro město se kromě obsáhlých programových záměrů, které občanům předkládala, 
soustředila ve značné míře ve své předvolební kampani na kritiku. Vylepování útočných plakátů, a 
to i mimo určené plochy, mohutné reproduktory na sídlištích, kde se hlasitá hudba střídala s projevy 
předních kandidátů VPM, to byly nejčastější nástroje volební kampaně této strany.
Kampaň ostatních stran byla vzájemně poměrně tolerantní, klasické nápady, jako setkání s občany v 
divadle (ODS), na Střelnici (ČSSD), v několika restauracích ve městě i okrajových částech (NB), 
byly vystřídány i jinými nápady. Hojně byl navštíven koncert pro mladé se skupinou Beatus 
(Střelnice, NB), občané mohli své názory na problémy v městě vyjádřit formou ankety (NB) apod. 
Poprvé se zapojila i místní televize s JUDr. Brunclíkem, v níž měly jednotlivé strany stejný prostor 
pro svůj předvolební vstup, stejně jako v Hlasech a ohlasech. Voliči mohli v RTT shlédnout i sestřih 
besedy, která byla se zástupci volebních stran natočena v městském divadle. V diskuzi se objevila 
nejrůznější témata, jako např. náročnost práce městského zastupitele, postavení Turnova v regionu 
Českého ráje a v budoucích vyšších územně správních celcích, největší problémy města jako je 
doprava, stavba supermarketů, ale také příliv ruských dělníků a podnikatelů. Zde projevil 
překvapivý přehled o diskutovaných problémech mladý kandidát Unie svobody student medicíny J. 
Berndt. Také na jiných kandidátkách se objevovala nezřídka jména mladých lidí. Jejich zájem byl 
pro dnešní dobu poměrně výjimečný a zvláště potěšitelný.
Na setkáních s občany se pak diskutovalo spíše o nejpalčivějších problémech, které tíží občany nyní 
nebo na Turnov v nejbližší době čekají, než o řešení úkolů dlouhodobých. Stejná problematika se 
pak objevovala v písemných programových materiálech většiny volebních stran, což by snad mohlo 
být důkazem toho, že v budoucím zastupitelstvu by se mohly jednotlivé strany v mnohém názorově 
shodnout ve prospěch řešení těchto problémů a dalšího potřebného rozvoje města.
Byť jednotlivé volební stany musely vložit do předvolební kampaně hodně energie, nápadů a 
nemálo finančních prostředků, je otázkou, jak se nechali tímto děním ovlivnit samotní voliči, 
druhými volbami již značně unavení a obecným politickým děním jistě ne nadšení.
Komunální volby začaly v Turnově v pátek 13. listopadu ve 13 volebních místnostech (okrscích). Z 
11 442 zapsaných se dostavilo k volebním urnám 6 222, což je pouze 54,4%. Bohužel, velmi málo.
Složitým přepočtem získaných hlasů pak byla rozdělena místa v zastupitelstvu. Nejúspěšnější bylo, 
tak jako na většině míst v republice, Sdružení nezávislých kandidátů - Nezávislý blok. Ten získal 6 
míst v zastupitelstvu, ODS 5 míst, ČSSD a VPM po 4 místech, Unie svobody 3 místa, následovaly 
KSČM a ODA se 2 místy a 1 místo zbylo na kandidáta KDU - ČSL.
Absolutně nejúspěšnějším kandidátem se stal MUDr. Jiří Tomášek (primář interny Městské 
nemocnice) s 2 539 hlasy, za ním se umístili PhDr. Hana Maierová (2525) a Josef Rytíř (2 419). 
Dalšími v pořadí byli Ing. Tomáš Sláma (2.345), Josef Kunetka (2 326), MUDr. Martin Hrubý (2 
211), František Pelc (2 177), MUDr. Dobroslav Berndt (2 090), MUDr. Vladimír Eckert (1 898) a 
první desítku uzavírá Ing. Milan Hejduk (1 867). Vzhledem ke způsobu výpočtu výsledků, se do 
zastupitelstva dostali i kandidáti, kteří získali daleko méně hlasů, než jejich soupeři z jiných stran. 
Byli to např. Ing. Vladislav Hnízdo (707), Mgr. Jiří Mašek (782), Ivan Boháč (945), Václav Zima (1 
016), Otakar Grund (1 148).
Některým kandidátům se díky preferenčním hlasům, podařilo přímo raketově postoupit - V. Zima a 
M. Sucharda z 13. místa. Na pozice prvních náhradníků postoupili MUDr. I. Kolombo z 23. pozice 
a Sergej Solovjev dokonce z 26.místa.
I když se do zastupitelstva nedostali mladí kandidáti, průměrný věk 48 let není pro budoucnost 
špatný. Do zastupitelstva byly zvoleny jen dvě ženy, ačkoli na kandidátkách nechyběly. Na rozdíl 
od parlamentních voleb dávali občané ve volbách komunálních přednost těm kandidátům, kteří byli 
ve městě známi např. díky svému povolání nebo díky svým mimopracovním aktivitám. Volba 
osobností přivedla do zastupitelstva, a to nejen v Turnově, značný počet lékařů a učitelů, chybí 



stavaři, ekonomové, právníci. O to více bude záležet na tom, aby se tito tak potřební odborníci stali 
členy odborných komisí městské rady, či jinak spolupracovali s jednotlivými odbory úřadu.

ZASTUPITELÉ zvolení v komunálních volbách v Turnově:

MUDr. Dobroslav BERNDT, 48 let, US, 2090 hlasů - nar. v Turnově, ženatý, 3 děti. Primář 
chirurgického oddělení městské nemocnice.
Ivan BOHÁČ, 58 let, KSČM, 945 hlasů - nar. v Turnově, ženatý, 2 synové. Soukromý živnostník 
(obchod s ovocem a zel.). Již dříve členem MZ.
MUDr. Vladimír ECKERT, 63 let, ČSSD, 1898 hlasů - nar. v Brně, ženatý, 1 dítě. Dříve ředitel, 
nyní lékař Městské nemocnice.
Otakar GRUND, 52 let, ČSSD, 1148 hlasů - nar. v Turnově, ženatý, 2 dcery. Redaktor 
Krkonošských novin.
Mgr. Petr HAKEN, 35 let, ODS, 1859 hlasů - nar. v Turnově, ženatý, 1 dítě. Pedagog, vedoucí 
Turnovského divadelního studia. Již dříve členem MZ.
Ing. Milan HEJDUK, 32 let, NB, 1867 hlasů - nar. v Turnově, svobodný. Dříve ve vedení ČSAD, 
pak soukromou cest. kancelář. Od r. 1992 ve funkci místostarosty.
Ing. Vladislav HNÍZDO, 54 let, KSČM, 707 hlasů - nar. v Hubálově. ženatý, 2 děti. Nyní pracuje 
jako ekonomický poradce. V MZ již v minulém období.
MUDr. Martin HRUBÝ, 35 let, NB, 2311 hlasů - nar. v Praze, ženatý, 2 synové. Od r. 1987 
chirurgem v Městské nemocnici, nyní též zástupcem ředitele. Od r. 1994 členem MZ a MR.
MUDr. Libuše HUDSKÁ, 41 let, VPM, 1313 hlasů - nar. v Liberci, vdaná, 1 dítě. Soukromá 
praktická lékařka.
Břetislav JANSA, 49 let, VPM, 1603 hlasů - nar. v Teplicích, ženatý, 2 synové. Nástrojař, nyní 
živnostník - fotograf.
RNDr. Otto JAROLÍMEK, CSc, 37 let, ODA, 1180 hlasů - nar. v Turnově, ženatý, 2 synové. 
Absolvent Matematicko - fyzikální fakulty UK nyní, vysokoškolský pedagog (v Liberci).
Václav JENŠOVSKÝ, prom. fil., 67 let, VPM, 1470 hlasů - nar. ve Dvoře Králové, ženatý, 2 
synové. Důchodce, novinář. V MZ již v předchozím volebním období.
Josef KUNETKA, 67 let, VPM, 2326 hlasů - nar. v Turnově, ženatý, 1 syn. Důchodce. Za svůj 
zájem si klade "průchodnost práva a spravedlnosti zvláště ve správě věcí veřejných". V l. 1990 - 
1992 místostarostou Turnova.
PhDr. Hana MAIEROVÁ, 45 let, NB. 2525 hlasů - nar. v Českém Dubě, vdaná, dvě dcery. 
Historička Okresního muzea Českého ráje v Turnově. Od r. 1994 členkou MZ a MR.
Mgr. Jiří MAŠEK, 37 let, KDU - ČSL, 782 hlasy - nar. v Turnově, ženatý, 2 děti. Pedagog SUPŠ 
Turnov (čeština-dějepis).
Ing. Jaromír PEKAŘ, 40 let, ODS, 1749 hlasů - nar. v Turnově ženatý, 2 dcery. Bankovní úředník 
(obchodní sekce), KB a.s. Od r. 1994 člen MZ a MR.
RNDr. František PELC, 36 let, US, 2177 hlasů - nar. v Turnově, ženatý, 2 synové. Krajinný ekolog, 
ředitel CHKO ČR. V MZ již v minulém voleb. období.
Milan RAMBOUSEK, 57 let, ČSSD, 1155 hlasů - nar. v Jičíně, ženatý, 1 dítě. Ředitel pobočky IPB 
a.s. v Turnově.
Mgr. Josef RYTÍŘ, 54 let, US, 2419 hlasů - nar. v Ohrazenicích, ženatý, 2 děti. Učitel (fyzika - 
základy techniky), ředitel I. Základní školy v Turnově. Od r. členem MZ a MR.
Ing. Vítězslav SEKANINA, 43 let, ODS, 1798 hlasů - nar. v Mladé, ženatý, 2 synové. Stavební 
inženýr, nyní soukromý podnikatel.
MUDr. Václav SEVERA - 52 let, ODA, 1614 hlasů - nar. v Praze, ženatý, 2 synové. Soukromý 
praktický lékař. V MZ již v minulém volebním období.
Ing. Tomáš SLÁMA, 37 let, ODS, 2345 hlasů - nar. v Bratislavě, svobodný. Nynější ředitel Městské 
nemocnice.
Mgr. Miroslav SUCHARDA, 57 let, NB, 1706 hlasů - nar. v Semilech, ženatý. Středoškolský učitel 



(přírodopis - tělesná vých.), od r. 1990 ředitel Gymnázia v Turnově.
Pavel ŠILHÁN. 52 let, NB, 1837 hlasů - nar. ve Slatinách, ženatý, 2 děti. Učitel hry na housle - 
ZUŠ Turnov, prezident Atletického klubu AC Turnov. Již předchozí dvě volební období členem MZ 
a MR.
Mgr. Otakar ŠPETLÍK, 44 let, ODS, 1584 hlasy - nar. v Turnově, ženatý, 2 synové. Středoškolský 
učitel (biologie - chemie), nyní ředitel Obchodní akademie a hotelové školy v Turnově.
MUDr. Jiří TOMÁŠEK, 40 let, NB, 2539 hlasů - nar. v Rychnově n. Kněžnou, ženatý, 2 děti. Po VŠ 
do turnovské nemocnice, nyní primářem interního oddělení. Od r. 1994 členem MZ a MR.
Václav ZIMA, 65 let, ČSSD, 1016 hlasů - nar. v Nitře, vdovec, 4 děti. Pracovník nemocnice v 
Turnově, nyní v důchodu.

Na prvním veřejném zasedání městského zastupitelstva dne 30. listopadu 1999 proběhly volby 
představitelů města a městské rady s tímto výsledkem:

Starosta - Ing. Milan HEJDUK (NB)
Zástupce starosty - MUDr. Vladimír ECKERT (ČSSD)

Městská rada:
Ivan BOHÁČ (KSČM)
Mgr. Petr HAKEN (ODS)
PhDr. Hana MAIEROVÁ (NB)
Ing. Jaromír PEKAŘ (ODS)
RNDr. František PELC (US)
Milan RAMBOUSEK (ČSSD)
Ing. Vítězslav SEKANINA (ODS)

Městské zastupitelstvo

Ve stejném složení jako v loňském roce pracovalo městské zastupitelstvo až do září, kdy po kratší 
nemoci zemřel jeho člen František Dufek. Na jeho místo postoupila první náhradnice Alena 
Radoušová, která se však říjnového, tedy posledního, zasedání městského zastupitelstva již ani 
nezúčastnila.
Vraťme se nyní na začátek roku 1998, kdy se sešli ke svému jednání členové městského 
zastupitelstva, a to již v posledním roce svého volebního období.
29. ledna - usnesení z prvního letošního jednání obsahovalo 12 bodů. Po menších změnách ve 
vyhlášce o spádovosti škol přišla na řadu městská nemocnice. Její ředitel MUDr. Eckert podal 
nejdříve zprávu o probíhajících výběrových řízeních na Ministerstvu zdravotnictví a o výstavbě 
ambulatního traktu. Na návrhy RNDr. Jarolímka se MZ zabývalo i možnostmi budoucí 
transformace nemocnice např. na s.r.o. nebo na veřejně prospěšnou společnost atd. Bylo uloženo 
komisi pro nemocnici, aby se vyhodnocováním těchto možností trvale zabývala.
Tentokrát vzbudily velké diskuze návrhy týkající se městských nemovitostí. Již delší dobu byl 
připravován převod budovy muzea čp. 71 ve Skálově ulici do vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření OMČR Turnov. Tento krok byl požadován zřizovatelem okresního muzea Okresním 
úřadem v Semilech jako nezbytná podmínka jeho budoucího zařazení pod správu VÚSC. Z obavy o 
budoucnost této významné turnovské kulturní instituce se dlouho hledaly podmínky, které by tento 
majetek ochránily. Právní dořešení a sepsání smlouvy pak trvalo ještě půl roku.
Ještě větší problém byl několik měsíců trvající prodej restaurace Skalák u nádraží soukromému 
zájemci. Po protestech některých zastupitelů (p. Jenšovský, MUDr. Severa, MUDr. Šolcová) bylo 
schváleno opakování dražby. Ta znovu regulérně proběhla 28. ledna, ale i nyní, když se její 
výsledek měl schválit, opět vystoupil s protestem zastupitel Ing. Cuchý. Tato snaha po odvolávání 
předchozích usnesení zastupitelstva (Modrá hvězda, zastávky) se již stávala obvyklou pro tu část 



zastupitelů, jejichž názor neuspěl při konečném rozhodování. A tak po opětné diskuzi na toto téma 
byl výsledek dražby schválen a Skalák prodán firmě Barvy Turnov s.r.o. Marie Landyšová za 3,5 
mil. Kč. Již v srpnu byl v původním výčepu a ve venkovních prostorách znovu obnoven restaurační 
provoz. A tak obyvatelé u nádraží měli alespoň částečnou náhradu za předchozí sídlištní restauraci. 
Navíc v této oblasti byl rozšířen dosavadní bufet Na růžku o Pizzerii, takže se nakonec tyto služby i 
zde zlepšily.
Již v tomto lednovém zasedání se dostala na program podrobná zpráva o současném stavu 
koupaliště v Dolánkách, které někteří zastupitelé (Dufek, Cuchý) i přes značnou předpokládanou 
finační náročnost požadovali urychleně zprovoznit. Nakonec bylo rozhodnuto zachovat pro tento 
rok jen provizorní provoz a urychleně připravit podrobné podklady pro vypsání výběrového řízení 
na řešení celého prostoru koupaliště včetně dalších služeb. I budoucí zastupitelstvo by mělo 
usilovat, aby zde byl obnoven provoz bazénů v r. 2000.
Na tomto jednání se poprvé objevil návrh přednesený I. Kunetkou na vytvoření uvolněných míst 
některých členů rady v zájmu zkvalitnění vedení města v příštím volebním období. S tímto 
záměrem se většina zastupitelů ztotožnila.
Na závěr se již zklidněná hladina jednání opět rozbouřila. Nejdříve byly vzneseny protesty proti 
pravidlům na vyplácení mimořádných odměn pro ty, kdo městu zajistí výjimečné dotace či 
sponzory. Pravidla, která přijalo již předchozí MZ v r. 1993, byla usnesením MZ zrušena.
Celý průběh jednání vyvrcholil vystoupením zástupců místního klubu Občanské demokratické 
aliance. MUDr. Severa nejdříve vznesl výtku vůči starostovi JUDr. Šolcovi, že opožděně podal 
protest, kterým byl zastupitelstvem pověřen ve věci nákladné a neúčelné výstavby okresního 
policejního ředitelství v Semilech. Tuto kritiku poté zopakoval RNDr. Pelc a vyzval starostu, aby 
přes všechny zásluhy zvážil své setrvání ve funkci. Své rozhodnutí měl sdělit na příštím jednání. 
Tento návrh byl ještě doplněn názorem, že se starosta již delší dobu vzhledem k svém zdravotnímu 
stavu a věku výkonu své funkce plně nevěnuje. Je pochopitelné, že atmosféra, která zde vznikla 
byla velice "dusná" a celé toto vystoupení vyvolalo mezi zastupiteli i občany v nadcházejících 
dnech a týdnech nejrůznější reakce. Někteří s požadavkem souhlasili, jiní byli proti takovému 
způsobu jednání, mnozí se raději nevyjadřovali. Samozřejmě se tyto události promítaly na stránkách 
Pojizerských listů, Krkonošských novin, k navrhovatelům se přiklonil ve svých komentářích 
provozovatel místní televize JUDr. Milan Brunclík.

19. února - neveřejné zasedání bylo v letošním roce kromě podrobné diskuze nad návrhem rozpočtu 
věnovano dvěma dalším důležitým tématům. Dle požadavku některých zastupitelů byla podána 
podrobná zprava o hospodaření podniku Městská teplárenská s. r. o., a to v souvislosti s 
navrhovaným zvýšením ceny tepla. I když se státní dotace ceny tepla vztahují již jen na minimální 
počet kotelen, cena tepla je stále regulovaná a státem kontrolovaná. Podrobnou zprávu vedle 
vystoupení ředitele Ing. Žalského podal auditor firmy a zastupitel Ing. Šubrt. Hlavní výtky proti 
jejich závěrům přednesl Ing. Janoušek, který se jednání zúčastnil na pozvání zastupitele prom. fil. 
Jenšovského. Nebyl zde však jako oficiální zástupce Stavebního bytového družstva, tím byl v 
dozorčí radě Ing. Talaj, který také neshledával žádné chyby ve výpočtu ceny tepla. Diskuze byla 
velice rušná, Ing. Janoušek si dokonce vše nahrával na magnetofon.
Druhé téma - rekonstrukce horních kasáren a jeho přestavba na Obchodní akademii a hotelovou 
školu. Jednání se zúčastnil kromě ředitele Mgr. Špetlíka i zástupce Okresního školského úřadu, 
který tuto akci také podporoval. Diskuze o účelnosti celé akce a o budoucím zatížení městského 
rozpočtu, která na tomto jednání opět proběhla, se během roku ještě vyhrotila. Proti stavbě 
vystupoval jako občan i p. Josef Kunetka, a to v materiálech zasílaných zastupitelům, proti byli i 
někteří zastupitelé. Svůj nesouhlas projevili členové MZ prom. fil. Jenšovský a Vítězslav Čapek 
nezávisle na sobě dopisy ministerstvu školství, byť byla celá akce již několikrát před tím většinou 
zastupitelů schválena. Nový ministr Sokol proto vše odložil, proběhlo nové projednávání a nakonec 
město přece jen podepsalo se státem smlouvu o sdružení finančních prostředků. Bylo vypsáno 
výběrové řízení na stavební firmu. Přesto výše uvedené zdržení však tři roky připravovanou akci 
posunulo do doby, kdy se změnila vláda a nový ministr opět vše na počátku měsíce září, týden před 



zahájením stavby, zastavil. Několikaleté úsilí vedení města a finanční náklady vložené do 
projektové přípravy a nezbytných demolic zatím byly zbytečné.

26. února - toto jednání bylo ojedinělé jak stoprocentní účastí zastupitelů, tak nebývalým počtem 
přítomných občanů. Očekávalo se totiž vyhrocení situace kolem starosty JUDr. Šolce a předchozích 
návrhů na jeho odstoupení či odvolání. Při úvodním projednání návrhu programu požadoval MUDr. 
Severa jménem místního klubu ODA zařadit jako řádný bod programu odvolání starosty. Tento 
návrh nebyl schválen. Vzruch do jednání vnesl i zastupitel p. Boháč, který žádal omluvu od 
zastupitele Ing. V. Hájka. Ten totiž před tím v místní televizi prohlásil, že ve snaze odvolat starostu 
se jedná o tichou dohodu ODA a KSČM. P. Boháč odmítl toto tvrzení a označil je za politizování 
celého problému. K veřejné omluvě však nedošlo, Ing. Hájek na svém názoru trval.
A tak nakonec započalo jednání zastupitelstva v nezměněném programu. Správa akcií držených v 
majetku města byl svěřena do správy odborné finanční firmy Patria Finance a.s., která vyhrála 
předtím vyhlášené výběrové řízení. Dále přišlo na pořad veřejné projednávání hospodaření Městské 
teplárenské Turnov s.r.o. a cen tepla. Po věcné diskuzi o regulaci ceny tepla, státních dotacích, 
programování teploty v bytech apod. přišly na řadu i připomínky jiného druhu. Členka MZ MUDr. 
Eva Šolcová přednesla námitku, že je proti etickému kodexu auditora, aby tuto práci vykonával v 
MTT s.r.o. Ing. Šubrt jako zastupitel. Ten se samozřejmě ohradil, stejně tak jako ředitel MTT s.r.o. 
Ing. Žalský, když zastupitel Ivan Kunetka veřejně prohlásil, že je ve funkci v rozporu s lustračním 
zákonem, což se diskutovalo již na neveřejném jednání. A tak se zdá, že hned od počátku roku 
dostávala jednání zastupitelstva trochu jiný ráz. Věcné diskuze byly stále častěji nahrazovány zcela 
jinými argumenty, a to bezpochyby v souvislosti s blížícími se volbami parlamentními i 
komunálními. Bez problémů pak byla schválena vyhláška č. 48/98 o nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem. Konkretizovala provádění nového zákona o odpadech na místní poměry.
I když měl nyní přijít na řadu rozbor hospodaření a rozpočet, znovu byla nastolen problém starosty 
a nakonec do programu protlačen. Vystoupil JUDr. Šolc, který vznesené návrhy odmítl, starostu 
podpořili zastupitelé Šilhán, Čapek, Maierová Šubrt, místostarosta Hejduk ad. Když pak došlo k 
hlasování, pro odvolání starosty bylo 6 zastupitelů, proti odvolání bylo 12, ostatní včetně zástupců 
KSČM se zdrželi hlasování. Závěr tohoto bodu byl doplněn i tím, že by se tento požadavek, který v 
hlasování neprošel, již neměl objevit a vše by měly vyřešit komunální volby.
B Po diskuzi byl schválen rozbor hospodaření za rok 1997, pro rozpočet a úvěr na rok 1998 
hlasovalo 15 zastupitelů, zastupitelé z ODA se zdrželi, zástupci KSČM byli proti.
Dalšího jednání se zúčastnil okresní policejní ředitel major Franko, který obhajoval oprávněnost 
výstavby tak kritizovaného policejního ředitelství a vysvětloval příčinu přesunutí tísňového volání 
na lince 158 do Semil jako ministerské nařízení. Samozřejmě toto opatření nemohli zastupitelé 
považovat za prospěšné.
Další body se týkaly územního plánu, rekonstrukce mostu přes Jizeru, kde pro navrhovaný vzhled 
hlasovalo po delší diskuzi 18 zastupitelů. Zajímavé byly informace o připravované výstavbě bytů na 
Výšince nově vytvořenou s.r.o. Staspo a možnosti pomoci ze strany města při výstavbě 
inženýrských sítí. Soukromé firmy, které v soudní dražbě koupily "mozaikový" bytový dům u 
nového kina, také připravovaly jeho rekonstrukci. K posledním bodům patřila městská média - 
televize, která nabízela možnosti prezentace volebních subjektů v nadcházejících volbách, a 
zpravodaj Hlasy a ohlasy, vydávaný pro letošní rok ve zcela nové podobě a nahrazující bývalý 
Kulturní zpravodaj.

26. března - Jednání zastupitelů v závěru prvního čtvrtletí bylo po dlouhé době přece jen klidnější. 
Proběhla diskuze nad zástavbovými studiemi lokalit nad Zelenou cestou, které připravil architekt 
města Ing. Patrný a projednala stavební komise. Následovala problematika kulturních zařízení. 
Nejdříve jejich hospodaření a pak rozborový materiál týkající se celkového stavu a budoucího 
zajištění kulturní sféry města Turnova, který připravila komise pro kulturu a cestovní ruch. Vyvolal 
obsáhlou diskuzi a komise byla pověřena dalším rozpracováním. V dalších bodech přišly na řadu 



informace o výkupu pozemků na trase silničního průtahu, o rekonstrukci náměstí, na pořad jednání 
se dostala opět čerpací benzínová stanice Modrá hvězda. Ing. Hejduk předložil znovu k projednání 
otázku příjezdu k tomuto objektu přes místní komunikaci Na Skalici a přes chodník. Ke schválení 
hlasy chyběly, a tak tento objekt nadále zůstával rozestavěný a v neutěšeném stavu.
Od tohoto jednání byl také schválen nový prvek v jednání MZ, a to pravidelně před přestávkou 
možnost diskuzních příspěvků obyvatel. 
30. dubna - Na programu se "sešly" především záležitosti finanční a majetkové, jako např. kladné 
hodnocení způsobu hospodaření po kontrole Okresního úřadu v Semilech, rozdělení hospodářského 
výsledku příspěvkových za rok 1997, schválení příspěvků různým žadatelům. Následovaly prodeje 
stavebních parcel, souhlasné vyjádření k vydání stavebního povolení STASPU s.r.o. na výstavbu 
bytových domů atd.

27. května - Na část jednání městské rady byli přizváni i zastupitelé na neveřejné pracovní jednání. 
Bylo zapotřebí podrobně projednat tři hlavní body - návrh zastávek v ulici 5. května, podklady pro 
studii koupaliště a postup v přípravě přestavby horních kasáren. Vzhledem k závažnosti všech bodů 
se sešlo 23 zastupitelů. Hlavního projektanta, firmu Transconsult Hradec Králové, zastupoval Ing. 
Černý, jednání se účastnil vedoucí správy majetku Ing. Kanclíř a Ing. Ulbrich, přijatý na pomoc 
organizačního zajišťování rekonstrukce. Zde se poprvé vyostřily rozpory ohledně autobusových 
zastávek, i když obšírná diskuze byla poměrně věcná. Na veřejném zasedání je vždy situace daleko 
rozjitřenější vzhledem k přítomným občanům. I na tomto neveřejném jednání se nakonec 
zastupitelé většinově shodli, že trvá záměr nevracet zastávky na náměstí a soustředit pozornost na 
urychlené zpracování celého generelu dopravy včetně veřejné, a tedy i zastávek pro autobusy. Poté 
podala Ing. Košková (vedoucí referátu rozvoje) informaci o stávajícím stavu koupaliště v 
Dolánkách. Poslední bod pak patřil rekapitulaci celého problému rekonstrukce horních kasáren.

28. května - V úvodu jednání se MZ vrátilo opět k dlouhodobému záměru prodeje budovy starého 
kina. Vzhledem k tomu, že se objevil potencionální zákazník, bylo schváleno vyhlášení dražby. 
Tento zájemce, firma M + M (elektro zboží), však bohužel nedostal od banky slibovaný úvěr, a tak 
k prodeji po celý další rok nedošlo. O probíhající rekonstrukci náměstí, která byla před tím dlouho 
projednávána, a to i na pracovním jednání MZ, dostali zastupitelé i na tomto jednání podrobnou 
informaci. S ní souviselo např. také odkoupení části chodníku před spořitelnou do majetku města. S 
rekonstrukcí těsně souvisel i další bod jednání, a to autobusové zastávky, které neměly mít na 
novém náměstí nadále místo. Opět další "kauza", tak jako např. Modrá hvězda. Původní záměr, 
schválený i ve stavebním povolení, a to přemístění zastávek na Havlíčkovo náměstí, odmítl 
provozovatel autobusové dopravy Bus a.s. Semily. Náhradní místo bylo ve studii připraveno v ulici 
5. května. To však vyvolalo negativní odezvu ze strany členky MZ MUDr. Šolcové, p. Josefa 
Kunetky, ke kterému se připojil i zastupitel Jenšovský a RNDR. Ivan Turnovec. Podle jejich názoru 
bylo jediným vhodným místem pro zastávky autobusů hromadné dopravy náměstí, výše zmíněný 
návrh byl podle nich zcela nevhodný z hlediska dopravního i ekologického. Zastupitelstvo nakonec 
odložilo rozhodnutí o umístění zastávek do doby zpracování celkové koncepce dopravy ve městě, k 
čemuž budou přizváni i zástupci provozovatelů autobusové dopravy. Samozřejmě, že tento problém 
přijetím usnesení nekončil, spíše naopak. Zorganizování petice občanů, protestní akce s žebřiňákem 
na náměstí, písemné materiály předkládané zastupitelům i občanům, diskuze na stránkách místních 
novin a další kroky prosazující vrácení zastávek zpět na náměstí opět rozčeřily hladinu veřejného 
mínění v Turnově a byly tvrdou zbraní nově vzniklé strany Volby pro město, a to až do 
komunálních voleb.
Po loňské diskuzi o provozu koupaliště připravila pracovní skupina ustavená k řešení tohoto 
problému pro zastupitele anketu, která měla sumarizovat názory a požadavky na budoucnost tohoto 
zařízení. Ing. Košková, ved. odboru rozvoje, podala obšírnou zprávu o výsledcích ankety, které se 
mohly stát základem pro vyhlášení výběrového řízení na zpracování stavební studie.
Ve chvílích, kdy se projednávaly finanční záležitosti, navštívil jednání zastupitelstva ministr financí 
Ivan Pilip při své zpáteční cestě z jednání v Semilech. Ve svém úvodním projevu zdůraznil změnu 



způsobu financování za současného vztahu stát - obec na potřebný stát - region - obec. Souhlasil se 
starostovou připomínkou, že by bylo užitečné posílit ze státu rozpočty obcí, aby se rozšířily 
možnosti jejich samostatného rozhodování, i když malé obce vždy budou mít problémy s realizací 
velkých investičních akcí. Samozřejmě přišla na řadu i stavba okresního policejního ředitelství, kdy 
RNDr. Pelc požádal ministra o opětné prověření účelnosti této akce. Ing. Šubrt pak velice 
fundovaně diskutoval o problémech účetnictví městského hospodaření.
I po odchodu ministra se ještě projednaly důležité body. V RTT i HOT měly být za rovných 
podmínek prezentovány parlamentní volební strany, zastupitelstvo bylo informováno o přípravách 
rekonstrukce kostela P. Marie a potřebné finanční pomoci ze strany města i o zahájení rekonstrukce 
mostu přes Jizeru na podzim příštího roku. V závěru bylo přijato proklamativní usnesení o trvání 
záměru rekonstruovat horní kasárna na OAHŠ. Po nesouhlasných dopisech zastupitelů Jenšovského 
a Čapka ministerstvu školství bylo tohoto kroku zapotřebí, aby se zklidnil vztah s ministerstvem. 
25. června - poslední předprázdninové jednání MZ mělo tradičně bohatý program. Po informaci o 
vývoji majetkových záležitostí (budova muzea, starého kina) následovala velice obšírná zpráva o 
ukončených a probíhajících investičních akcích, již tradičně věnoval šéf odboru zprávy majetku Ing. 
Kanclíř samostatný bod náměstí. V této souvislosti byla snaha obnovit diskuzi k zastávkám na 
náměstí, ale většina zastupitelů souhlasila s výsledkem jednání na minulém zastupitelstvu. Většina 
trvala na tom, že zastávky se na náměstí již vrátit nemají.
Následovala podrobná informace o průběhu a výsledcích parlamentních voleb v Turnově, poté o 
aktuálním vývoji ve věci rekonstrukce kasáren a probíhajícím výběrovém řízení. Samozřejmě toto 
bude akce i pro město finančně nákladná, ale objevila se zatím mlhavá možnost odprodeje budovy 
SUPŠ státu, který se snaží sjednocovat majetek u institucí, které vlastní. Pro všechny byla jistě 
zajímavá informace o výběrovém řízení, které vyhlásila rada na nového ředitele městské 
nemocnice.

30. července - výjimečně bylo zastupitelstvo svoláno v tomto neobvyklém termínu, protože podle 
zákona muselo být přijato usnesení o počtu budoucích zastupitelů. Usnesení stanovilo opět 27 
zastupitelů v jednom volebním obvodu.

20. srpna - poprvé za toto volební období došlo ke kuriózní situaci. Veřejné zasedání bylo po 45 
minutách ukončeno vzhledem k tomu, že přišlo pouze 14 zastupitelů, což nestačilo k tomu, aby bylo 
zastupitelstvo usnášeníschopné. Občanská iniciativa za obnovení zastávek na náměstí vyzývala 
občany k účasti pod hesly: "Radní zakázali autobusy na náměstí, protože s nimi nejezdí", "Konšelé 
zklidnili náměstí, ale zneklidnili občany".

27. srpna - tentokrát se již sešel potřebný počet, a tak mohl být projednáván předchozí program. Již 
výše uvedení zastupitelé, kteří s panem Kunetkou iniciovali celou "zastávkovou" akci, požadovali 
zařazení tohoto bodu do programu, což ale nebylo většinou schváleno. Na zastávky došlo až v bodu 
věnovaném koncepci parkování ve městě. Dále byly schváleny navrhované rozpočtové změny, o 
místním poplatku z hracích automatů. Zastupitelé také schválili přijetí státní dotace na výstavbu 
malometrážních bytů v domě čp. 81 u kina. Na závěr byla opět přednesena zpráva o aktuálním 
průběhu investic (tělocvičny, byty na Přepeřské ul., fasáda ZUŠ, komunikace k Technickým 
službám, náměstí).

24. září - Několik prvních bodů programu informovalo o aktuálním stavu některých akcí jiných 
investorů. Jednalo se především o zahájení výstavby průtahu městem, které bylo doprovázeno 
složitými jednáními s majiteli zahrádek. Novela stavebního zákona také konečně umožnila městu 
ovlivňovat podobu doposud většinou nevzhledných soukromých tržnic, a tak byli zastupitelé 
informováni o vývoji v projekční přípravě dlouho očekávaných stavebních úprav tržnice u 
"Stovky". Vyhlídky na změnu byly nadějné, ale do konce roku se bohužel nic nezměnilo. Stejně 
byly vítány záměry soukromých podnikatelů na rekonstrukci domu čp. 25 v sousedství Čedoku na 



náměstí a objektu staré restaurace Na rychtě ve Dvořákově ulici (zde musel být nakonec zchátralý 
objekt stržen a na podzim začala výstavba zcela nového domu).
Obsáhlá diskuze byla věnována Regionální televizi Turnov. Nejdříve byl schválen návrh, aby v radě 
pro RTT byl i zástupce obce, která se připojí k projektu, a to i finančně. Poté byla na návrh 
provozovatele JUDr. Brunclíka RTT deklarována jako veřejnoprávní mediální kulturní statek Města 
Turnova, a to na základě financování tohoto média z městského rozpočtu a ustavení Rady pro 
hromadné sdělovací prostředky Města Turnova. Toto usnesení vzbudilo později mnohé diskuze, jak 
upozornil již při jeho projednávání i starosta, nemělo patřičnou oporu v zákoně a bylo skutečně jen 
symbolické. Navíc vzápětí po tomto usnesení přerušil JUDr. Brunclík vysílání z důvodu 
nedostačujících financí ze strany města a obnovil je až po navýšení příspěvku, navíc jako člen nově 
ustavené ASPERA TV s.r.o. Z toho důvodu byl provoz RTT projednáván i příště.

22. října - Poslední jednání městského zastupitelstva před komunálními volbami mělo být 
zakončeno společnou večeří. Netradičně se začalo výkupy a odprodeji pozemků a záležitostmi 
finančními. Poté bylo projednáváno přijetí krátkodobého a kontokorentního úvěru od České 
spořitelny a.s.
Na základě objektivního a tedy i kritického materiálu o RTT, který připravila Rada pro RTT a Ing. 
Hejduk, pověřilo MZ radu přípravou podkladů pro stanovení finančního příspěvku na rok 1999 
novým zastupitelstvem.
Bouřlivá diskuze proběhla nad návrhy některých zastupitelů v čele s V. Jenšovským, MUDr. 
Severou a p. Kunetkou, který zastupoval občanskou iniciativu za obnovení zastávek na náměstí. Ti 
označili nezařazení problematiky zastávek na náměstí do programu srpnového jednání za porušení 
jednacího řádu. Tak jako u mnoha jiných problémů, i zde postavili celou záležitost především jako 
kritiku místostarosty Hejduka, a tedy spíše do roviny osobní averze. Po dlouhé diskuzi a ve snaze 
nalézt objektivní a nezaujaté řešení se pak zastupitelé těsnou většinou přiklonili k faktu, že jeden z 
bodů jednacího řádu porušen byl, což se ale dalo považovat spíše za chybu zastupitelstva jako 
celku, než za chybu jedné osoby. Celá tato záležitost byla hodně složitá, pohledy na ni se různily, a 
to i uvnitř jednotlivých volebních uskupení v MZ. Toto procedurální pochybení by ale nepochybně 
nijak nezměnilo řešení problému, a to, že na náměstí z vůle většiny zastupitelů autobusové zastávky 
být neměly.
Pak ještě následovaly další body programu, především schválení návrhu na řešení rozvojové 
průmyslové zóny směrem k Ohrazenicím. Předchozí vyhrocení problému spolu s narůstajícím 
předvolebním napětím však vneslo určitý stín do atmosféry večerního setkání u "Karla IV." nejen na 
závěr roku, ale celého volebního období, kam ani někteří ze zastupitelů nepřišli.

30. listopadu - První jednání nově zvoleného zastupitelstva mělo přesně stanovený průběh. 
Doposud úřadující starosta JUDr. Václav Šolc jednání zahájil a řídil je až do složení slibu nejstarším 
ze zvolených zastupitelů Josefem Kunetkou. Ostatní zastupitelé pak již složili slib do rukou 
zastupitele J. Kunetky, který pak pokračoval ve schváleném programu. Po volbě volební komise 
nadešel okamžik, na který čekala do posledního místa zaplněná Střelnice. Bylo schváleno, že 
městská rada bude mít 9 členů a do vedení města bude volen jeden uvolněný zástupce starosty. 
Volbu starosty však s napětím očekávali i samotní zastupitelé. Vždyť tomuto okamžiku předcházelo 
čtrnáctidenní intenzivní jednání mezi zástupci některých stran o kandidátech na funkci starosty a 
členů městské rady. Za kandidáty na starostu byli tajným způsobem navrženi MUDr. Vladimír 
Eckert, který kandidaturu odmítl, Ing. Milan Hejduk, který kandidaturu přijal a byl navrhován 
Nezávislým blokem za podpory ODS, ČSSD a US. Jako další kandidát byl navržen Josef Rytíř. S 
ním počítala na tuto kandidaturu původně Unie svobody, za kterou kandidoval, ale pan Rytíř po 
delším váhání tuto možnost nakonec odmítl. Proto nyní jeho nečekané souhlasné vyjádření, 
iniciované pravděpodobně ostatními stranami, vzbudilo značný údiv v celém sále, i když by 
samozřejmě bylo v pořádku, kdyby starosta vzešel z většího počtu kandidátů. Tato situace přiměla 
dalšího ze zastupitelů zvolených za Unii svobody RNDr. Františka Pelce, aby s celým předchozím 



jednáním s Mgr. Rytířem veřejnost seznámil.
Poté využil možnosti k dotazům na kandidáty zastupitel J. Kunetka vůči Ing. Hejdukovi, což se dalo 
očekávat vzhledem jejich předchozím vzájemným rozporům. Po několika ostrých dotazech na 
způsob dosavadního výkonu funkce místostarosty, které Ing. Hejduk odmítl jako neoprávněné, 
došlo konečně k samotné volbě.
Na základě pořadí, které si kandidáti vylosovali, se nejdříve hlasovalo o Ing. Milanu Hejdukovi. 
Ten získal při veřejném hlasování 17 hlasů, čímž byl většinou zastupitelů zvolen na příští volební 
období novým starostou města Turnova. Od této chvíle se také ujal dalšího řízení průběhu jednání. 
Stejným způsobem jako na starostu pak byli navrhováni i kandidáti na jeho zástupce. Mgr. Rytíř se 
nyní kandidatury vzdal, a tak byl zvolen 26 hlasy, tedy všemi přítomnými zastupiteli, jako zástupce 
starosty MUDr. Vladimír Eckert, zvolený za ČSSD. Do října vykonával funkci ředitele Městské 
nemocnice a ještě nyní zde pracoval jako primář ortopedie a rehabilitace.
Pro volbu členů městské rady bylo navrženo 16 kandidátů, 5 z nich se kandidatury vzdalo. Z 11 
kandidátů pak získali potřebnou většinu hlasů tito zastupitelé: Ivan Boháč (KSČM), Mgr. Petr 
Haken (ODS), PhDr. Hana Maierová (NB), Ing. Jaromír Pekař (ODS), RNDr. František Pelc (US), 
Milan Rambousek (ČSSD), Ing. Vítězslav Sekanina (ODS).
Na závěr znovu proběhla diskuze, zda by v budoucnu bylo užitečné, aby měl Turnov ještě druhého 
zástupce starosty. Většina zastupitelů byla této možnosti nakloněna, a tak bylo schváleno usnesení 
jednat o volbě druhého zástupce starosty nejdéle do šesti měsíců.
První jednání nového zastupitelstva a zároveň poslední v roce 1998 bylo u konce. Zastupitele a 
vedení města čekalo mnoho problémů. K nejtíživějším bude jistě nadále patřit doprava, rozvojové 
zóny města, zajištění potřebných financí na nutné investice, jako je rekonstrukce městské 
nemocnice, koupaliště, kulturních zařízení, městských domů, komunikací i chodníků a mnoho 
dalších a dalších. Bude důležité, zda budou zastupitelé ochotni řešit problémy především věcnými 
diskusemi, bez ohledu na stranické zájmy či osobní averze. Zda to bude uskutečnitelné, vůbec není 
jisté. Zastupitelé z Volby pro město, především J. Kunetka s V. Jenšovským, hned v následujících 
dnech zahrnuli starostu, novou radu i městský úřad kritikou a žádostmi prošetřovat problémy a 
záležitosti, na které měli právě oni v minulosti jiný názor. Samozřejmě, že se toto vše opět 
objevovalo na stránkách tisku, především Pojizerských listů, tak jak tomu bylo zvláště v několika 
měsících před volbami.

Městská rada   

Městská rada zahájila poslední rok svého volebního období v polovině ledna. Tak jak bylo obvyklé 
a vzhledem k objemu problémů nutné, scházela se téměř pravidelně dvakrát do měsíce. K 
nejobsáhlejším bodům patřila během celého roku pravděpodobně problematika předkládaná 
odborem správy majetku, a to především oblast investic a rekonstrukcí. 
14. ledna - úvodní bod patřil informaci o členství města v Euroregionu Nisa a o zániku společnosti 
Koridor, která měla rozvíjet aktivity na poli cestovního ruchu od Krkonoš až po Český ráj. Z dalších 
důležitých bod1ů to byla problematika nakládání s odpady vzhledem k platnosti nového zákona a 
povinností města, které z tohoto zákona vyplývaly.
Nadějná byla informace o platnosti zákona č. 280/97 Sb., který doplňuje zákon o živnostenském 
podnikání. Na jeho základě se konečně objevila možnost, jak ze strany města ovlivňovat umístění a 
vzhled tržnic. Vždyť především tržnice na parkovišti u "Stovky" budila nejen odpor místních 
obchodníků vzhledem k zcela jistým daňovým únikům z prodávaného zboží, ale její neupravenost 



byla velkou skvrnou na vzhledu města, které chtělo být významným centrem turistického ruchu. 
Podobně zpřísněná pravidla (stavební, hygienická apod.) měla být uplatňována i u pravidelných 
nedělních burz u Nudvojovic. V této souvislosti byl později schválen nový tržní řád. Tržnice byly 
problémem, u kterého byla naděje, že bude vyřešen nejdéle za půl roku. Jak se však ukázalo, opak 
byl pravdou. Stavební řízení se protahovalo a ani přístup majitelů pozemků nebyl zrovna 
nejaktivnější, takže se na současném neutěšeném stavu nezměnilo vůbec nic. Tlak ze strany vedení 
města a jeho odpovědných pracovníků měl být jistě nekompromisnější, a tak tuto záležitost považuji 
nejen já, ale jistě i turnovští občané za jeden z neúspěchů ve správě "věcí veřejných".
Již v minulém roce začal pracovat odbor koncepce města, nyní bylo rozhodnuto o názvu odbor 
rozvoje města. Jeho pracovníci informovali radu o možnosti využít oblast u budoucí silnice I/35 (na 
okraji katastru Turnova směrem k Ohrazenicím). Vzhledem k velikosti ploch a atraktivnosti díky 
sousedství komunikace pověřila rada odbor rozvoje zahájením zpracování studie optimálního 
využití lokality, postupným jednáním s majiteli pozemků, aby se plocha postupně sjednocovala v 
majetek města apod. O budoucnosti této rozvojové průmyslové zóny Turnova pak ještě rada i 
zastupitelstvo jednaly několikrát.
Do budoucnosti také směřovalo řešení rekonstrukce horních kasáren na Obchodní akademii a školu, 
projednávané již třetím rokem. Předpokládané finanční náklady by přesahovaly i s očekávanou 
státní dotací v nejbližší letech s největší pravděpodobností možnosti města, a tak rada souhlasila s 
tím, že by se v první etapě nemohl realizovat internát a vlastní kuchyně.
V bohatém programu pak přišla na řadu problematika městských bytů. Nejdříve byla projednána 
forma přidělení nových bytů, a to ve Skálově ulici a ve zcela rekonstruovaném domě na Malém 
Rohozci, kam se také v závěru roku vrátila pobočka knihovny. V městských bytech také odbor 
správy majetku zahájil obsazování míst domovníků, a tak postupně vstupoval do praxe záměr 
přijatý radou v minulém roce. Zda to přispěje ke zlepšení péče o městský bytový fond, to ukáže čas.

11. února - v úvodu jednání souhlasila městská rada s některými novinkami v činnosti Sboru pro 
občanské záležitosti, navrhovanými příležitostně ustavenou pracovní skupinou. Kromě nového 
způsobu zabezpečení blahopřání a předání darů u příležitosti významných životních jubileí starších 
občanů byl vysloven souhlas s vyplácením příspěvku při narození dítěte ve výši 1.000,-Kč. Kromě 
předběžného projednání rozboru hospodaření a rozpočtu na rok 1998 byla opět věnována pozornost 
investičním akcím. Na řadu přišla podrobná zpráva o průběhu rekonstrukce městského divadla, 
informace o urychlení výstavby ambulatního traktu městské nemocnice, plánu oprav místních 
komunikací, kde konečně měl přijít na řadu občany dlouho požadovaný chodník v Bezručově ulici a 
vybudování autobusové čekárny u nové zastávky U lip. Rada schválila i zahájení projektové 
přípravy rekonstrukce sokolovny v Mašově, která v minulém roce přešla do majetku města. 
Důležité bylo i projednávání rekonstrukce mostu přes Jizeru, ke které konečně spělo jednání se 
zástupci investora, tedy státu. Varianty na složitý způsob záchrany této stavby z počátku 60. let 
projednala i stavební komise. Ta ohodnotila návrh na zavěšení současného mostu na ocelový oblouk 
i jako zajímavé výtvarné dílo a na základě tohoto vyjádření souhlasila rada a poté i zastupitelstvo s 
navrhovaným řešením. K největším letošním investičním akcím bude patřit bezesporu generální 
rekonstrukce náměstí, pokud bude schválena v rozpočtu. V pokračujících přípravách však do 
případného začátku prací třeba vyřešit např. konečný vzhled kašny, návaznost všech prací včetně 
přilehlých ulic Hluboké a 5. května, dořešení zastávek ČSD. Realizace, která si vyžádala skutečně 
dlouhodobou přípravu, by pak měla začít v polovině března a trvat po dobu si 6 měsíců. V této 
chvíli však asi ještě nikdo netušil, jaké obrovské množství problémů celá tato investičně a 
organizačně náročná akce ve skutečnosti přinese.

11. března - Informativní charakter měly první body jednání, které se týkaly zprávy vedoucího 
přestupkového referátu o činnosti včetně přestupkové komise a průběžná kontrola plnění usnesení 
městské rady. Ještě ani nezačala rekonstrukce náměstí, o které se i dnes poměrně obšírně jednalo, a 
již odbor správy majetku ve spolupráci s ekoložkou ing. Hadačovou předložil první studii 
rekonstrukce městského parku a jeho propojení s františkánskou klášterní zahradou. Celý návrh byl 



během roku několikrát projednáván ve stavební a památkové komisi a dostal se znovu i před radu a 
do jednání zastupitelstva.
Na základě výběrového řízení, které proběhlo v minulém roce, byla vybrána firma BAK a.s. na 
výstavbu dvou tělocvičen a venkovních hřišť u budovy III. základní školy v Žižkově ulici. Z 
celkové částky, která byla získána od státu, se mělo letos proinvestovat téměř 10 milionů a celá akce 
by mohla být dokončena v roce příštím. Rada řešila také první výkupy a dohody s vlastníky v 
prostoru plánované stavby průtahu I/35.
Rozbor činnosti hospodaření městských organizací a podrobná zpráva o rozvržení rekonstrukce 
náměstí do jednotlivých etap patřily závěru tohoto jednání.

18. března - Vzhledem k tomu, že rada nestihla při minulém jednání projednat některé důležité 
body, sešla se hned po týdnu. Projednal se plán činnosti Technických služeb Turnov, včetně rozboru 
hospodaření za rok 1997 a stanovení výše nájmu. Komplikovaná situace nastala ve vztahu k 
Regionální televizi Turnov, tak jako během roku ještě několikrát. Její provozovatel JUDr. Milan 
Brunclík označil dosavadní smlouvu za značně nejistou a kritizoval i činnost Rady RTT za 
předsednictví zastupitele Petra Hakena (ODS). Od ní očekával JUDr. Brunclík spíše ochranu před 
různými útoky svých odpůrců a ne kritiku. Ve svém dopise navrhoval vytvořit s městem jakousi 
s.r.o. (např. po vzoru Městské teplárenské), zařízení by majitel pronajímal a město by postupně 
odkupovalo. Nebo by se město zřeklo veřejnoprávnosti, která je podle JUDr. Brunclíka dána 
finančním příspěvkem z veřejných prostředků a existencí Rady pro RTT. Městská rada se ve 
spolupráci s jmenovanou komisí měla této problematice věnovat, dořešit smlouvu s jasnými 
kontrolními mechanismy zvláště v roce dvojích parlamentních voleb. Tyto problémy byly asi 
způsobeny nejen určitou únavou provozovatele, který již čtvrtým rokem "táhl" toto turnovské 
médium vpodstatě sám, ale i v důsledku stále vypjatější předvolební atmosféry.

8. dubna - První dva body jednání byly proti obvyklému programu poněkud výjimečné. Vzhledem k 
složitosti úvodního bodu byly přizváni do rady členové stavební komise a zástupci firmy STASPO, 
společnosti s účastí České spořitelny a.s. Tato společnost, sdružující finanční prostředky od zájemců 
o výstavbu bytu, plánovala na Výšince rozsáhlou bytovou výstavbu. Tento záměr museli všichni 
vítat. Konečně se totiž našel vedle města soukromý investor v oblasti bytové výstavby (kromě 
majitelů "mozaikového" domu v Žižkově ulici), který mohl vyřešit potřebu ekonomicky silnějších 
zájemců o bydlení. V nejbližších letech zde měly vyrůst 4 bytové domy, které by přirozeně 
navazovaly na současnou panelovou zástavbu, byly by však vzhledově nesrovnatelně lepší. A o 
jejich vzhled se především jednalo. Stavební komise měla připomínky k výšce objektů a hustotě 
zástavby. Tyto domy budou dotvářet siluetu celého návrší, a proto je tato otázka tak důležitá, že byla 
nakonec ještě předložena celému zastupitelstvu. Byť mohl investor nabýt dojmu, že mu jsou 
kladeny v realizaci jeho záměru překážky, nebylo možné komplex všech problémů přejít bez 
náležité pozornosti. Navíc celostátní zkušenosti s podobnými projekty soukromých investorů, kdy 
občané přišli o peníze a bytů se nedočkali, k takovéto opatrnosti přímo vybízely. Během roku se 
věcné připomínky podařilo ve stavebním řízení vyřešit, a nakonec se městu podařilo získat i státní 
dotaci jako příspěvek na výstavbu inženýrských sítí v této lokalitě.
Druhý bod patřil zprávě ekoložky ing. Hadačové a odborného lesního hospodáře Ing. T. Tomsy 
(ředitele Správy CHKO Český ráj) o provedení nutné těžby v městských lesích na Hlavatici 
(uvolnění výhledu z rozhledny) a ve Farářství (zmlazení bukové aleje). Šlo tedy o první práce v 
oblasti péče o tento majetek, který město převzalo od Státních lesů ČR v minulém roce a který měl 
v budoucnu sloužit jako příměstské lesy především k rekreačním účelům pro potřeby turnovský 
občanů a přijíždějících turistů.
Zkušenosti s povodněmi v minulém roce vedly k schválení úprav povodňového plánu města a s 
novým obsazením povodňové komise v zájmu její funkčnosti a operativnosti.
Vedle méně významných bodů se opět do programu dostala rekonstrukce náměstí, kde vzhledem k 
rozšíření rekonstrukcí přilehlých komunikací se vyčerpají některé prostředky, které byly určeny k 
opravám v jiných lokalitách.



Velká pozornost pak byla věnována návrhu rozpočtu Městské nemocnice na tento rok, kdy všechny 
výdaje i na plánovanou běžnou údržbu budou trvale sledovány vzhledem k právě probíhající a 
finančně velice náročné investici.

6. května - Městská rada projednávala výsledky auditu svých dvou organizací - Technických služeb 
Turnov, s.r.o. a Městské teplárenské Turnov, s.r.o. - výsledné závěry nenašly nedostatky a byly bez 
výhrad. Z popudu kulturní komise rada schválila rozšíření referátu školství, kultury a sportu o 
jednoho pracovníka. Dosavadní obsazení redukované na jednoho pracovníka naprosto neodpovídá 
šíři problémů, jimiž by se mělo toto pracoviště zabývat. Nakonec se sem však v druhé polovině 
roku vrátila ze sekretariátu bývalá pracovnice odboru H. Pavlatová.
Nadějně vypadala zpráva, že se vyskytl vážný zájemce o koupi starého kina na Trávnicích, později 
schválilo MZ dražbu. Její vítěz, firma zabývající se prodejem elektrospotřebičů, nakonec nedostal 
úvěr, a tak dlouhé jednání, pokračující ještě na počátku roku příštího, nakonec nevedlo k úspěšnému 
konci.
Z obsáhlého programu ještě uveďme informaci o náměstí, jmenování RNDr. Fr. Pelce do výběrové 
komise na přestavbu horních kasáren, přesunutí Turnovských staročeských trhů do městského 
parku.

27. května - Na základě nových předpisů bylo na úvod jednání zařazeno budoucí řešení tržnice u 
křižovatky ulic Palackého a Sobotecké. Návrh, který zpracoval pro majitele městský architekt, byl 
po diskuzi ve stavební komisi pozměněn, a tak se nyní měla rozšiřovat plocha parkoviště a jednotné 
estetické stánky by měly být po okraji parcely a na pozemku sousedním. Městská rada pověřila 
odbor výstavby a územního plánování, který dbal také na urychlenou realizaci. Jak již bylo výše 
uvedeno, ani do konce roku se, bohužel, na současném stavu nic nezměnilo. Další body programu 
(zastávky, koupaliště, horní kasárny) byly projednány společně s pozvanými zastupiteli. Pak již 
pokračovalo jednání rady dle programu. Zajímavým a důležitým bodem bylo např. vypsání 
výběrového řízení na ředitele Městské nemocnice, v minulém roce odložené.

17. června - Městská rada nejdříve vyslechla aktuální informace o výstavbě a rekonstrukci 
komunikací připravovaných ze strany státu (silnice I/35 - vypsáno výběrové řízení na dodavatele, 
zahájení jednání o přeložce v úseku Výšinka - Kyselovsko, zahájení rekonstrukce mostu na 
podzim), o průběhu prací na náměstí, o majetkovém sjednocení pozemků, kde byla vybudována 
komunikace k Technickým službám atd. Poprvé byla rada také informována o možnosti odprodeje 
budov středních škol do majetku státu. Pravděpodobně by se nejdříve jednalo o budovu SUPŠ, což 
musí sice nejdříve projednat zastupitelstvo, ale škola by si tak zjednodušila přísun peněz od státu 
(dosud platí městu nájem a město naopak hradí opravy) a město by získalo finance tak nutné na jiné 
investiční akce.
Rada také projednala složení výběrové komise na ředitele nemocnice a na základě návrhu MUDr. 
Severy, člena MZ, schválila zřízení komise pro zahraniční vztahy města a jmenovala její členy.

15. července - V prvním bodě programu byl projednán kronikářský zápis za rok 1997 a ve shodě s 
konstatováním letopisecké komise bylo jeho znění usnesením městské rady schváleno včetně 
příslušné dokumentace.
K dalšímu bodu se dostavili zástupci II. základní školy s návrhem na výstavbu sportovního hřiště v 
těsném sousedství školy. Je zřejmé, že by tato investice byla velice potřebná, protože žáci na 
některé hodiny tělesné výchovy tradičně docházejí přes rušnou křižovatku na stadion. Škola se však 
zatím nepokusila získat finanční prostředky ještě z jiných zdrojů, aby se poměrně vysoké náklady (v 
konečné fázi asi 3 mil.) mohly vedle městských prostředků pokrýt i z jiných zdrojů. Byl to trochu 
pohodlný postoj, který také někteří zastupitelé kritizovali. Během následujících měsíců byl celý 
projekt upřesněn a nakonec bylo dohodnuto nezačínat stavbu v nepříznivém podzimním počasí, ale 
pokusit se ji zařadit do rozpočtu příštího roku.
Také na městský úřad vstoupil internet a městská rada byla Ing. Fišerem informována o výsledku 



výběrového řízení na provozovatele pevného připojení (položení kabelů při rekonstrukci náměstí, 
připojení i OAHŠ a Městského informačního střediska). Tímto řešením vzroste přenosová rychlost 
a pevným připojením bez telekomunikačních poplatků se otevře možnost užívání internetu jednak 
pracovníkům úřadu, popř. i občanům, a zároveň i zahájení účinné prezentace města vůči uživatelům 
internetu doma i v zahraničí.
Ing. Fišer také radu seznámil s novelou stavebního zákona (č. 50/1976 Sb.), která přináší výrazné 
zvýšení sankčních poplatků. Dvě nové povinnosti vyplynuly i pro obce - pořizování územních 
plánů z vlastních finančních zdrojů (dosud hradil OkÚ) a účast v každém stavebním řízení, tzn. není 
již zastupována stavebním úřadem jako dosud.
Městská rada schválila návrhy na zvýšení nájemného a dalších úhrad v penzionech i v zařízeních 
Pečovatelské služby. Zároveň schválila vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele Turnovských 
sociálních služeb a Dětského centra, v nichž později obhájili dosavadní pozice p. Bradáč a MUDr. 
Čepková.
Po aktuálních informacích o náměstí, o problematickém průběhu přestavby bývalého chudobince 
(čp. 990) na holobyty, o výsledcích výběrového řízení na výstavbu OAHŠ, byla schválena výstavba 
bytových jednotek v domě čp. 81 (Žižkova ul.) s využitím státní dotace. Odbor správy majetku 
podal informaci o nevyhovujícím stavu malých činžovních domů v Žižkově ulici (čp. 1340 - 1343), 
na jejichž rekonstrukci však zatím v rozpočtu nezbývají finance. Po závěrečné diskuzi v souvislosti 
s blížícími se komunálními volbami rada doporučila starostovi, aby na mimořádném jednání 
městského zastupitelstva navrhl pro budoucí období stejný počet zastupitelů jaký byl doposud.

12. srpna - Již v tomto termínu měla rada k dispozici výsledky výběrového řízení na ředitele 
Městské nemocnice, které proběhlo 30. července i přes právě probíhající dovolené. Ze dvou 
uchazečů získal naprostou převahu hlasů dosavadní ekonom nemocnice Ing. Tomáš Sláma. Byť se 
nabízela možnost nevybrat zatím nikoho, rada se nakonec přiklonila k závěrům výběrové komise a 
od 1. října jmenovala do funkce ředitele Městské nemocnice Ing. Tomáše Slámu, který vystřídá 
dosavadního ředitele MUDr. Vl.Eckerta.
Velkou pozornost věnovala rada rozboru hospodaření za první pololetí, k němuž připravila velmi 
podrobné materiály vedoucí finančního odboru Dr. Staňková. Zatím se finanční situace města i přes 
náročné investiční akce vyvíjela vcelku příznivě, byť zde hrozila ještě rizika v podzimních 
měsících, kdy by mohly tyto investiční výdaje převážit nad příjmy. Jedná se především o vnitřní 
vybavení nových ambulancí nemocnice a dokončovací práce na náměstí.
S dopravní situací souviselo projednání přípravy projektové dokumentace k výstavbě severního 
obchvatu I/10, především řešení rohozecké křižovatky a napojení od Malého Rohozce. K prosazení 
svých námitek, se kterými se ztotožňovala stavební komise i rada, vytvořili zdejší obyvatelé 
dokonce občanské sdružení Klacíkov. Tématicky příbuznou problematikou byla koncepce 
parkování, kterou zpracovávala odborná firma. Snažila se vyhledat nové parkovací plochy v centru 
města (např. za obchodním domem Vesna, místo tržnice v Sobotecké ul., v proluce Dvořákovy 
ulice). Tyto návrhy vzbudily odpor u některých zastupitelů i občanů, kteří celkem správně 
doporučovali více nutit řidiče využívat dosavadní větší parkoviště, např. v sousedství autobusového 
nádraží, nebo připravovat podobné plochy na okraji města. Přesto i centrum by při lepší organizaci 
umožnilo zvětšit možnost parkování. Zde by ovšem stálo za úvahu větší měrou centrum města 
zpoplatňovat.
Tak jako vždy, seznámil vedoucí odboru správy majetku Ing. Kanclíř přítomné s aktuálním stavem 
probíhajících investičních akcí - náměstí, ambulantní trakt, OAHŠ v kasárnách, konečný výsledek 
rekonstrukce divadla.
Dva téměř závěrečné body se týkaly personálních otázek. První záležitost se týkala činnosti 
architekta města, který by měl kromě potřeb odborů MěÚ poskytovat i poradenskou službu 
turnovským občanům. Bohužel za současného stavu, kdy architekt Ing. J. Patrný dojíždí z Liberce 
jednou ze čtrnáct dnů, výjimečně jednou týdně, jsou tyto potřeby neuskutečnitelné. Možnosti pana 
architekta také omezuje i jeho vyšší věk a zdravotní stav. Jistě to bude do budoucna pro Turnov 
nelehký úkol nalézt fundovanou a tak pro věc zapálenou osobu, jako je pan architekt Patrný.



Neméně komplikovaný byl i další problém. Ředitele městského kina a zastupitele pana Miloše 
Kerpla postihla totiž těžká mozková příhoda a jeho zdravotní stav byl skutečně komplikovaný. 
Kulturní komisi rada uložila zabývat se touto otázkou a pomoci vyřešit správu kina v nejbližší 
budoucnosti. Komise pak jednala s dosavadním zaměstnancem panem Kopeckým. Ten jako 
důchodce zatím vedl v kině účetnictví a vzhledem k tomu, že dobře znal chod této instituce, byl 
ochoten kino spravovat do té doby, než bude stav pana Kerpla stabilizován. Nakonec tato situace 
trvala v této podobě i na konci roku 1998.

9. září - Úvod jednání patřil opět Městské nemocnici. Proběhlo totiž výběrové řízení na dodávku 
vybavení ambulantního traktu. Podle dosavadních nabídek bylo zřejmé, že k vybavení celého 
objektu by bylo zapotřebí nejméně 4 milionů korun, které v rozpočtu nebyly zatím k dispozici. 
Proto se rada přikláněla k návrhu vybavit nejdříve dvě poschodí, a dle finančních možností později 
pokračovat. Byla zamítnuta možnost přesunout sem starý nábytek. Rada také projednala výsledky 
auditu, platové otázky vedoucích pracovníků nemocnice a nakonec jmenovala na návrh Ing. Slámy 
k 1. 10. 1998 do funkce zástupce ředitele MUDr. Martina Hrubého.
Spolu s mnoha zajímavými body předložila správa majetku poprvé studii na řešení klubu důchodců 
v Turnově II. místo staré výměníkové stanice. Informace o jednání na MŠMT ČR ve věci výstavby 
OAHŠ nevzbuzovala moc optimismu ohledně realizace této akce.
Konečně začínala stavba průtahu I/35 a přišly další problémy. Vzhledem k tomu, že vítězná firma se 
zavázala ukončit celou stavbu koncem příštího roku, nechtěla ztratit ani den. A na stromech v 
zahrádkách ještě bylo nedozrálé ovoce, záhony nesklizené. Zástupce olomoucké firmy se však 
zavázal řešit celou situaci osobním jednáním co nejcitlivěji a rada pověřila jednáním s občany i 
pracovníka MěÚ Ing. Fišera. Dobrou službu v informování veřejnosti prokázala i místní televize.
S dopravními problémy Turnova souvisela i komplikovaná situace na Hruštici zvláště v době, kdy 
zde zastavovaly školní ranní autobusy. Bezpečnost dětí, které přecházely přes vozovku, a scházely k 
městu i po okraji silnice, byla se začátkem školního roku značně ohrožena. Na vedení města se 
snesla ze strany rodičů a dalších občanů zvláště z okolních obcí ostrá kritika. Situaci se podařilo 
částečně vyřešit až koncem měsíce, kdy dopravní policie dočasně povolila provizorní zastávku 
školních autobusů před křižovatkou ulic 5. května a Husovy, ovšem jen do 30. 6. 1999.
Členové městské rady v závěru jednání prodiskutovali návrh kulturní komise zorganizovat letošní 
důstojné oslavy 28. října ve vlastní režii a spojit je se slavnostním předáním rekonstruovaného 
náměstí turnovské veřejnosti.
Při minulém jednání věnovala rada pozornost komplikovanému zdravotnímu stavu člena MZ pana 
M. Kerpla. Nyní přišla zpráva ještě smutnější, a to o úmrtí zastupitele Fr. Dufka. Na jeho místo v 
městském zastupitelstvu postoupila Alena Radoušová, majitelka knihkupectví a nakladatelství. 
Vzhledem k tomu, že se však jednalo pouze poslední zasedání zastupitelstva před volbami, paní 
Radoušová se ho již nezúčastnila. 
7. října - Přestože se působení rady chýlilo v tomto volebním období ke konci, objem problémů, 
které musela řešit, se nijak nezmenšoval.
První body patřily hospodaření Technických služeb Turnov s.r.o., kde byly překročeny finance, 
plánované v městském rozpočtu na pokrytí služeb, které byly městu poskytovány. Tento nárůst byl 
způsoben jednak náročnými úklidovými pracemi při rekonstrukci náměstí, jednak vyššími výdaji na 
provoz sběrného dvora, který byl občany využíván ve stále větší míře. Rada také schválila 
předložený ceník na svoz komunálního odpadu, kde se především zvyšuje cena jednotlivých 
známek na popelnice s cílem podpořit uzavírání dlouhodobých smluv s obyvateli. S blížícím se 
zimním obdobím byla schválena na základě nových předpisů nová městská vyhláška o zimní 
údržbě.
Další dvě informace byly skutečně aktuální. Vedoucí Městského informačního střediska Ing. P. 
Bičíková podala výpověď z rodinných důvodů. Paní Bičíková dokázala vybudovat tuto městskou 
instituci zcela od základů a povýšila její činnost nad úroveň běžného informačního střediska. 
Většina členů rady byla přesvědčena, že by bylo skutečně na škodu, kdyby tato schopná pracovnice 
odešla. Proto bylo dohodnuto, přizvat Ing. Bičíkovou na jednání rady a pokusit se hledat způsob, 



jak napomoci vyřešení její potřeby věnovat větší péči dětem. Přesto byl dán souhlas s vypsáním 
výběrového řízení pro případ, že by Ing. Bičíková ve své funkci z výše uvedených důvodů zůstat 
nemohla.
Personálním otázkám byly věnovány ještě další body jednání. Po odchodu p. Oumrta stála dočasně 
v čele odboru výstavby a územního plánování pracovnice odboru J. Pětová. Nyní byl k 1. listopadu 
jmenován do této funkce Ing. Zdeněk Fišer, který stál v čele tohoto odboru již před tím, než byl 
pověřen správou výpočetní techniky MěÚ. Dále byl k tomuto datu zřízen nový samostatný odbor 
výpočetní techniky (doposud součástí odboru rozvoje) a do jeho čela postaven nový pracovník J. 
Rabas.
Rada také schválila výsledek výběrového řízení a znovu jmenovala do funkce ředitelky Dětského 
centra MUDr. Čepkovou a do funkce ředitele Turnovských sociálních služeb Petra Bradáče.
Den před jednáním rady přestala vysílat RTT a JUDr. Brunclík neoznámil důvody tohoto svého 
kroku. Dokonce se v předchozích relacích označil za mecenáše, a to nejen turnovské televize, ale 
všeho, "na co městská pokladna nestačí". Městská rada pověřila Ing. Hejduka a Radu pro RTT 
urychleně o vzniklé situaci s provozovatelem jednat. Jak se později ukázalo, JUDr. Brunclík odmítal 
podle svého sdělení doplácet na provoz televize ze svých soukromých prostředků a v době 
nadcházejích komunálních voleb mu nakonec zastupitelstvo zvýšilo částku na poslední čtvrtletí 
roku o 150 tis. korun.
Spolu s projednáním aktuální finanční situace města včetně výhledu do konce roku 1998 byla 
schválena likvidace nedobytných pohledávek na základě usnesení MZ do výše 5.000,-Kč.
Velký časový prostor byl věnován koncepci autobusové dopravy, jejíž řešení bylo v souvislosti s 
problematikou zastávek zadáno vedení ČSAD BUS Semily, které je jako tradiční provozovatel této 
dopravy s celou komplikovanou problematikou Turnova dostatečně seznámeno. Ředitel T. 
Roubíček, sám Turnovák, sice o celé situaci obšírně pohovořil, ale žádné objevné návrhy 
nepřednesl. Také ČSAD v případě, že nelze realizovat zastávky na náměstí a vzhledem k tomu, že 
považuje Havlíčkovo náměstí za nevhodné, se přiklánělo k vybudování zastávek v ulici 5. Května 
nad hotelem Cleopatra. Vzhledem k tomu, že se však T. Roubíček podrobněji neseznámil s původní 
studií tohoto řešení, neuvedl další podrobnosti. Pouze seznámil radu s možností lepší koordinace 
jednotlivých spojů. A tak se naděje na urychlené řešení problému zatím nevyřešila. Pouze bylo 
dohodnuto, že na základě průzkumu především u starších občanů v penzionech a v pečovatelské 
službě na Výšince je možné zkušebně prověřit volání občanů po hustší městské dopravě zkušebním 
provozem. K realizaci tohoto návrhu došlo koncem ledna příštího roku.
S blížícím se termínem dokončení ambulantního traktu dospělo do konečné fáze i výběrové řízení 
na vybavení. Letos mohlo být použito 2 mil. na dvě patra budovy. 
11. listopadu - Téměř poslední jednání městské rady v tomto volebním období a program stejně, 
možná i více bohatý, než jindy.
Ing. Hadačová předložila nejdříve dva obsáhlé materiály. Prvním byla studie obnovy šetřilovských 
parků, písemný materiál doplněný bohatou dokumentací ve formě plánků a nákresů. Postupně by 
měly být provedeny zásahy na ploše 24 ha, z nichž plocha parků - Metelkových a Rývových sadů, 
tvoří 11 ha. Dále byly předloženy dvě varianty návrhu na úpravu stávajícího bazénku v parčíku 
přednádražního prostoru. Ani po delší diskuzi nebyla nalezena úplná shoda, v podstatě by se asi 
nejvíce líbila kombinace obou studií, kdy v jedné části by byla vodní plocha, druhá strana by byla 
upravena tak, aby ji mohly využívat pro své hry děti, tak jako dosud. Nyní totiž slouží nádrž bez 
vody jako přirozená plocha pro jízdu na kolečkových bruslích či začátečnické projížďky na 
"prkénku". Na tomto posledním jednání bylo nutné vyřešit také některé mzdové otázky, rada byla 
seznámena s konečnými rozpočtovými změnami roku 1998, které budou součástí rozboru 
hospodaření za tento rok.
K poslednímu zasedání rady patřila také rekapitulace a kontrola plnění úkolů daných usneseními 
městské rady ve volebním období 1994 - 1998. Tento bod provázela poměrně obšírná diskuze. 
Sedm usnesení bylo zrušeno vzhledem ke změně podmínek a okolností.
Obsáhlá a podrobná byla i zpráva o činnosti Vodohospodářského sdružení Turnov včetně návrhu na 
změnu ceny vodného a stočného. I přesto, že rada sdružení zvýšení schválila, mnozí členové s 



dalším růstem cen zpočátku nesouhlasili. Vzhledem k tomu, že však tyto cenové úpravy měly 
postupně vést ke sbližování cen pro maloodběratele a velkoodběratele, což bylo i součástí státní 
cenové politiky, rada s tímto krokem nakonec souhlasila.
Tak jako vždy, předkládal radě nejpočetnější a nejobsáhlejší materiály odbor správy majetku. 
Postupné hledání koncepce ve správě bytových domů, jejichž stav si v budoucnu vyžádá daleko 
větší náklady než dosud, vedlo pracovníky odboru k odbornému posouzení stavu jednotlivých 
objektů. Z těchto materiálů pak mohla být vyhodnocena naléhavost oprav, jejich časové pořadí a 
také odhad potřebných nákladů. Materiál obsahoval zprávu o stavu bytových domů s přehledem 
všech nejnutnějších oprav, samostatná pozornost byla věnována střešním krytinám, z nichž měly být 
ty nejhorší vybrány k rekonstrukci v příštím roce. Podobný charakter měl i přehled o špatném 
technickém stavu některých balkónů v městských bytech. Rada souhlasila se záměrem podrobit 
odborné revizi i technické zařízení bytových domů.
Z ostatních vyberme ještě např. požadavek paní Radoušové, která provozovala knihkupectví v 
přízemí městského domu v Hluboké ulici. Požadovala úpravu zadního traktu, což bylo jistě 
potřebné, ale před tím bylo zapotřebí dohodnout se i se sousedními majiteli a mít potřebné finance v 
rozpočtu příštího roku. Odložen byl zatím návrh soukromého investora na výstavbu kruhové garáže 
na Patočkově sídlišti v blízkosti průtahu I/35.
Kratší byla zpráva s "inventurou" provedených prací při rekonstrukci náměstí, která přinesla přesný 
přehled vyúčtování.
Posledním bodem této problematiky byla diskuze o potřebných investicích v příštím roce. I když o 
nich již měla jednat nová rada a zastupitelstvo, pověřila rada finanční odbor a finanční komisi, aby 
byly zatím projednány zdroje budoucích příjmů, popřípadě možnosti jejich navýšení.
Částečně se k příštímu roku vztahovala problematika autobusové dopravy. Ještě nyní musel být 
projednán příspěvek pro ČSAD Bus Semily, který podle rozhodnutí OkÚ Semily měl pro příští rok 
činit 110,-Kč na jednoho obyvatele (tj. navýšení o 10,-Kč). Tento dopravce také žádal o navýšení 
příspěvku na tento rok vzhledem ke ztrátám vzniklým v důsledku rekonstrukce náměstí. Rada se 
však shodla na tom, že tento požadavek musí posoudit už nově zvolené zastupitelstvo. V příštím 
roce bylo také nutné urychleně řešit dopravu starších spoluobčanů z penzionů a z pečovatelské 
služby na Výšince. Zatím měla vedoucí sociálního odboru paní Kocourová prověřit, zda by toto 
nebylo možné řešit z vlastních zdrojů, tedy dopravními prostředky, které má město k dispozici.
Na závěr rada projednala předpokládaný průběh jednání prvního městského zastupitelstva po 
komunálních volbách. Bude se konat 30. listopadu a program projedná dosavadní starosta JUDr. V. 
Šolc s nejstarším z nově zvolených zastupitelů, který toto jednání bude řídit až do zvolení nového 
starosty. Právě probíhající předvolební kampaň se projevila i na dnešním jednání. Rada byla 
informována o stížnosti, kterou podala Volba pro město místní volební komisi ve věci zneužití 
přechodných plakátovacích ploch v předvolební kampani. Tato strana obvinila Nezávislý blok z 
nezákonného a úmyslného obsazení větší plochy rozměrnými plakáty, tak jak bylo podrobněji 
popsáno v úvodu této kapitoly. Samozřejmě se dnes hodně diskutovalo na téma blížících se voleb. 
Pocity, zážitky i názory na volby a dění ve městě, které se již po několik měsíců den ze dne 
přiostřovaly především zásluhou hlavních lídrů Volby pro město, byly častým tématem 
"přestávkových" rozhovorů. Vždyť to byla právě tato "jednobarevná rada", která již v minulosti 
byla často představiteli této strany kritizována za údajnou názorovou shodu a závislost na 
místostarostovi Ing. Hejdukovi. Nyní se do centra kritiky samozřejmě dostali především ti, kteří 
přijali kandidaturu za Nezávislý blok, kde místostarosta kandidoval.
Jak již jsem v úvodu napsala, zda tato kritika měla reálné opodstatnění, těžko mohu právě já 
posuzovat vzhledem k tomu, že jsem byla v minulém období jak v radě tak nyní na kandidátce 
Nezávislého bloku. Proto by nemusel být můj názor zcela objektivní. A tak počkejme, jak se tyto 
kritické názory prověří spíše až po volbách, kdy bude pracovat nová městská rada. Ta bude stát opět 
před obrovskou spoustou problémů a úkolů. Zda se její členové dostanou do stejných problémů v 
případě, že dojde k jejich názorové pracovní shodě, to ukáže jistě nejbližší budoucnost.

25. listopadu - závěrečné jednání městské rady se z plánovaných tří bodů nakonec rozrostlo na šest.



Podrobné podklady k vydávání měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska v tomto roce, záměry i 
předpokládané náklady v roce 1999 připravil vedoucí Turnovského kulturního střediska Václav 
Feštr. Vzhledem k tomu, že redakce musela připravovat již první číslo příštího roku, rada schválila 
předložený návrh i zvýšené náklady zatím na první čtvrtletí. Zároveň doporučila svým nástupcům 
ve vydávání tohoto městského zpravodaje pokračovat a udržet, popř. zvýšit jeho kvalitu.
K neuskutečněným záměrům tohoto volebního období patřila výstavba domu důchodců s využitím 
rozestavěného skeletu v sousedství městské nemocnice. Nyní se objevila možnost žádat zatím z 
jiných státních fondů o dotaci na výstavbu inženýrských sítí, k čemuž dostal odbor správy majetku 
souhlas.
Dalším aktuálním problémem zařazeným mimo plánovaný program byl prodej akcií Východočeské 
plynárenské společnosti, který doporučil správce městských akcií firma Patria Finance. Výhodná 
tržní cena však trvala pouze dva dny, a tak se jasně projevil problém, kdy potřebný souhlas 
městského zastupitelstva může znamenat ztrátu času a tím neuskutečnění výhodného obchodu. V 
tomto případě mohlo město získat více než 8 mil. korun, které by samozřejmě nutně potřebovalo na 
různé nutné investice.
Hostem jednání městské rady byla při projednávání dalšího bodu vedoucí Městského informačního 
střediska Ing. Pavla Bičíková. Proběhlo sice výběrové řízení, kam se přihlásili dva zájemci, ale ani 
jeden z nich výběrovou komisi nepřesvědčil, že by úroveň tohoto pracoviště zůstala alespoň stejná 
jako je nyní. A tak si asi nakonec všichni členové rady "oddechli", když došlo k dohodě s Ing. 
Bičíkovou. V zájmu udržení různých kontaktů, které se doposud podařilo navázat, a na přerušení 
započatých aktivit, souhlasila nakonec Ing. Bičíková s tím, že ve své funkci setrvá i nadále, ovšem 
se sníženým pracovním úvazkem (péče o menší děti). Vzhledem k nárůstu objemu práce by bylo asi 
nejužitečnější vyřešit personální otázku zvýšením počtu zaměstnanců.
Ještě několik posledních drobností a již se zavírají dveře zasedací místnosti. Čtyři roky uplynuly, 
teď již jen závěrečné posezení s vedoucími pracovníky odborů Městského úřadu, s nimiž se při své 
práci členové rady tak často setkávali.
Co říci na závěr, co pociťuji já, když se obrátím zpátky? Problémů nepočítaně, dlouhé hodiny 
jednání, diskuzí, váhání, ostré kritiky v tisku, občas radost z toho, co se podařilo. Čtyři roky jsou 
dlouhá doba, někdy jistě mnozí pocítili únavu, nyní se však spíše zdá, že se neradi rozcházíme s 
lidmi, se kterými jsme si měli co říci. Chtěla bych popřát členům rady, kteří již na tato místa 
zakrátko usednou, aby se po čtyřech letech rozcházeli alespoň s takovými pocity, jako tomu bylo 
nyní.
A tak na úplný závěr připomeňme, kdo po čtyři roky v městské radě pracoval:
JUDr. Václav Šolc, starosta (ODS)
Ing. Milan Hejduk, zástupce starosty (Sportovní blok)
Ostatní členové:
Ing. Václav Hájek (ODS - nečlen), MUDr. Martin Hrubý (Sportovní blok), Ing. Jaromír Pekař 
(ODS), PhDr. Hana Maierová (ODS - nečlen), Mgr. Josef Rytíř (ODS - nečlen), Pavel Šilhán 
(Sportovní blok), MUDr. Jiří Tomášek (ODS - nečlen).

Během roku přijala městská rada v průměru 400 usnesení, městské zastupitelstvo pak dalších 120.

Komise městské rady

Většina komisí městské rady pracovala poslední rok volebního období v téměř nezměněném 
složení. Problematika, kterou projednávaly, byla většinou velice různorodá a obsáhlá, takže zde 
uveďme jen stručný aktuální přehled toho nejdůležitějšího.
Finanční komise spolupracovala na přípravě rozpočtu, rozpočtových změn, řešení pohledávek a 
dalších finančních záležitostí města. Značným problémem byla činnost, či spíše nečinnost kontrolní 
komise. Ing. Jaromír Pekař, její předseda, se snažil získat ke spolupráci členy městského 
zastupitelstva, ale bezúspěšně. Tak se nakonec sám funkce vzdal. Důležité materiály spojené např. s 



přípravou rekonstrukce náměstí, mostu přes Jizeru, nového vzhledu obchodního domu Achát, 
dopravních řešení a další projednávala komise stavební. Náměstím se také zabývala komise 
památková, stejně tak i rekonstrukcí divadla, využíváním dotací na rekonstrukční práce v kostele 
Sv. Františka a na židovském hřbitově, její členové diskutovali nad studií rekonstrukce městského 
parku a možných změnách. Kulturní komise se věnovala přípravě a zpracování koncepčních 
materiálů, pomáhala řešit některé problémy jednotlivých kulturních zařízení, z její iniciativy a s 
přispěním některých členů byl připraven bohatý program slavnostního předání rekonstruovaného 
náměstí 28. října 1998. Podobnými problémy jednotlivých sportovních organizací ve městě se 
zabývala i sportovní komise.
I nyní v posledním roce však došlo ještě k dvěma následujícím změnám.
Povodňová komise: byla nově jmenována dne 8. dubna usnesením městské rady v souvislosti s 
novým povodňovým plánem města Turnova, a to ve složení:
JUDr. V. Šolc, Ing. M. Hejduk, Ing. V. Žák, Ing. Z. Fišer (odb. rozvoje města), Jan Hájek a R. 
Mochal (odb. vnitř, věcí), V. Svatoš (Povodí Labe), J. Pelc (MP), L. Preisler (TST,s.r.o.), V. Jágr 
(VPÚ), I. Tůma (řidič), J. Kalkus (správce budovy MěÚ).

Komise pro zahraniční vztahy města: byla ustavena na základě návrhu zastupitele MUDr. Severy 
usnesením městské rady 17. června 1998 a jmenováni tito její členové: MUDr. Šolcová, MUDr. 
Severa, Ing. Jeníček, PhDr. Maierová (členové MZ), MUDr. Jiří Šolc (Spolek rodáků a přátel), Mgr. 
I. Šulcová, R. Nejedlová, Ivana Šulcová, G. Muller (školství, kultura, sport, cest. ruch, podnikatelé), 
p. Svobodová (sociální komise). Tato potřeba vznikla z iniciativy některých nově jmenovaných 
členů. především Ilony Šulcové ze snahy lépe organizovat dosavadní i budoucí kontakty města se 
zahraničím a pomáhat v této oblasti především různým občanským sdružením a spolkům. Její vznik 
vyvolal mnohé diskuze, byla označována jako "ministerstvo zahraničí", její iniciátoři byli 
podezíráni, že hlavním důvodem jejich zájmu je snaha cestovat za městské peníze do zahraničí atd. 
A tak bylo především na této komisi, aby prokázala své opodstatnění.

Městský úřad  

V roce 1998 měl úřad 54 zaměstnanců, z toho 48 odborných pracovníků, chod úřadu řídil tajemník 
Vojtěch Žák. Agenda byla rozdělena mezi těchto 11 odborů:
vnitřních věcí a kontroly (7 odb. a 5 pomoc prac., ved. J. Hájek)
finanční (7 prac., ved. Dr. Staňková)
výstavby a územního plánování (6 prac., do srpna p. Oumrt, pak Ing. Zd. Fišer)
správy majetku (15 prac. ved. Ing. P. Kanclíř)
sociálních věcí a zdravotnictví (4 prac., ved. H. Kocourová)
živnostenský (2 prac., ved. Zd. Hovorka)
školství a kultury (2 prac., R. Brož)
životního prostředí (1 prac., tj. Ing. J. Hadačová)
výpočetní techniky (1 prac., tj. Bc. J. Rabas, externí prac.)
rozvoje města (2 prac., od října 1 prac., ved. Ing. K. Košková)
přestupkový (2 prac., ved. P. Dědeček)

Někteří odborníci byli zaměstnáváni pouze externě - architekt města - Ing. arch. J. Patrný
právní poradce - JUDr. Plašilová, Mgr. Jindra

Do kmenového stavu jsou dále zahrnuti pracovníci rozpočtových organizací:

Městské informační středisko (3 prac., ved. Ing. P. Bičíková)
Městská policie (8 prac., velitel J. Pelc)



Úřední dny pro veřejnost byly i v letošním roce v pondělí a ve středu, 8 - 17 hod.

Městské organizace

V následujících jednotlivých kapitolách budou uváděny informace o právně samostatných 
jednotlivých organizacích, jejichž zřizovatelem je Město Turnov. Jedná se o 29 městských 
organizací, z nichž největší je Městská nemocnice. Celkem v nich pracuje 780 zaměstnanců.



Kronika Města Turnova za rok 1998 - II. ROZPOČET

Východiskem pro stanovení rozpočtu na tento rok bylo opět zhodnocení všech možných 
příjmových zdrojů a stanovení nutných běžných výdajů včetně pořadí investičních záměrů. 
Východiskem pak byl rozbor hospodaření za rok minulý.
Hospodaření města Turnova skončilo za rok 1997 závěrečným účtem 7.678 tis. Kč, tedy převahou 
příjmů nad výdaji.
Po proúčtování všech úvěrových zatížení (kontokorent 20.000 tis. Kč a půjčka od SFŽP ve výši 
14.442 tis. Kč a dalších položek) byl skutečný výsledek hospodaření záporný, a to - 5.704 tis. 
korun.
Rozpočet na rok 1999 byl zastupitelům předložen v obsáhlém návrhu v 309 položkách. Proces 
projednávání a posuzování probíhal od podzimních měsíců minulého roku, od podání návrhů 
odpovědných pracovníků jednotlivých odborů přes několik jednání městské rady až po dvě konečná 
zasedání městského zastupitelstva, z nichž první bylo opět neveřejné pracovní.
Ještě než bude uveden sled přesných čísel, alespoň ještě několik slov na úvod o zajímavostech 
letošního rozpočtu z pohledu místostarosty Hejduka (HOT duben 1998): "Největšími investičními 
akcemi jsou rekonstrukce nemocničního ambulantního traktu a náměstí. Ze státních peněz letos 
ještě zahájíme dokončení areálu III. ZŠ a rekonstrukci horních kasáren na střední školu. Z loňského 
roku dokončujeme bytové domy a divadlo. Standardně letos přispějeme na plynofikaci, regulaci 
vytápění panelových domů a na investiční akce do městských komunikací a chodníků. Z provozních 
výdajů se podařilo navýšit příspěvek na sport a na výdaje spojené s koncepcí a rozvojem města. 
Kvůli rozsáhlé investiční aktivitě se musela většina našich organizací letos uskromnit, protože jim 
nebyl příspěvek na provoz navýšen ani o inflaci. Na příjmové stránce lze pozorovat zastavení 
každoročního nárůstu daňových příjmů a úbytek z příjmů z odprodeje majetku. Je potěšitelné, že 
úplně největší příjmovou položkou (43 mil. Kč) je daň z příjmů fyzických osob - tedy z drobného 
podnikání turnovských obyvatel."

Rozpočet města byl schválen na veřejném zasedání městského zastupitelstva 26. února, a to v 
příjmech ve výši 190.489 tis. Kč a ve výdajích 219.406 tis. Kč. Součástí rozpočtu byl kontokorentní 
úvěr ve výši 20 mil. korun, ve stejné výši byl přijat střednědobý hypoteční úvěr. Splácena byla i 
půjčka od SFŽP (roční splátka 3.876 tis. Kč). Stav běžného účtu k 1. 1. 1998 činil 9.093 tis. Kč.

P ř í j m y

Daňové příjmy

Daně příjmů tvořily nejvýznamnější položku na této kapitole. I letos se předpokládalo, že největší 
část budou tvořit daně z podnikání fyzických osob - 42.400 tis. Kč, potom právnických osob - 
30.865 tis. Kč a ze závislé činnosti 22.000 tis. Kč. Další položky tvořily různé poplatky (např. za 
umístění výherních hracích automatů 3.000 tis. Kč), daně z nemovitostí 4.500 tis. Kč. apod. 
Rozpočet počítal s daňovými příjmy v celkové výši 109.430 tis. Kč, což bylo o 5 mil. více než 
činila skutečnost loňského roku. Druhou složku pravidelných příjmů městského rozpočtu tvořily 
příjmy z nájmů bytů a nebytových prostor (16.220 tis. Kč) a poplatků za služby zde poskytované 
(18.200 tis. Kč). Významným příjmem byly i nájmy z organizací zřizovaných městem (MTT, s.r.o., 
TST,s.r.o. a VHS) - celkem 12.600 tis. Kč. I v letošním roce se počítalo s prodejem pozemků a 
bytových domů i jiných objektů, což mělo zajistit příjem ve výši 12.800 tis. Kč.
Pravidelně se objevovaly v plánovaných příjmech i různé dotace, a to jak od OkÚ v Semilech 
(13.188 tis.), tak od státu. Málokdy však byla jejich výše známa v době projednávání rozpočtu. 



Závisely především na státním rozpočtu, vývoji ekonomické situace během roku i na úspěchu 
jednání zástupců města na jednotlivých ministerstvech a se zástupci parlamentu.
Vlastní příjmy města tak byly plánovány v celkové výši 190.489. K tomu bylo možné připočítat oba 
úvěry v celkové výši 40.000 tis. Kč. 

V ý d a j e

Výdaje byly stanoveny tak, aby nepřesahovaly předpokládané příjmy včetně přijatých úvěrů. V 
zásadě byly rozděleny na běžné a kapitálové (investiční), dále pak podrobně podle jednotlivých 
kapitol.
Běžné výdaje:
1. Odbor správy majetku.................24.910 tis. Kč
2. Odbor životního prostředí.............4.600 tis. Kč
3. Samosprávné zál. (těl.,RTT,HOT ad.)...6.300 tis. Kč
4. Odbor školství a kultury.............21.636 tis. Kč
5. Cestovní ruch (INFO)..................1.200 tis. Kč
6. Zřizovatelské zál. (TST,Měst.nem.)...14.550 tis. Kč
7. Městská policie.......................2.200 tis. Kč
8. Sociální péče........................13.110 tis. Kč
9. Odbor vnitřních věcí.................16.130 tis. Kč
10.Odbor rozvoje města.....................900 tis. Kč
11.Finanční operace ....................20.030 tis. Kč
Běžné výdaje celkem....................125.566 tis. Kč

Kapitálové výdaje

Realizaci těchto výdajů, protože se jedná o investice, zajišťuje především odbor správy majetku 
vedený Ing. Pavlem Kanclířem. Na této výdajové kapitole byla plánována částka 93.840 tis. Kč.

Výdaje celkem..........................219.406 tis. Kč

Financování - tzn. přijaté úvěry a splátky...28.917 tis. Kč 

Na základě pololetního rozboru hospodaření a následujících rozpočtových změn schválených 
městským zastupitelstvem dne 27. srpna byl rozpočet aktualizován podle vývoje hospodaření města, 
popř. získaných dotací.
R o z b o r h o s p o d a ř e n í
z a r o k 1 9 9 8

Na veřejném zasedání dne 28. ledna 1999 projednalo městské zastupitelstvo rozbor hospodaření za 
rok 1998 a schválilo saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 1998 ve výši 26.156 tis. Kč. Skutečná výše 
příjmů dosáhla částky 213.214 tis. Kč a výdajů 239.270 tis. korun.

Rozbor příjmů:

Je potěšitelné, že se podařilo navýšit především daňové příjmy, a to o 5.547 tis. Kč (tj. 105%), 
nejvíce vzrostla daň ze závislé činnosti a daň právnických osob, bohužel se o 820 tis, nepodařil 
naplnit plánovaný příjem z daní od fyzických osob. Běžné příjmy nebyly bohužel naplněny, a to o 
3.000 tis. Kč, stejně tak i kapitálové příjmy o 2.500 tis. korun.



Rozpočtová opatření z Okresního úřadu v Semilech dosáhla výše 9.578 tis. Kč., a tak celková výše 
dotací od OkÚ a přímo od státu činila 34.251 tis. Kč ( k větším částkám patřilo např. 9.200 tis. Kč. 
na tělocvičny, 2,560 tis. na bytový dům čp. 81, infrastruktura pro 56 bytových jednotek - Staspo 
Výšinka - 2.800 tis. Kč.)

V ý d a j e

Rozpočet výdajů po rozpočtových změnách činil částku 242.164 tis. Kč, ale nakonec nebyl tento 
předpoklad zcela naplněn. Konečné výdaje dosáhly k 31. 12. 1998 částky 239.270 Kč (99%), což 
bylo způsobeno především vývojem v položce kapitálových výdajů, tedy v oblasti investic.

Běžné výdaje:

Je potěšitelné, že se podařilo udržet a dokonce ještě o 1.500 tis. Kč snížit rozpočtované běžné 
výdaje, i když to bylo někdy shodou okolností (přesun platby na příští rok, nemocnost zaměstnanců 
apod.)

1. Odbor správy majetku................25.134 tis. Kč (89%)
2. Odbor životního prostředí............4.790 tis. Kč (98%)
3. Samosprávní záležitosti...............6.082 tis. Kč (99%)
4. Odbor školství a kultury............22.481 tis. Kč (100%)
5. Cestovní ruch (INFO).................1.340 tis. Kč (108%)
6. Zřizovatelské záležitosti............14.440 tis. Kč (105%)
7. Městská policie.......................2.220 tis. Kč (101%)
8. Sociální péče........................14.360 tis. Kč (96%)
9. Odbor vnitřních věcí................16.066 tis. Kč (95%)
10.Odbor rozvoje města....................558 tis. Kč (62%)
11.Finanční operace.....................19.648 tis. Kč (96%)

Kapitálové výdaje:
V letošním roce se uskutečnily finančně náročné investiční akce, a tak bylo již během roku zřejmé, 
že rozpočet kapitálových výdajů bude zvýšen. Po rozpočtových změnách činil plán těchto výdajů 
109.454 tis. Kč a nakonec byl ještě překročen. Kapitálové výdaje nakonec dosáhly částky 112.155 
tis. Kč (102%).
Např. o 500 tis. více bylo investováno do komunikací, téměř o 400 tis. Kč byla navýšena částka na 
výkup pozemků především v oblasti výstavby průtahu I/35, zatím o 1.500 byla zvýšena částka 
potřebná na náměstí (ale ještě v příštím roce mělo být proplaceno 3.300 tis. Kč), o 900 tis. Kč byla 
dražší rekonstrukce ambulatního traktu a nakonec i vybavení muselo být prozatím ve výši více než 
2.000 tis. Kč. uhrazeno z městského rozpočtu. Na tuto akci se nepodařilo zajistit žádnou státní 
dotaci.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že Turnov prozatím nepostihly vážné ekonomické problémy, které 
by ohrozily příjmy městské pokladny. Bohužel se však nepodařilo získat zásadní dotace ze státního 
rozpočtu, které by ve městě umožnily realizovat nějakou velkou akci. Město si letos muselo poradit 
především vlastními zdroji.
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OBCHOD, SLUŽBY

V oblasti živností volných působí v Turnově jako orgán státní správy obecní živnostenský úřad, 
obsazený dvěma pracovníky (Zd. Hovorkou a H. Lustigovou).
Od 1. 1. 1992 vydal celkem 4.579 průkazů živnostenského oprávnění - tedy živnostenských listů. Z 
toho jich bylo vydáno 3.773 fyzickým osobám a 806 prvnickým osobám. Pro zajímavost - za tuto 
dobu bylo vybráno 4.247 tis. Kč na správních poplatcích. V roce 1998 to bylo 482.400,- Kč.
Výše uvedený počet průkazů představuje 2.897 podnikatelských subjektů podnikajících v režimu 
fyzických osob a 406 podnikajících v režimu právnických osob.
Největším procentem byla zastoupena koupě zboží (39%), zprostředkovatelská činnost, účetnické 
práce, ubytovací služby, krejčovské práce a textilní výroba. V posledních dvou letech stoupl počet 
registrovaných zahraničních fyzických osob na 49. Zabývaly se především pomocnými pracemi ve 
stavebnictví. To představuje 2,5% z celkového množství vydaných oprávnění. Jednalo se především 
o Ukrajince.
I když pominul hlavní nápor žadatelů o zřizování nových živnostenských listů, stále ještě vznikají 
živnosti nové, množí se různé změny a úpravy.
Turnovský živnostenský úřad také plní důležitou úlohu konzultanta budoucích podnikatelů, kteří 
zde získají podrobné informace o potřebných dokladech, které potřebují pro zaregistrování jiných 
typů živností. Ty jsou již povolovány Okresním živnostenským úřadem v Semilech.

Kamenářství a šperkařství

Cech brusičů a rytců drahých kamenů

Ani v letošním roce se cechu, který sdružuje pod vedením J. Malinkové velkou část brusičů 
Turnovska, nepodařilo nějak zásadně "rozjet" svou činnost. Opět se hlavní akcí letošního roku stal 
2. ročník prodejní výstavy drahých kamenů a minerálů. Za velkého zájmu návštěvníků proběhla tato 
kamenářská burza v sále Střelnice v pátek a v sobotu 15. a 16 května.

DUV Granát

Tato tradiční firma i v letošním roce pokračovala ve svém "granátovém" výrobním programu. V 
mnohých směrech však došlo k inovaci a zahájení výroby nových produktů. Vedle hledání nových 
vzorů šperků to byly především nejrůznější upomínkové předměty. Největší úspěch i letos měla 
těžítka s českými granáty zalitými uvnitř čiré hmoty. Letos byla rozšířena škála tvarů.
Velká pozornost byla věnována prezentaci na nejrůznějších výstavách a veletrzích, a to i v 
zahraničí. V únoru se Granát zúčastnil veletrhu Inhorgenta v Mnichově, na jaře i na podzim potom 
veletrhů v Praze ( Klenoty - hodiny, Complet).
V DUV Granát vznikla kolekce šperků ve spolupráci s akad. malířem Josefem Ťapťuchem, z níž 
byly tři modely prezentovány v kolekci Jablonexu a.s. na přehlídkách v Istanbulu, Varšavě, Sofii a 
Záhřebu.
Turnovský Granát se stal v posledních letech renomovaným výrobcem nejrůznějších cen. Stejně 
jako loni zde byly vyrobeny ceny pro vítěze ankety "Český slavík", které putovaly k Lucii Bílé, 
Danielu Hůlkovi a členům skupiny Olympic). Letos dostal granátovou cenu cenu i nejlepší cyklista 
ČR (Jan Svorada) a také "Manažer roku".
Protože představitelé firmy se umí dívat daleko kupředu, již nyní připravují kolekci šperků k 



Miléniu 2000. Jistě bude mít úspěch i nová kolekce granátových šperků z různých historických 
období - tentokrát secese a art deco.
Do druhého roku své úspěšné existence vstoupila i Galerie Granát, která svým výstavním 
programem a pod vedením Marcela Bergmanna dokazovala, že je DUV Granát firmou, která si je 
vědoma důležitosti podpory takovýchto kulturních aktivit. V letošním roce se zde konaly tyto 
výstavy: Čeští umělci 20. století, Jiří Salaba, Josef Jíra, Historie a současnost DUV Granát, Jaroslav 
Kříž, Jan Kanyza a Vojtěch Kobylka.

Eligius, a. s. (Výšinka)

Zlaté a stříbrné šperky pro zahraniční i tuzemské zákazníky s převahou náušnic, to bylo i v letošním 
roce hlavní náplní výrobního programu. Firma předvedla ukázku svých nápaditých šperků 
moderních vzorů, některé s použitím drahých kamenů (především onyxů), například při výstavě 
Stříbro v Okresním muzeu Českého ráje v Turnově.

Studio D Šperk, Josef Drahoňovský (Prouskova 1724)

Nadále převažuje v produkci této šperkařské firmy výroba granátových šperků. Pod vlivem 
poptávky roste podíl jejich provedení v 14ct. zlatě, jsou nabízeny stále nové a nové vzory.
V polovině roku se rozhodl J. Drahoňovský k odvážné investici, když zakoupil budovu po bývalém 
Kamenoprojektu v Prouskově ulici. Zde budou využity pro rozšíření vlastních dílen i kanceláří 
především přízemní prostory, další dvě podlaží budou i nadále pronajímána. Také z těchto důvodů 
musela být prozatím odložena rekonstrukce nárožního domu v Tázlerově ulici (čp. 271).

Routa Soliter Granát, s. r. o.

Také tato šperkařská firma již trvale a úspěšně zakotvila mezi výrobci tohoto oboru. Šperky s 
českými granáty tvoří nejdůležitější objem odbytu. Umělecký šperk Jiřího Urbana je především 
výjimečnou reklamou pro tuto firmu.

Polpur, s. r. o. (Nádražní ul.)

V letošním roce pokračovala firma v činnosti v nezměněné podobě jako v roce minulém.

Chaton, s. r. o. (Na lukách)

Brusírna kamenů, jejíž majitelé investovali značnou měrou do přestavby objektu a jeho vybavení, se 
v minulém roce zařadila mezi firmy turnovského kamenářského průmyslu. Na podzim se však 
rychle rozšířila překvapivá zpráva. Brusírna byla nečekaně prodána jablonecké Preciose, a. s., která 
sice měla své závody i v Turnově, ale zde si počínala zcela jinak. V provozu Na lukách 
nepokračovala, a tak bylo zřejmé, že tuto firmu odkoupila, aby se zbavila jednoho z konkurentů.

Benvenuto, s. r. o. (Tázlerova ul.)



Královéhradecká firma byla postižena odbytovými problémy, a tak došlo během první poloviny 
roku v turnovské dílně k postupnému omezování výroby šperků až do úplného ukončení práce. 
Některým zlatníkům se podařilo získat zaměstnání v jiných turnovských firmách, jako např. DUV 
Granát, jiní se potýkali s existenčními problémy a věnovali se tomuto řemeslu alespoň jako 
samostatní živnostníci.

DIAS Turnov, s. r. o. (Přepeřská 1302)

Turnovský Dias se po několikaletých problémech udržel v mozaice místního průmyslu a dokonce je 
dokázal překonat. Svými 228 zaměstnanci se řadí mezi poměrně významné podniky a je důležitým 
činitelem přispívajícím k poměrně nízkému stupni nezaměstnanosti na Turnovsku.
Ve vedení společnosti stojí tito majitelé: Ing. Zdeněk Romany (jednatel - PŘ), Libor Blažek 
(jednatel - OEN), Ing. Miroslav Kratochvíl (ved. divize keramika a Dia nástroje).
Společnost se zabývá vývojem a výrobou technických i hodinových kamenů, diamantových a velmi 
tvrdých nástrojů, výrobou keramických implantátů včetně distribuce, výrobou nástrojů a stavbou 
strojů s mechanickým pohonem, kovoobráběním.
V roce 1998 se podařilo v rámci projektu MPO s řadou spolupracujících organizací dokončit vývoj 
keramické femorální komponenty totální náhrady kolenního kloubu. Díky nižšímu otěru se tak 
umožní významně prodloužit životnost této náhrady a snížit tak věk operovaných pacientů.

O s t a t n í p r ů m y s l

Sklostroj, Sklářské strojírny Turnov, s. r. o. (Přepeřská 210)

Firma, jejíž vedení i výrobní program se v posledních letech nezměnily, obhájila v letošním roce 
svou certifikaci z roku 1995 na další tři roky.
V současné době zaměstnává 270 zaměstnanců a soustřeďuje se na dodávky linek na výrobu 
obalového skla. Své výrobky dodává jak na tuzemský trh, tak do zahraničí, hlavně do zemí 
bývalého Sovětského svazu, ale i do zemí Evropské unie. Důležitou složkou činnosti je i servis a 
generální opravy sklářských linek.

Šroubárna Turnov, a. s. (Bezručova 788)

Turnovská Šroubárna je příkladem dobré spolupráce s kronikářkou. Nepotřebuje tajit údaje o své 
výrobě, naopak si její vedení uvědomuje význam informace o firmě v městské kronice.
Základ pro rozvoj tohoto strategicky významného turnovského průmyslového podniku byl dán 
především v předchozích dvou letech, kdy došlo k rozšíření investičních a výrobních kapacit. V 
letošním roce pak začaly být tyto dlouhodobé záměry firmy naplňovány.
Firma dlouhodobě investuje do moderního strojního vybavení. Díky tomu, že byla v minulém roce 
uvedena do provozu nová zušlechťovací linka, zvýšil se výrazně objem tepelně zpracovávaného 
zboží - bylo zakaleno více než 750 tun. Díky této investici se také podařilo zkrátit výrobní cyklus a 
snížit výrobní náklady.
Podařilo se rozšířit výrobní sortiment o šrouby M8 a M10 v normálním i pevnostním provedení 
včetně imbus šroubů. Pro tento záměr byly využity již instalované vícerázové lisy, další dva 
třírázové byly nakoupeny z Tajvanu. Díky tomu se v sortimentu lisovaných šroubů výrazně zvýšily 



tržby, když výroba vzrostla asi o 900 tun oproti loňsku.
V průběhu letošního roku byla také projekčně připravena další zušlechťovací linka, aby se podnik 
mohl ucházet o další zakázky pro automobilový průmysl (Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav) a 
rozšířit sortiment. Zároveň v tomto roce probíhaly intenzivní přípravy na certifikaci SZJ dle ISO 
9002 a certifikaci dle požadavků automobilového průmyslu VDA 6.1, v říjnu byl dokončen 
předcertifikační audit.
Ačkoli vedení předpokládalo, že bude v tomto roce investováno 8,4 mil. korun, podařilo se nakonec 
vložit především do nového strojního vybavení dvojnásobek.
V roce 1998 se díky uvedeným skutečnostem udržel po většinu roku růst hospodářských výsledků, 
pouze ve 3. čtvrtletí nastal určitý útlum způsobený krizí na ruském trhu a později i problémy 
ekonomiky v tuzemsku. Hrubý zisk činil ke konci roku více než 6 mil. korun. Prokazatelný úspěch 
zaznamenaly dosud nejvyšší celkové tržby, které dosáhly objemu 303 mil. korun. Především v 
lisovně šroubů se podařilo zvýšit tržby o 27,5 mil. korun díky rozšíření sortimentu o výše uvedené 
typy šroubů. Úvěry byly splaceny ve výši 34,1 mil. korun, i když i nadále podnik využíval této 
formy získávání především investičních zdrojů.
V personální oblasti pokračovala firma v dlouhodobém trendu snižování počtu pracovníků, 
zvyšování průměrných výdělků o více než 10% a v trvalém růstu produktivity práce. Ve Šroubárně 
bylo v letošním roce zaměstnáno 365 pracovníků (v r. 1997 - 386) s průměrným platem 10.878,-Kč. 
Pokles byl ale také způsoben vyčleněním strážní služby a zrušením právního oddělení. Průměrný 
věk zaměstnanců se dlouhodobě pohyboval kolem 45 let.

Trima, s. r. o. (Nudvojovická 1681)

Působiště této společnosti se již v minulém roce 1997 přestěhovalo do zmodernizovaných prostor v 
průmyslové oblasti města Turnova, kde se rozkládá na ploše 20 000 m čtverečních, výrobní plocha 
závodu se zvýšila na 3 200 m čtverečných. V současné době zaměstnává 50 pracovníků. Nejen 
touto úrovní, ale i vysoce moderním výrobním zařízením se plně dostala na úroveň malých a 
středních firem západní Evropy.
Během více jak sedmi let své činnosti se zaměřila především na výrobu navíječek skleněného 
vlákna, linek na výrobu rohoží ze skleněných vláken, automatických paletizátorů pro skleněné 
obaly a na výrobu speciálních strojů přímo dle požadavků zákazníků. Firma vyrábí nejen kompletní 
stroje, ale i různé komponenty dle dodané výkresové dokumentace. Dodává náhradní díly ke 
sklářským strojům a provádí též naváření tvrdokovových povlaků. Svým zákazníkům tak dokáže 
poskytovat nejen vývoj, konstrukci a výrobu strojů dle konkrétních požadavků, ale i modernizaci 
stávajících výrobních linek nebo strojů včetně montáže a servisu.
Mezi stálé zákazníky společnosti patří například známé tuzemské společnosti Vertex ( doposud 
dodáno 160 navíječek), a. s., Avirunion, a. s., Vetropack Moravia Glass, Skloobal Nemšová. Firma 
však obchoduje i se zahraničím, a to především s výrobci skleněných vláken.

Univer, s. r. o. (Přepeřská 1809)

Tato společnost, zaměřená na komplexní vybavování autoservisní technikou, se o třetinu rozrostla, i 
když má poloviční počet zaměstnanců ve srovnání s předchozí Trimou. Je zde zaměstnáno 25 - 28 
pracovníků. Jedná se však pouze o turnovské pracoviště bez dceřinných společností. V letošním 
roce bylo otevřeno středisko v Brně a byly dokonce založeny zahraniční subjekty ve státech Litva, 
Ukrajina, Mongolsko s obdobným charakterem činnosti jako má firma domácí.

Všechny výrobní firmy, o nichž byl zápis v kronice uveden minulý rok, i nadále v Turnově existují 



a jejich program se výrazně nezměnil.
Další významnou oblastí podnikání je bezpochyby stavebnictví. Právě v tomto oboru se však 
velkou měrou rozšířil jeden nešvar. Tím je zaměstnávání především ukrajinských dělníků, navíc 
mnohdy bez patřičných povolovacích dokladů. Je veřejným tajemstvím, že právě v tomto roce 
pronikl tento způsob získávání levných pracovních sil i do jiných odvětví, jako např. broušení 
drahých kamenů atd.

BAK, a. s. Trutnov

I v letošním roce realizovala firma BAK velké turnovské stavby. Jednak pokračovala v rekonstrukci 
a dostavbě pavilonu ambulancí Městské nemocnice, které dokončila v listopadu. Byla také vybrána 
pro realizaci výstavby tělocvičen u III. základní školy v Žižkově ulici, kde měl vyrůst sportovní 
areál v hodnotě přesahující 30 mil. korun.

Stavby Ouvín, s. r. o. (Sobotecká ul.)

Tato stavební firma má dobrou pověst díky kvalitě odváděné práce. Byla to právě ona, která 
převzala rozestavěné turnovské divadlo a dokončila tuto městskou zakázku v dohodnutém termínu 
ke spokojenosti zadavatelů. Je zajímavé, že v minimální míře se jí daří získávat právě městské 
zakázky ponejvíce vzhledem k vyšším cenovým nabídkám ve srovnání s ostatními.

Status, s. r. o. (Trávnice)

Společnost změnila v závěru roku své sídlo - přestěhovala se do vlastního rekonstruovaného objektu 
na Trávnicích. Dařilo se jí získávat především menší zakázky, často i při rekonstrukcích 
historických staveb. Její pracovníci prováděli rekonstrukční práce např. na kostele sv. Františka na 
náměstí nebo na hradě Valdštejně. Zde došlo málem k tragické nehodě, která nakonec měla 
obdivuhodně šťastný konec. Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečnou kuriozitu, dovolím si zde 
tuto příhodu uvést.
Firma Status ve značné míře zaměstnává ukrajinské dělníky. Ti také pracovali vedle odborných 
kameníků na Valdštejně. Při opravě schodiště nad konírnou nesl jeden z těchto dělníků pískovcový 
kvádr, který měl být zasazen do obvodní zdi. Bylo po dešti a on na kluzkých schodech uklouzl. 
Zděšení kolegové pozorovali již jen bezmocně jeho pád do skalní trhliny hluboko pod hradbami. Je 
s podivem, že lehký otřes mozku a krátký pobyt v nemocnici byl jediným důsledkem této tragicky 
vyhlížející události. Zda tento výsledek byl tak mírný díky "otužilosti" ruských lidí či jen díky 
náhodě se můžeme pouze dohadovat.

Zikuda - František Zikuda (Nádražní 599)

Firma získala v minulosti dobré jméno díky kvalitně odvedeným zakázkám při výstavbě a 
rekonstrukci inženýrských sítí, především vodovodů a kanalizací. V letošním roce se vyznamenala 
při rekonstrukci turnovského náměstí, kde byla nejlepší nejen ve výběrovém řízení, ale kde 
odevzdala skutečně kvalitní práci. Při tak náročném díle dokázala zkoordinovat veškeré práce se 
stavební firmou Kožíšek - Němcová, která navazovala veškerými povrchovými úpravami.



O b ch o d a s l u ž b y

Také v letošním roce mohli zákazníci využívat poměrně stabilní obchodní sítě. Základem je asi 
zásobování potravinami. Tyto větší či menší obchody jsou rozesety téměř po celém Turnově pro 
občany v celkem dosažitelných vzdálenostech. Ve vilové čtvrti nad kasárnami je to např. menší 
rodinná prodejna potravin a smíšeného zboží manželů Bulvových, kterou mnohdy využívají i 
zákazníci z Károvska. U Karla jsou dokonce dvě samoobsluhy přímo proti sobě, a i ty si udržují své 
zákazníky. Také na křižovatce "u Rálišů" (ul. 5. května, Kinského a Husova) je poměrně živo - 
pekárna Mikula (u Krausů), smíšené zboží u Klausů a Krejcarovo řeznictví (výrobce z Pěnčína). V 
ulici 5. května pak oblíbená mlékárna a zelenina pod Havlíčkovým náměstím. Na náměstí byla v 
tomto roce situace dost komplikovaná. Achát vedle spořitelny prodělával zásadní rekonstrukci, ale 
prodejna potravin v přízemí (pražská firma Vít) i v těchto nevyhovujících podmínkách fungovala 
téměř nepřetržitě. Pouze v závěru akce byla prodejna uzavřena, přímo v těchto prostorách došlo k 
minimálním změnám. Celý obchodní dům byl otevřen v polovině října a v moderní budově našla 
prostor všechna oddělení spotřebního zboží včetně oddělení nábytku. Oficiální slavnostní 
prezentace obchodního domu při oslavě 28. října přilákala mnoho zvědavých návštěvníků. Díky 
velkorysé přestavbě dostal tento kout náměstí nejen novou tvář, ale vnitřní moderně řešené prostory 
významným způsobem doplnily dosavadní turnovskou obchodní síť.
V Hluboké ulici doplnil potravinovou nabídku obchod ovocem a zeleninou (bývalé Halešovo 
kožešnictví), naproti si udržovala neměnnou kvalitu pekárna Takano. A o něco dále na křižovatce 
potraviny Domino pana Františka Dufka a ještě dále v Sobotecké ulici nově otevřená prodejna s 
drůbežími výrobky z Příšovic a další potraviny dokonce s večerním provozem. U zastávky ČSD 
doposud fungoval alespoň stánek se základním sortimentem, ale ten bohužel na podzim ukončil 
provoz. A tak až v Mašově na návsi byla zdejším občanům k dispozici prodejna potravin.
Vraťme se do Palackého ulice. Samoobsluha Stovka si bohužel nenašla mnoho stálých zákazníků, a 
tak se prý její majitelé potýkají se značnými problémy. Naopak na okruh svých zákazníků se 
spoléhají Potraviny Pokorný a koloniál Pronto. Široký sortiment masa a uzenin nabízí Alfa. 
Provozovatelé rozšířili provoz i do sousedního objektu. Po prodejně nábytku zde vznikla jídelna s 
rychlým občerstvením, což rozšířilo stravovací možnosti v této části města. Potraviny U Jizery proti 
Jutě lákají zákazníky nižšími cenami některých druhů zboží - např. cukr, uzeniny, banány a 
pomeranče apod.
Nádražní ulice začíná potravinami U hodin, na protější straně byla bohužel uzavřena malá prodejna 
masa (pobočka Alfy), o něco dále však najdeme prodejnu masa a uzenin firmy Maso Radvánovice, 
s. r. o. V posledním objektu této řady bytových domů celkem prosperuje malá prodejna ovoce a 
zeleniny. Na růžku stále funguje tradiční bufet, v zadním traktu pizzerie. A pak již dvě velké 
prodejny potravin a dalšího zboží Ve mlejně a Sama. Obě si získaly svůj okruh zákazníků, i když 
vzhledem k rozdílným cenám některých druhů zboží využívají občané většinou prodejny obě. 
Nedaleko pak již je po několik let hojně využívána oblíbená Večerka u Hašků. Dále pak na 
Nádražní ulici ještě dvě prodejny masa (jedna z nich příšovická) a v polovině kopce směrem na 
Ohrazenice stabilně prosperující Koloniál u Roubíčků.
Největším problémem je již po několik let zásobování na sídlišti Přepeřská. Zatímco na Výšince 
měli obyvatelé k dispozici samoobsluhu firmy Potraviny Vít, zde na Přepeřské sídlí v bývalé 
prodejně potravin firma Univer a zatím se nenašel nikdo, kdo by si zde tak potřebnou prodejnu 
zřídil.
Zbývají ještě Daliměřice, kde je ale snad o zde žijící občany v tomto směru postaráno. Prodejna u 
bývalých pekáren v Pekařově ulici, velkoprodejna v dřívějším objektu Jednoty a ještě jedna rodinná 
malá prodejna jsou ve srovnání s jinými částmi Turnova jistě dostačující.
Zatímco na okraji jiných měst vyrostly v posledních letech velké supermarkety, Turnovu se doposud 
tyto aktivity vyhnuly. V letošním roce však nastal obrat, když pražská obchodní firma Discont Plus 
zakoupila pozemek v části bývalé Maškovy zahrady od potomků tehdejších majitelů. Tento záměr 



byl předložen i městskému zastupitelstvu, které s akcí souhlasilo vzhledem k tomu, že toto území 
bylo v územním plánu města určeno pro objekty obchodu a popř. lehké čisté výroby. Mezi 
turnovskými obchodníky však tato stavba vyvolala značný odpor, dokonce petici. "Olej do ohně" 
ještě přilil ing. Hejduk, když se celkem objektivně snažil tuto situaci zhodnotit i vzhledem k 
potřebám zákazníků. Ceny potravin se totiž v Turnově udržovaly ve vyšší cenové hladině a 
Turnováci často vyjížděli do supermarketů v Liberci, od letošního roku i do mladoboleslavského 
Kauflandu. Vzhledem k tomu, že i v západních zemích již po mnoho let vedle sebe existují oba typy 
prodejen, musíme doufat, že i v Turnově bude situace podobná a že supermarket nezlikviduje síť 
těchto drobnějších obchodů v centru města.
Vedle poměrně husté sítě dalších obchodů i potřebných služeb si vzhledem k nižším cenám udržely 
oblibu mezi zákazníky tržnice u Stovky, méně byla navštěvována tržnice u nádraží, početné zástupy 
zájemců proudily každou neděli směrem k Nudvojovicům na pravidelnou týdenní velkou burzu 
zahrnující téměř veškerý sortiment zboží. Samozřejmě si i na tento druh obchodování značně 
stěžovali místní obchodníci - nízké provozní náklady a daňové úniky umožňovaly především 
vietnamským obchodníkům držet ceny na velice nízké úrovni. To samozřejmě ale vítali zákazníci 
zvláště v době, kdy začaly problémy s nezaměstnaností a reálné příjmy měly sestupnou tendenci.

V Turnově i v letošním roce fungovaly početné obchodní firmy, z nichž pouze některé jsou ochotny 
plnit svou zákonnou povinnost a poskytovat informace pro zápis v městské kronice. Oproti 
minulému roku se stav zásadně nezměnil, firmy uvedené v loňském zápise podnikaly i letos. 
Podrobnější informace z této oblasti velkoobchodu pro tento rok zaslala firma Duvemaro.

Duvemaro, s. r. o. (Vesecko 484)

Společnost obchodující s barevnými kovy prodělala v letošním roce poměrně významný rozvoj. 
Byly otevřeny prodejní velkoobchodní sklady v Jablonci n. Nisou, Hradci Králové a v Pardubicích. 
Počet zaměstnanců se zvýšil na 27.
Již potřetí se firma zúčastnila největší stavební výstavy v ČR FOR Arch 98. Nejen díky takovéto 
propagaci, ale rozvíjením dosavadních a navazováním nových obchodních vztahů, dosáhla 
společnost ročního obratu 190 mil. korun.

B a n k o v n i c t v í
a p o j i š ť o v n i c t v í

V Turnově se již ustálilo složení subjektů podnikajících v tomto oboru. Česká spořitelna, Investiční 
a poštovní banka, Agrobanka a Komerční banka si rozdělily zájemce o bankovní služby jak z řad 
jednotlivých občanů tak z oblasti podnikatelů a firem. I složení poskytovaných služeb bylo obdobné 
od spoření přes termínované vklady až po různé druhy úvěrů.
Právě úvěrová politika jednotlivých bankovních ústavů, byla asi tou nejkritičtější a nejrizikovější 
oblastí v jejich podnikání. Poskytování úvěrů bez patřičných záruk a na neperspektivní aktivity 
přineslo v tomto roce především problémy České spořitelně. Tu nakonec musel podpořit stát, pod 
jehož tlakem bylo vyměněno i celé její vedení. Nervozita mezi občany, kteří se logicky obávali o 
osud svých vkladů, byla časem zažehnána. Osud dalších bank se vyvíjel podobně a oddalování 
jejich privatizace k vyřešení naznačených problémů nijak nepřispělo.



Komerční banka, a.s.

Tato banka je jednou z mála, která považuje komunikaci s kronikářkou za součást svých povinností, 
a proto je možné uvést podrobnější informaci o její činnosti i jako příklad ilustrující celkový stav 
našeho bankovnictví a služeb, které tento sektor poskytuje.
Ze zprávy ředitele expozitury Ing. Jaroslava Hlaváčka: "Komerční banka, a. s. prošla v uplynulém 
roce vývojem, který byl poznamenán skutečnostmi souvisejícími se změnami v 
mocenskopolitickém rozložení sil ve vedení státu v důsledku parlamentních a komunálních voleb. 
Banka se vnitřně připravovala na tolik očekávanou doprivatizaci, ke které by mělo podle posledních 
vládních pozměňovacích rozhodnutí dojít nikoliv v odkladu jednoho či dvou let, nýbrž již v 
průběhu let 1999 a 2000. Nyní je turnovská expozitura KB stabilizovaná s naprůměrnou obchodní 
progresí, a to jak v oblasti platebního styku a depozitních služeb, tak i úvěrových obchodů se 
zaměřením na konkrétní skupiny klientů, tj. občany, movité občany, podnikatele, právnické osoby. 
V oblasti aktivních obchodů banka začala nabízet a úspěšně prodává tzv. nákupní úvěr na nákup 
zboží, služeb a automobilů. Jde o alternativní nástroj financování maloobchodního prodeje 
směřujícího k oživení poptávky. Konkuruje leasingovým nástrojům financování a různým formám 
prodejů na splátky (např. Multiservis apod.). Rovněž tak financování jak individuální tak hromadné 
bytové výstavby podporované státními výhodami (příspěvek na úroky, bezúročná půjčka do výše 
200 tis. korun se splatností až 20 let a odkladem splácení až 10 let) zaznamenalo významný rozvoj 
formou především hypotečního úvěrování a úvěrů z titulu stavebního spoření.
V rámci platebního styku se neustále zvyšuje využitelnost platebních karet. Jde o jeden z 
nejbezpečnějších a nejpraktičtějších platebních nástrojů, což dosvědčuje i skutečnost, že v ČR 
disponuje tímto instrumentem placení každý čtvrtý občan. Nabídka platebních karet či jejich 
kombinování je velmi široká. Uspokojí každého žadatele z řad občanů i podnikatelů v závislosti na 
jeho možnostech a potřebách. Mnohé platební karty jsou zatraktivněny doplňkovými službami. 
Jednou z nejmodernějších je fakultativní služba zatím v pilotním projektu "Internet - Set" (Secure 
Electronic Transaction), zajišťující platbu on-line pomocí platební karty a veřejné sítě Internetu na 
obchodním místě pouze v ČR.
Pro zvýšení kompaktnosti obchodního místa turnovské KB došlo na přelomu roku 1998/99 k 
přemístění Bankomatu z křižovatky ulic Hluboké a Palackého do průčelí hlavního objektu KB v 
Palackého ulici u malého mostu přes Jizeru. Zde je instalován nový bankomat s vysokou výkonností 
a spolehlivostí, který by měl zajistit vyšší spokojenost klientů a efektivnější provoz.
Komerční banka jako mateřská firma dceřinných společností celé Finanční skupiny KB úspěšně 
realizuje i jejich produkty. Za zmínku stojí např. Spořící kombinovaný program Penzijního fondu 
KB, a. s. a Všeobecné stavební spořitelny KB, a. s., který slučuje výhody penzijního připojištění a 
stavebního spoření. Dceřinné společnosti KB, Penzijní fond KB, a. s. a Komerční pojišťovna, a. s., 
připravily komplexní pojistný program Harmonie. Zahrnuje v sobě výhody penzijního připojištění 
se státním příspěvkem, životního a úrazového pojištění."
Pojišťovny nabízejí v Turnově širokou škálu služeb a podobně jako banky kombinují různé druhy 
výhod, aby přilákaly co nejvíce klientů. Zastoupení jednotlivých firem se od loňska nezměnilo.



Kronika Města Turnova za rok 1998 - IV. VÝSTAVBA

Městské investice

Každým rokem je část financí z městského rozpočtu využita na investiční akce, o jejichž realizaci se 
většinou vedou dlouhý čas předem jednání a diskuze. Samozřejmě, že potřeby jsou daleko větší než 
možnosti, a tak stanovit jejich pořadí je vždy těžké.
Na rozdíl od minulého roku, kdy byly realizovány spíš menší akce, převyšovaly v letošním roce 
běžný průměr městských stavebních aktivit především dvě investice - rekonstrukce náměstí a 
rekonstrukce a přístavba ambulantního traktu Městské nemocnice. Takový objem finančních 
prostředků, byť na jejich částečné krytí bylo využito úvěru ve výši 20 mil. korun, dosud město 
během jednoho roku nikdy nevydalo. 

Náměstí Českého ráje (34,2 mil. korun)

Celková rekonstrukce náměstí včetně přilehlých komunikací - Hluboké, části ulice 5. května a 
Skálovy - byla v roce 1998 největší investiční akcí města co do objemu finančních nákladů - 34,2 
mil. Kč, i co do náročnosti na organizaci. Především tato stránka celé akce byla velice náročná, 
protože se snad poprvé podařilo skloubit aktivity správců inženýrských sítí, zpracovat návaznost 
jednotlivých etap podle přesného harmonogramu, který se bez velkých výkyvů podařilo dodržovat a 
stanovit dokončení celé akce ve velice krátkém termínu do konce října.
Tento záměr byl dlouho připravován a projektová příprava byla několikrát projednávána v 
odborných komisích i v zastupitelstvu. K tomu, aby akce byla nakonec zařazena do rozpočtu města, 
nemalou měrou jistě přispělo i mínění turnovské veřejnosti, především tlak Spolku rodáků a přátel 
Turnova, jehož členové již v roce 1992 vyhlásili veřejnou sbírku na obnovu kašny na náměstí. Celá 
akce započala vyhlášením výběrového řízení na začátku roku. Vítězi se stali: turnovská firma 
Zikuda na rekonstrukci vodovodů a kanalizací (7,4 mil. korun), na realizaci všech dalších částí 
projektu firma Kožíšek - Němcová z Pardubic (19,7 mil. korun).
Zatímco práce prováděné firmou Zikuda se realizovaly přesně podle rozpočtu a byly navýšeny 
pouze cenou za další přípojku vodovodu a kanalizace v Hluboké ulici (0,7 mil.), smlouva s firmou 
Kožíšek Němcová byla po vzájemných dohodách postupně zvyšována, celkem o 4,3 mil. korun. 
Např. se proti původnímu předpokladu vyměnily obrubníky, byla zvýšena vrstva podloží vzhledem 
k předpokládané budoucí zátěži byly vybrány dražší lampy. Samostatnou kapitolou byla změna 
projektu kašny z jednoduché podoby s problematickými proporcemi na zmenšenou repliku původní 
historické kašny apod. Právě kašna však nakonec byla zaplacena ze sponzorského daru pana B. J. 
Horáčka, rodáka z Radvanovic, nyní hoteliéra na Kanárských ostrovech, a dalším výtěžkem ze 
sbírky Spolku rodáků.
Vedle prací hrazených z rozpočtu města zde došlo k dalším investicím, jak již bylo řečeno, ze strany 
správců sítí - Východočeská energetika, Východočeská plynárenská, Telecom - to znamená, že byly 
vyměněny veškeré kabely pod zemí.
Náměstí však bylo v konečné podobě zkrášleno i právě v letošním roce dokončenými investicemi - 
přístavbou spořitelny a přestavbou obchodního domu Achát - Prior.
Rekonstrukce náměstí - to byla akce, která spojila obrovské množství lidí, kteří se podíleli na 
vlastní realizaci od projektantů přes samotné dělníky, jejichž "šéfové" pan Zikuda a především pan 
Kožíšek byli na náměstí vidět od rána do večera, až po zodpovědné pracovníky Městského úřadu. 
Hlavní takovouto osobou byl jistě vedoucí odboru správy majetku Ing. Pavel Kanclíř, který poté, co 
pečoval o rekonstrukci Městského divadla, věnoval veškeré své síly této obrovské akci.
Při této příležitosti nemohu zapomenout ani na samotné občany, řidiče aut a autobusů - ti všichni 
museli vynaložit hodně ohleduplnosti a pochopení, aby těch několik měsíců, byť někdy i s 
hubováním a skřípěním zubů, přežili. Největší negativní odezvu mělo zrušení autobusových 
zastávek. Ty se měly vybudovat podle původního projektu na Havlíčkově náměstí, ale nakonec 



jejich umístění zde rozporovalo ČSAD Bus Semily. Ani do počátku školního roku se nepodařilo 
tento problém vyřešit. Veřejné akce za navrácení zastávek zpět na náměstí iniciovala především 
Volba pro město - Jos. Kunetka, prom. fil. V. Jenšovský a manželé Turnovcovi. Petice občanů z 
Turnova i okolí, protestní akce na náměstí, články v tisku, kritika zvýšených nákladů na celou akci - 
to byly projevy této iniciativy. Důkazem, že nakonec celé dílo dokázala turnovská veřejnost přes 
všechny problémy ocenit, byla hojná účast na slavnosti 28. října i později ocenění Spolku rodáků a 
přátel Turnova spolu s Městským úřadem výroční kulturní cenou Turnovská pecka. Vždyť náměstí, 
obnova kašny, to nebyla jenom velká investice, byla to akce, která nakonec byla pochopena jako 
významný kulturní čin roku 1998.
V příštím roce by měly následovat podobné práce v dalších přilehlých komunikacích, např. ve 
Skálově ulici, ovšem podle možností rozpočtu.
Na vyřešení také čeká oživení celé plochy zelení, tak jak bylo slíbeno panu B. J. Horáčkovi, dárci 
100 tisíce marek na postavení kašny.

Ambulantní trakt Městské nemocnice - rekonstrukce a přístavba
(38 mil. korun)

Tato akce byla jednou z priorit let 1997 - 1998. Petice, v níž nejen Turnováci, ale celý region 
podpořili zachování turnovské nemocnice i v budoucnu, byla důležitým argumentem pro 
rozhodování zastupitelů. A to i přesto, že již na počátku bylo zřejmé, že vše bude záviset na 
městských financích, že na rozdíl od jiných měst nemá turnovská nemocnice přislíbenou žádnou 
pomoc ani od státu ani od okresního úřadu. Bohužel, situace se během celoročního průběhu prací v 
tomto směru nezměnila.
V minulém roce vzešla z výběrového řízení firma BAK Trutnov, která prokázala své kvality v 
Turnově např. při výstavbě III. ZŠ nebo Technických služeb. Vzhledem k tomu, že se během stavby 
požadavky ze strany města nijak nezměnily, dodržela i firma nabídkovou cenu 31 mil. korun. Již v 
minulém roce však byly uhrazeny některé projektové a přípravné práce, později ještě 3,9 mil. na 
vybavení nábytkem. A tak celková částka činila 38 mil. korun, z ní 2 mil. hradila ze svého rozpočtu 
sama nemocnice.
Nový ambulantní trakt byl slavnostně otevřen ve středu 11. listopadu. Kromě představitelů 
nemocnice, města a dalších institucí se tohoto slavnostního okamžiku zúčastnil i člen zdravotního 
výboru Poslanecké sněmovny České republiky Václav Krása.
"Děkuji turnovským občanům, jejichž podpora je pro nás zavazující, děkuji lidem, kteří se na 
výstavbě podíleli, děkuji vedení města a děkuji zejména bývalému řediteli nemocnice MUDr. 
Vladimíru Eckertovi. Ti všichni svým dílem přispěli k tomu, že turnovská nemocnice má nové 
moderní prostory," řekl při slavnostním otevření ambulantního traktu nový ředitel nemocnice Ing. 
Tomáš Sláma.

Městské divadlo - rekonstrukce a dostavba (6,2 mil. korun)

Záměr uskutečnit tuto akci přijalo městské zastupitelstvo schválením materiálu Koncepce sanace 
kulturních zařízení města Turnova již v září roku 1996. Jeho zpracování iniciovala kulturní komise. 
Hned po tomto kroku započal odbor správy majetku spolu s vedením Turnovského kulturního 
střediska, kulturní a památkovou komisí tuto akci připravovat. A tak ve spolupráci s městským 
architektem Ing. Patrným byla připravena a projednána studie na postupnou rekonstrukci a 



případnou přístavbu divadla. Tato studie sloužila jako podklad k realizaci dvou akcí - sanace 
dřevěných stropů nad jevištěm a vybudování nového zázemí pro účinkující. V souvislosti s těmito 
stavebními pracemi se také podařilo prostorově lépe vyřešit vstupní část včetně malé kavárničky - 
nového divadelního klubu.
V březnu roku 1997 proběhla výběrová řízení. Na sanaci stropů byla vybrána brněnská odborná 
firma Pyrus, která práci v částce 342 tis. korun provedla do počátku července r. 1997 zcela bez 
problémů. Ty však nastaly při realizaci druhé části investice, jak již bylo popsáno i v loňském 
zápise. Vzhledem k financím, které byly v rozpočtu k dispozici (celkem na obě zakázky 2,5 mil., z 
toho 768 tis. státní dotace na městskou památkovou zónu), byla vybrána cenově nejnižší nabídka 
firmy Kamenoprojekt Turnov, která zároveň měla podle předložené studie zpracovat prováděcí 
projekt. Vzhledem k tomu, že nebyl předem proveden dostatečně podrobný stavební průzkum, 
došlo k postupnému nárůstu víceprací (většinou vyplynuly ze stavu budovy, jiné úpravy vznikly na 
přání investora v průběhu stavby). Snad také Kamenoprojekt, který před výběrovým řízením mohl 
dle svých představ budovu divadla prozkoumat, nabídl nízkou nereálnou cenu, aby zakázku dostal. 
To vše ve svém důsledku vedlo k náhlému ukončení prací a opuštění staveniště touto firmou.
Na druhé straně je však nutné říci, že je otázkou, zda by vyšší náklady zastupitelstvo v rozpočtu 
předem schválilo, když město mělo tolik dalších investičních potřeb.
V závěru roku nastoupila na stavbu další turnovská stavební firma Ouvín, ovšem již s rozpočtem 3 
mil. korun., který pak po dohodnutém rozšíření prací ještě narostl o dalších 1,1 mil. korun. Celkem 
tedy byla provedena rekonstrukce městského divadla ve výši 6,2 mil. korun, z toho činila státní 
dotace na městskou památkovou zónu 1,2 mil. korun. Toto navýšení vzbudilo mnohé diskuze, bylo 
jedním z bodů činnosti Městského úřadu, který požadovala především Volba pro město v čele s 
panem Josefem Kunetkou prověřit a popřípadě vyvodit náležité postihy. Je však pravdou, že 
všechny kroky byly předem podrobně vysvětleny vedoucím Turnovského kulturního střediska V. 
Feštrem městské radě a popřípadě městskému zastupitelstvu a tam také veškeré rozpočtové změny 
schváleny.
Právě vzhledem k těmto diskuzím si dovolím uvést alespoň výčet hlavních prací, které byly v této 
historické budově vykonány:
- sanace celého krovu a dřevěných částí stropu vč. zateplení
- oprava a vybudování základů zadních obvodových zdí divadla
- demolice a pak nová třípodlažní přístavba šaten včetně nového točitého schodiště
- výstavba nové pokladny a rozšíření chodeb včetně nového přístupu k hlavnímu schodišti
- výstavba divadelního klubu (kavárny) a salonku v 1. poschodí
- rekonstrukce zdí jeviště s následnou novou omítkou a nátěry
- výstavba samostatné kotelny provozní části, rekonstrukce elektrorozvodů, kanalizace a rozvodů 
vody, ústředního topení ad.
- venkovní atrium od Slávie včetně dělicí stěny, venkovní atrium před vchodem a jejich 
komunikační propojení
Městské divadlo bylo v Turnově postaveno v roce 1874 a od té doby prodělalo mnoho oprav a 
rekonstrukcí. Ta poslední byla provedena v historické části budovy na počátku 80. let. Žádná z 
těchto akcí dosud neřešila neutěšený stav celého zázemí divadla. A to se povedlo nyní. Nutno však 
zmínit, že by tato rekonstrukce neměla být opět na další léta poslední. V havarijním stavu jsou např. 
elektrorozvody v hledišti a celá osvětlovací technika. Pro budoucí stavební rozvoj divadla by měla 
být důležitá sousední parcela s domem č.p. 151, kterou v tomto roce město koupilo.
Slavnostní otevření Městského divadla v Turnově se konalo ve středu 8. dubna, zahájen byl i provoz 
divadelní galerie a divadelního klubu. Po slavnostním zahájení starostou města JUDr. V. Šolcem 
prošli všichni hosté novotou zářící prostory a během celého dne je mohla navštívit i turnovská 
kulturní veřejnost. Večerní koncert, který měl slavnostní i neformální část, oficiálně tuto 
rekonstrukci ukončil a znamenal obnovení provozu v tomto významném centru turnovské kultury.



Výstavba tělocvičen u III. základní školy (Žižkova ulice)

Po delším období příprav, hrazených z rozpočtu města, se podařilo získat nejen státní dotaci v plné 
výši této investice, ale dokončit také výběrové řízení i přes protesty jednoho z účastníků. Vítězná 
firma BAK Trutnov zahájila v druhé polovině roku akci, která bude představovat dvě moderní 
tělocvičny a dvě venkovní hřiště. Státní dotace jsou rozloženy do delšího období, další část by měla 
být tedy realizována v roce letošním. Jak rychlý bude průběh celé akce, to je vzhledem k 
problémům státního rozpočtu trochu nejisté.

D e m o l i c e

Také tyto akce patří k investicím, vzhledem k tomu, že směřují k budoucím plánovaným 
investičním akcím. Z těch velkých uveďme dvě - část objektu horních kasáren, vzhledem k tomu, že 
v první polovině roku se zdála jejich rekonstrukce zcela jistou akcí, a demolice zcela vybydleného 
domu č.p. 310 U raka. Ten byl již v minulém roce městem odkoupen od soukromého majitele, čímž 
bylo majetkově toto teritorium soustředěno v rukách města. Tato investice by měla mít zásadní 
význam pro budoucí rekonstrukci Střelnice a případné dopravní řešení v tomto prostoru. Nyní zde 
byla prozatím kromě parkoviště vybudována autobusová zastávka pro směr od Jičína po jejím 
zrušení na náměstí.
B y t o v á v ý s t a v b a

Pro každé město je výstavba nových městských bytů potřebná, i když při současné dotační politice 
státu pro městskou "pokladnu" velice náročná. V Turnově se tyto aktivity ubírají několika směry. 
Jednak je to nová výstavba nebo přístavba, zásadní rekonstrukce stávajících objektů s vybudováním 
nových bytových jednotek, půdní vestavby či nástavby v souvislosti s rekonstrukcí objektu.

Nástavba 6 bytových jednotek při rekonstrukci domu 1449 - 1450, Přepeřská ulice (10,2 mil. korun)

Starší zděný bytový objekt nutně potřeboval rekonstrukci střechy, zateplení venkovního pláště, a tak 
byl poprvé učiněn pokus využít této akce k střešní bytové nástavbě.
Náklady na celou akci i s využitím státní dotace 1,9 mil. korun byly skutečně velké, ale celý dům 
získal naprosto nový moderní vzhled. Po estetické stránce patří nyní bezpochyby k nejhezčím 
bytovým domům v Turnově.
Po odečtení nákladů na zateplení bylo potřeba na výstavbu jedné bytové jednotky asi 900 tis. korun, 
tedy částka nemalá. Spolu s další údržbou i ostatní byty v celém domě získaly na kvalitě, která je 
takto zajištěna i na další roky.

Rekonstrukce 8 bytových jednotek v čp. 81 (Žižkova ulice)

Touto akcí byla zahájena zásadní přestavba, možno říci nová výstavba objektu, se kterou se 
původně v městském rozpočtu vůbec nepočítalo. Díky rychlému jednání pracovníků odboru správy 
majetku se totiž podařilo získat ještě letos dotaci na výstavbu menších městských bytů ve výši 2,6 
mil. A tak získá novou podobu dům, který byl dosud spíše ruinou a jistě nijak nezkrášloval místo v 
těsném sousedství mstského kina. Vznikne zde 6 nových bytů, jejichž budoucí majitelé, vybraní 
losem, na tuto akci přispěli předplacením nájmu na 3 roky předem.



O s t a t n í b y t o v á v ý s t a v b a

Staspo - stavební bytová družstevní záložna s podílem České spořitelny a.s. zahájila letos výstavbu 
dvou bytových domů na Vrchhůře. Objekty, jejichž výstavbu si zájemci předplatili, by měly být 
následovány dalšími. Zda je v Turnově tolik potencionálních zákazníků, kteří disponují částkou 
kolem 1 mil. korun, je otázkou.
Mozaikový panelový dům v Žižkově ulici, koupený v minulém roce třemi turnovskými stavebními 
podnikateli, prodělával letos zásadní rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že byl tento dům až do roku 
1989 určen pro ubytování rodin ruských důstojníků, byly to stavba patřičně nekvalitní a 
nerespektující jakékoli běžné stavební předpisy. Proto zde byly nabízeny ke koupi byty za cenu 
kolem 600 tis. korun, ale byly to byty pouze menší a s některými vzhledovými nedostatky.

Soukromí majitelé také stavěli své domy na pozemcích získaných od soukromých majitelů, letos se 
začínaly prodávat i městské parcely nad bývalými kasárnami. Letos tam vyrostl velice rychle první 
dům, ale jeho vzhled nevzbuzoval vůbec nadšení. Jeho problematický vzhled byl ještě umocněn 
křiklavou oranžovou barvou. Snad až vyrostou další stavby v jeho okolí, nepříznivý dojem se 
zmírní.

J i n á v ý s t a v b a v e m ě s t ě

Obchodní dům PRIOR

Soukromý majitel nevzhledné budovy Achátu na náměstí pokračoval v zásadní rekonstrukci celého 
objektu, která měla stát asi 20 mil. korun. Střešní nástavby a nové tvary, prosklený výtah na boční 
straně - to vše dalo této stavbě zcela novou podobu, která přispěla k zásadnímu vylepšení horní části 
náměstí.
V pátek 16. října byl v prvním skutečném turnovském obchodním domě slavnostně zahájen provoz. 
Nejen jeho vnější vzhled, ale také jeho vnitřní prostory přispěly k zvýšení úrovně služeb 
poskytovaných přímo v centru města. Zákazníci zde našli opět původní potraviny, také nábytek, 
oděvy, textil obuv i elektrozboží a další.
Po moderní přístavbě Spořitelny, jejíž hlavní budova byla rekonstruována nyní, byl právě obchodní 
dům Prior jednou z nejvýznamnějších soukromých investic ve městě.

Supermarket Discont Plus

První obchod nového typu začal budovat soukromý investor na části pozemků bývalé Maškovy 
zahrady blízko železniční trati. Celou stavbu, která by měla být dokončena na jaře příštího roku, 
poněkud zdržel archeologický výzkum. V této známé lokalitě se podařilo archeologům Okresního 
muzea Českého ráje objevit pozůstatky kůlových staveb, které mají obdobu např. v Německu nebo 
Švýcarsku. Tyto nálezy opět obohatí naše poznatky o historii Turnova.
Samotná investice vzbudila v Turnově značné diskuze vzhledem k pochopitelné obavě zdejších 
malých obchodníků z hrozící konkurence.



Poněkud ve stínu velkých staveb jsou drobnější akce, i když vzhled takovýchto objektů je pro město 
neméně významný. Jednou z takovýchto staveb byla demolice nevzhledné dřevěné stavby v 
sousedství železničního viaduktu. Majiteli, který tento objekt koupil od města, se zde podařilo 
vybudovat poměrně zajímavý objekt, kde se počítalo s pronájmem pro drobné krámky, občerstvení 
apod. Vzhledem k tomu, že byla stavba z větší části dokončena v druhé polovině roku, nepodařilo 
se majitelovi získat žádného nájemce.
P ř í p r a v a b u d o u c í ch v e l k ý ch
i n v e s t i c

Průmyslová zóna

Řešením těchto úkolů z hlediska budoucích potřeb Turnova byl pověřován především odbor rozvoje 
města.
Jedním z takovýchto koncepčních úkolů byla budoucnost průmyslové zóny na okraji města nad 
Fučíkovou ulicí v sousedství Ohrazenic.
V průběhu roku 1997 bylo zjištěno, že město vlastní asi 3 ha pozemků v tomto prostoru, v blízkosti 
budoucího průtahu I/35. Vzhledem k složitým majetkovým vztahům, podnikatelským záměrům 
soukromého investora v sousedství (p. Šálek - benzínová pumpa), ale i budoucím možnostem 
uložilo vedení města spolu se zastupitelstvem odboru rozvoje budoucnost této lokality projednávat 
na příslušných úřadech a dalších místech. Následovala složitá jednání s vlastníky sousedních 
pozemků, konzultace u odborných firem, na referátech regionálního rozvoje OkÚ Semily a Liberec, 
na sekci Ministerstva průmyslu a obchodu Czechinvest, na Ředitelství silnic a dálnic atd. Z těchto 
jednání jednoznačně vyplynulo, že městský pozemek spolu s dalšími by bylo nejvhodnější využít 
pro výstavbu průmyslového areálu pro lehčí výrobu, nezatěžující životní prostředí. Celou 
problematiku projednalo v závěru minulého roku i městské zastupitelstvo, které svým usnesením z 
18. 12. 1997 potvrdilo navrhovaný záměr.
V těchto intencích pokračovala činnost odboru i v letošním roce. Některé pozemky byly vykoupeny, 
u jiných koupě předjednána. Po dlouhém úsilí se podařilo projednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, 
které v tomto prostoru chce stavět nové středisko Správy a údržby silnic (dosud sídlí v centru na 
Trávnicích), že dojde k oboustrannému napojení této lokality k průtahu.
Dne 24. 9. 1998 byla veřejně projednána urbanistická studie jako koncept změny územního plánu 
města.

Koupaliště

Zpracování koncepce městského koupaliště - to je úkol přetrvávající z roku minulého, který se ani v 
roce letošním nepodařilo dořešit. Pracovníci odboru rozvoje konzultovali tuto problematiku v 
jiných městech, která tato zařízení provozují (Trutnov, Železný Brod, Milovice ad.), byla 
jmenována i samostatná komise pro koupaliště, k problému se vyjádřila i Komise kultury a 
cestovního ruchu, byla uspořádána dotazníková anketa mezi zastupiteli. Široký průzkum názorů a 
podrobné předjednání celého problému vedly nakonec k vypsání výběrového řízení na zpracování 
koncepce budoucího koupaliště v Dolánkách.
Bohužel se přihlásili jen dva řešitelé, a tak bylo rozhodnuto vyhlásit zadání znovu. Vše se tedy bude 
opět projednávat až v roce příštím.
S představami o budoucnosti v tomto směru značně zamíchal článek Ing. Hejduka v prosincovém 
čísle Hlasů a ohlasů Turnovska. Jeho myšlenka vybudovat místo koupaliště nebo spolu s bazénem 
zimní stadion, a to třeba v prostoru horních kasáren, asi splnila svůj účel. Vyvolala diskuzi, jejíž 
pokračování mohlo přinést nové návrhy a změny v řešení tohoto problému.
K o m u n i k a c e, d o p r a v a

Komunikace



V letošním roce se podařilo zahájit dvě pro Turnov významné akce na státních komunikacích, tedy 
akce plně hrazené ze státního rozpočtu.

Průtah I/35

Zahájení dlouho připravované stavby se po dlouhých letech stalo skutečností. Výběrové řízení 
vyhrály Dopravní stavby holding - Olomouc, které se zavázaly k neuvěřitelnému termínu 
dokončení. Po nové silnici by se mělo začít jezdit již v závěru roku 1999.
Tento termín, vlastně zkrácení o jeden rok proti předpokladu, překvapil samotné investory. V těchto 
termínech totiž asi nebude možné stihnout projektovou a majetkovou přípravu severního obchvatu 
I/10, který měl na tuto první stavbu plynule navázat. A to je nepříjemné zjištění i pro Turnov. Co 
kdyby se sem nepodařilo potřebnou investici již zpět dostat!
Stavební firma zahájila práce již počátkem září a vzhledem k termínům samozřejmě spěchala. A tak 
došlo k nepříjemným konfliktům s majiteli dosud nesklizených zahrádek. Vše se postupně podařilo 
zažehnat jen díky poměrně chápavému postoji zástupců firmy, kteří rozdělili tuto počáteční fázi na 
etapy, aby na zmíněné zahrádky došlo co nejpozději. Jiným problémem byla opětovně projevená 
nespokojenost obyvatel v těsném sousedství bytových panelových domů. Sice měla být v 
nejkritičtějších místech silnice překryta, ale zda to již kdysi naplánovanému problematickému 
řešení pomůže, je otázkou. V současné dopravní situaci se však již zdálo být dokončení této 
dopravní stavby zcela nezbytné.
Do konce roku již byly položeny základy budoucích mostů a skryt povrch zeminy téměř po celé 
trase.

Most přes Jizeru

Na podzim byly na základě výběrového řízení zahájeny práce zatím na přípravě kovových 
konstrukcí, které budou hned na počátku jara použity při vlastní rekonstrukci mostu. Schválený 
projekt, několikrát projednaný i ve stavební komisi, ale také v městské radě i zastupitelstvu, počítal 
s kovovou obloukovou moderní konstrukcí, na niž bude stávající most zavěšen. Podle mínění 
odborníků je to nejen jedna z mála cest záchrany této stavby z počátku 60. let, ale mohl by zde 
vzniknout moderní architektonický prvek, který obohatí celkový vzhled této části města v 
sousedství zajímavé architektury továrny Juta a.s.
Po novém mostě by se mělo jezdit již v letních měsících roku 1999.

O s t a t n í k o m u n i k a c e

Kromě zásadní rekonstrukce náměstí, jejíž řešení urychlilo průjezd aut, proběhly vesměs jen drobné 
opravy a rekonstrukce místních vozovek i chodníků. Např. v Mašově ke škole a v Kalužníku, na 
Kamenci, přístup k Technickým službám, chodníky Na Skalici, v Jeronýmově, Sobotecké, 
Palackého, Dvořákově a další.

Příprava budoucích investic

Průběžně se od poloviny minulého roku pracovalo na zásadním řešení dopravních problémů, které 
Turnov díky své urbanistické dispozici má. Jako jedna z možností odklonění dopravy z hlavní trasy 
centrem města se již v minulosti jevila výstavba komunikace údolím Stebénky, byť to byl pouze 
jeden z možných špatných kroků. Vždyť tato část zeleně tvořila od nepaměti odpočinkovou 
rekreační oblast pro mnoho Turnováků. Ale růst hustoty dopravního provozu byl skutečně enormní, 



a tak bylo řešení tohoto problému do budoucna pro město životně důležité.
Studie, zadaná na základě veřejné soutěže (Pragoprojekt a.s. atelier Liberec), naznačila tři varianty 
řešení při požadavku, aby byla komunikace použitelná i jako místní spojnice obou částí města. 
Součástí dodaných materiálů byly také odborné posudky, mezi nimi i emisní a imisní studie. S 
ohledem na výsledky této studie vydala Okresní hygienická stanice v Semilech negativní 
stanovisko, čímž vpodstatě celá akce hned při prvních krocích skončila. Toto hodnocení totiž 
upozornilo na možnou koncentraci výfukových plynů v tomto údolí a tuto trasu nedoporučilo. 
Město se také podílelo na přípravě výstavby již zmíněného severního obchvatu I/10. Dne 26. března 
proběhlo veřejné jednání k územnímu řízení. Protože narazilo na silný odpor obyvatel, pomáhal 
situaci řešit i odbor rozvoje s odborem výstavby turnovského Městského úřadu. Na základě petice 
byly projednány připomínky občanů z občanského sdružení Klacíkov a předány projektantovi. V 
současné době probíhá úprava projektu, po jejím skončení proběhne nové veřejné projednávání.

Jižní obchvat - to je zatím vzdálená budoucnost. Přesto již nyní se odbor rozvoje věnoval na základě 
rozhodnutí městské rady práci na příslušném územního plánu. Projednávání návrhu tří variant trasy 
bude nejsložitější z hlediska průchodu Chráněnou krajinnou oblastí Český ráj. 

D o p r a v a

Dopravní situace ve městě zůstávala i nadále značně kritická. Řada aut popojíždějících jen krokem 
po Nádražní ulici byla téměř pravidelností a v dopravních špičkách bylo hazardem vjíždět do této 
hlavní komunikace z vedlejších ulic. Hluboká ulice, křižovatka "u Rálišů" - to byla zase místa, kde 
před obchody stojící zásobovací auta působila nemalé potíže. I když bylo vykládání zboží omezeno 
časově na ranní a časné dopolední hodiny, místní obchodníci se k tomuto opatření stavěli dost 
bezohledně. Samozřejmě rekonstrukce náměstí přinášela dopravní změny den ze dne.
Dalším kontroverzním bodem byla veřejná doprava, zvláště pak zrušení autobusových zastávek na 
centrálním náměstí. Po Modré hvězdě byla další turnovská "kauza" na světě a stala se významným 
argumentem především v předvolebních aktivitách Volby pro město. Pravdou je, že negativní postoj 
ČSAD Bus Semily ke zřízení autobusových zastávek na Havlíčkově náměstí celou situaci značně 
zkomplikoval. Ani do konce roku se přes usilovnou snahu vedení města nepodařilo nalézt pro 
většinu zastupitelů přijatelné alternativní řešení pro tuto centrální část města.
Řešení zastávek je totiž podle současných dopravních předpisů značně složité, protože je nutné 
vybudovat záliv pro autobus, aby nebyla omezována okolní doprava. A to je v Turnově opět těžko 
řešitelný problém. I když začalo být ve větší míře využíváno autobusové nádraží na lukách, 
problémy byly především s dětmi. Ty od školních autobusů, přijíždějících ve směru od Semil a 
Železného Brodu, scházely z Hruštice a samozřejmě byly ohrožovány okolním provozem. Již 
koncem září se podařilo umístit pro tyto spoje zastávku nad křižovatkou ulic 5. května a Husovy, 
ovšem jen provizorně do 30. 6. 1999.
Při hledání jiných možností byla navržena alternativa v ulici 5. května nad hotelem Kleopatra. Pro 
velký odpor veřejnosti, především občanů zde bydlících (v čele s členkou zastupitelstva MUDr. E. 
Šolcovou), podporovaných Jos. Kunetkou, se navzdory rychle ubíhajícímu času do konce roku 
nepodařilo tento problém vyřešit. Jak celá věc dopadne, je velkou neznámou. Doufejme jen, že se 
zásluhou odpůrců současné podoby náměstí nebude muset zase kopat, aby se na náměstí zastávky 
znovu obnovily, jak především Volba pro město prosazuje.
Problémy činilo ve městě i parkování, ale ani zde nenašla odborná firma obecně přijatelné řešení. V 
zájmu nalézt další možnosti k parkování bylo využito i postranních komunikací v centru města, což 
by mohlo zhoršit jejich průjezdnost.

V o d o v o d y a k a n a l i z a c e



Vodohospodářské sdružení Turnov
Vodohospodářské sdružení nejen ovlivňuje cenu vodného a stočného, tedy kroky značně 
nepopulární, ale především spravuje celý vodohospodářský majetek. Samotný provoz 
vodohospodářského zařízení zajišťoval i letos podnik VAK Turnov, a.s. Na běžný provoz a drobné 
opravy se spotřebuje průměrně 70% finančních prostředků vybraných za vodné a stočné, zbývající 
část spolu s členskými příspěvky jednotlivých obcí investuje VHS Turnov do výstavby nových sítí 
nebo rekonstrukce stávajících zařízení. Za krátkou dobu existence se tak podařilo uskutečnit 
investiční akce v hodnotě 27 mil. korun, což je ve srovnání s minulým obdobím, kdy tato zařízení 
spíše chátrala, částka skutečně vysoká. Přesto stále nedostačující vzhledem k předchozí 
zanedbanosti.
V letošním roce se podařilo realizovat skutečně rozsáhlou investici - zásadní rekonstrukci čerpací 
stanice v Dolánkách v celkové výši 13 mil. korun. Nové moderní zařízení, celkově přestavěná 
budova s bytovou jednotkou, nadlouho vyřeší zásobování celého Turnova kvalitní pitnou vodou. 
Byl dokončen vodovod na Malém Rohozci, pokračovalo se v Mašově. Ve spolupráci s městem byla 
provedena generální rekonstrukce vodovodů a kanalizací včetně přípojek na náměstí Českého ráje a 
v přilehlých ulicích v hodnotě 9 mil. korun.
Cenu vody se po celý rok dařilo udržet na stejné úrovni, až teprve na podzim oznámila rada 
sdružení radě města Turnova návrh na zvýšení ceny vody k 1. 1. 1999.
Cena v roce 1998:
vodné stočné celkem
domácnosti 13,40 7,60 21,-
ostatní 19,30 12,00 31,30

Ceny od 1. 1. 1999:
domácnosti 15,05 10,41 25,50
ostatní cena zůstane stejná

Tak by se měly postupně narovnávat rozdíly v cenách pro maloodběratele a velkoodběratele, jak to 
bylo proponováno i ze strany státu. Navíc jen malé srovnání s okolím: Liberec - 28,60, Semily - 
29,70, Lomnice n. Pop. - 27,-)

VAK Turnov, a. s. (Kotlerovo nábř. 1379)

V roce 1998 došlo k významnému předělu v činnosti této společnosti zajišťující provoz 
jednotlivých vodohospodářských zařízení - byla dokončena privatizace. Fond národního majetku 
odprodal ve veřejné soutěži svůj majoritní podíl majetku akciové společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace Teplice (70,3%). Jediným dalším velkým vlastníkem zůstalo 
Vodohospodářské sdružení Turnov, Ohrazenice, Přepeře a Rakousy (11,2%).
Valná hromada se konala 17. 7. 1998 a došlo zde ke změnám ve složení statutárních orgánů a ve 
vedení společnosti. Předsedou představenstva se stal Ing. Jaroslav Šeps, místopředsedou Ing. Milan 
Hejduk. Byl také jmenován nový ředitel a. s. Ing. Pavel Svatoš, který nahradil Ing. J. Vávru a stal se 
i členem představenstva. Nové vedení ihned navázalo jednání se zástupci vlastníků infrastruktury, 
tedy měst a obcí. Partnery zůstalo 12 měst a obcí a jejich svazků (VHS Turnov, Svazek Semily, 
město Semily, Svazek Rovensko, město Rovensko p. Tr., město Lomnice n. P., obec Kacanovy, 
obec Radostná, Svazek Košťálov, obce Olešnice, Troskovice a Vyskeř).
Společnost provozovala celkem 273,24 km vodovodů, 87,11 km kanalizační sítě, dvě čistírny 
odpadních vod ad.

P l y n o f i k a c e



Investice do nových rozvodů plynu by měl logicky uskutečňovat především majitel těchto sítí. Již 
po několik let však v Turnově trvá situace, že investuje především město, aby se občané ponejvíce v 
okrajových částech města vůbec plynu někdy dočkali. Pokračovalo se v zavádění plynu na 
Pelešanech a v Mašově.
Dodávky tepla v turnovských sídlištích a dalším odběratelům zajišťuje Městská teplárenská Turnov, 
s.r.o. Také ta byla nucena přistoupit od 1. 9. 1998 k zvýšení cen, a to především pod vlivem zvýšení 
ceny plynu o 10%. Cena pro obyvatelstvo se zvýšila z 348,60 Kč/GJ na 365,.Kč/GJ. Jedinému 
velkoodběrateli byla stanovena cena za GJ na 396,-Kč/GJ (z 378,-Kč).

Ú p r a v a v e ř e j n ý ch p r o s t r a n s t v í,
ž i v o t n í p r o s t ř e d í

Úklid města, údržba a drobné opravy jsou svěřeny Technickým službám Turnov, s.r.o., péči o zelené 
plochy zajišťuje již po několik let soukromé zahradnictví Jana Hájka. Hlavní garance a 
zodpovědnost za tuto problematiku je rozdělena mezi odbor správy majetku (co se týče příslušných 
investic) a odbor životního prostředí (odpadové hospodářství, zeleň, ochrana ovzduší).

Technické služby Turnov, s.r.o.
Jednatel: Libor Preisler

Tato organizace, která je ve stoprocentním držení města, vykonává jednotlivé činnosti přesně 
dohodnuté ve smlouvě uzavřené s městem. Je to pravidelný úklid chodníků a místních komunikací 
včetně odvozu odpadků (popelnice, kontejnery, odpadkové koše - ty v letní sezóně denně, v zimě 3x 
týdně), podle schváleného městského rozpočtu jsou přesně specifikovány také drobné opravy i větší 
rekonstrukce, které budou touto organizací prováděny. V zimě je to samozřejmě odklízení sněhu a 
posyp. Patří sem i obhospodařování veřejného osvětlení apod. Mezi trochu výjimečné úkoly patří 
např. postavení vánočního stromu na náměstí nebo správa městských hřbitovů.
Samostatnou oblastí v činnosti Technických služeb je odpadové hospodářství. To znamená nejen 
vlastní svoz odpadu ale především činnost sběrného dvora a separace odpadů. Právě díky dobře 
fungujícímu sběrnému dvoru v areálu Technických služeb uspořilo město Turnov asi 1,5 mil. korun 
za odvoz velkoobjemových kontejnerů, které byly po městě rozmístěny ještě v minulém roce. 
Vzhledem k tomu, že se část separovaných odpadů daří předat zpracovatelům, významně se snížilo 
množství odpadů, které končí na řízené skládce. Významné je jistě také to zjištění, že občané z 
celého Turnovska si na tuto službu, která je pro místní zatím bezplatná, poměrně rychle zvykli. Za 
minulý rok využilo tuto službu 6.382 občanů. Sběrný dvůr je proto možné označit za jeden z kroků 
ke zlepšení životního prostředí v našem městě.
Přesná evidence umožňuje zavést přehled těch domácností, které nevyužívají při likvidaci odpadů 
Technických služeb. Letos v červenci rozesílala Ing. Hadačová 500 dopisů do domácností, aby je 
upozornila na zákonnou povinnost prokazovat náležitou likvidaci odpadů. Cena známky na 
jednorázový odvoz odpadu z popelnic byla stanovena na 25,- Kč, výhodnější bylo uzavřít smlouvu 
vždy na celou polovinu roku. Týdenní odvoz stál 520,-Kč, čtrnáctidenní polovinu. V okrajových 
částech města, kam se nedostane velká mechanizace, bylo možné používat igelitové pytle v ceně 
24,- Kč, ty jsou pak hromadně sváženy.
Přes všechnu snahu muselo být i letos likvidováno několik černých skládek. Byla to např. velká 
skládka za březovým hájkem na Vesecku, opakované skládky přímo v areálu Vesecka i za garážemi 
u škvárového hřiště, spodní cesta pod velkoobchodem Dukát k Nudvojovicům, za Sokolovnou na 



návsi v Mašově, kolem rozhledny Hlavatice a další.

P é č e o z e l e ň

Péče o zeleň je svěřena odboru životního prostředí, a tedy Ing. Janě Hadačové jako jeho jediné 
pracovnici. Největší podíl na provádění plánovaných prací má již zmíněné Hájkovo zahradnictví. 
Pravidelně udržované trávníky, výsadba květin a péče o ně (letos to bylo již 45 ha ploch - např. v r. 
1994 pouze 23 ha). K největším mimořádným akcím, jejichž realizaci tato firma získala na základě 
výběrového řízení, patřilo ozelenění nového parčíku v přednádražním prostoru. Všude byl založen 
travnatý porost, na určených místech vysázeny nové stromy a okrasné keře. Na dokončení této 
investice mohlo být využito příspěvku 300 tisíc korun, které se podařilo městu získat v závěru roku 
jako kompenzaci za stromy pokácené v souvislosti se stavbou průtahu I/35. Je připravována také 
úprava bazénku, na kterou se již letos nedostalo. Zda k realizaci dojde v příštím roce, ukáže teprve 
projednávání rozpočtu na rok 1998.
Z dalších větších akcí, které významně přispěly ke zlepšení stavu městské zeleně, uveďme alespoň 
ty nejdůležitější: výřez a likvidace bezinek podél Malé Jizery ke koupališti v Dolánkách, ozelenění 
nové autobusové zastávky na Daliměřicích, ozelenění plochy kolem penzionů pro důchodce, 
výsadba okrasných keřů na sídlišti Výšinka, vyčištění a úklid svahu pod parkovištěm pod 
Valdštejnem.
Podle možností městského rozpočtu a případně díky případným státním dotacím je odborným 
firmám pravidelně zadáván ořez stromů. Letos byly ošetřeny 3 lípy v ulici 28. října před 
navrácením sousoší Loučení Krista s Marií na původní místo. Byl proveden ořez dubů a lip na 
Valdštejně, ošetřeny lípy na návsi v Mašově, na Šetřilovsku u ubytovny, duby na Mariánském 
hřbitově.
Významný zásah do vzhledu parků na Šetřilovsku bude znamenat postupná realizace studie jejich 
obnovy, zpracovaná Ing. T. Tomsou, ředitelem Správy CHKO Český ráj. Tyto parky byly postupně 
zakládány a rozšiřovány od roku 1911 především zásluhou místního Okrašlovacího spolku a s 
finančním přispěním Městské spořitelny. Celé jejich území nakonec pokrylo 24 ha, z toho samotná 
parková plocha se rozkládá na 11 ha. Lesní porost Farářství zaujímá 4 ha a zbytek ploch má 
smíšený porost.
Studie navrhuje postupné úpravy ve všech částech. Rývovy sady a přední část Metelkových sadů 
jsou využívány jako klidová zóna pro vycházky a odpočinek občanů. Proto je zde nutné pečlivě 
udržovat cesty a trávníky, z důvodu bezpečnosti pravidelně prořezávat stromy. V těchto částech 
parku by měly být obnoveny a upraveny travnaté plochy, vysazeny živé ploty podél silnice, 
obnoveny WC a vytvořen průhled od altánu na Hrubý Rohozec. Pro děti zde přibudou různé 
prolézačky.
Největších úprav by měla doznat zadní část Metelkových sadů, která je v současné době tvořena 
téměř výhradně zcela nevhodnými smrkovými monokulturami. V letošní zimě by zde měla být 
vykácena část těchto smrčin a pak budou založeny travnaté plochy a vysázeny nové stromy, 
především nová březová alej. Také zadní části za Šetřilovskem v prostoru Boží vody ad. doznají 
zajímavých změn, včetně nových altánů a dvou lesních rybníčků. Celá dosud téměř neudržovaná 
část zdejších sadů by tak měla dostat zcela nový vzhled kulturních parkových ploch. Současné 
město by tak mohlo přispět svým dílem k tomu, co vytvořili naši předkové.
Se záměrem provést v budoucnu úpravy v centrálním městském parku a ve františkánské zahradě 
bylo zadáno odborné firmě Ing. Ocilky zpracování studie, která pak byla předložena radě i 
odborným komisím k diskuzi. Nejvíce námětů vzešlo asi z památkové komise a původní záměr 
doznával přesnějších obrysů. Jen nad jedním bodem se vznášel otazník - tím bylo propojení 
klášterní františkánské zahrady, kterou dnes užívá jako nájemce Jan Hájek pro své zahradnictví, s 
městským parkem. Několik jednání s právním zástupcem majitele (Nadace zřízená řádem sv. 
Františka z Assisi) skončilo zatím bez úspěchu. Předpokládané náklady na celou akci by činily asi 
12 milionů, a tak se nedá předpokládat, že by se v městském rozpočtu našla takováto suma v 



jednom roce. Ale rozdělení do jednotlivých etap - to by snad byla možnost, jak takovouto náročnou 
akci uskutečnit.
Letošním rokem také započalo hospodaření města ve vlastních lesích. Zprávu o nich spolu s 
návrhem na postupnou údržbu předložil městské radě opět Ing. Tomsa, který smluvně vykonával 
pro město funkci odborného lesního hospodáře. Podle tohoto harmonogramu byly letos vykáceny 
stromy překážející výhledu z rozhledny na Hlavatici, a tak byla znovu obnovena hodnota této 
tradiční rozhledny na Zlaté stezce Českého ráje. Ve Farářství byly uvolněny bukové aleje 
vykácením smrků a současně zde byly dosázeny mladé buky a duby. Kácení smrků přineslo zisk 
150 tis. korun, z těchto peněz pak bylo necelých 100 tisíc použito na vyčištění 4 ha městského lesa 
ve Struhách.
Na jaře bylo provedeno v celkové hodnotě 435 tis. korun zalesnění Kadeřavce jako poslední součást 
rekultivace bývalé skládky tuhého komunálního odpadu v celkové hodnotě 435 tisíc korun, přičemž 
se Ing. Hadačové podařilo zajistit 200 tisícovou dotaci od Ministerstva zemědělství.
Ještě jednu zajímavost z této oblasti. V letošním roce se "vyznamenaly" Technické služby a 
zahradnictví Hájek v předvánoční době. Vánoční strom bohatě ověšený dárky a rozsvěcující se v 
houstnoucí tmě zářícími světly na novém turnovském náměstí byl skutečně fascinující. Milovníci 
přírody samozřejmě namítali, že bylo škoda uříznout tak krásný strom pro chvilkovou potřebu. V 
tomto případě však odpovědné firmy zabodovaly. Zahradnictví uzavřelo dohodu s majitelkou 
zahrady, která si již daleko dříve objednala poražení překážejícího stromu, že tento strom ještě 
počká a bude tím pravým, z kterého se nejen my Turnováci budeme těšit v adventní době. V úterý 
22. prosince se pod tímto stromem sešli studenti místní Obchodní akademie a hotelové školy, aby si 
společně zazpívali. Koledy zněly náměstím, kolemjdoucí se zastavovali a mnozí jistě v duchu 
zpívali také. Atmosféra Vánoc byla tady!

CHKO Český ráj (sídlo správy - Dvořákova ul.)

Na jaře letošního roku prožila Chráněná krajinná oblast Český ráj významné změny. Jednalo se 
především o zřízení sedmi nových přírodních rezervací a přírodních památek. Vyhlášeny byly na 
první jarní den a v platnost vstoupily na Den Země 22. dubna tohoto roku.
Jedná se o Přírodní rezervace Hruboskalsko, Apolena, Bažantník (u Sedmihorek), Žabakor a 
přírodní památky Trosky, Libuňku, V dubech (v Žehrovské oboře). Podle informace vedoucího 
správy Ing. Tomsy jde tedy zejména o lesní území, často však s ochranou zejména morfologických 
útvarů (skal) a navazujících ekosystémů. Významně se tak rozšířila stávající maloplošná chráněná 
území ve srovnání s dosavadním stavem, kdy existovaly pouze čtyři takovéto lokality - starší 
Rašeliniště Vidlák, Plakánek, Vústra a od loňského roku i Meziluží. Zvláště v případě Trosek a 
Hruboskalska to bylo nanejvýš nutné vzhledem k unikátnímu významu těchto přírodních útvarů.
V souvislosti s vyhlášením rezervací a památek je instalován nový naučný a informační systém. 
Tradičně věnovali pracovníci správy pozornost údržbě cest a erozím poškozených svahů, 
pokračovali v údržbě travních porostů atd. V letošním roce také začala užší spolupráce s Městským 
informačním střediskem a Klubem českých turistů při instalaci cykloturistického značení Českého 
ráje. Právě cykloturistika se stává stále oblíbenějším druhem sportovního vyžití v době dovolených 
a Český ráj je pro ni nanejvýš vhodnou oblastí.
Téměř po celý rok působila Správa CHKO v provizorních podmínkách vzhledem k celkové 
rekonstrukci svého sídla ve Dvořákově ulici. Tato přestavba, ukončená v polovině října, opět 
nadlouho zachránila chátrající budovu a vytvořila pracovníkům konečně vyhovující pracovní 
prostředí. 

Útulek pro psy



Problémy s toulavými psy přesahují do několika oblastí, především však ohrožují pořádek i 
bezpečnost ve městě, samozřejmě sem spadá i problematika ochrany zvířat. V minulém roce 
zahájená výstavba útulku pro psy na ostrově poblíž skautské základny byla letos uvedena do 
provozu. Již první měsíce dosvědčily její opodstatněnost. Přitom kvalitní péče o toulavé psy, 
zajišťovaná členy střediska Junák Turnov, byla pro město i finančně velice výhodná.
Projevil se však ještě jeden kladný faktor, možno říci výchovný. Do útulku přicházely i jiné děti a 
pomáhaly se starat o opuštěná zvířata. Nejednou sem přivedly i starší členy svých rodin, a tak se 
podařilo nalézt pro mnohé "svěřence" nový domov.
Objevily se námitky, že tento stav je do určité míry způsoben dosavadní shovívavostí zastupitelů, 
kteří vyhláškou stanovili místní poplatky za psů ve velice umírněné výši:

Majitelé v soustředěné zástavbě (sídliště).....400,-Kč
Majitelé v ostatní zástavbě....................200,-Kč
Majitelé v okrajových částech..................100,-Kč
S p o j e

Česká pošta, a.s.

Turnovskou pobočku České pošty postihly v tomto roce výrazné organizační změny. Stav 
zaměstnanců (44) i obsazení jejího vedení zůstaly sice nezměněny, ale pobočka byla převedena pod 
ředitelství v Jičíně, okresní ředitelství v Semilech bylo zrušeno. Následně se změnily přepravní a 
překládkové trasy, centrum se postupně přesunovalo do Jičína, kde měla být postavena nová 
budova, a naopak přirozené centrum na turnovském nádraží ztrácelo význam. Před několika lety 
dokončená budova přestala sloužit překládce a třídění poštovních zásilek, pod tlakem veřejnosti zde 
zůstaly v provozu alespoň tři přepážky (listovní, balíková a peněžní včetně služeb Poštovní 
spořitelny a.s.).
Základní sazby v letošním roce byly stanoveny v těchto cenách:
dopisnice (pohlednice), 20 g: 4,-Kč
psaní
do 20 g: 4,60 do 50 g: 8,-Kč,
do 500 g: 15 Kč do 1 kg: 22,- Kč

cenné psaní do 20 g: 27,- Kč

balíky
do 5 kg: 25,-Kč do 10 kg: 38 Kč-,
do 15 kg: 50,- Kč

Telefonní spojení

Telecom a.s. byl vpodstatě monopolním správcem telefonních linek. Cena základního telefonního 
impulzu byla 2,40 Kč. Impulzy "naskakovaly" i při delších místních hovorech.
Zcela novým a stále rozšířenějším fenoménem byly mobilní telefony. Nabídce Telecomu 
konkurovala firma Pegas, později Nokia a další. Výše jmenované měly své zastoupení i v Turnově a 
zajišťovaly zájemcům skutečně širokou nabídku těchto služeb.

P a m á t k o v á p é č e



Městská památková zóna

V péči o historické jádro města pokračovala i v tomto roce památková komise městské rady. Tak 
jako každým rokem došlo na počátku roku k rozdělení financí z městského rozpočtu a z příspěvku 
Ministerstva kultury ČR na jednotlivé akce.
V letošním roce směřovala podpora na pokračující opravu kostela sv. Františka na náměstí, kde byly 
dokončeny opravy krovu a střech i omítek včetně konečných nátěrů, a na opravu obvodní zdi 
židovského hřbitova. S oběma vlastníky byly práce konzultovány a kontakt s nimi byl udržován i 
během stavby. K tomu napomohl i odborný zájem a vzdělání vedoucího referátu kultury R. Brože a 
dobrá spolupráce s pracovníkem Státního ústavu památkové péče v Pardubicích p. Kessnerem i 
Mgr. Blažkem, vedoucím referátu kultury Okresního úřadu v Semilech.
Menší část ze státní dotace směřovala i do Městského divadla. Její výše nebyla v žádném případě 
dostačující, a tak právě zde byla pomoc spíše symbolická.
Při celkovém zhodnocení by podle mého názoru bylo možné konstatovat, že právě na úseku 
památkové péče se městu podařilo udělat obrovské množství práce. Vždyť celková rekonstrukce 
samotného středu města je toho jednoznačným dokladem. Především vzhled nové kašny byl 
iniciován ze strany památkové komise, a byl to bezesporu šťastný krok.
Památková komise také jednala o rozšíření památkové zóny formou ochranného pásma, které by 
zahrnulo především oblast Skálovy a Husovy ulice. Tento záměr se podařilo uskutečnit. Významně 
se podílela na projednávání studie rekonstrukce městského parku, dle potřeby se vyjadřovala k 
průběhu prací v Městském divadle. Ještě během roku se podařilo získat z městského rozpočtu 
částku 300 tisíc, aby mohly být zahájeny rekonstrukce krovu v boční lodi kostela P. Marie, který byl 
v téměř havarijním stavu. Na žádost města byl do seznamu chráněných památek zahrnut kubistický 
dům u nádraží, podobně byla podpořena takováto žádost majitelů domu č.p. 203 ve Dvořákově 
ulici.
Již během tohoto roku samozřejmě probíhalo jednání s majiteli památek o přípravě prací v roce 
příštím.

Hrad Valdštejn

V roce 1998 se podařilo pro hrad získat státní dotaci z Programu záchrany kulturního dědictví ve 
výši 600 tis. korun, 100 tisíc přidělil ze svých fondů Okresní úřad v Semilech a Město Turnov 
vyčlenilo na stavební záchranné práce 700 tisíc korun. Celková částka tedy činila 1,4 mil., a tak se 
podařilo uskutečnit dvě významné stavební akce. Po deseti letech byla od 1. srpna znovu 
zpřístupněna vyhlídka v závěru prohlídkové trasy a proběhlo i poměrně technicky náročné přezdění 
pískovcové zdi s brankou mezi kaplí a konírnami. Byla tak dokončena významná etapa, na niž bude 
moci v příštím roce navázat úprava spodních podlaží koníren.

Někdy se podaří i s malými částkami pečovat o objekty, které nejsou v seznamu památek a navíc se 
nacházejí v okrajových částech města. Jedním z takových příkladů byla zásadní oprava střechy na 
kostelíku v Bukovině nad Dolánkami.
Po pěti letech se také v září vrátilo na své původní místo v horní části ulice 28. října památkově 
chráněné pískovcové sousoší Loučení. Je datováno rokem 1809 a představuje loučení Ježíše Krista s 
Marií. Město pro tuto odborně náročnou práci získalo zkušeného akademického sochaře Františka 
Nováka, autora kopií na valdštejnském mostě.



Kronika Města Turnova za rok 1998 - V. ZDRAVOTNICTVÍ A 
SOCIÁLNÍ PÉČE

Městská nemocnice

319 zaměstnanců (z toho 44 lékařů, 169 středního zdrav. personálu, 106 ostatních)
Ředitel: MUDr. Vladimír Eckert, od 1. 10. 1998 Ing. Tomáš Sláma

Městská nemocnice v Turnově zaznamenala v letošním roce několik možno říci životně důležitých 
událostí a změn. Především to byly úspěšné výsledky ve výběrových řízeních vypisovaných 
Ministerstvem zdravotnictví ČR a při uzavírání smluv především s Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou. Tím se potvrdila správnost vedením nemocnice navrhované koncepce léčebně 
preventivní činnosti.
Ve zmíněných výběrových řízeních doporučilo ministerstvo zdravotním pojišťovnám uzavřít s 
turnovskou nemocnicí smlouvu o poskytování zdravotní péče na dobu pěti let v těchto oborech 
lůžkové péče v uvedeném rozsahu lůžek: interna - 40, pediatrie - 30, gynekologie a porodnictví - 
30, chirurgie - 40, ARO - 4, tzv. lůžka následné péče (LDN) - 36. Kromě tohoto zásadního 
výběrového řízení se nemocnice zúčastnila ještě dalších partikulárních výběrových řízení, a to na 
poskytování péče v oboru diabetologie, rehabilitace a dětská nefrologická poradna. I v těchto 
výběrových řízeních byla jako poskytovatel odborné péče doporučena městská nemocnice. Pak však 
nastala trochu paradoxní situace. Vzhledem k politickým změnám a další výměně ministrů nedošlo 
k výše uvedené redukci lůžkové kapacity, která zůstala na úrovni roku minulého, tzn. 231 lůžek.
Stejně jako v předchozím období měla pro nemocnici obrovský význam stavba nového interního 
traktu, letos byla dokončena další etapa postupné celkové rekonstrukce areálu. Během jednoho roku 
byla dokončena rekonstrukce a zásadní přístavba vstupního ambulatního pavilonu. I když se 
finančně dle svých možností podílela na této investici i nemocnice, je možné říci, že největší zátěž 
zůstala na městském rozpočtu. A tak slavnostní otevření nové budovy ve středu 11. listopadu a 
postupné stěhování jednotlivých ambulancí zcela změnily podmínky pro odbornou ambulantní péči, 
a to jak pro lékaře a zdravotnický personál, tak pro pacienty. Především se přestěhovala z hlavní 
chodby ambulance chirurgie, dále pak interny a gynekologie. A ještě zbývaly prostory pro další, 
které se sem přesunuly později.
Dalším významným předělem v životě nemocnice bylo jmenování nového ředitele k 1. říjnu 1998. 
Po úspěšném výběrovém řízení nastoupil do této funkce Ing. Tomáš Sláma, který zde již po několik 
let působil ve funkci ekonomického náměstka. Nemocnice se tak rozloučila s dlouholetým 
ředitelem MUDr. Vladimírem Eckertem, který stál jako primář také v čele oddělení rehabilitace a 
byl ordinářem pro traumatologii. Jako ředitel provedl turnovskou nemocnici zvraty a nástrahami 
nekoncepčnosti našeho zdravotnictví v minulých letech. Naštěstí i nyní zůstal ještě v čele svého 
oddělení, i když jen částečně. V listopadových komunálních volbách, kdy kandidoval jako 
nestranický kandidát za ČSSD, byl zvolen do městského zastupitelstva a následně do funkce 
zástupce starosty. Té se ujal k 1. lednu 1999.
A nyní ještě několik podrobností k vlastnímu chodu nemocnice. Změna ve financování z hrazení 
jednotlivých úkonů na paušální platbu postavila nemocnici před otázku, v jakém rozsahu zajišťovat 
léčebnou péči. Vzhledem k tomu, že však během roku došlo k mírnému snížení "poptávky" po 
zdravotní péči, nedostala se nemocnice do nějaké finační krize.
Podařilo se také překonat značné problémy personální, kdy po téměř kritickém období došlo k 
stabilizaci v obsazení lékařů ve všech odděleních. Jednalo se zvláště o oddělení pediatrie a 
dlouhodobou pracovní neschopnost jednoho z lékařů interny.
Vedení nemocnice má zájem na neustálém odborném růstu svých odborných pracovníků, a tak jako 
dosud byl i letos podporován zájem o zvyšování kvalifikace. Velkým přínosem byl např. pobyt 
MUDr. Kolomba na několika kvalitních urologických odděleních jiných ústavů zakončený 



úspěšným složením atestační zkoušky z urologie. Díky tomu je možné v rámci chirurgického 
oddělení poskytovat urologickou péči i vysoce kvalifikovaným lékařem. Druhým významným 
bodem v rozšiřování odbornosti lékařů bylo proškolení MUDr. Nožičky a MUDr. Macha v technice 
tzv. bezbolestných porodů, což přinese bezpochyby nové zkvalitnění práce zdejší porodnice. 
Důležité je pro zdravotnickou péči také moderní technické a přístrojové vybavení. Letos se podařilo 
zakoupit např. pro OAM monitory životních funkcí, dva anestesiologické přístroje pro operační sál 
a dovybavit chirurgii sadou nástrojů pro operace kostí.
V letošním roce bylo na odděleních nemocnice přijato 6 056 pacientů, bylo provedeno 2 160 
operací, ambulance i přes probíhající rekonstrukci poskytly v náhradních prostorách odbornou péči 
41 341 pacientům. Na každý den připadl jeden porod - celkem to bylo 367 porodů.
Jednotlivá oddělení městské nemocnice spolupracují na různých výzkumných úkolech, 12 lékařů 
vyučuje na Střední zdravotnické škole. Na odděleních probíhá také praktická výuka studentek, na 
oddělení chirurgickém, interním a gynekologickém proběhlo předatestační školení lékařů a praxe 
mediků. V tomto roce bylo uspořádáno 5 celoústavních seminářů s okresní účastí, 3 semináře 
ústavní a 2 kauzistické semináře. Někteří lékaři se zúčastnili nadregionálních a celostátních 
seminářů. Jednu z těchto akcí - Celostátní pracovní dny SZP se vzdělávacím programem v 
hematologii v Sedmihorkách - pořádala dokonce turnovská nemocnice.
A ještě několik údajů o ekonomice. Městská nemocnice hospodařila v roce 1998 se ztrátou 3.714 
tis. korun. Oproti minulému roku se tak podařilo snížit ztrátu o 3 mil. korun, a to zejména ze dvou 
důvodů. Prvním byl nárůst výkonů o 3 mil. Kč a druhým je skutečnost, že ve výnosech roku 1997 
nebyla započtena provozní dotace. Ztrátu v hospodaření nemocnice se daří částečně vyrovnávat z 
nájmu Nempra, s. r. o. (tj. nemocniční prádelna), která pracuje i pro jiné zákazníky a je ve 
stoprocentním majetku nemocnice. Je tedy potěšitelné, že v době, kdy velké nemocnice vykazují 
obrovské ztráty a menší nemocnice se potýkají s hrozbou možného zániku, vede si turnovská 
Městská nemocnice velice dobře. Dalo by se říci, že její zachování a další rozvoj je zatím jedním z 
úspěchů i velkých cílů Turnova.
Lékařská služba první pomoci a záchranná služba
Vedoucí: MUDr. Patka

Tato organizace patří prozatím do soustavy zdravotní péče podléhající správě města. Na jejím 
provozu se smluvně (na částečný úvazek) podílejí lékaři nemocnice i soukromých obvodních 
ambulancí.

Ostatní zdravotní péče

V Turnově byla i v tomto roce zachována síť praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost a 
specialistů ve stabilně nezměněné podobě. Jedná se o soukromé ambulance např. soustředěné v 
Tázlerově ulici, ale i po celém městě. Tato péče je poměrně snadno dosažitelná všemi občany města 
i okolí.

S o c i á l n í p r o b l e m a t i k a

Této oblasti je věnována trvale značná pozornost nejen díky kvalitnímu obsazení sociálního odboru 
města v čele s vedoucí Hanou Kocourovou, ale i díky celkem vstřícnému postoji městského 
zastupitelstva při řešení sociálních potřeb občanů. Avšak většina plánů a záměrů se samozřejmě 
odvíjí od možností městského rozpočtu a získání státních dotací. To je zřejmé např. u stále 
nerealizované stavby domova důchodců, kdy skelet u nemocnice byl stavebně zajištěn a jeho další 
budoucnost je nejistá. Stejně tak byla letos připravena studie na přestavbu výměníkové stanice u 
nádraží. Z ní by se mohl stát pěkný klub pro starší spoluobčany v této části města. Zda se však na 
realizaci najdou v městském rozpočtu finance v příštím roce, to bude opět otázka diskuze nad všemi 



potřebami města a stanovení případných priorit. Vzhledem k tomu, že sociální péče představuje 
rozsáhlou problematiku, jako např. péče o objekty, kde jsou tyto nejrůznější služby poskytovány, je 
nutné uvést na tomto místě i významný podíl práce odboru správy majetku.
Důležitou součástí práce odboru bylo samozřejmě vyřizování a vyplácení dávek sociální péče do 
hranice životního minima pro rodiny s dětmi, nezaměstnané, dávky sociální péče pro důchodce a 
osoby zdravotně postižené, příspěvky na péči o osobu blízkou, poskytování jednorázových dávek 
občanům, kteří se ocitli v krizových životních situacích.
V roce 1998 bylo vyplaceno na dávkách sociální péče celkem 6.550 tisíc korun, což je o 2,3 mil. 
korun více než v roce 1997. (jen jako zajímavé srovnání - v roce 1994 odbor vyplatil 2,5 mil. 
korun). Na tomto růstu se projevují dva faktory - postupný nárůst nezaměstnanosti (i když v našem 
regionu není dosud kritický) a vzestupné náklady na běžné životní potřeby, takže se stále více rodin 
dostává pod hranici životního minima.
Složitým problémem je také evidence a ve spolupráci se sociální komisí vyřizování žádostí o 
umístění v domech s pečovatelskou službou a v penzionech pro důchodce. Koncem roku bylo 
evidováno více než 300 žádostí starších občanů z Turnova a širokého okolí, kteří vidí výhody 
kvalitního bydlení a stálé péče v těchto zařízeních.

Dětské centrum "Sluníčko" (Kosmonautů 1641)
36 dětí
14 odb. pracovníků
Ředitelka: MUDr. Jana Čepková

Dětem s kombinovanými a smyslovými vadami, mentálními poruchami a malým pacientům po 
operacích zajišťuje loni moderně rekonstruované centrum kvalifikovanou a velice rozmanitou 
odbornou péči. Rodiče z Turnova a širokého okolí sem přivážejí své handicapované děti již od věku 
dvou let. Těm nejstarším je patnáct let. Výchova jednotlivých dětí je vedena podle individuálních 
plánů na základě jejich postižení a vzhledem k jejich věku.
A tak lze péči rozdělit na tři oblasti: rehabilitační péče, výchovná práce a vzdělávání. Od 1. 9. 1998 
zde totiž bylo školským úřadem povoleno otevřít speciální školu při DC s dvěma třídami. Je zde 
přípravný ročník a třída pro děti s diagnózou autismus - v obou skupinách je po šesti dětech.
V rámci rehabilitace jsou poskytovány tyto léčebné služby: laser, masáže, hydromasážní vana, 
Vojtova metoda. Oblíbené jsou příležitostné hodiny hippoterapie v nedalekých Nudvojovicích, kam 
jsou dováženy především děti s pohybovými vadami, a to díky některým sponzorům i vozíčkáři. 
Někdy jedou děti do bazénu, aby se jejich léčba ještě rozšířila při hodinách plavání. Kromě 
rehabilitace je dětem věnována péče odborných lékařů - psychologa a neurologa, pravidelně s dětmi 
pracuje odborný logoped.

P é č e o d ů ch o d c e zahrnuje v Turnově
dva domy s pečovatelskou službou, soustavu čtyř
penzionů pro důchodce a klub důchodců.

Dům s pečovatelskou službou I (ul. 28. října 812)
28 obyvatel
14 zaměstnanců (včetně pracovnic terénní služby)
Vedoucí: Marie Jordáková

Toto nejstarší turnovské sociální zařízení poskytuje ubytování a s ním související služby 28 
obyvatelům, jejichž věkový průměr je 87 let. Již to nasvědčuje, že tomu odpovídá i poskytovaná 



péče: nákupy, dovoz obědů, praní prádla, úklid, provádění osobní hygieny obyvatel, dochází sem 
kadeřnice i pedikérka. Intenzivní je i péče lékaře, který sem pravidelně dochází.
Toto zařízení provozuje ještě jednu činnost, která je jistě významnou pomocí mnoha rodinám. Jedná 
se totiž o denní stacionář pro důchodce, kam jsou každý den přiváženi zájemci z Turnova, 
pečovatelka jim poskytne potřebnou péči a v odpoledních hodinách jsou zase dopraveni do svých 
domovů. Domnívám se, že je to ideální řešení pro ty, kteří mají svou rodinu, ale její mladší členové 
musí chodit do zaměstnání. Tímto způsobem mohou všichni zůstat pohromadě ve svém domově, 
kde se každý den sejdou. Pro psychiku starých lidí i pěstování vzájemných vztahů mezi dětmi a 
rodiči je to jistě významná věc.
Někdo však chce setrvat doma po celý den, a tak může využít péče terénní pracovnice, která mu 
pomůže zajistit ty nejnutnější potřeby.
Dům s pečovatelskou službou II (Výšinka 1897)
100 obyvatel
7 zaměstnanců ( z toho 4 pečovatelky)
Vedoucí: Alena Svobodová

V panelovém domě na okraji sídliště je 93 bytů. Pro jejich obyvatele v průměrném věku 77 let se 
snaží vedoucí tohoto zařízení kromě služeb, poskytovaných ve stejném rozsahu jako v prvním domě 
s pečovatelskou službou, zajistit i poměrně bohatý program. Byla zde zařízena tělocvična, městská 
knihovna zde poskytuje pravidelné služby ve své pobočce, konají se besedy, přednášky a další 
kulturní akce. Oblíbené jsou občasné výlety. Paní Svobodová zavedla již tuto bohatou programovou 
nabídku za svého působení v penzionech, a tak se nyní mohou těšit z těchto aktivit i obyvatelé 
domu na Výšince.

Turnovské sociální služby - penziony pro důchodce (Žižkova 2030)
148 obyvatel
16 zaměstnanců
Ředitel: Petr Bradáč

Správa tohoto zařízení o čtyřech domech se 120 byty je organizována formou příspěvkové 
organizace města. V minulém roce proběhlo výběrové řízení na ředitele po uplynutí čtyřletého 
období. Své místo obhájil dosavadní ředitel. Místo A. Svobodové sem přešla z Výšinky na místo 
odborné pracovnice psychologicko poradenského typu paní Mochalová a jako terénní pracovnice s 
touto náplní práce byla přijata paní Tomášková.
Tyto penziony jsou nejnovějšími objekty sociální péče v Turnově, a tak je také věkový průměr 
jejich obyvatel nižší než v ostatních domech pro starší spoluobčany. Navíc mají tyto penziony 
výhodu v příjemné poloze v sousedství Rývových a Metelkových sadů i blízkosti centra. Přesto zde 
vznikl letos velký problém, a to v souvislosti s rekonstrukcí náměstí a s odstraněním autobusových 
zastávek z tohoto místa. Od obyvatel penzionů zaznívala velká kritika, že jim bylo znemožněno 
dostat se na náměstí, na hřbitov apod. Zvláště v zimě, kdy byl povrch chodníků pokryt sněhem nebo 
zledovatělým povrchem, byla cesta do "města" pro obyvatele penzionů téměř nemožná. Hledaly se 
možnosti využívat např. auta pečovatelské služby, to však bylo zcela využito v terénu a mohlo 
pomoci jen příležitostně. Ani do konce roku se nepodařilo situaci vyřešit ke spokojenosti těchto 
starších spoluobčanů.

Klub důchodců (Skálova ul. 72)



Téměř stovka zájemců využívá příležitostně toto zařízení. Návštěvníci zde najdou časopisy, televizi, 
pořádají se pro ně přednášky, besedy, kulturní a společenské akce, zájezdy. Co je však důležitější - 
mohou se zde scházet, popovídat si o svých starostech a udržovat trvale vzájemný kontakt.

Chráněné dílny

Pro dospělé postižené občany zajišťuje občanské sdružení FOKUS provoz tzv. chráněných dílen. 
Dvanáct klientů, kteří sem docházejí, se zde může zaměstnávat jednoduchými pracemi. Např. za 
pomoci akad. malířky Ludmily Matoušové a jejích dcer se zde učí zájemci nejen např. tkát, ale 
získají zde znalosti o používání nejrůznějších výtvarných technik, jiní dobrovolní pečovatelé s nimi 
chodí na výlety. Ve vlastní kuchyni se učí základním pracovním úkonům, aby byli v životě co 
nejvíce soběstační. Velký úspěch měla výroba svíček, které spolu s jinými výrobky byly prodávány 
např. při Turnovských staročeských trzích. Hned první den bylo vše vyprodáno, což svědčí o tom, 
že i v dnešní době, mají lidé určitý morální vztah k potřebným lidem. Činnost sdružení je finančně 
podporována Městským úřadem v Turnově a několika sponzory. V souvislosti s činností tohoto 
centra je třeba jmenovat např. MUDr. Evu Šolcovou a vedoucí soc. odboru Hanu Kocourovou.



Kronika Města Turnova za rok 1998 - VI. ŠKOLSTVÍ

Počet a složení škol v Turnově se ve školním roce 1997/98 nezměnily. Jednotlivé ročníky jsou zatím 
početně stále silné natolik, aby kapacita jednotlivých zařízení byla naplněna, pouze pro IV. základní 
školu v Mašově, která má v jednotlivých ročnících nižší počet žáků, byla získána výjimka 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Mateřské školy

Osm mateřských škol působilo ve stávající síti i v roce 1998. Všude byla dětem poskytována péče 
podle schválených výchovných osnov, pouze v 8. mateřské škole na Daliměřicích pokračoval 
waldorfský výchovný program. Právě tato škola se intenzivně snaží osvětlovat své zaměření 
veřejnosti. Jednou z takových akcí byla zajímavá výstava "Vznik waldorfské mateřské školy v 
Turnově", která byla zahájena 25. května v prvním poschodí Městského úřadu. Nejen na této akci, 
ale na různých setkáních přímo v areálu školky velmi aktivně pomáhá spolek přátel 8. mateřské 
školy. Úzká spolupráce s rodiči je jednou z důležitých oblastí práce této školky. Na waldorfské 
výchovné metody jsou různé názory, ale myslím si, že např. právě tento vzájemný vztah školy a 
rodičů je pro výchovu dětí velmi potřebný a jistě by mohl být příkladem i pro jiná turnovská 
zařízení.
V závěru letošního roku si také připomněla významné výročí II. mateřská škola v Alšově ulici, 
známá spíše pod názvem "dřevěnka". Je to druhá nejstarší škola ve městě, která za padesát let své 
existence poskytla útočiště stovkám dětí.

Základní školy

I. základní škola (Skálova 600)
777 žáků (409 chlapců, 368 dívek) v 31 třídě
50 pedagogů (4 externí), z toho 3 vychovatelé
Ředitel: Mgr. Josef Rytíř
Zástupce ředitele: Zdeňka Malá, Ludmila Málková

Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší ze základních škol ve městě. Začalo se v ní učit 5. ledna 
1908. A tak na začátku roku proběhly oslavy devadesáti let trvání školy. Staly se velkou událostí pro 
všechny generace pedagogů a žáků. Pozvání k návštěvě školy přijalo i mnoho dalších Turnováků, 
pro něž je chlapecká škola nejen nádhernou budovou, ale i součástí historických tradic města. K 
nejúspěšnějším z mnoha akcí uspořádaných u příležitosti těchto oslav patřila jistě slavnostní školní 
akademie v pondělí 23. března a turnaj Učitelská smeč. Oslavy vyvrcholily 28. března Dnem 
otevřených dveří, kdy do školní budovy zamířilo několik stovek návštěvníků. Mohli si prohlédnout 
nejen současné vybavení, ale i výstavu z historie školy, výstavu obrazů učitele - výtvarníka Josefa 
Šmejkala. K jubileu školy byl vydán pamětní list a almanach Z historie chlapecké školy v Turnově 
se vzpomínkami bývalých žáků. Na přípravě a průběhu oslav se podílel celý pedagogický sbor i 
mnoho současných žáků.
Škola je nejen nejstarším, ale také největším vzdělávacím zařízením v Turnově. Protože by se téměř 
osm stovek žáků do historické budovy nevešlo, používá škola pro osm tříd 1. - 3. ročníku novou 
budovu v Prouskově ulici a pro čtyři třídy 3. a 4. ročníku část mateřské školy U lip na Daliměřicích. 



Toto rozmístění trochu komplikuje např. výuku tělesné výchovy a stravování žáků, protože školní 
kuchyň s jídelnou a tělocvična byly dodatečně postaveny u hlavní budovy a u těchto malých 
poboček samozřejmě chybí. Naštěstí mohou děti trvale využívat sportovní halu Tělovýchovného 
sportovního klubu v Turnově II. Pro žáky v Prouskově ulici se obědy dovážejí, na Daliměřicích je 
využívána kapacita mateřské školy.
Osnovy pro výuku školy byly v posledních letech pro vedení školy a její pedagogy volitelné z 
nabídky schválené MŠMT ČR. A tak se ve školním roce 1997/98 začaly používat pro první ročník 
osnovy výchovně vzdělávacího programu Národní škola, zatímco 2. - 5. ročník pokračoval ve výuce 
podle osnov programu Obecná škola, a také 6. ročník pracoval podle programu Národní škola. Tato 
variabilita jistě zvyšovala nároky na pedagogy. Od druhého ročníku se postupně rozšiřovala nabídka 
základního učebního plánu o nepovinné předměty. V I. ZŠ to byly, podobně jako v dalších školách, 
jazyky (anglický a německý), výtvarná výchova, hra na nástroj a náboženství. Ve vyšších ročnících 
bylo nad rámec povinných předmětů žákům nabízeno 11 povinně volitelných a nepovinných 
předmětů. Důraz byl kladen na jazyky a rozšíření konverzačních schopností, výtvarné činnosti byly 
rozšířeny o technické kreslení, přibyla informatika, domácí nauky, zájmová tělesná výchova a zpěv.
Úroveň školy je tradičně kvalitní, a tak se pravidelně do prvních ročníků zapisuje dostatečný počet 
žáků, aby mohly být otevřeny 3 první třídy. Ani na počátku roku 1998 tomu nebylo jinak. Do 
prvních tříd pro školní rok 1998/99 bylo přijato 73 žáků. Dalším 13 dětem bylo zahájení povinné 
školní docházky odloženo. Dobré znalosti dětí lze také dokumentovat na údajích o prospěchu. Při 
závěrečném hodnocení skončilo 124 žáků s vyznamenáním, prospělo 643 žáků a pouze 2 
neprospěli.
První velkou zkouškou v životě žáků základních školy jsou bezesporu přijímací zkoušky k dalšímu 
studiu. V letošním školním roce bylo přijato ke studiu na víceletém gymnáziu 9 žáků z pátého 
ročníku a 2 žáci ze sedmého ročníku. Největší počet žáků pak odchází samozřejmě z 9. tříd. Na 
konci školního roku 1997/98 to bylo 99 žáků, z nichž 9 bylo přijato na gymnázium, 68 ke studiu na 
středních odborných školách a 22 si zvolilo učební obory.
Bohatá mimoškolní činnost, kde mohou žáci dále rozvíjet a při různých soutěžích prověřit své 
schopnosti, je velice různorodá, ale zvláště bohatá je již tradičně v oblasti sportu. Některé třídy mají 
dokonce speciální sportovní zaměření. A tak přehled žákovských sportovních úspěchů je za tento 
rok opět úctyhodný. Děti byli úspěšné v tradičním Poháru Českého rozhlasu, mladší žáci dokonce 
obsadili 1. místo stejně tak jako v atletickém poháru. V Atletickém čtyřboji se starší žákyně umístily 
na třetím místě v regionu, úspěšně si počínal i oddíl nohejbalu.
Ale také úspěchy v humanitních oborech byly velice dobré. V okresním kole olympiády v 
německém jazyce byl Jan Adamec třetí, mezi žáky 8. - 9. tříd v anglickém jazyce obsadil Miloš 
Haken 1. - 2. místo. V zeměpisné soutěži se škola mezi 1220 skupinami umístila na 37. místě se 
ztrátou pouhých 10 bodů za 1. místem. Velmi úspěšně se podařilo "zviditelnit" školu v soutěži 
Mladý historik. Jiří Brož, Tomáš Chlabna a Lukáš Votrubec, kteří postoupili ze školního kola, se 
umístili ve velmi náročné okresní soutěži do 10. místa. Jiří Brož pak dokonce reprezentoval školu v 
krajské soutěži v Hradci Králové, kde skončil na pěkném 20. místě ze 42 účastníků.
Mnoho žáků se však účastnilo ještě dalších zajímavých aktivit. Pod vedením paní učitelky 
Tomáškové pokračovala práce na projektu Kyselý déšť a Ozón, uskutečnily se poznávací zájezdy 
do Londýna, Itálie, Žitavy. Oblibu si získaly sportovní dny, lyžařské a plavecké výcviky. Při škole 
již řadu let působí pěvecký sbor Korálek, který vystoupil nejen na vánoční besídce, ale mohli jej 
slyšet i účastníci oslav výročí školy, zúčastnil se Turnovské pecky a na závěr školního roku zazpíval 
spolužákům při "Zpívání na schodech".
A na závěr ještě několik údajů o rekonstrukcích, které v objektech školy proběhly v tomto roce. 
Jistě nejvýznamnější byla rekonstrukce střešního pláště tělocvičny nákladem 1,4 mil., čímž byl jen 
částečně vyřešen havarijní stav celé budovy. Také další drobné úpravy přispěly ke zlepšení prostředí 
i technické vybavenosti. Byl např. upraven prostor kotelny v suterénu školy, suterén obložen 
dřevem, v Prouskově ulici vybudovány šatny. Podařilo se rekonstruovat školní rozhlas a zřídit 
novou učebnu matematiky. 



II. základní škola Turnov (ul. 28. října 18)
525 žáků (254 dívek, 271 dívek) ve 22 třídách
37 pedagogů, z toho 5 externích
Ředitel: Zdeněk Vavřich
Zástupce ředitele: Eliška Holečková

Druhá základní škola sídlí spolu se školní jídelnou a družinou ve starší budově, a tak svým žákům 
může nabídnout odlišné prostředí než např. zmodernizovaná třetí základní škola v Žižkově ulici. 
Přesto je její kapacita stále naplněna, a to jistě nejen z důvodů stabilní úrovně výuky, ale také 
vzhledem k tradici mnoha generací rodičů, kteří sem docházeli a nyní do "své" školy přivádějí i své 
děti. Již na prvním stupni je zde nabízeno k výběru pět nepovinných předmětů - anglický a německý 
jazyk, výtvarná výchova, dramatická výchova a náboženství.
Pro 6. - 9. ročník je k dispozici 12 povinně volitelných předmětů - vedle sportu a rozšířené jazykové 
výuky to jsou různá praktika a samozřejmě informatika.
Školu také navštěvují různě hendikepované děti - ve školním roce 1997/98 jich bylo 14, ve školní 
roce 1998/99 dokonce 17. Byla jim věnována individuální péče, některé se zúčastňovali 
dyslektické, většina pak logopedické péče. Pravidelně se dětem věnovali pracovníci pedagogicko 
psychologické poradny a speciálně pedagogického centra při Zvláštní škole v Turnově.
Kvalita školy je veřejností zpravidla posuzována podle úspěšnosti jejích žáků u přijímacích řízení. 
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se konaly 20. dubna 1998 a z druhé základní školy se k nim 
hlásilo 19 žáků 5. tříd, v silné konkurenci bylo přijato 7 dětí. Další "přijímačky" absolvovalo 57 
žáků 9. tříd (z toho 3 z nižších ročníků). Tři byli přijati na gymnázium, největší počet (23) byl 
úspěšný v přijímacím řízení na střední odborné školy, na učební obory s maturitou bylo přijato 11 a 
na tříleté učební obory 17 žáků. Dva žáci s horším prospěchem byli přijati na dvouletý učební obor 
a 1 byl přijat do pracovního poměru.
Tak jak je obvyklé i v jiných školách, najdeme ve třídách vedle premiantů i žáky problematické. 
Celkový prospěchový průměr jistě v tomto školním roce zhoršovalo 7 žáků, kteří neprospěli, v 
závěru roku byly také uděleny 3 trojky a 2 dvojky z chování.
Šíři zájmů, znalostí a schopností žáků této základní školy bezesporu dokazuje účast i úspěch v 
mnoha soutěžích. Přední místa v historické soutěži "Poznej historii svého města" (6. tř. - 1. místo 
Petr Urban, 8. tř. - 2. místo Petra Cermanová, 9. tř. - 1. a 3. místo Radek Mlejnek a Jaroslava 
Štrosová), druhé místo Lucie Ševčíkové (6. tř.) v okresním kole olympiády v německém jazyce, 
vynikající umístění Jiřího Kůdely a Kristýny Zajícové v okresním kole soutěže v recitaci a další 
svědčí o dobrých odborných znalostech. Kvalitní úspěchy ve sportovních disciplínách (plavání, 
florbal, běh, basketbal, kopaná, volejbal) i velký počet dětí v řadách mladých tanečníků soutěžících 
za taneční školu ILMA svědčí o dobré úrovni tělovýchovy na této škole. Součástí výuky jsou 
povinné lyžařské výcviky a výuka plavání.
Vybavenost školy se vzhledem ke stáří budovy musí neustále vylepšovat a doplňovat. Během 
července proběhla rekonstrukce rozvodu plynu ve školní kuchyni a některé prostory byly 
vymalovány. Jednalo se však zatím o úpravy spíš "kosmetické" než o nějaké zásadní rekonstrukce 
(kromě topení v roce 1997), které by byly v nejbližší době zapotřebí.
K dobrému jménu druhé základní školy patří velké množství mimoškolních akcí, které pedagogové 
organizují pro své žáky. Oblíbené jsou sportovní dny, různé soutěže, např. Soutěž o nejlepší kraslici, 
oslava Dne dětí. Děti se jistě těší na návštěvu divadelních a filmových představení, oblíbené jsou 
samozřejmě i exkurze.

III. základní škola Turnov (Žižkova 518)



657 žáků (324 chlapců, 333 dívek) ve 26 třídách
41 pedagogů (z toho 4 vychovatelky a 1 knihovnice)
Ředitel: Mgr. Karel Bárta
Zástupce: Mgr. Jaromír Roubíček

Třetí základní škola je nejmodernějším turnovským školním zařízením. Objekt rekonstruovaný z 
bývalých kasáren v roce 1995 je neustále vylepšován jak ve vybavenosti učeben, tak po stavební 
stránce. Na podzim roku 1998 totiž započala pravděpodobně poslední velká stavební akce v tomto 
areálu, a tou je výstavba dvou tělocvičen a dvou venkovních hřišť z dotace Ministerstva školství 
ČR.
Vedení školy zakládá úspěch svého zařízení na široké nabídce volně volitelných a nepovinných 
předmětů i na bohaté zájmové činnosti dětí. Již na prvním stupni najdeme 15 nadstavbových 
předmětů. Od první třídy se děti učí jazykům, mohou se učit hrát na flétnu, věnovat se pohybovým 
hrám nebo výtvarné i dramatické výchově. Na druhém stupni se nabídka rozšiřuje na 18 oborů. 
Kromě angličtiny a němčiny zde najdeme francouzštinu, španělštinu a ruštinu, semináře (čes. jaz., 
matematika, dramatická a výtv. výchova, ekologie), praktika (technika, chemie), ale také např. kurs 
sebeobrany nebo seminář k regionální vlastivědě. Všechny děti se však mohou s dějinami svého 
kraje seznamovat v aktuálně obměňované expozici v hale chodby. Po celou dobu povinné školní 
docházky mohou děti vedle tělesné výchovy navštěvovat i hodiny zdravotní tělesné výchovy. 
Zajistit takovouto šíři výuky jistě není jednoduché po personální stránce, a tak si vpodstatě všichni 
pedagogové počínaje ředitelem (ten je dokonce předsedou Asociace ředitelů základních škol ČR) 
rozšiřují vzdělání nebo je využíváno odborníků zaměstnaných na částečný úvazek.
V jarních měsících přichází období přijímacích zkoušek. Na víceleté gymnázium bylo z 18 
přihlášených přijato 6 žáků. Devátý ročník ukončilo 54 žáků, z nichž dva byli přijati na gymnázium, 
většina - 35 - odešla studovat na střední odborné školy a 17 bylo přijato na střední odborné učiliště.
Slušné úspěchy u přijímacích zkoušek korespondují i s průměrným prospěchem žáků. Z celkového 
počtu 653 jich 80 ukončilo ročník s vyznamenáním, tři žáci neprospěli. Výchovné problémy s 
některými dětmi jsou asi všeobecným jevem. To dokazuje i pohled na zajímavou statistiku. Zatímco 
ve školním roce 1994/95 byly vykazovány 4 neomluvené hodiny, v následujícím roce tento počet 
prudce stoupl na 146 a v tomto školním roce byl stav podobný - 137 neomluvených hodin. Co na to 
říci? Jsou na vině děti nebo spíše rodiče?
Škola tradičně věnuje velkou pozornost žákům se specifickými vývojovými poruchami učení. 
Jednalo se o 20 žáků, pro něž byly zpracovány individuální vzdělávací plány a navíc se jim 
věnovaly dvě dyslektické asistentky. Podobně je kladen důraz na protidrogovou prevenci. 14 žáků 
devátých tříd absolvovalo seminář peer aktivistů, kde se poučili o tom, jak seznamovat své mladší 
spolužáky nejenom s problematikou drog, ale i se škodlivostí kouření a alkoholu.
Velký zájem o třetí základní školu se projevuje vždy u zápisu. Bylo tomu tak i letos, kdy byli do 
prvních tříd školního roku 1998/99 zapsáni 73 žáci. Znamená to, že se počet tříd prvního ročníku 
zvýší na tři.
O kvalitě výuky vypovídají nejen přehledy o prospěchu a přijímací zkoušky, ale také výsledky z 
různých soutěží, kde se žáci porovnávají s konkurencí jiných škol. K největším úspěchům tohoto 
školního roku patřilo bezesporu 1. místo Petra Puncmana (9. A) v olympiádě anglického jazyka, 1. 
místo Tomáše Zakouřila na Bikefestu - přeboru ČR, IV. A se stala nejvšestrannější třídou Turnovska 
v atletické soutěži. A tak bychom mohli pokračovat, soutěží je celá řada od jazykových olympiád až 
po pěvecké či taneční soutěže.
V úvodu jsem zmínila i bohatou mimoškolní činnost. Pro nižší ročníky byla k dispozici 4 oddělení 
školní družiny, kde nacházelo bohatý program 121 dětí. Na 50 starších žáků využívalo nabídky 
školního klubu, osvědčila se činnost moderní školní knihovny. V tomto školním roce si děti 
vypůjčily 1705 knih z celkového počtu 3922 evidovaných položek. Učitelům je také k dispozici 
fonotéka, výuku doplňují videoprogramy. Školní klub je využíván vždy odpoledne. Děti se podílejí 
na vydávání školních časopisů Školní šotek (4 č.) a Sem sem (2 č.). Ve studovně se konaly výstavy 
a besedy především u příležitosti různých významných výročí. Zásluhu o ně má především 



vychovatelka Helena Šolcová, která instalovala stálou výstavu Náš Turnov, proběhla výstava a 
beseda Zrození státu Čechů a Slováků v roce 1918, anketa T. G. Masaryk a jeho význam, výstava a 
beseda Listopad v roce 1939 a 1989, J. A. Komenský a další. Mezi dětmi je zájem i o práci 
žákovského televizního studia, které pracovalo pod vedením učitele Břetislava Mánka. Byly 
nasnímány cvičné práce - především besedy nazvané "Křeslo pro hosta" (místostarosta Ing. Hejduk, 
M. Hnízdil - historie velkých bitev), další programy jako např. Pozvání do knihovny, Samoobsluha 
v Žižkově ulici, návštěva senátora Dr. Fr. Vízka a přednostky OkÚ JUDr. Hůlkové.
Užitečná je jistě i snaha pedagogů komunikovat s dětmi i rodiči, a to nejen v osobním styku, ale 
také např. formou dotazníků, které se týkaly nejen hodnocení kvality výuky ale i např. vztahu dítěte 
a rodičů ke škole. Škola vyšla z tohoto hodnocení poměrně dobře, přesto vyhodnocení takovéto 
akce by mohlo posloužit k dalšímu vylepšování úrovně školy. Podobné dotazníky však směřovaly i 
k samotným učitelům. Děti však mohou své problémy sdělit i jinak. Na chodbě blízko hlavních 
dveří najdou totiž schránku - "vrbu", kam mohou popsat vše, s čím se ostýchají jít za učiteli nebo 
ředitelem přímo. 

IV. základní škola Turnov - Mašov
85 žáků v 5 ročnících
6 pedagogů ( z toho 1 vychovatelka)
Ředitelka: Mgr. Stanislava Šmucrová

Mašovská škola si zachovává charakter vesnické školy v klidném prostředí. Slouží pro děti z 
blízkého i vzdálenějšího okolí (Mašov, Pelešany, Kacanovy, Pohoř, Podháj, Sedmihorky). 
Vzhledem k nižšímu počtu žáků v jednotlivých třídách bylo požádáno MŠMT o výjimku, aby 
mohla být tato škola zachována.
Díky tomu může být totiž žákům věnována individuální péče, pedagogové a spolužáci pomáhají 
jednomu žáku na invalidním vozíku, od 1. září 1999 nastoupil další tělesně postižený žák. Škola je 
známá "domáckým" prostředím a kamarádskými vztahy učitelek k dětem. Proto snad také nejsou s 
dětmi z této školy větší výchovné problémy,nikomu nebyla zhoršena známka z chování, a také 
prospěch byl u všech dobrý. Všichni žáci z 5. třídy přešli do I. ZŠ, jeden byl přeřazen do Zvláštní 
školy.
I když je možná nabídka menší než ve velkých turnovských školách, poskytuje i takovéto malé 
zařízení prostor pro mimoškolní aktivity a zájmové kroužky. V tomto školním roce to byla 
angličtina a němčina, hra na flétnu, kopaná, vaření, dva dobrovolní spolupracovníci vedli kroužek 
ochrany přírody. Děti navštěvovaly divadelní představení, jednou dokonce v Praze na Vyšehradě. 
Již po dvacet let trvá tradice prázdninového stanování na Branžeži. Žáci 5. tříd se rozloučili se svou 
školou ve stanovém táboře v Krčkovicích. S rodiči se učitelky scházejí nejen při třídních schůzkách, 
ale např. i na školním plese, který se letos konal již po třetí.

Zvláštní škola (Sobotecká ul.)
114 žáků v 14 třídách
14 pedagogů
Ředitel: Jaroslav Drbohlav
Zástupkyně ředitele: Zdeňka Casanovová

Ve školním roce 1997/98 bylo zahájeno vyučování ve 14 třídách, což bylo o jednu třídu méně než 
loni. Každý pedagog měl třídnictví a vyučoval 24 hodin týdně, což bylo v takovéto speciální škole 
zvláště náročné. Přesto si polovina pedagogů doplňuje odborné vzdělání např. studiem speciální 
pedagogiky apod., k odbornému vzdělávání přispěla i účast na akcích sekce speciální pedagogiky. V 
pedagogickém sboru se k počátku školního roku vyměnili dva učitelé.



Ve speciálně pedagogickém centru, které je k dispozici nejen žákům školy, pracuje i nadále E. 
Dečiová a péči dětem s různými vadami začala poskytovat i nová pracovnice psycholožka Zdeňka 
Svobodová. Státnicemi z diagnostiky ukončila podstatnou část svého studia na Filosofické fakultě v 
Olomouci a do centra již nastoupila alespoň na částečný úvazek. V centru pracují i učitelé školy. 
Logopedické nápravy provádí D. Filsaková a R. Šimůnková, vývojové poruchy učení O. Maděrová, 
pracovní terapii D. Šulcová, arteterapii S. Vaňková, muzikoterapii V. Brožková, pohybovou terapii 
P. Šulc a sociální terapii pro dospělé P. Filsak.
Základní školní výuka vedená podle speciálních osnov je tradičně doplňována činností zájmových 
kroužků. I letos zde pracoval kroužek keramický, zdravotnický, pěvecký, angličtiny, nohejbalu a 
kopané, stolního tenisu a hry na zobcovou flétnu.
Dlouholetou pracovnicí je Eva Urbanová, která pro děti připravuje skutečně bohatý program. V 
podzimních měsících slavil úspěch sběr kaštanů - děti jich odevzdali lesníkům téměř tunu. Za 
odměnu si mohlo 45 nejlepších sběračů užít koupání v libereckém bazénu a vyzkoušet i jízdu na 
tobogánu. Chlapci měřili síly se zástupci ostatních turnovských škol ve florbale a obsadili 
vynikající třetí místo. Také stolní tenisté jsou vynikající. V okrskovém kole obsadila děvčata první 
dvě místa a chlapci byli třetí a čtvrtí. Závodníci se neztratili ani na republikové soutěži v Hradci 
Králové, jak o tom svědčí jejich páté a šesté místo. Nejlepšími hráči byli Zikmund Berky a Hedvika 
Gáborová. Osm dětí se zúčastnilo setkání, které uspořádala ve Studenci Podkrkonošská společnost 
přátel dětí zdravotně postižených, odkud si do Turnova přivezly za sportovní výkony pohár pro 
nejlepší družstvo. Úspěšní jsou však i atleti. Školní a okresní kolo Sportovních her mládeže 
proběhlo na lehkoatletickém stadionu v Turnově, pak následovalo oblastní kolo v Litomyšli a 
nebývale úspěšná byla účast v republikovém finále dvou zástupců turnovské školy Aleny Zoulové a 
Zikmunda Berkyho. Druhé místo Aleny v celkovém pořadí - to je vlastně i neoficiální titul 
nejúspěšnějšího sportovce v celé dosavadní historii školy.
Nejen sport, ale také návštěvy divadelních a filmových představení jsou velmi oblíbené. Pohádka O 
turecké vojně, pořad Doktora se nebojíme a koncert Kouzlo zpěvů vánočních měly velký úspěch. 
Na poli kulturní činnosti byli však aktivní i sami žáci. Vánoční besídka provedená i v penzionu pro 
důchodce nebo předvánoční beseda s pracovnicí knihovny Evou Kordovou jsou toho dokladem. 
Tradiční je i návštěva Mikuláše a nadílka doručená s holandského Reeuwijku. S velkou péčí byl 
také připraven pořad ke Dni matek. Písničky i verše zazněly také v domě s pečovatelskou službou 
na Výšince. Pro mnohé děti to byla také zkouška před vystoupením na festivalu pořádaném 14. a 
15. května výše zmíněnou společností. Dva koncerty v Semilech, kde s pěveckým kroužkem zahrála 
i dvě děvčata na zobcovou flétnu, měly velký úspěch.
Děti ze zdravotnického kroužku obsadily šesté místo v oblastní soutěži v Úpici.
Pro žáky pomocné školy byl opět připraven tradiční rekreačně rehabilitační pobyt na horách, který 
se mohl uskutečnit především díky podpoře Městského úřadu Turnov a firmy Šroubárna a.s.
Špatné počasí však ohrožovalo průběh letošního ročníku turnaje v nohejbalu pro 5. třídy 
turnovských škol "O míč Zvláštní školy", který nakonec díky přispění Střediska pro volný čas dětí a 
mládeže proběhl v hale TJ Turnov. Ze šesti účastníků bylo družstvo Zvláštní školy čtvrté.
Týden otevřených dveří - to je tradiční akce v závěru školního roku, tentokrát ale s netradičním 
obsahem. V nové školní hale proběhlo pět kulturních vystoupení žáků školy pro 226 dětí. Stejně 
pravidelně se koná i den dovedností a znalostí v krásné přírodě Českého ráje. Letošní trasa děti 
dovedla přes Hlavatici ke Kopicovu statku a na Valdštejn.
Přehlídkou toho, co všechno děti ze Zvláštní školy dokáží, se stala opět školní akademie. 
Dramatická vystoupení, zpěv, tanec, cvičení, nastudování pohádek - to vše mělo u obecenstva velký 
úspěch.
Školní rok sice skončil 30. června, ale v této škole je situace trochu jiná. I o prázdninách sloužila 
dětem školní družina a v práci pokračovala také sociální pracovnice. Týden prožily odborné 
pracovnice s 15 dětmi v osadě Čížovka poblíž Drhlenského rybníka. Výchovně socializační 
program se tak přirozeně slučoval se zajímavou a zábavnou činností, jako byly např. výlety na Kost 
a Valečov.



Základní umělecká škola Turnov (Husova 77)
604 žáků
28 pedagogů (z toho 12 externích)
Ředitel: Vladimír John

Základní umělecké škola je navštěvována hudebně a výtvarně nadanými dětmi z celého Turnovska. 
Od 30. ledna 1998 začala pracovat pobočka ZUŠ v Rovensku p. Troskami. Naproti tomu byla 
odchodem p. Hlubučkové ukončena výuka hry na housle na Malé Skále a děti musí nyní dojíždět do 
Turnova. Kapacita školy je trvale zcela naplněna, i když se musí vzhledem k rostoucím nákladům 
neustále zvyšovat školné - v tomto školním roce to bylo nejvíce 1.500,- Kč za klavír, nejmenší byl 
poplatek za pěvecký sbor - 350,-Kč. Žáci jsou rozdělení do tří oborů. Hudební obor je početně 
nejsilnější, navštěvuje jej 457 žáků (nástroje a zpěv), ve výtvarném oboru je 128 dětí a taneční obor 
navštěvuje 19 zájemců.
Žáci hudebních oborů se kromě individuální výuky soustřeďují v nejrůznějších hudebních 
uskupeních. Členové symfonického orchestru se připravovali nejen na pravidelných zkouškách ve 
škole, ale i na letním táboře v Pleskotech či na listopadovém dvoudenním soustředění. Jeho 
vystoupení např. při oslavách výročí založení II. ZŠ, na Turnovské pecce s TOS či na závěrečném 
koncertě ZUŠ v Městském divadle měla velice dobrou úroveň. Podobně si počínal i dechový 
orchestr, kde pod vedením učitelů V. Sajbta a D. Petra hraje 21 žáků a 2 absolventi ZUŠ. Díky 
kvalitní přípravě obsadil orchestr 1. místo v okresním kole a obdržel čestné uznání v krajském kole 
soutěže dechových orchestrů, vystoupil na Dlaskově statku v Dolánkách, Turnovské pecce i 
Turnovských trzích.
Dětský pěvecký sbor Carmina vede Vl. Grundová a 42 dívek, které zde zpívají, patří k 
nejúspěšnějším a k nejpilnějším v reprezentaci školy na nejrůznějších soutěžích a akcích. Nominaci 
na udělení výroční ceny turnovské kultury Turnovské pecky získal sbor nejen za svou celoroční 
práci, ale především za adventní koncert v Lapidáriu Národního muzea, vysílaný v přímém přenosu 
Českou televizí 30. listopadu 1997. 1. místo obsadil sbor na soutěži "Lomnické hudební jaro" (19. 
3. 1998), oblíbený a hojně navštěvovaný je i vánoční koncert v kostele P. Marie, který se již 
tradičně koná v podvečer Štědrého dne. Sbor nechyběl ani při závěrečném koncertě ZUŠ v 
Městském divadle.
V poměrně krátké době získal oblibu u menších dětí, a to dokonce i předškolního věku, přípravný 
dětský pěvecký sbor Karmínek, v němž je zapsáno 68 dětí. Ty zpívaly především svým vrstevníkům 
o Vánocích či v programu "Rozloučení se školáky" v muzeu, vystoupily na přehlídce dětských 
pěveckých sborů 16. května v turnovském kině i při závěrečném koncertu ZUŠ. Jinou kategorii v 
hudebním oboru zastupuje Turnovské orchestrální sdružení, které působí při této škole a 
soustřeďuje vedle amatérských hudebníků Turnovska i některé pedagogy a studenty školy. Pod 
vedením J. Novotného z Divalda F. X. Šaldy zde působí jako koncertní mistr P. Šilhán, učitel hry na 
housle, ze starších žáků to jsou např. L. Velová, Š. Langová, L. Maierová, M. Čermáková ad. 
Během koncertní sezóny 97/98 absolvovalo sdružení pět samostatných koncertů.
Výtvarný obor navštěvuje 128 žáků, kteří zde pracují pod vedení tří externích učitelů. Jsou zde 
oddělení kresby a malby, grafiky, modelování a keramiky. Tak jako se představují hudební oddělení 
na koncertech, prezentují tito žáci své práce na výstavách, a to tradičně nejméně na dvou v roce. 
Nebylo tomu jinak i ve školním roce 1997/98. V závěru kalendářního roku to byla vánoční výstava 
v Okresním muzeu Českého ráje. Od 21. června 1998 až do konce prázdnin probíhala výstava 
výtvarných a keramických prací v Městské knihovně A. Marka. Žáci si v těchto oborech mohou 
rozšiřovat své výtvarné schopnosti, které jim mnohdy pomohou v úspěšném složení přijímacích 
zkoušek na střední školy uměleckého směru.
Přehled všech akcí, jichž se zúčastnili žáci turnovské ZUŠ během školního roku 1997/98, tvoří 
skutečně dlouhý seznam o 32 položkách. Vedle pravidelných interních vystoupení to byla řada 
veřejných vystoupení na akcích pořádaných muzeem, knihovnou a při různých slavnostních 



příležitostech, jako bylo např. otevření rekonstruovaného náměstí 28. října 1998. Na veřejnosti se 
však prezentovali i učitelé na samostatném koncertě, který se konal v Městském divadle 22. dubna 
1998.
Již z výše uvedeného přehledu o činnosti jednotlivých hudebních uskupení vyplynulo, že důležitou 
součástí života školy jsou vedle veřejných koncertních vystoupení i různé soutěže, kde mohou žáci 
poměřit své síly s vrstevníky jiných škol. Tak byli např. vedle pěveckého sboru úspěšní na 
Lomnickém hudebním jaru i sólisté, zvláště klavíristé (J. Tomášková 1. místo, J. Maryšková, 2. 
místo, dvě čestná uznání pro V. Wachtla a J. Varcla) a Z. Folprechtová obsadila první místo v 
pěvecké kategorii. David Černý, žák učitele D. Petra, byl přijat ke studiu na Vojenské konzervatoři 
v Roudnici nad Labem.
V letošním roce se podařilo vylepšit i vzhled školní budovy, a to když během letních měsíců 
proběhla generální oprava omítky s obnovou původní výzdoby včetně opravy kamenného vchodu i 
nových dubových dveří. Škola se i vzhledem k velkému zájmu dětí o uměleckou výuku snaží 
rozšířit své prostory přístavbou. Tento dlouhodobý záměr se však vzhledem k jiným potřebám 
rozpočtu města nepodařilo uskutečnit.
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
20 zájmových útvarů pro 300 dětí
Vedoucí: Karel Štrincl

Do zájmových kroužků nejrůznějšího zaměření dochází na 300 dětí. A protože je jejich činnost 
zajišťována ponejvíce v turnovských školách, pracují především pod vedením učitelů. To znamená, 
že se dosavadní stav nezměnil a středisko spíše zaštiťuje tuto zájmovou činnost, aniž by 
provozovalo své vlastní klubovny v budově kina, která je sídlem této instituce. Zda je tento stav 
dobrý, je otázkou. Na školách jsou jistě vhodné prostory, ale možná by měly děti mít možnost z 
tohoto prostředí občas "uniknout".
A tak v I. ZŠ pracuje filatelistický kroužek a v budově u nádraží kroužek výtvarné výchovy. Na II. 
ZŠ je to sportovní kroužek volejbalu chlapců. Nejbohatší činnost je soustředěna v III. ZŠ - kroužek 
výpočetní techniky, sportovní kroužek - volejbal dívek, nově se rozjíždí žákovské audio - video 
studio. Ve IV. ZŠ v Mašově je to kroužek vaření a přírodovědný kroužek, na gymnáziu 
astronomický kroužek (hvězdárna), modelářský a sportovní kroužek. V novém kině působí pod 
vedením K. Štrincla pouze kroužek orientačního běhu, proběhl zde kurz modelování s hlínou.
Při pořádání některých akcí spolupracuje středisko s turnovskými kulturními institucemi - TKS, 
okresním muzeem (historické soutěže), Městskou knihovnou A. Marka - činnost literárního kroužku 
a vydávání časopisu Granátek. Při pořádání sportovních soutěží nachází středisko spolupracovníky 
v turnovských tělovýchovných jednotách.

Gymnázium Turnov
445 žáků ve 14 třídách
33 pedagogů (z toho 10 na částečný úvazek)
Ředitel: Mgr. Miroslav Sucharda
Zástupce ředitele: PaedDr. Jaroslava Dudková

V tomto školním roce mělo gymnázium 14 tříd, a to 5 tříd osmiletého studia, 6 tříd sedmiletého 
studia, 3 třídy čtyřletého studia. Vzhledem k optimalizaci sítě škol, nařízené MŠMT, byl omezen 
počet žáků osmiletého studia. Škole, ale i celému Turnovu, který je na své gymnázium patřičně 
hrdý, připadalo nespravedlivé, že ze 109 přihlášených žáků bylo možné přijmout žáky pouze do 
jedné třídy, tj. 30 uchazečů. Jiná situace je trvale v Semilech a v Jilemnici, kde byl počet zájemců s 
počtem přijímaných prakticky vyrovnaný. Turnovské gymnázium má totiž široké zázemí ve velkém 
počtu okolních základních škol. Největší zastoupení - asi tři čtvrtiny z celkového počtu - mají 
samozřejmě školy turnovské (tzn. včetně žáků dojíždějících z vesnic). Dále se jedná např. o 
základní školy Jenišovice, Malá Skála, Železný Brod, Kobyly, Rovensko pod Tr., Hodkovice 



Lomnice, Příšovice a další.
Vzdělávací a výchovný program je samozřejmě zaměřen především na přípravu studentů pro 
vysokoškolské studium. S tím souvisí i správné pracovní návyky. Proto byly např. uspořádány 
besedy s nižšími ročníky na téma "jak se správně učit" a dokonce i beseda pedagogického 
psychologa s rodiči. Zástupkyně ředitele PaedDr. Dudková i letos pokračovala ve funkci výchovné 
poradkyně, v níž využívá i spolupráce s vyučujícím psychologie ve škole. Z výroční školní zprávy 
je zřejmé, že vedení školy klade důraz na rozvíjení vztahu studentů a jejich pedagogů.
Jako každým rokem byla studentům k dispozici školní knihovna se studovnou a také jsou oblíbené 
různé výukové počítačové programy. V případě potřeby využívají studenti fondy městské knihovny, 
zájemci o historii mohou navštěvovat badatelnu a odbornou knihovnu okresního muzea nebo 
Informační středisko CHKO Český ráj.
Výuka jazyků byla v tomto školním roce rozšířena o španělštinu (již od tercie), studenti mohou 
nepovinně využít i hodin ruského jazyka či francouzštiny.
Základní výukový program je tradičně rozšiřován volitelnými a nepovinnými předměty, a to již od 
tercie. Jedná se především o rozšíření výuky již jmenovaných jazyků. V dalších ročnících přibývají 
semináře z matematiky, dějepisu a dalších společenských věd, biologie a chemie, zájem je o 
programování. Praktické znalosti angličtiny si mohou studenti rozšiřovat i v tzv. Debatní lize. Její 
celostátní kolo, jehož se zúčastnilo 52 družstev, se konalo dokonce na této škole.
Značná konkurence u přijímacího řízení a kvalitní výuka se odráží i v celkovém prospěchu, kdy 
více než čtvrtina studentů měla v tomto školním roce vyznamenání a pouze dva žáci neprospěli. 
Průměrný prospěch byl 1,75.
Součástí výše uvedených zpráv o činnosti jednotlivých turnovských základních škol byly informace 
o přijímacích zkouškách a o zájmu dětí studovat na gymnáziu. K přijímacím zkouškám ke studiu v 
osmiletém gymnáziu se 20. dubna 1998 přihlásilo 109 uchazečů z pátých tříd. Pouze do jednoho 
povoleného ročníku bylo přijato 30 dětí (19 chlapců a 11 dívek). V silné konkurenci se do primy 
dostali skutečně jen ti nejlepší, a to s průměrným prospěchem 1,04.
V týž den proběhlo i přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého studia. Zde již byl počet 
zájemců přece jen nižší - 38 v tomto prvním termínu, na druhý termín přišlo ke zkouškám 26 
uchazečů. Zde bylo dokonce 27 nejlepších s průměrným prospěchem 1,16 přijato bez přijímacích 
zkoušek, pouze zbývající tři byli vybráni podle výsledků písemných testů z českého jazyka a 
matematiky.
Závěr školního roku je vždy provázen maturitami. Ty letošní se konaly ve dnech 18. - 22. května se 
slavnostním předáním maturitních vysvědčeních v Městském divadle za přítomnosti starosty JUDr. 
Václava Šolce, ředitele Školského úřadu v Semilech Mgr. J. Zdražila a dalších. V letošním roce 
končilo studia 32 studentů septimy a 34 studentů IV. ročníku, dva neprospěli. Zvláště výborných 
výsledků dosáhla septima - 17 vyznamenání, 8 jich bylo ve IV. ročníku. Tyto výsledky dávají dobré 
přepoklady k úspěšných přijímacím řízením na vysoké a další odborné školy. Podle tohoto kritéria 
obsazuje Gymnázium v Turnově tradičně nejlepší umístění mezi stejnými školami v celém regionu.
A nyní ještě několik údajů o nejvýznamnějších mimoškolních aktivitách vybraných ze skutečně 
bohatého celkového výčtu. Ve škole např. působí Klub mladých diváků - organizace, která za 
přispění Magistrátu hlavního města Prahy zajišťuje pro studenty vstupenky na různá divadelní 
představení. Díky tomu mohli Turnováci navštívit osmkrát Prahu - Divadlo Pod Palmovkou, 
Stavovské divadlo, Divadlo Rokoko, Divadlo v Celetné, Divadlo Spirála - a v nich umělecky 
hodnotná představení.
Bohatý byl i výčet nejrůznějších přednášek a besed - se spisovatelkou M. Zinnerovou, senátorkou 
MUDr. J. Moserovou, s odborníky biology a ekology o přírodě Českého ráje a další. Vzdělávat se 
mohou i pedagogové, kteří se zúčastnili v průběhu školního roku mnoha seminářů a studijních 
cyklů. Nejbohatší byla nabídka v oblasti cizích jazyků, nechyběly společenské a přírodní vědy.
K rozšiřování vzdělání a obohacení všeobecného rozhledu přispívají mezi studenty oblíbené 
zahraniční exkurze - letos vyjeli čtyřikrát (Itálie, Francie, Dolomity), realizují se výměnné pobyty. 
V průběhu tohoto školního roku navštívila skupina studentů turnovského gymnázia spolu se žáky 
Integrované střední školy spřátelenou školu v německém Kriftelu. Na jaře přijeli její studenti zase 



sem do Turnova. Kontakty udržuje škola i s Coornhert - Gymnasiem v holandské Goudě a byl 
navázán kontakt i s gymnáziem ve Spremberku v Německu. V dubnu navštívili gymnázium studenti 
z Dánska a snad tato jejich návštěva bude počátkem další spolupráce.
Někteří z nejlepších studentů byli již v minulosti vybráni na základě konkurzního řízení 
mezinárodních organizací pro zahraniční studium ke studiu v cizině. V letošním školním roce 
pokračuje ve svém studijním pobytu v Anglii již druhým rokem Michal Nešpor. Naopak jeden rok 
navštěvoval Gymnázium v Turnově australský student Miller Kelly. Také tři členky pedagogického 
sboru měly možnost absolvovat odborné vzdělávací stáže v zahraničí: J. Hlaváčová v Norsku, R. 
Fričová ve Velké Británii a V. Bártová v Německu.
Jedna zajímavá akce, kterou se mohli studenti školy prezentovat vůči zahraničí, vznikla téměř 
náhodně. Studenti totiž zachytili na internetu informaci o projektu The Peace Poem - složení básně 
o míru v angličtině. Zúčastnilo se 39 států a ve vydané knížce jsou žáci kvart a třetího ročníku 
Gymnázia v Turnově jako jediní zástupci České republiky.
A nyní by ještě musel následovat přehled o účasti a úspěších v nejrůznějších odborných a 
sportovních soutěžích.
Ve sportu patří k největším úspěchům 2. místo v republikovém finále Mezinárodního maratonu v 
Praze. Jednotliví studenti také úspěšně působili v různých turnovských sportovních oddílech. Jakub 
Oma a Blanka Folprechtová se stali mistry světa v radioorientačním běhu, Michaela Omová 
obsadila 2. místo. Martin Hovorka se stal mistrem republiky v judu.
Tradičně probíhaly téměř v každém předmětu různé soutěže a olympiády. Mnoho studentů se 
účastnilo školních kol, někteří byli úspěšní v dalších kolech. Např. M. Jindrová (kvarta B), L. 
Vavřichová (sexta), K. Řeháková (kvarta A) a J. Beran (septima) obsadili první místa v okresním 
kole Konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce. J. Beran (septima) postoupil v 
olympiádě z dějepisu do celostátního kola, K. Strnadová byla třetí v oblastním kole soutěže Mladý 
historik. V chemické olympiádě byl J. Šilhán (V. A) třetí v oblastním kole, I. Lednejová (IV. A) 
zvítězila v okresním kole recitační soutěže.
Zájmová činnost studentů se rozvíjí ve čtyřech kroužcích (modelářský, šachový, astronomický, 
programování), pokračovala činnost hudební skupiny Jazz kvintet, vyšlo sedm čísel studentského 
časopisu Herolt pod redakčním vedením M. Brunclíka (kvarta A).
Závěrečná část letošní zprávy o činnosti Gymnázia Turnov bude patřit 90. výročí školy, která 
zahájila svou existenci jako reálka (reálné gymnázium) 1. září 1908 v budově č. p. 5 na náměstí. 
Bohatý program, připravovaný již celý rok předem, se prolínal do celého kalendářního roku, 
přesahoval tedy i do školního roku 1998/99.
První akcí oslav byla dne 15. června v městském kině studentská akademie, kterou dopoledne 
shlédli studenti, odpoledne a večer se program dvakrát opakoval, aby jej mohli shlédnout všichni 
zájemci především z řad rodinných příslušníků. Hudební vystoupení Jazz Kvintetu a školního 
pěveckého sboru se střídalo s tancem, poezií i scénkami za studentského života. Vtipný program si 
v mnoha případech připravovali studenti sami a získali tak mnohdy první autorské i režisérské 
zkušenosti. Celý program byl provázen častým potleskem a ve zkratce jej vysílala i místní televize.
1. září odpoledne se především současní i bývalí učitelé spolu s dalšími hosty sešli při slavnostním 
zahájení výstavy "90 let Gymnázia Turnov", kterou připravilo ve svém výstavním sále Okresní 
muzeum Českého ráje ve spolupráci se školou a Státním okresním archivem v Semilech.
Vše pak vyvrcholilo v sobotu 19. září 1998. Na školní sraz, připravovaný s velkou pečlivostí 
několik měsíců, přijelo do Turnova více než 1410 bývalých studentů. Když k nim připočteme ještě 
více než dvacítku bývalých pedagogů, desítky současných studentů v rolích průvodců a hostitelů a 
všechny dnešní profesory, je zřejmé, že to bylo číslo nad očekávání vysoké. Chodbami školy 
proudily stovky lidí, spolužáci se hlasitě pozdravovali, někdy zavládla nejistota, zda ten člověk 
vedle nás patří skutečně do naší třídy. Každý, kdo se zaregistroval, dostal upomínkovou tašku s 
almanachem, vydaným při této příležitosti, a další upomínkové předměty. Po prohlídce školy čekal 
na účastníky, rozdělené podle jednotlivých ročníků, kulturní program v Městském kině. Vystoupení 
každého účastníka vzbudilo bouřlivý potlesk. Mezi jinými se zde vystřídali houslistka Jitka 
Adamusová - Šedivá, spolu s dnešními studenty i bývalí členové divadélka Kompas s 



nezapomenutelným profesorem Jaromírem Horáčkem, účastníky pozdravil člen činohry Národního 
divadla Václav Knop a zahanbit se nedali ani současní studenti - Jazz Kvintet, nadějná zpěvačka 
Zuzka Folprechtová a další. Autobusy pak rozvezly jednotlivé skupiny na různá místa Českého ráje 
(Sedmihorky, Hrubá Skála, Pěnčín, Koberovy) a ti nejstarší zůstali v sále turnovské Střelnice. 
Posezení se spolužáky, setkání s profesory patřila k nezapomenutelným zážitkům celého dne. 
Výročí gymnázia se podařilo a dík patří všem těm, kteří celou akci s nezměrným úsilím a obětavostí 
připravili, tedy celému organizačnímu výboru v čele s vedením Gymnázia Turnov.

Integrovaná střední škola (Alšova ul. 1723)
403 žáků, 30 pedagogů ( z toho 5 externích), 15 nepedagogických pracovníků
Ředitel: PaedDr. Jaroslav Šonský
Zást. ředitele:František Dudek
Ing. Jiří Jisl

Přijímací zkoušky pro školní rok 1998/99 se konaly ve dvou termínech stanovených ministerstvem 
pro střední školy, a to 20. dubna a 14. května. Na učební obory zlatník a klenotník, brusič 
technického a šperkového kamene, optik, obráběč kovů, strojní mechanik, nástrojař si podalo 
přihlášku celkem 97 žáků 9. tříd základních škol. Pouze zájemci o obor zlatník a klenotník museli 
vykonat talentové zkoušky, do ostatních oborů byli přijati všichni přihlášení bez přijímacích 
zkoušek. Pro malý počet žáků nebyly bohužel otevřeny dva obory - optik a obráběč kovů.
Kromě učebních oborů se na škole ještě otvírá čtyřletý studijní obor obchodně podnikatelská 
činnost zakončený maturitní zkouškou. Dvojnásobný počet uchazečů umožnil škole poměrně 
kvalitní výběr 30 studentů, z nichž 23 nemuselo vykonávat přijímací zkoušky díky svému 
dosavadnímu průměru 1,8.
Celkem se tedy na Integrovanou školu přihlásilo 157 žáků základních škol téměř z celé republiky. 
Bylo jich přijato 95, z toho 2 na odvolání.
Vzhledem k tomu, že škola tradičně obsahuje i obory učňovské, odpovídají tomu i výsledky v 
prospěchu, kdy ze čtyř stovek žáků mělo 26 vyznamenání a 16 jich propadalo.
Letošní maturitní a závěrečné zkoušky absolvovalo 204 žáků, z nichž 30 prospělo s vyznamenáním, 
ale 11 jich neprospělo.
Vzhledem k tomu, že v poslední době je ministerstvem školství i sférou průmyslu avizována 
budoucí potřeba technicky vzdělaných pracovníků, je naděje, že tuto školu čeká lepší budoucnost 
především co do zájmu žáků.

Obchodní akademie a hotelová škola v Turnově
283 žáků ( z toho 112 OA, 174 HŠ) ve 14 třídách
28 pedagogů
Ředitel: Mgr. Otakar Špetlík
Zástupkyně ředitele: Mgr. Marcela Hyšmanová

Obchodní akademie a hotelová škola, jejíž součástí byl i v letošním roce domov mládeže a školní 
jídelna, rozšířila dosavadní studijní obor hotelového zaměření. Ve školním roce probíhala výuka v 
těchto oborech:
- obchodní akademie, denní studium - 1., 3. a 4. ročník
- hotelová škola, denní studium - 3., 4., a 5. ročník
- hotelnictví a turizmus, denní st.- 1. ročník



Je tedy zřejmé, že škola v tomto roce přijímala studenty do čtyřletého oboru hotelnictví a turizmus. 
Dokonce se spolu s dalšími školami stejného zaměření podílela na vytváření učebních dokumentů. 
Na základě návrhu předmětových komisí byl školou vypracován vlastní učební plán tohoto oboru s 
tím, že žáci budou mít možnost specializace počínaje druhým ročníkem studia, a to v zaměření 
"Gastronomie" nebo "Cestovní ruch". V oboru obchodní akademie přešla škola vzhledem ke 
klesajícímu zájmu bankovního sektoru o nové pracovníky na zaměření "všeobecná ekonomika".
Ve školním roce 1997/98 něla škola 12 kmenových tříd, dva ročníky chyběly. Z toho byly 4 třídy 
obchodní akademie a 6 tříd hotelové školy, dvě třídy pak patřily novému oboru hotelnictví a 
turizmus. Studium sice probíhalo podle státem schválených osnov, ale škola maximálně využívala 
možností, aby náplň studia vyhovovala požadavkům pracovního trhu v regionu i zájmům žáků. Pro 
předměty volitelné a nepovinně volitelné vypracovávaly osnovy přímo předmětové komise školy.
Každá škola má zájem naplnit maximálně svou kapacitu, aby byl její provoz co nejefektivnější. 
Konkurence je veliká, a proto se jednotlivé školy snaží vzbudit zájem uchazečů nejrůznějšími 
způsoby. Vedení školy a celý pedagogický sbor se snažili co nejvíce prezentovat školu na veřejnosti. 
A tak kromě každoročního Dne otevřených dveří (11. prosince 1997) a osobní účasti zástupců školy 
na akcích organizovaných základními školami pro deváté ročníky to byly nejrůznější ukázky 
dovedností a znalostí studentů při různých soutěžích a společenských akcích, a to nejen v Turnově. 
Především rauty, bankety, svatební hostiny atd. patřily k akcím, které dělaly škole "dobré jméno", 
ale přispívaly i k vylepšení finančních možností. Asi nejčastěji to byly rauty v turnovské Galerii 
Granát, hned v září připravovala škola velký raut pro společnost BRAUN na pražském Výstavišti 
nebo s hotelem Máj v Ústí n. L. pro firmu Tchibo. V únoru to byly zase rauty pro 400 a 800 osob na 
Výstavišti Brno pro firmu Pepsi - Cola atd. Tyto aktivity jsou zároveň pro studenty nenahraditelnou 
praxí.
Tato snaha přinesla výsledky u přijímacího řízení - přihlásilo se k němu o 70 uchazečů více než loni 
- na Obchodní akademii 119 a na Hotelovou školu 136. Srovnání počtu uchazečů i prospěchový 
průměr prvních ročníků svědčí o tom, že větší zájem a konkurence prospěly kvalitě studentů. Pro 
školní rok 1998/99 bylo přijato 30 studentů Obchodní akademie a 60 studentů Hotelové školy.
A již jsme u maturitních zkoušek. Těch letošních se zúčastnilo 73 studentů posledních ročníků. V 
červnovém termínu maturitu absolvovalo 66 studentů, z nichž 16 prospělo s vyznamenáním. V 
tomto školním roce celkem prospělo 67 studentů, 6 bylo neúspěšných. I to nakonec svědčí o 
náročnosti studia.
Součástí vzdělávacího programu školy byly i letos tuzemské a zahraniční exkurze. Studenti si při 
nich mohli doplňovat získané znalosti praktickými zkušenostmi, vypracovávali referáty, cvičili se v 
provázení. Počet exkurzí byl vzhledem k finančním možnost sice poněkud nižší a jen čtyři z 
osmnácti byly zahraniční (Vídeň, Drážďany, Žitava, Polsko).
Ve školním roce 1997/98 organizovala škola šest kurzů - lyžařský (1. ročníky), týdenní ekologický 
v Horním Maršově, jednoletý pomaturitní kurz anglického jazyka a průvodcovský kurz nejen pro 
studenty, ale i pro veřejnost.
Společně s Milošem Tretterem z České barmanské asociace byl organizován pětidenní základní 
barmanský kurz a spolu s účastníky z ČR a zahraničí absolvovali někteří studenti v sále SUPŠ 
Turnov barmanský kurz "Boston".
Nezbytnou součástí studia OAHŠ je i odborná praxe, zejména pro obor hotelnictví je organizačně 
velmi náročná. Na hotelových oborech probíhá praxe učební ve 2 - 3 týdenních celcích a praxe 
odborná v délce 20 - 25 pracovních dní. Na obchodní akademii je zařazována provozní akce 
dvoutýdenní ve 3. a 4. ročníku. Tato obchodní praxe probíhá tradičně v bankách, úřadech, malých 
firmách i velkých podnicích. Učební praxi v gastronomii se podařilo v letošním roce zajistit v 
kvalitních hotelech Harmony, Winsdor a Start ve Špindlerově Mlýně, Svornost v Harrachově a 
Horizont v Peci pod Sněžkou. Zde se také odbývala i odborná prázdninová praxe. K ní přibyla ještě 
pracovní místa např. v hotelu Merkur v Jablonci n. N., Zámeček Jičín, Kleopatra Turnov atd. 
Součástí osnov je i cestovní ruch a také zde je praxe povinná. Studenti pracovali v cestovních 
kancelářích (Marathon, Čechotour a Čedok Turnov a dalších), v Městském informačním středisku, 
v historických objektech (Karlštejn, Sychrov, Valdštejn, Hrubý Rohozec, Bezděz ad.) i např. v 



Okresním muzeu Českého ráje. Deset studentů 4. ročníku hotelové školy absolvovalo praxi v 
německých hotelích v Bavorsku.
Mezi studentské soutěžní aktivity patří jednak hotelnické soutěže, jednak soutěže jazykové a 
samozřejmě nezbytný sport. V závěru ledna obsadili studenti Váňa a Dědečková v oblastním kole 
soutěže v anglické konverzaci 2. místa. Student Šámal z Hotelové školy získal v celostátním kole 
kuchařské soutěže Gastro Junior 98 stříbrný diplom a úspěšní byli i mladí barmani. Například na 
dubnové celostátní soutěži Brněnský šejkr 98 byla studentka Živorová třetí, Hyka osmý a Ušáková 
jedenáctá ze 42 účastníků. Z mnoha ostatních zajímavých akcí jmenujme např. účast na prezentační 
výstavě "Škola 97" v Hradci Králové, návštěvy divadelních představení v Turnově i v Praze, 
prezentační akce firmy "Julius Meinl" a "Rina" v prostorách školy pro odbornou veřejnost. Pro 
pedagogy byly přínosné jistě i čtyři semináře psychologie o prázdninách. Nechyběly ani odborné 
přednášky a besedy.
Samostatnou kapitolou v životě školy bylo úsilí vyvíjené společně s Městským úřadem v Turnově 
ve věci výstavby nové školní budovy. Již v minulém zápise byl podrobně popsán záměr 
rekonstruovat budovu horních kasáren na novou školu. Vše vypadalo slibně, ale jak již bylo v 
příslušných kapitolách podrobněji popsáno, realizace záměru byla týden před započetím stavby již 
po několikáté zastavena. Nový ministr Eduard Zeman změnil plány a představy o vývoji našeho 
školství a několikaletá snaha mnoho lidí a značné finance vynaložené z městského rozpočtu přišly 
vniveč.
Na závěr ještě připomínka události, kterou v závěru roku škola oslavila 90. výročí svého založení, i 
když časově patří do dalšího školního roku. V poslední listopadový pátek byli bývalí i současní 
učitelé, absolventi a studenti pozváni do městského divadla ke společenskému setkání. Vraťme se 
do srdečné atmosféry prostřednictvím profesora školy R. Drašnara:
"Netradiční a bez zbytečných okázalostí pojatá oslava začala již ve foyer divadla, kde mladí 
barmani nabízeli příchozím welcome drink. Oficiální část zahájil ředitel Mgr. O. Špetlík, který ve 
svém vystoupení krátce zmapoval a připomněl historii školy. Ta existovala od roku 1908 v různých 
organizačních podobách a pod různými názvy, sídlila v mnohých budovách ve městě. Dá - li Bůh 
štěstí a stát finance, bude se na prahu nového tisíciletí opět stěhovat. O obém se přítomní mohli 
dozvědět také z improvizované výstavky fotografií a studie plánované podoby nové školy.
V ryze amatérsky koncipovaném kulturním pořadu pak předvedli současní studenti, čím se zabývají 
ve svém volném čase. A tak se na jevišti muzicírovalo, tančilo, zpívalo a zazněly působivé verše. 
Dílem šlo o vystoupení vážná, seriózní, dílem o nezbytný studentský humor a recesi. Vše 
dohromady pospojoval průvodním slovem služebně nejstarší kantor Ing. J. Cirkl. K údajům o 
jednotlivých účinkujících přidával tu a tam osobní vzpomínky na uplynulá léta, čímž slovo 
moderátora dostalo zcela jiný rozměr.
V následující neformální části setkání se část divadelní budovy změnila na místo, kde se minulost 
snoubila s přítomností. V hloučcích se diskutovalo, vzpomínalo, probírala se žhavá současnost a 
tyto okamžiky zpříjemňovali budoucí gastronomičtí odborníci nabídkou občerstvení. V malém 
ohlédnutí za oslavou nelze nezmínit skutečnost, že společenské setkání nebylo jedinou akcí 
připomínající 90 let turnovského obchodního školství. Již v říjnu proběhla zdařilá prezentační akce 
školy přímo na náměstí Českého ráje, na jaro se chystá Miss Ideal, netradiční barmanská soutěž a 
další aktivity v průběhu celého školního roku se ponesou v duchu významného výročí."

Střední odborné učiliště obchodní a společného stravování Svazu českých a moravských 
spotřebních družstev (Alešova 1723)
261 žáků (161 SOU) v 16 učebnách ( z toho 3 odborné)
18 pedagogů ( z toho 3 externí), 3 stálé mistrové odborného výcviku, dohody s instruktory ve 
smluvních provozovnách
Jednatelka a ředitelka: Mgr. Eva Pugnerová
Zástupce ředitelky: Drahoslav Mach



Škola si i v roce 1997/98 zachovala své výjimečné zařazení pod Svaz českých a moravských 
spotřebních družstev, i když byla v roce 1996 znovu po předchozích dvou letech, kdy patřila pod 
ministerstvo hospodářství, zařazena do sítě škol MŠMT ČR. A tak je tato turnovská škola jednou ze 
17 družstevních škol, které byly v rámci transformace převedeny do sítě škol nestátních.
Vzhledem k tomu bylo od žáků vybíráno školné, jehož výše byla v tomto školním roce upravována 
takto:
Školné (Kč/měs.) do 31. 1. 98 od 1. 2. 98
od rodičů na teoretic. vyuč. 400,- 500,-
na prakt. vyuč. 150,- 150,-
od organizací na teoretic. vyuč. 600,- 700,-
od stud. SAUO denní stud. 900,- 1.100,-
dálkové stud. 400,- 600,-

Vedení učiliště již několik let usiluje o to, aby se znovu spojilo s Integrovanou střední školou, s níž 
sídlí ve stejné budově. Podle předloženého projektu se počítalo, že by k tomuto kroku mohlo dojít 
již k 1. září 1998, ale tento plán se nezdařil. A tak nezbývá nic jiného, než pokračovat v tlaku na 
odpovědné instituce, to znamená především na ministerstvo školství, i v následujícím roce.
Skladba učebních oborů se od minulého roku nezměnila. Studium má dvě základní větve:
- tříleté učební obory:
a) prodavač se zaměřením
- na potravinářské zboží
- na smíšené zboží (41)
- textil a odívání (6)
b) kuchař - kuchařka (46)
číšník - servírka (14)
kuchař - číšník v pohostinství (54)
Praktické vyučování bylo jako předtím zajištěno na různých smluvních pracovištích - Korunní 
princ, Alfa, Cleopatra, Skalák (Turnov), Slavie a Kulturní dům v Semilech, penzion U Kasků v 
Bakově nad Jizerou.

- studium absolventů učebních oborů:
a) dvouleté denní - podnikání v oboru obchodu
a služeb (82)
b) tříleté dálkové - provoz obchodu - vnitřní obchod (16)
společné stravování (2)

Ve všech učebních oborech končilo školní rok 1997/98 93 žáků, ale 9 žáků v posledním ročníku 
neprospělo, a tak nebyli připuštěni k závěrečným zkouškám. Závěrečné zkoušky tedy skládalo v 
první polovině června 84 žáků s těmito výsledky: 68 prospělo, 6 dalších dokonce s vyznamenáním 
vyznamenáním, 10 neprospělo.
Studenti maturitního studia konali své maturity v týdnu od 25. května do 27. května. Celkem 
absolvovalo "nástavbové" studium 49 studentů, z toho 4 s vyznamenáním. Čtyři bohužel neprospěli.
Navzdory problémům učňovského školství a malému zájmu žáků devátých tříd je turnovské učiliště 
stále životaschopné, i když by jeho kapacita samozřejmě mohla uspokojit daleko více zájemců. 
Celkem se do jednotlivých učebních oborů přihlásilo pro rok 1998/99 144 žáků. Přijímací komise 
rozhodla 25. dubna v prvním kole o přijetí 74 žáků do prvních ročníků tříletých oborů a rozdělila je 
podle jejich zájmu takto:
- prodavač potravinářského zboží: 10
- prodavač textil a oděvy : 7
- číšník - servírka: 11



- kuchař - kuchařka: 16
- kuchař - číšník v pohostinství : 30
Ostatní zájemci jsou absolventi učebních oborů a nastoupí k dvouletému maturitnímu studiu.
Tak jako v jiných letech se žáci SOU zúčastnili různých kulturních a sportovních akcí. Navštívili 
řadu představení divadla v Mladé Boleslavi i výstavy v turnovském muzeu a Galerii Granát. V této 
společenské oblasti života školy došlo k významné události 31. ledna se totiž konal první maturitní 
ples, o nějž se zasloužili především sami studenti.
K tradičním sportovním akcím patřily kurzy určené prvním ročníkům - 3 lyžařské, 2 turistické a 1 
cykloturistický. Konal se také školní turnaj v sálové kopané, odbíjené, orientační závod, vodáci 
sjížděli Jizeru.

Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov (Skálova 373)
165 žáků v 7 třídách
31 pedagogů (z toho 11 ve vedl. prac. poměru a důchodci), 2 vychovatelé
Ředitel: akad. mal. Václav Žatečka
Zástupce: Ing. Josef Krejčí

Více než stoletá existence a charakter školy jsou odvozeny z historických místních podmínek 
tradičního umělecko - řemeslného zpracování drahých kamenů a jejich zasazování do šperku. V 
současné době jsou tyto obory rozčleněny do pěti studijních zaměření: plošné a plastické rytí kovů, 
umělecké kovářství a zámečnictví, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů, 
umělecké odlévání. Dále jsou všechny obory stabilně rozčleněny na výuku všeobecnou a odbornou. 
Ta obsahuje technologii příslušného oboru, navrhování uměleckých předmětů a praktická cvičení. 
Především tady si studenti ověřují teoretické vědomosti a mohou rozvíjet své výtvarně řemeslnné 
dovednosti. Učí se realizovat návrhy svoje i jiných výtvarníků, což později po maturitě mohou 
osvědčovat v praxi či dále rozvíjet studiem na uměleckých vysokých školách. Takovéto schopnosti 
a předpoklady ke studiu se pravidelně prověřují již u přijímacích zkoušek, kde právě talentová 
zkouška je důležitou součástí přijímacího řízení.
V letošním školním roce musela škola začít uplatňovat několik nových právních norem. Byla např. 
zařazena do pokusného ověřování organizace talentových zkoušek v nových termínech (a to již v 
druhé polovině ledna). Stejně byly ověřovány i nové termíny praktických maturit. Vzhledem k 
časové náročnosti je nově stanoven časový rozsah na jeden až tři a půl měsíce. Od 1. září 1998 začal 
také platit nový učební plán a prvních pět nových učebních osnov. Tak jako v mnoha jiných 
středních školách, proběhla i zde Sonda MATURANT 98.
Každý školní rok má vedle běžné výuky v druhém pololetí dva důležité body - přijímací řízení a 
maturitní zkoušky.
Talentových zkoušek se na počátku roku 1998 zúčastnilo 128 uchazečů (44 chlapců. 84 dívek), z 
toho bylo 88 žáků vycházejících z devátých tříd. Po vyhodnocení bylo přijato 50 uchazečů (z toho 
15 chlapců) do prvního ročníku, další 3 do druhého ročníku. Nejsilněji byl obsazen obor zlatnictví, 
a to 17 studenty, ostatní obory budou mít v prvních ročnících 8 - 9 studentů.
Čtyřleté studium končilo maturitní zkouškou v letošním roce 45 studentů, z toho 1 byl vyloučen z 
prospěchových důvodů. Tři studenti absolvovali maturitu s vyznamenáním.
SUPŠ Turnov se vedle své hlavní náplně, kterou je samozřejmě kvalitní výuka, věnuje bohaté 
mimoškolní činnosti, která směřuje především k prezentaci uměleckých předmětů - studentských 
prací především formou výstav, dále je to odborná spolupráce s výrobními a jinými institucemi i 
odborné výměnné stáže.
Z výstav jmenujme především ART DECO DI BOHEMIA v italské Padově, kam škola dodala své 
exponáty ze starších sbírek. Od listopadu roku 1997 byla tato výstava nainstalována v Bruselu a od 
5. května do 4. října 1998 byla s úspěchem prezentována v Obecním domě v Praze pod názvem 
"České art deco 1918 - 1938".
V České republice to byly 4 akce, z nichž nejrozsáhlejší proběhla v Mladé Boleslavi v gotických 



prostorách výstavní síně Templ (leden - únor 1998). Bylo zde instalováno více jak 200 prací 
studentů z posledních deseti let. Kromě krátkodobých výstavních akcí má SUPŠ zastoupení i ve 
stálých expozicích, a to v Okresním muzeu Českého ráje v Turnově, v Muzeu skla a bižuterie v 
Jablonci nad Nisou a v kovářské expozici na hradě Helfštýně. Škola a její pedagogové úzce 
spolupracují s mnoha odbornými institucemi, jako je např. turnovské muzeum, Okresní archiv v 
Semilech, Severočeské muzeum v Liberci, Uměleckoprůmyslové muzeum a Národní muzeum v 
Praze. Ve spolupráci s turnovským muzeem byla v prostorách školy uspořádána konference "Stříbro 
Bv historii, umění a technice" (29. - 30. dubna), pro semilský archiv provedla škola nejnutnější 
opravy a konzervaci modelů plastik Bohumila Kafky, pro hrad Pecka byly odlity dva erbovní znaky, 
zlatnické oddělení v čele s V. Zajícem vytvořilo turnovskou kulturní cenu "Turnovská pecka", pro 
Sdružení klenotníků a hodinářů bylo vytvořeno logo a vyrobeny znaky apod. Dne 12. května se v 
prostorách školy uskutečnilo setkání představenstva prestižního Sdružení klenotníků a hodinářů ČR 
s pedagogy zlatnického oddělení, aby jednali o inovaci osnov technologie, navrhování a praktických 
cvičení v tomto studijním oboru.
Dále ředitel V. Žatečka zastupuje školu ve Svazu výrobců bižuterie v Jablonci nad Nisou, ve Svazu 
podnikatelů v klenotnictví, učitel Jaroslav Prášil je členem restaurátorské komise při Ministerstvu 
kultury ČR, Ing. Zbyněk Plášil členem Gemologické společnosti. Výtvarníci školy jsou činní v 
UVU a LUVU (unie výtvarných umělců). K odbornému vzdělávání studentů i učitelů patří jarní 
zahraniční vzdělávací exkurze (Itálie) zaměřené na dějiny umění, výměnné stáže s holandskou 
uměleckoprůmyslovou školou ZADKINE VAKSCHOOL v Schoonhovenu a se zlatnickou školou v 
řeckém Volosu. Každoročně koncem srpna probíhá kovářské mezinárodní sympozium Hefaiston na 
hradě Helfštýn, jehož se za školu účastní ak. soch. Jan Mastník.
Svůj význam pro vzdělávání studentů má také např. školní odborná knihovna a studovna, 
předvádění řemeslných dovedností na turnovských trzích a na Dlaskově statku v Dolánkách 
(Kovářské dny 27. a 28. září 1998), kroužek figurálního kreslení, smaltovací kurz a další.
Historická budova školy vyžaduje také trvalou péči, a tak se vedení školy snaží s Městem Turnov 
realizovat alespoň ty nejnutnější akce. Po rekonstrukci vnějšího vzhledu a generální opravě topení 
se letos uskutečnila již neodkladná rekonstrukce sociálních zařízení. S kvalitou výuky také souvisí 
technické vybavení dílen, které se škola snaží dle možností modernizovat a doplňovat (laboratorní 
pec ve stříbrnické dílně, stroje ze zrušeného SPV v Semilech). Změn doznal i vzhled chodeb, kam 
byly zásluhou učitele sochaře J. Sedmíka zabudovány panely s obrazovou databází uměleckých děl 
všech slohových období.

Střední zdravotnická škola (ul. 28. října)
160 studentů
34 pedagogů, 13 ostatních zaměstnanců
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková
Zástupce řed.: Mgr. Pavel Doubrava

Školu navštěvovaly především studentky, a to v oborech:
- všeobecná sestra, 4 - leté denní studium pro absolventy ZŠ
- všeobecná sestra, 2 - leté denní pomaturitní kvalifikační studium
- všeobecná sestra, 5 - leté externí studium při zaměstnání

Vzhledem k tomu, že nebyl naplněn druhý ročník, muselo dojít k snížení počtu pracovníků, bohužel 
z řad odborných učitelek. Ředitelka řešila v tomto směru některé potřeby výuky externími 
zaměstnanci. Do budoucna chce rozšířit počet vyučujících všeobecných vzdělávacích předmětů. 
Vedení školy také dbalo, aby si vyučující zvyšovali svou kvalifikaci a odbornost prostřednictvím 



nejrůznějších kurzů. Např. zástupce ředitelky absolvoval vzdělávací peogram akreditovaný MŠMT 
ČR "Základy školského managementu". Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů využili 
programů z nabídky Pedagogického centra v Hradci Králové. Učitelky odborných předmětů se 
zúčastnily akcí pořádaných Institutem dalšího vzdělávání v Brně a seminářů, které organizovala 
Městská nemocnice v Turnově.
Praktická výuka v předmětu "ošetřování nemocných" tradičně probíhala v Městské nemocnici. Na 
základě nově uzavřené smlouvy by se spolupráce obou institucí měla od příštího školního roku ještě 
více rozšiřovat.
V letošním přijímacím řízení zájem o školu potěšitelně vzrostl. Jednak po středním zdravotnickém 
personálu byla vzhledem k náročnosti práce stále ještě poptávka a jednak se vedení snažilo 
turnovskou školu maximálně propagovat mezi potencionálními uchazeči. Přijímací řízení - písemné 
zkouška z českého jazyka a biologie - proběhlo ve dvou kolech. Z 63 zúčastněných bylo přijato 53 
studentů, a tak mohly být otevřeny dva první ročníky. Maturitní zkoušky skládalo 57 žákyň 
posledních ročníků, 4 neprospěly, a tak je čekaly opravné zkoušky či opakování maturity. 15 
studentek absolvovalo s vyznamenáním. Již druhým rokem probíhaly ve změněné podobě praktické 
maturitní zkoušky. Trvaly totiž dva dny, aby byly skutečně prověřeny znalosti a dovednosti 
absolventek.
Mimoškolní činnost studentek probíhala v několika rovinách. Byl např. připraven vánoční program 
pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, mezi jednotlivými třídami probíhal souboj v odbíjené 
ve čtvrtém ročníku vánočního turnaje. Jiné aktivity spíše rozšiřovaly odborné vzdělání. Jednalo se 
např. o spolupráci s diabetickou poradnou, účast v celostátním kole soutěže "Předlékařská první 
pomoc", odborné semináře (Edukace diabetika, Umění doprovázet, Nové metody v odběru 
biologického materiálu ad.)
Díky bohatému studijnímu programu získávají studentky turnovské zdravotnické školy bezesporu 
dobré základy pro své povolání. Doufejme, že se jim jejich zaměstnání stane posláním. Hampson 
Turnov, s. r. o. (Na Výšince 994)
280 studentů (z toho 135 dětí) ve 40 kurzech
Ředitelka: PhDr. Eva Fričová

Tato jazyková škola se za dobu své existence stala již zcela přirozenou součástí turnovského 
školství, i když je plně založena na soukromém principu bez jakýchkoli státních dotací.
Zatímco byla škola původně zřízena společností Hampson CS Ltd. Mladá Boleslav, od roku 1994 
již působí zcela samostatně.
Stejně jako v minulých letech zde probíhá výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny, v případě 
zájmu je škola schopna zajistit i ruštinu a španělštinu, Je potěšitelné, že téměř polovinu z celkového 
počtu studentů tvoří děti, a to již od předškolního věku. Rodiče tak mohou využít jedinou možnost v 
Turnově, aby se jejich děti již od čtyř let učily anglicky. Vedle tradičních kurzů zajišťuje škola i 
podnikové kurzy dle konkrétních požadavků.
I tato škola se může pochlubit mimoškolními aktivitami, které jsou určeny především dětem. Jsou 
to výlety do přírody a vánoční "párty" na ukončení roku. Děti si totiž i při takovýchto akcích mohou 
procvičovat a prověřovat své jazykové znalosti.
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Rok 1998 byl jiný než ten minulý, kdy město slavilo své 725. výročí, na první pohled možná méně 
bohatý na významné akce, inspirované tehdy tímto výročím. Při podrobnějším vzpomínání na 
uplynulé měsíce již toto hodnocení není tak jednoznačné. Vždyť i letos se konaly vynikající akce, 
které bezesporu přesáhly hranice města.
V měsíci květnu připomeňme např. pouť na hradě Valdštejně. Slavnostní mše vyplněná barokní 
hudbou a zpěvem, spojená s vysvěcením soch na mostech, jistě zanechala hlubokou stopu v srdcích 
všech přítomných.
Letošní Bikefest, akce sice sportovního charakteru, ale doplněná i různými kulturními akcemi, 
navíc příklad propagace a podpory rozvoje a cestovního ruchu, naplnil ulice města a trasy v okolí 
Turnova stovkami cyklistů, kteří mohli poznat, že Český ráj je krajinou přímo ideální pro tento druh 
sportu.
A pak již každoroční Staročeské turnovské trhy, které se konaly v samém závěru května. Letos 
poprvé v městském parku vzhledem k probíhající rekonstrukci náměstí. A toto řešení "z nouze" se 
nakonec ukázalo jako ideální, samozřejmě i díky nádhernému počasí. Pestrobarevné stánky v 
malebném prostředí parku, programy pro děti přímo na trávníku, občerstvení v dolení části parku a 
na muzejní zahradě, bohatý kulturní program (včetně lidového souboru ze sousední oblasti Lužice) 
po oba dva dny - to vše přilákalo více než 8.500 návštěvníků. Z příjemně stráveného dne si odnášeli 
nejen bohaté zážitky, ale většinou i něco na památku či do domácnosti. "Hitem" byla keramika 
budějovických hrnčířů, vydělávané kožešiny, ručně tkané koberečky, sušené květiny, návštěvníky 
vlastnoručně "vyrobené" obrazy a také výrobky z místních chráněných dílen. Akce dopadla "na 
jedničku" a ne náhodou se opět zařadila mezi nominované na ocenění kulturní výroční cenou - 
Turnovskou peckou, ostatně jako každý rok.
A do třetice ještě alespoň jeden výjimečný zážitek - 28. říjen a slavnostní předání turnovského 
náměstí veřejnosti. Tato oslava, iniciovaná kulturní komisí, vzbudila kritiku ze strany některých 
zastupitelů, především prom. fil. Jenšovského a pana Josefa Kunetky, kteří v této akci viděli 
předvolební agitaci současného vedení radnice. Pořadatelé však oslavu chápali spíše jako 
poděkování všem, kdo se na tomto obrovském díle podíleli, a samozřejmě i poděkování všem 
turnovským občanům za obrovskou trpělivost, se kterou museli déle něž půl roku snášet "nástrahy" 
výkopů, hromad písku a dlažebních kostek.
Aby si všichni "přišli na své", byl celodenní program rozdělen na dvě části. Dopolední uctění 
památky padlých a slavnostní mše v kostele P. Marie, pak shromáždění na náměstí, kde se projevy 
střídaly s vystoupením Pěveckého sboru A. Dvořák. K stovkám přítomných promluvil starosta 
JUDr. V. Šolc a pak významný host, který přijal starostovo pozvání - předseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Václav Klaus. Historii kašny, kterou vysvětil litoměřický biskup Koukl, 
byl věnován projev pana Mirka Hakena, člena Spolku rodáků, který se velkou měrou zasloužil o 
návrat tohoto nádherného díla na turnovské náměstí. V projevu byl také zdůrazněn šlechetný dar 
pana B. J. Horáčka (rodák z Radvanovic, nyní hoteliér na Kanárských ostrovech), který pomohl 
zkrášlit město, kde trávil studentská léta. Odpoledne pak bohatý program pokračoval na pódiu před 
radnicí - vystřídala se v něm rocková skupina s kouzelníkem a zpěvákem J. Helekalem a s domácím 
souborem Musica Fortuna. Vše uváděla pracovnice knihovny Eva Kordová.
Pak ale v půl páté přišla průtrž mračen, diváci se rozešli, program byl přerušen a organizátory 
mrzelo, že již nemohla vystoupit taneční škola ILMA.
Ale vše napravil dětmi napjatě očekávaný lampionový průvod, zakončený v 18 hodin nádherným 
ohňostrojem doprovázeným působivou hudbou. Tisíce přítomných na náměstí, ozářeném v 
opětovném dešti slavnostním osvětlením, to byla hlavní odměna pro všechny, kteří se na této oslavě 
podíleli.
Zajímavých akcí, kterými by se mohla turnovská kultura ještě dále chlubit, bylo jistě více. 
Celoroční nabídku např. opětně obohatil turnovský rodák Milan Kraus, když do Turnova přivezl 
Jihočeský filharmonický orchestr se švýcarským sborem a sólisty, aby v kostele P. Marie přednesli 



Bachovu mši. Turnováky také potěšil srpnový soutěžní pořad České televize O poklad Anežky 
české. Populární herec a moderátor Marek Eben tentokrát zavedl diváky do krásných interiérů 
zámku Hrubý Rohozec. V oblíbeném programu navíc účinkovalo smyčcové trio dívek z turnovké 
ZUŠ v dobových kostýmech (Šárka Langová, Lenka Velová a Lenka Maierová). A tak bychom jistě 
mohli jmenovat ještě další.
Tak jako po dva předešlé roky připravilo Turnovské kulturní středisko výroční koncert turnovské 
kultury, Turnovskou pecku 98. Slavnostní večer s vyhodnocením toho nejlepšího, co se v oblasti 
turnovské kulutry stalo v roce 1998, se konal 27. února 1999. Z rozměrného sálu městského kina 
byl tentokrát program přenesen do komornějšího, ale slavnostnějšího prostředí rekonstruovaného 
divadla. Již to a samozřejmě koncepce celého programu dala letošní turnovské Pecce ráz 
slavnostního "galavečera". Někteří byli spokojeni, jiní kritizovali např. menší bezprostřednost a 
spojení hlediště a jeviště apod. Jistě měl každý svou pravdu, vše má vždy své "pro a proti".
Možná si to mnozí neuvědomují, ale již to, že se takováto slavnostní výroční přehlídka koná, že 
přijdou členové městského zastupitelstva i turnovští občané, má podle mě velký význam pro 
postavení kultury v celkovém hodnotovém žebříčku nejen turnovské, ale naší současné společnosti 
vůbec.
Celý pořad uváděla kultivovaným způsobem sobě vlastním Eva Kordová, která jednotlivá 
vystoupení spojovala připomenutím významných aktivit jednotlivých měsíců uplynulého roku. 
První vystoupili v programu ti nejmladší - dětský pěvecký sbor Carmina a po nich členové 
Turnovského divadelního studia s ukázkou z představení Bylo nás pět, napsaného na motivy knihy 
K. Poláčka.
Následovalo krátké vystoupení členů taneční školy ILMA, pak studentský soubor Jazz Kvintet, na 
nějž bravurně navázala studentka gymnázia Zuzana Folprechtová dvěma muzikálovými písněmi.
Po přestávce divadlo pobavili vynikající Čmukaři - D. Weissová a J. Ipser znovu prokázali, že jejich 
pojetí loutkového divadla dokáže pobavit všechny věkové kategorie a patří ke špičkám nejen 
turnovské kultury. Po nich se divákůM představil Pěvecký sbor Antonín Dvořák, soubor s tradičním 
repertoárem, jejž vystřídala osvědčená a oblíbená dvojice - manželé Eva a Bohuslav Lédlovi s 
komorním recitálem.
Slavnostní atmosféra byla "narušena" také něčím opravdu nevážným - vystoupením alternativní 
hudební skupiny Seno, která hraje vlastní skladby na pomezí jazzu, rocku a minimalu a která byla 
pro většinu diváků dosud neznámá.
Blížil se závěr a rčení "to nejlepší nakonec" bylo uplatněno i tvůrci celého pořadu. Nastoupil Lédl 
Jazz Kvintet se svým hostem flétnistou Jaroslavem Šolcem, turnovským rodákem. Jeho závěrečná 
skladba, věnovaná rodnému kraji, při které mohli diváci z monitorů sledovat uměleckou koláž 
filmových záběrů z Turnovska, patřila asi k největším uměleckým zážitkům celého večera.
Po jazzu ovládl pódium poslední vystupující - držitel Turnovské pecky 97 - Pěvecký sbor Musica 
Fortuna, který předal na závěr i cenu nejvyšší, udělenou za rok 1998.
Ale nyní již k samotným nominacím a uděleným cenám. Na vyhodnocení se opět podílelo více než 
40 Turnováků - lidí, kteří v různých formách mají vztah k turnovské kultuře. Z jejich návrhů vzešly 
tyto nominace:
Nominace na Turnovskou pecku 1998:
- Hlasy a ohlasy Turnovska
- Přestavba Městského divadla
- Rekonstrukce náměstí Českého ráje a jeho slavnostní otevření
- Staročeské trhy
- Turnovská pecka
- Turnovské babí léto
- Výroční koncert k 10. výročí Turnovského big bandu
- Výstavy Češi Českého ráje

Nominace na Osobnost roku 1998:
- Václav Feštr



- Mirek Haken
- Pavel Charousek
- Vladimíra Jakouběová
- Eva Kordová
- Bohuslav Lédl
Samostatná cena byla od minulého roku udělována i v oblasti turnovského amatérského divadla.
Během slavnostního večera byly vyhlášeny tři turnovské výroční kulturní ceny.
Cenu Ladislava Petrnouška za nejlepší herecký výkon v roce 1998 získal MARIO KUBAŠ za roli 
Boba ve hře Tancovačka.
V anketě Osobnost turnovské kultury za rok 1998 získal nejvíce hlasů ředitel Turnovského 
kulturního střediska VÁCLAV FEŠTR, a to nejen za kulturní aktivity pořádané touto městskou 
institucí, ale především za práci šéfredaktora měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska a za vzornou péči 
o rekonstrukci turnovského divadla.
Držitelem Turnovské pecky 1998 za nejvýznamnější kulturní počin uplynulého roku se stalo 
MĚSTO TURNOV a SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA za rekonstrukci náměstí s 
obnovenou historickou kašnou včetně slavnostního předání turnovské veřejnosti.

KULTURA

M ě s t s k é k u l t u r n í o r g a n i z a c e

Turnovské kulturní středisko
8 pracovníků
Ředitel: Václav Feštr

Turnovské kulturní středisko zajišťuje převážnou část programové kulturní nabídky ve městě, a to 
buď organizačně nebo pronájmem svých zařízení - Střelnice a divadla.
V letošním roce se objevily některé zajímavé cykly, které bezesporu možnosti diváků zajímavě 
rozšířily. V nové divadelní sezóně byl jednak zařazen vedle divadelního cyklu nový abonentní 
cyklus "Osobnosti divadla", klubové pořady ("Dámský klub" zajišťovaný Danou Feštrovou a 
především hudební Alternativní klub) se teprve rozbíhaly, a tak jejich návštěvnost byla většinou 
nižší.
V rekonstruovaném městském divadle se od dubna až do konce roku konalo 14 divadelních 
představení, z nichž některá vyprodala celkovou kapacitu (299 + 32 přístavků). K nejúspěšnějším 
patřila talk - show M. Šimka a Z. Bubílkové s publicistou R. Johnem a dalšími hosty "Křížový 
výslech" (duben) a jejich pořad známý z televizní obrazovky "S politiky netančím" (říjen), 
představení "Životní příběhy Jiřího Krampola" a tradičně úspěšné představení divadla Sklep 
"Mlýny". Z cyklu osobností jasně vedlo první představení Jiřiny Jiráskové, 150 diváků se přišlo 
podívat na herecký manželský pár Věru Galatíkovou a Ladislava Freje. V prvních měsících roku 
probíhala divadelní představení v omezených možnostech na Střelnici nebo v městském kině. Zde 
mělo bezesporu největší úspěch lednové představení Divadla Járy Cimmrmana "Švestka" pro 520 
diváků. V závěru ledna se také v těchto prostorách konala představení divadelní přehlídky Modrý 
kocour, která shlédlo 870 diváků.
Budova divadla hostila i mladé herce z Turnovského divadelního studia s představením Kaubojka, 
které o dva dny později, 10. dubna, navázalo na slavnostní večer k znovuotevření rekonstruovaného 
divadla. Letos proběhl opožděně oproti jiným rokům vzhledem k rekonstrukci budovy i "Turnovský 
drahokam" , VIII. ročník přehlídky loutkového divadla. Osm představení shlédlo více než pět 



stovek diváků.
Také tradiční Turnovské hudební večery, které zajišťuje Kruh přátel hudby, se musely provizorně 
konat v prvním čtvrtletí v nevyhovujícím sále Střelnice. Nejdříve to byl koncert domácího 
Turnovského orchestrálního sdružení, v únoru koncert písní a árií sopranistky H. Jonášové a 
barytonisty V. Nalezence, na počátku března pak vystoupení světoznámého klavírního virtuosa 
mladého Igora Ardaševa. A pak již přišel očekávaný návrat do divadla, kde do konce roku proběhlo 
dalších šest koncertů.
V divadle se konalo ještě dalších deset koncertů, ať již domácích sborů, z nichž některé pracují pod 
"křídly TKS" (Musica Fortuna s dívčím sborem ZUŠ Carmina, PSAD), skupina Seno, Big Band a 
jeho 10. výročí (15. 11.). Dalo by se říci, že právě domácí účinkující měli největší návštěvnost - 
např. vánoční koncert PSAD 27. prosince 273 diváků. Naproti tomu zpěvák Jan Burian (21. 8.) 
nebo publicista Jiří Černý s Antidiskotékou pouze 27 diváků (1. 10.).
Jistou návštěvnost měly do určité míry předem nasmlouvané pořady pro školy, kde také vystoupili 
domácí Čmukaři (19. 5.) a Turnovské divadelní studio. Oblibu si udržely sobotní pohádky pro děti 
(např. Pohádku o mlynáři 17. října vidělo více než 200 diváků.)
Budovu divadla využívali samozřejmě i jiní pořadatelé - např. Základní umělecká škola pro své dva 
závěrečné koncerty (9. - 10. června), které navštívilo téměř 400 diváků, samozřejmě především 
rodičů. Úspěch měl i koncert k 100. výročí houslaře F. X. Drozena s hostem J. Svěceným, 
významným houslovým virtuosem. Probíhaly zde však i jiné aktivity, ne jenom kulturní. Letos to 
byly např. předvolební besedy politických stran (ODS, US) či beseda domácích kandidátů pro 
listopadové volby natáčená v režii Regionální televize Turnov. Konaly se zde slavnostní programy 
škol (Gymnázium - vysvědčení 22. 5., OAHŠ - 90 let školy 27. 11.) apod.
Pro zajímavost závěrečná rekapitulace: V roce 1998 proběhlo v budově divadla 14 divadelních 
představení (3.201 diváků), 16 koncertů (2.544 diváků), 6 turnovských hudebních večerů (661 
diváků, 10 pořadů pro základní a mateřské školy (3.975 diváků), 5 sobotních pohádek (643 diváků), 
5 představení Alternativního klubu (317 diváků) a 4 večery Dámského klubu (68 diváků).
Na budovu Střelnice byl vzhledem k rekonstrukci divadla větší "nápor" než v jiných letech. TKS 
bylo spolupořadatelem tří koncertů "Rockového nářezu" turnovských kapel (5., 12. a 19. února), 
které navštívilo 359 posluchačů. Úspěch měl i koncert folkové skupiny Druhá tráva s Robertem 
Křesťanem (18. dubna, 107 diváků). Z divadelních představení, která se zde konala, mělo největší 
úspěch vystoupení komiků Náhlovského a Mladého (296 diváků), což koresponduje s obecným 
trendem zájmů současného diváka.
Charakteru sálu Střelnice byly však nejbližší především taneční akce - dětské karnevaly (18. ledna - 
335 osob, mikulášská diskotéka - 5. 12., 193 osob), plesy (házené - 16. 1., gymnázia - 31. 1., 
volejbalistů - 7. 2. aj.). Nechyběly opět taneční kurzy - jarní, letní i pokračovací pro 300 účastníků. 
Jako v jiných letech byl zván taneční mistr Mertlík z Jičína, i když měla o tuto akci zájem i Mgr. 
Šulcová, provozovatelka Taneční školy ILMA, ale k dohodě s vedení TKS nedošlo.
Střelnice tradičně sloužila i pro jednání městského zastupitelstva a dalším akcím např. 
společenských organizací.
Hodně diskuzí vzbuzují prodejní akce na sále a v šatně Střelnice, které by jistě do nabídky kulturní 
instituce patřit neměly. Ředitel TKS však argumentuje, že při špatném stavu budov, o které se musí 
starat hledá finanční zdroje, které by doplnily nedostatečný příspěvek z městského rozpočtu.
Tak jako v jiných letech uspořádalo TKS některé akce i mimo vlastní zařízení. Především to bylo v 
městském kině (např. Turnovská pecka, vánoční koncert V. Hybše 23. 12., pořady Turnovského 
hudebního léta na zámku Hrubý Rohozec (kytarista Š. Rak, houslista J. Svěcený, komorní soubor 
Musica a Tree) nebo v atriu muzea (rocková skupina 51. chvíle, dechovka Broďanka, Duo Cis 
Dalibora Cidlinského) a další.
Celkem se v sále Střelnice konalo 140 akví včetně prodejnách. Když počítáme jen kulturní pořady, 
tzn. koncerty, divadla a akce pro děti, dospějeme k číslu 3. 356 diváků a posluchačů. TKS 
zajišťovalo i v tomto roce ještě pravidelné akce ve dvou oblastech. Byly to divadelní zájezdy do 
divadel v Praze a v Liberci (celkem 30 zájezdů pro 1. 315 diváků) a samozřejmě vzdělávací kurzy. 
Největší zájem byl o jazyky (angličtina - 134, němčina - 26 účastníků), do kurzu účetnictví chodilo 



14 účastníků, počítačové minimum navštěvovalo 19 zájemců.
Velkou zátěží především pro ředitele TKS je bezesporu péče o obě historické budovy, byť jsou v 
majetku města. Vždyť v případě městského divadla vykonával sám funkci stavebního dozoru, což 
spotřebovalo jistě hodně energie, kterou by jinak mohl věnovat vlastní kulturní činnosti své 
instituce.
To, že se někdy vše nepovedlo, jak pracovníci TKS očekávali, ke každé takovéto práci bohužel 
patří. Nedařilo se např. zajistit dostatečnou návštěvnost koncertům Turnovského hudebního léta, 
vzbudit odpovídající zájem o pořady Dámského klubu apod.
Snad největší diskuze vyvolal program slavnostního večera u příležitosti otevření rekonstruovaného 
divadla. Po první polovině laděné ve slavnostním duchu (manželé Lédlovi, Musica Fortuna ad.) 
nastoupila hradecká Lokálka. Její repertoár i "odění" účinkujících právě v takovýto slavnostní den 
vzbudilo u mnohých značnou nevoli a večer se projednával i na městské radě.
B Kritizuje se však snadno, ale obsáhnout tak širokou škálu činnosti, jakou musí zvládnout V. Feštr 
se svými spolupracovníky včetně vydávání Hlasů a ohlasů Turnovska (viz část této kapitoly 
věnovaná turnovským sdělovacím prostředkům a tiskovinám), zasluhuje bezesporu uznání.

Městská knihovna Antonína Marka
7 pracovníků
Ředitelka: Danuše Altová

Městská knihovna se každoročně může vedle značného zájmu čtenářů pochlubit tradičně bohatou 
kulturně výchovnou činností. V letošním roce se podařila díky investici z městského rozpočtu ještě 
jedna celkem výjimečná věc.
V době, kdy se mnohde ruší menší knihovny, v Turnově se v závěru roku podařilo opětně otevřít 
pobočku na Malém Rohozci. Ve zcela přestavěném domě vznikly kromě bytových jednotek nově 
zadaptované prostory, kde lokální topení bylo nahrazeno plynovým, zvětšily se prostory pro čtenáře 
a byly vybaveny novým nábytkem. Čtenáři této okrajové části města opět najdou své knihy v 
bezprostřední blízkosti svého bydliště, což je zvláště pro starší spoluobčany nedocenitelnou 
službou.
V minulém období byla knihovna vybavena počítači a ve velice krátké době se podařilo evidenčně 
podchytit nejen její základní knihovní fond, ale během tohoto roku byly zpracovávány knihovní 
fondy v pobočkách Mašov, Turnov II, Daliměřice a Malý Rohozec. Dále jsou k dispozici výměnné 
soubory s aktuální nabídkou, které slouží místním knihovnám v metodickém obvodu Turnovska. 
Tato evidenční činnost je pracovně i časově náročná, ale zásadním způsobem zkvalitní služby 
čtenářům. Rychlost a komplexnost informací o hledaných titulech umožňuje poskytovat čtenářům 
daleko větší rozsah odborné péče než tomu bylo dříve.
V letošním roce knihovna zaznamenala potěšitelný nárůst výpůjček a čtenářů, a to jak v hlavní 
budově, tak i v pobočkách. Svou opodstatněnost prokázal také postupně budovaný zvukový fond 
pro zrakově postižené.
Výroční zpráva městské knihovny obsahovala následující zajímavou přehlednou tabulku o vývoji 
těchto hodnot v posledních letech:
1997 1998 rozdíl
výpůjčky celkem 64.352 71.242 + 6.890
z toho
naučná lit. dospělá 18.011 20.427 + 2.416
krásná lit. dospělá 32.521 34.568 + 2.047
naučná pro mládež 3.250 4.164 + 914
krásná pro mládež 8.114 8.243 + 129
zvukové kazety 2.456 3.840 + 1.729



čtenáři 1.930 2.105 + 175
návštěvníci (akce) 17.441 19.170 + 1.729

Kulturní činnost městské knihovny byla i v roce 1998 zaměřena především na oblast práce s 
dětským čtenářem, na podporu a rozvoj dětského čtenářství, rodinnou čtenářskou výchovu a na 
hodiny biblioterapie při pomoci dětem s poruchami čtení. Na jednotlivé tematické okruhy byl již 
před třemi roky zpracován projekt, na jehož základě jsou tyto programy připravovány.
V rámci těchto aktivit byla uskutečněna řada zajímavých akcí ve spolupráci s Klubem dětských 
knihoven SKIP, pro potřeby škol našeho regionu i pro ostatní zájemce připravila knihovna ve 
spolupráci s Okresním muzeem Českého ráje zajímavý projekt "literární cestovky" - to znamená 
nabídku výletů s literární tématikou v oblasti Českého ráje.
Také v tomto roce pokračovala úzká spolupráce se Společností pro rozvoj čtenářství CZECHRA, 
kterou vedou naši přední psychologové prof. Z. Matějček a PhDr. Václav Mertin. Samostatný blok 
pořadů spojil rodiče s dětmi a pedagogy se zájmem o oblast bibliopedagogiky.
V minulém roce měl velký úspěch u předškolních dětí a jejich rodičů cyklus "Podvečerů s 
pohádkou", a proto v něm knihovna i letos pokračovala.
Třetí ročník akce "Čteme všichni" , která úzce souvisí s celostátním projektem výchovy ke 
čtenářství, se podařilo z turnovských škol rozšířit i do celé spádové oblasti Turnovska. V 
mateřských i základních školách byla uspořádána řada besed a hodin výchovy ke čtenářství. 
Kvalitní úroveň těchto akcí, za nimiž opět stála především odborná pracovnice knihovny Eva 
Kordová, byly oceněny na celostátní úrovni. Dokumentace o aktivitách turnovské knihovny byla 
vystavena v Památníku národního písemnictví na samostatné výstavě při vyhlášení výsledků ankety 
SUK 97.
Díky výborné práci pro děti se již v minulém roce podařilo v knihovně vytvořit literárně dramatický 
kroužek "Turnovský granátek". Jeho členové se v letošním roce zúčastnili zajímavých akcí, na 
jejichž přípravě a organizaci se sami podíleli. Byly to literární výlety, reportérská setkání, pořady 
pro mladší děti i dospělé. S finančním přispěním Střediska pro volný čas dětí a mládeže se dokonce 
podařilo vydávat vlastní literární časopis, na jehož obsahu se podílejí nejen členové kroužku, ale i 
ostatní děti z místních škol. Jeho první dvě čísla i vánoční dvojčíslo se setkaly s nadšeným ohlasem. 
Podařilo se vytvořit pracovitou redakční radu, která se snaží postihnout jak zájmy dětí, tak i 
zajímavé dění v Turnově zvláště v oblasti kultury.

I když jsou aktivity určené dětem nejpočetnější, a to je nakonec dobře, nelze pominout ani kulturní 
činnost pro dospělé zájemce. Pravidelné akce v penzionech pro důchodce a v domech s 
pečovatelskou službou jsou u tamních obyvatel s netrpělivostí očekávány. Početné publikum se 
však schází na nejrůznějších kulturních programech a besedách vesměs doplněných výstavami v 
budově knihovny. Besedy se spisovateli a jinými zajímavými hosty patří jistě k nejoblíbenějším.
Celkem bylo v roce 1998 uskutečněno 301 kulturně vzdělávacích akcí. Snad nebude chybou, když 
zde bude přehled nejdůležitějších akcí uveden.
Cyklus "Podvečery s pohádkou" obsahoval 13 akcí
Hodiny výchovy ke čtenářství a besedy
pro děti do 15 let:
Jede vláček pohádka, veze samá zvířátka
Komponované pořady hudby a poezie - Malovaný svět
(I. st. ZŠ)
Poezie a my (II. st. ZŠ)
Kytka - nitka aneb soutěžní hra pro básníky
Putujeme za pohádkou
Moje knížka a naše knihovna
Už umím číst



Zatoulaná písmenka
Vyznáte se v encyklopedii?
Dobrodružství v literatuře - komponovaný pořad, beseda s autorkou výstavy Mgr. I. Hutařovou
Kniha roku - SUK 97
Svátky jara - velikonoce
Tajemství proutěného košíku (besedy se spis. M. Zinnerovou)
Svět knihy dětem (program v rámci kniž. veletrhu v Praze)
Literární kroužek se představuje - programy pro děti
Příroda v Českém ráji - cyklus besed k ochraně přírody
Letem pohádkovým světem
Vítáme prázdniny - soutěžní dopoledne
Putujeme za pověstí - besedy s PhDr. Vl. Hulpachem
Příroda, ekologie a my
Krajina očima ekologa
Dobře utajené housle - M. Horníček v podání Divadla jednoho herce J. Brože
Malujeme si keramický šperk - edukační keramika a besedy o umění
Vánoční pohádky a Bylo nás šest - besedy se spisovatelem Zb. Malinským

Akce pro studenty středních škol:
literární semináře
Poezie a my
Čas plný písní - komponovaný pořad poezie a hudby
Antonín Marek a národní obrození na Turnovsku
Listování kronikou knihovny - exkurze studentů FF UK

Beseda o tvůrčí a nakladatelské práci - PhDr. Vl. Hulpach
Dobře utajené housle - pořad u příl. 80. narozenin M. Horníčka (Divadlo jednoho herce a beseda s 
ak. malířem Vl. Komárkem)

Slavnostní vyhlášení výsledků literárních soutěží - program spojený s autogramiádou v městském 
divadle

Výstavy:
Nakladatelství ALTER, ALTER pokračuje
Čtení pod lavicí - z materiálů a knih SPKK Praha
Čteme všichni - výstava z dokumentů a činnosti knihovny v Památníku národního písemnictví v 
Praze
Malba, grafika - práce žáků ZUŠ Turnov
Krajina očima ekologa - fotografie RNDr. Fr. Pelce
Náš domov - výstava obrazů amatérského malíře
Ing. E. Brabence
Výstava dokumentů z historie a činnosti knihovny
Výstava z výtvarné soutěže pro děti "O nejhezčího draka"

Besedy pro dospělé:
Čas plný písní - komponovaný pořad
Beseda a autogramiáda se spis. Ivou Pekárkovou
Turnovský granátek dospělým
Humor v české próze
Příroda v Českém ráji - cyklus besed a autogramiáda s pracovníkem CHKO Český ráj a autorem 
nové knihy RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem
Besedy s Ing. Josefem Vágnerem, CSc., zakladatelem safari ve Dvoře Králové



Seminář "Čtení včera a dnes" (CZECHRA Praha)
František Nepil dospělým
Beseda se spisovatelem Zb. Malinským
A stále zní - komponovaný pořad s koncertem
J. Svěceného u příležitosti 100. výročí
narození turnovského houslaře F. X. Drozena
Vánoční přání

Mezi dalšími akcemi knihovny by bylo dále možné uvést výčet anket, literárních soutěží, literární 
výlety s Turnovským granátkem, autogramiády.
Městská knihovna Antonína Marka je stabilně kvalitní kulturní institucí, která svou činností 
zasahuje nejen samotný Turnov, ale celý okolní region.

Hrad Valdštejn
2,5 pracovního úvazku
Vedoucí: Ladislav Koucký

Život této městské historické památky lze již pravidelně rozdělit na dvě základní oblasti. Jednak je 
to pokračující stavební záchranná činnost a jednak péče o početné návštěvníky, kteří si přicházejí 
tuto vzácnou památku Českého ráje prohlédnout nebo navštívit některý z bohaté nabídky kulturních 
programů.
V letošním roce zde byly provedeny stavební práce v hodnotě 1,6 mil. korun. Jednalo se o 
dokončení úprav terasy koníren a především rezebrání a přezdění zdi s brankou za kaplí sv. Jana 
Nepomuckého. Návštěvní trasa byla rozšířena o nově zpřístupněnou vyhlídku za zadním palácem, 
ze které se otevřel nádherný pohled na skalní město, Hrubou Skálu a Trosky. Samozřejmě, že i letos 
byla v důsledku těchto prací období, kdy návštěvníci museli oželet právě prohlídku zadní části.
A nyní již k vlastní návštěvní sezóně. Je příjemné zjištění, že počet návštěvníků hradu opět vzrostl a 
činil 62.217 osob. Jistě v tom sehrály důležitou roli i zajímavé akce, které zde letos kastelán s 
pomocí s několika spolupracovníků připravil.
Jarní období tradičně vyvrcholilo Valdštejnskou svatojanskou poutí v sobotu a v neděli 16. května, 
na kterou přišlo přes 3 tisíce návštěvníků. Malé houpačky a kolotoč před zámkem, několik stánků, 
na druhém nádvoří pak nabídka čajovny - to vše přišlo jistě vhod v poněkud chladnějším počasí. A 
samozřejmě bohatý kulturní program - skupina historického šermu, loutkové pohádky pro děti, 
pěvecký sbor. V sakristii kaple byla zpřístupněna nová expozice věnovaná životu a dílu 
významného barokního hudebníka a skladatele V. K. Holana Rovenského, který na počátku 17. 
století žil na hradě jako poustevník. Tato expozice byla připravena ve spolupráci s pracovnicemi 
turnovského muzea PhDr. H. Maierovou a J. Petruškovou.
Vrcholným bodem dvoudenního programu pak jistě byla pro všechny přítomné barokní zpívaná mše 
spojená se slavnostním vysvěcením nových soch (kopií) na mostech. Pro toto hudební vystoupení 
se podařilo prostřednictvím okresního muzea získat jednoho z předních odborníků na barokní 
hudbu pana Michaela Pospíšila z Prahy, který organizuje vystoupení několika souborů a je mimo 
jiné např. iniciátorem hudebních slavností Adama Michny z Otradovic v Jindřichově Hradci. Ten se 
svým souborem připravil pro všechny přítomné neopakovatelný zážitek. Mše začala již na mostě, 
odkud zpěváci a hudebníci doprovodili turnovského vikáře V. Vlasáka až do kostela. Jednotlivé 
části církevního obřadu byly spojeny opět hudbou a zpěvem. V závěru pak průvod všech 
přítomných vyšel opět z kostela a pan vikář posvětil každou sochu. Pak zazněly písně uctívající 
jednotlivé světce. Zpěv se rozléhal do daleka kolem hradu a ten, kdo uměl zapomenout na 



přítomnost, se tak mohl ve svých představách vrátit o několik století zpět do minulosti.
Během hlavní návštěvní sezóny bylo připraveno několik fotografických výstav (chráněné krajinné 
oblasti, sochařské dílo Jelínků z Kosmonos ad.), tradičně zde o prázdninách a o Vánocích 
vystupovalo Hradecké komorní tucteto. Vánoce jsou na Valdštejně vždy spojeny s přitažlivým 
programem - letos to byla opět Musica Fortuna, dále Muzicírování poutníků svatohorských s 
Radkem Rejškem (varhany) a Vokální oktet z Liberce. Především díky těmto přitažlivým kulturním 
akcím se stal Valdštejn místem, kam mnoho Turnováků zavítá několikrát v roce, čímž se tato 
památka stala skutečnou a přirozenou součástí turnovské kultury.

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 (Skálova 71)
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Turnovské muzeum se i v roce 1998 řadilo svými odbornými i kulturními aktivitami nejen mezi 
významné instituce okresu Semily, ale již tradičně významně přesahovalo hranice regionální. Jeho 
výstavy, věnované především českému granátu, mohli shlédnout nejen návštěvníci v některých 
jiných českých městech, ale i v cizině. V letošním roce bylo muzeum přizváno k zajištění výstavy 
JUWELEN uit BOHEMEN - V záři českého granátu v belgickém Bruselu v rámci festivalu 
Europalia 98. Cenné exponáty zapůjčilo na 17 českých institucí a výstava, trvající téměř dva 
měsíce, zahajovala prestižní přehlídku české kultury Europalia 98.
Vedle úspěchů, které si vyžádaly plného nasazení odborných pracovníků, došlo k jedné události, 
která, tentokrát bohužel, dostala naše muzeum až do celostátních sdělovacích prostředků. V noci z 
30. dubna na 1. května se do expozice historického granátového šperku v prvním poschodí vloupali 
ze zadního traktu budovy zloději, kteří si odnesli klenoty v hodnotě přesahující 1 milion korun. 
Bezpečnostní zařízení, soukromá bezpečnostní hlídací agentura i Policie ČR včetně pracovníků 
muzea prohráli v tomto soupeření s pravděpodobně školenými zločinci. Ani do konce roku se 
nepodařilo policii nic objevit, a tak muzeum postupně začalo doplňovat prázdné vitríny šperky, 
které byly příležitostně nakupovány ve starožitnostech i od jednotlivců z finančních prostředků, 
které muzeu uhradila pojišťovna Česká kooperativa. V každém případě došlo k nenahraditelným 
historickým ztrátám vzhledem k tomu, že se jednalo v mnoha případech o exponáty turnovské 
provenience, historické výrobky zapůjčené z turnovské šperkařské školy a ze sbírek jabloneckého a 
pražského Uměleckoprůmyslového muzea. Sedm stálých expozic doplněných během roku 38 
výstavami (včetně fotoklubu Safír) a 46 nejrůznějších kulturních akcí navštívilo v letošním roce 
41.650 osob. Z toho si téměř 8.000 zájemců o historii kraje prohlédlo Dlaskův statek v Dolánkách.
Hlavní návštěvní sezónu zahájily na jaře dvě výstavy. Mezi Turnováky měla úspěch výstava 
Památková péče a ochrana přírody (27. 3. - 26. 4.), uspořádaná u příležitostí 100. výročí narození 
MUDr. Jiřího Šolce, okresního konzervátora pro ochranu přírody a památek. Doplnění o současné 
problémy v těchto oborech dalo výstavě aktuální význam.
30. dubna pak byla po jednodenní konferenci zahájena rozsáhlá mezioborová výstava Stříbro v 
historii, technice a umění, kterou mohli návštěvníci shlédnout po celou sezónu (do 30. září).
Ve výstavním sále ve třetím poschodí hlavní budovy měly v letní sezóně velký ohlas především dvě 
výstavy: Josef Václav Scheybal - Kresby a výstava fotografií Pavla Charouska Češi Českého ráje - 
výsledky první etapy rozsáhlého dokumentaristického projektu. Na ně navázaly dvě tradiční 
výstavy moderního šperku, a to Symposion 98 (výstava účastníků již X. ročníku turnovského 
šperkařského sympózia) a výstava z tvorby americké šperkařky Susan Ewing.
Výstavní sezónu v těchto prostorách uzavřela v měsíci říjnu a listopadu výstava uspořádaná u 
příležitosti 80. výročí vzniku samostatného Československa ve spolupráci s Klubem vojenské 
historie "Rota nazdar" (se sídlem v Bakově n. Jizerou). Právě díky bohatým sbírkám členů tohoto 
klubu zde byly předvedeny uniformy, výzbroj a výstroj československé armády ve vývoji od čs. 



legií po druhou světovou válku. Ve spojení s archivními a fotografickými dokumenty ze sbírek 
muzejních zde byl vytvořen ojedinělý soubor, který upoutal značné množství návštěvníků a 
výjimečným způsobem připomněl toto výročí. Ojedinělost výstavy kvitovali i hosté vernisáže - 
členové České obce legionářské a členové Klubu, kteří vernisáž oživili svým oblečením v 
historických vojenských uniformách a odpovídajícím ozbrojením. Spolu s celookresní historickou 
soutěží, v níž bylo v okresním kole hodnoceno více než 70 prací, se tyto aktivity muzea zařadily 
mezi ostatní významné kulturní aktivity této instituce v roce 1998.
K vrcholům výstavních aktivit již tradičně patřila závěrečná vánoční výstava nazvaná Oheň a světlo 
ve vánočních obřadech. Tentokrát seznamovala návštěvníky se vznikem vánočních obyčejů v 
Evropě, a to od pravěkých slavností zimního slunovratu, římských saturnálií až po křesťanské 
svátky Narození Páně (20. 11.1998 - 15. 1. 1999). Slavnostní vernisáž i Mikulášské odpoledne pro 
děti zcela zaplnily galerii a ukončily tak symbolicky letošní muzejní rok.
Málokdo z Turnováků věděl, že kromě bruselské výstavy propagovalo turnovské muzeum náš kraj 
prostřednictvím svých putovních výstav. Nejžádanější asi byla výstava nazvaná podle té loňské 
Český granát a jeho svět. Materiály o mineralogii, těžbě a zpracování českého granátu byly 
doplněny granátovými šperky od historických až po současnou produkci DUV Granát. Z těchto 
důvodů družstvo pomohlo zajistit výstavy finančním příspěvkem. Mezi mimoturnovskými 
výstavními aktivitami měla výjimečný význam také výstava Karel IV. a drahé kameny, která se od 
konce září konala v pražské Galerii křižovníků s výhodnou polohou u Karlova mostu. Pražští 
návštěvníci se mohli seznámit s původními nalezišti využívanými v době Karla IV. a 
prostřednictvím technických modelů poznali způsob řezání a broušení drahých kamenů v této době.
K činnosti odborných pracovníků patřilo vedle péče o sbírkové fondy značné množství odborných 
přednášek. Z oblasti mineralogie přednášel RNDr. T. Řídkošil nejen o přírodních krásách, geologii a 
mineralogii Českého ráje, ale také o svých cestách do ciziny. Velký úspěch měly např. přednášky o 
jeho loňských cestách do USA, zvláště do Arizony, které doplnil zajímavými diapozitivy. Archeolog 
Dr. J. Prostředník se věnoval především tématice nových výzkumů v Českém ráji, ředitelka muzea 
PhDr. Vl. Jakouběová lidovým zvykům u příležitosti různých svátků (Velikonce, Vánoce), 
historička PhDr. H. Maierová pak osobnostem Turnovska a významným historickým událostem v 
regionu. Její přednášky byly určeny nejen školní mládeži, ale také starším spoluobčanům v 
turnovských penzionech a členům Spolku turnovských rodáků v Praze.
Odborné výzkumné úkoly souvisejí s dlouhodobými pracovními úkoly pracovníků i s plánovanými 
výstavami. Největší počet takovýchto úkolů plnil především archeolog muzea Dr. J. Prostředník, a 
to v souvislosti s platným stavebním zákonem a bohatou stavební činností na Turnovsku. V tomto 
roce patřil k největším plošný archeologický výzkum související s rekonstrukcí náměstí a přilehlých 
ulic, kde se podařilo upřesnit půdorys středověkého náměstí. Unikátní nálezy byly zjištěny při 
výzkumu v části Maškovy zahrady, kde soukromá firma započala výstavbu supermarketu. Jednalo 
se o nákolní sídliště v zátopovém území Jizery z mladší a pozdní doby bronzové. Velká práce čeká 
archeologické pracoviště muzea především v příštím roce na staveništi silničního průtahu I/35, i 
když první průzkumy byly zahájeny již v posledních měsících roku. Z iniciativy Památkového 
ústavu Pardubice pak probíhal výzkum na hradě Trosky, kde byla nalezena středověká kovárna.
Jak již bylo výše uvedeno, u příležitosti zahájení výstavy o stříbře se konala v sále "šperkárny" 
jednodenní mezioborová konference, kde zaznělo víc jak 40 referátů věnovaných mineralogii, 
geologii, historii těžby, zpracování stříbra a jeho významu z hlediska vývoje technického a 
dějinného.
Pekařova společnost Českého ráje, která při muzeu působí, uspořádala za hlavního 
spolupořadatelství okresního muzea ve dnech 24. a 25. dubna dvoudenní historickou konferenci 
nazvanou Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti. 
Zásluhou společnosti bylo také zajištěno vydání příspěvků v samostatném čísle sborníku Z Českého 
ráje a Podkrkonoší.
Třetí odbornou akcí tohoto druhu bylo X. šperkařské sympozium - tradiční turnovské setkání 
výtvarníků - šperkařů. Již tradičně se ho ve dnech 30. června - 8. července zúčastnili především 
pedagogové z vysokých škol, a to z České republiky, Finska, Německa, Jižní Koreje, Slovenska a 



USA. A na závěr ještě zmínka o kulturních aktivitách, které již neodmyslitelně patří k turnovské 
programové nabídce. O Turnovských staročeských trzích byla již zmínka v samotném úvodu. A 
proto nyní již jen telegraficky: rekordní počet řemeslníků ( víc jak 130), dvoudenní kulturní 
program pro všechny generace - vedle folklorních souborů Nisanka z Jablonce, Dupák z Pardubic, 
Domowina ze Srbské Lužice, dechovky, loutkové pohádky, Taneční škola ILMA, profesionální 
pražská skupina Šlapeto, místní rocková kapela Debil Heads, módní přehlídka MV Butique paní 
Vrzalové ad. Všeobecná spokojenost!
Také další akce však již mají své stálé návštěvníky. Návštěvní sezónu na Dlaskově statku v 
Dolánkách již tradičně zahajuje velikonoční program - tentokrát 12. dubna s otevřením nové 
expozice o historii místních mlýnů a vystoupením souboru Nisanka. Dva týdny po trzích se konalo 
na statku již III. dolánecké řezbářské sympozium pro příznivce palic a dlát z celé republiky (10. - 
14. června). A na podzim tradiční posvícení letos spojené s "Loutkářskou poutí". Turnovský soubor 
Na židli totiž slavil 20 let své činnosti, a tak si pozval milé hosty - amatérské loutkářské soubory z 
Jablonce n. N., Liberce a Jaroměře, kteří zde zajistili bohatý program pro stovky spokojených 
malých diváků, kteří sem v sobotu 20. září v doprovodu svých rodičů, babiček a dědečků přišli. 
Stejně netrpělivě děti čekaly na Mikulášskou nadílku, která se konala v sobotním odpoledni 5. 
prosince. Kulturní program zajistili nejmenší herci Turnovského divadelního studia a dětský 
folklorní soubor Jičíňáček. A na závěr přišel s drobnými dárky i Mikuláš s čertem. Konec roku se 
blížil a nutno říci, že muzeum mělo za sebou tradičně bohatý program své činnosti.

Státní zámek Hrubý Rohozec

Státní zámek Hrubý Rohozec se jeho pracovníkům daří ve stále větší míře zařazovat do výletních 
tras jak jednotlivců, tak organizovaných skupin cestovních kanceláří. To se výrazně projevilo v 
loňské sezóně, kdy počet návštěvníků byl nejvyšší od roku 1990. Zámecké expozice si prohlédlo 
39.194 domácích i zahraničních hostů.
Rozsah expozice zůstává stejný jako v minulých letech. První část - dle původní podoby zařízené 
zámecké pokoje - byla obohacena o dobové závěsy. Druhá část - expozice vývoje bytové kultury - 
byla doplněna o zrestaurované umělecké předměty. Nemalé finanční částky byly v letošním roce 
věnovány na ochranu sbírkových předmětů vystavených v expozicích i uložených v depozitářích. 
Bylo nainstalováno zařízení proti škodlivému vlivu slunečního záření, byly podšity a tak zpevněny 
vzácné gobelíny ad.
V letošním roce budil Hrubý Rohozec i zájem filmařů. Dvakrát využila zdejšího kouzelného 
prostředí Česká televize. Poprvé při natáčení dokumentárního filmu věnovaného šlechtickému rodu 
Šliků, podruhé zde vzniklo jedno z pokračování soutěžního pořadu O poklad Anežky České. Ten 
byl odvysílán 23. srpna a mimo jiné v něm byly představeny některé ze zajímavých postav tohoto 
zámku - hudbymilovná Antonie Desfoursová, roz. Černínová, a první žena - praktická lékařka v 
Čechách MUDr. Marie Desfoursová.
Ve spolupráci s Turnovským kulturním střediskem zde opět probíhal cyklus vážné hudby Turnovské 
hudební léto a o prázdninách se zde poprvé představil loutkářský soubor Na židli. Jeho 12 
představení přilákalo na zámek několik stovek malých i velkých diváků. Bylo to zajímavé 
programové obohacení letní návštěvní sezóny.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT



P o l i t i c k é s t r a n y

ČSSD - Česká strana sociálně demokratická

Počet členů turnovské organizace se poněkud zvýšil, což odpovídalo celostátnímu vývoji 
společenské situace. O předvolebních aktivitách a jednotlivých "lídrech" bylo již napsáno dost v 
první kapitole. Nyní spíše o místní organizaci. Jejím předsedou byl i v letošním roce Jindřich 
Zeman. Výbor i členové se pravidelně scházeli a diskutovali nejen otázky stranické, ale především 
městské problémy, aby jejich zastupitelé mohli využívat společných stanovisek při jednáních 
městského zastupitelstva. Bohužel jeden ze sociálnědemokratických zastupitelů p. Miloš Kerpl v 
polovině roku vážně onemocněl, a tak byl na jednáních zastupitelstva slyšet především Ing. Cuchý, 
jehož názory někdy zcela neodpovídaly realitě.
V komunálních volbách dokázali sociální demokraté postavit poměrně silnou kandidátku, i když s 
mnoha nestraníky, a výsledkem byly nejen čtyři zastupitelské mandáty, ale i funkce místostarosty 
pro MUDr. Vladimíra Eckerta. Také ostatní byli bezesporu daleko platnějšími členy městského 
zastupitelstva, než tomu bylo u této strany v minulém volebním období.

KDU-ČSL - Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová

Tato strana trvale zůstává ve srovnání s jinými v pozadí turnovského společenského a politického 
života. Není slyšet o jejích aktivitách, nijak se neprezentuje vůči veřejnosti. Přesto se jí podařilo 
díky kompletnímu obsazení kandidátky získat jedno místo v městském zastupitelstvu, byť obsazené 
nečlenem Mgr. Jiřím Maškem.

KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy

Předsedou okrskového výboru v Turnově, který řídil i letos 16 základních organizací, byl Oleg Pišl. 
Stav členstva se ve srovnání s loňským rokem (500 členů) snížil jen mninimálně vzhledem k 
přirozenému úbytku starších členů.
Místní organizace KSČM pokračovala v tradičních aktivitách, kterými se řadila mezi nejaktivnější 
politické strany ve městě, především co se týká akcí pro veřejnost. Především v období před 
volbami přijížděli do Turnova členové poslaneckého klubu KSČM Poslanecké sněmovny PČR. 
Byla uspořádána např. ještě v restauraci Skalák beseda s Dr. Filipem a poslankyní Dr. A. 
Svobodovou, na Daliměřicích beseda s místopředsedou ÚV KSČM Balínem. Do Turnova zavítal i z 
televizních obrazovek známý představitel strany a poslanec Dr. M. Ransdorf.
Turnovská organizace udržuje družební kontakty s německou PDS. V létě se uskutečnila beseda s 
funkcionáři této strany v daliměřické "hasičárně". Zde se také konají nejrůznější kulturní akce, 
především staršími lidmi oblíbená taneční odpoledne s dechovkou, proběhlo zde zábavné odpoledne 
u příležitosti Mezinárodního dne žen.
Poslankyně za tuto stranu má pravidelné poslanecké úřední dny v kanceláři turnovské radnice, do 
městského zastupitelstva byli opět zvoleni dva zastupitelé.

Nezávislý blok

Již z názvu vyplývá, že toto uskupení není politickou stranou. Jednalo se o sdružení nezávislých 



kandidátů, kteří se nechtěli ucházet o přízeň voličů v listopadových komunálních volbách na 
kandidátkách politických stran.
Během měsíce srpna se podařilo z iniciativy některých členů dosavadního zastupitelstva sestavit 27 
člennou kandidátku do komunálních voleb. Situace byla o to složitější, že účast nezávislých ve 
volbách byla ze zákona podmíněna předložením petice, která by obsahovala nejméně 1.024 podpisů 
turnovských občanů. Úkol to byl jistě nelehký, zvláště v době, kdy zájem veřejnosti o politiku 
rapidně klesal.
Do zákonného termínu se vše podařilo realizovat, kandidátka byla městskou volební komisí přijata. 
Začala horečná příprava nejrůznějších předvolebních aktivit. Největší měrou se na této práci podílel 
kolektiv složený např. z Ing. Hejduka, dosavadního místostarosty, Ing. Lechovského a Ing. 
Zummera, majitelů projekční firmy Design 4, MUDr. Martina Hrubého, Mgr. Karla Bárty, ředitele 
III. ZŠ, Dr. Maierové, Ing. Hájka, Fr. Svobody a dalších.
Nápaditost se pojevila nejen v tištěných materiálech, které obsahovaly např. anketní otázky pro 
občany, podrobné představení všech kandidátů v kvalitní grafické úpravě, rozměrné plakáty ad., ale 
i v dalších aktivitách (např. reklamní tužky, trička, balónky rozdávané dětem např. 28. října, balóny 
s volebním číslem 4 nad městem). Nezávislý blok uskutečnil ve srovnání s ostatními volebními 
subjekty asi nejvíce předvolebních besed s občany. Hojná návštěva byla např. v restauraci 
Sokolovna, v okrajových částech města měli možnost s kandidáty diskutovat obyvatelé Mašova a 
Malého Rohozce. Nejmenší zájem byl na sídlišti - do restaurace Skalák přišlo jen několik občanů. 
Zpestřením byla účast několika mladých děvčat, které v tričkách s logem Nezávislého bloku 
roznášely diskutujícím pivo (účast těchto hezkých sestřiček z nemocnice zajistil MUDr. Hrubý). V 
největším ohnisku dotazů byl bezesporu dosavadní místostarosta Milan Hejduk, ale také ostatní, 
zvláště zastupitelé, mohli na některé dotazy zasvěceně odpovědět. Jako moderátor se osvědčil Pavel 
Šilhán.
Značné nasazení sil a skutečné osobnosti na kandidátce - to vše sehrálo významnou roli na cestě k 
volebnímu vítězství. Snad občané také dokázali objektivně ocenit dosavadní práci těch, kteří se již v 
předchozím volebním období podílelí na správě města.
Jako člen tohoto sdružení bych chtěla ocenit ještě jednu věc. Společná práce dokázala během 
několika týdnů vytvořit mezi většinou zúčastněných skutečně kolegiální a přátelské vztahy, které 
neskončily volbami. Společné povolební setkání naznačilo, že i do budoucna se bude dobré 
setkávat, spolupracovat na řešení mnohých problémů Turnova nebo o nich diskutovat. Značný počet 
kandidátů Nezávislého bloku začal po volbách pracovat v různých odborných komisích městské 
rady.

ODA - Občanská demokratická aliance

Tato strana byla nejen celostátně, ale i v Turnově, oslabena krizí ve vlastním vedení. Po odchodu J. 
Kalvody a pak i J. Skalického z funkce předsedy opustilo tuto stranu hodně jejích členů, kteří ve 
většině případů přešli do řad nové politické strany Unie svobody. V Turnově např. odešel z ODA 
RNDr. Fr. Pelc, který na podzim kandidoval v komunálních volbách právě za US.
V této situaci bylo nakonec obdivuhodné, že místní organizace ODA dokázala pro komunální volby 
v Turnově sestavit úplnou sedmadvacetičlennou kandidátku. V jejím čele stál MUDr. Severa, 
dosavadní představitel této strany. Ten také spolu s RNDr. O. Jarolímkem postoupil do městského 
zastupitelstva.

ODS - Občanská demokratická strana

Místní sdružení ODS pracovalo i letos s padesátičlennou členskou základnou, i když někteří 
členové koncem minulého roku přešli do řad nově vzniklé Unie svobody. V čele místního sdružení i 
letos stál Ing. J. Pekař, který je také zástupcem v oblastní radě. Pracovní výbor tvoří devítičlenná 



rada.
Jako ostatní politické strany soustředila se místní ODS na obojí volby. Před parlamentními volbami 
uspořádalo místní sdružení mítink v atriu muzea s volebními lídry pro náš volební obvod Ing. 
Hanušem a paní Horníkovou. Program strany byl představován i v místním tisku - Pojizerské listy, 
Krkonošské noviny a před komunálními volbami především v RTT a Hlasech a ohlasech 
Turnovska. Pro komunální volby se kandidáti v čele s Ing. Rážou představili také v městském 
divadle a v hospodě na Daliměřicích. Zatímco v parlamentních volbách byla ODS poražena ČSSD, 
ve volbách komunálních získala o jeden hlas méně než nezávislí kandidáti.
Pravidelně jednou měsíčně úřadovala v Turnově senátorka Ing. Jarmila Filipová, která byla sice k 
dispozici místním občanům i samosprávě, ale Turnovu za celou dobu, bohužel, nijak účinně 
nepomohla.
US - Unie svobody

Unie svobody - nová politická strana roku 1998 byla založena 17. ledna v Litomyšli na setkání 
signatářů jiné názorové platformy v ODS a jejich příznivců. Tato strana proklamovala své pravicové 
zaměření, ovšem politickou práci v jiném stylu, než prováděla ODS. Své voliče již pro parlamentní 
volby chtěla hledat v širokém spektru od politického středu k pravému křídlu. Nakonec byl za náš 
region zvolen do Poslanecké sněmovny PČR PhDr. Petr Mareš, rodák z Doubravice. V 
republikovém hodnocení dostal nejvíce preferenčních hlasů, které mu zajistily místo v parlamentu. 
Byl také prvním poslancem, který si zde v Turnově (v Hluboké ulici) zřídil svou poslaneckou 
kancelář, kde byla stranám denně k dispozici i stálá asistentka paní H. Kosařová.
P. Mareš v rozhovoru pro Pojizerské listy o své straně řekl: "Hlásí se ke konzervativním hodnotám a 
klade důraz na jejich etické principy. Svobodu jedince považujeme za nezbytnou podmínku pro 
možnost seberealizace každého člověka i rozvoje celé země. Zároveň však tvrdíme, že svobodu 
nelze oddělit od odpovědnosti a morálky. Nesmí se stát sobectvím, musí být výzvou ke 
vzájemnosti."
Předsedou místní organizace a okresním koordinátorem se stal Jaroslav Zajíc z Olešnice. Koncem 
února bylo pak na republikovém shromáždění v Nymburce zvoleno vedení strany. Předsedou se stal 
bývalý ministr vnitra Klausovy vlády Jan Ruml, jedním z místopředsedů byl zvolen právě Petr 
Mareš. Po parlamentních volbách se US stala opoziční stranou.
V komunálních podzimních volbách vsadila Unie svobody více, než na vlastní členy, na známé 
turnovské osobnosti. Na prvních místech kandidátky pak byli ti, kteří nakonec byli zvoleni do 
městského zastupitelstva - Mgr. J. Rytíř, RNDr. Fr. Pelc a MUDr. D. Berndt, který "předběhl" I. 
Kunetku, který byl na kandidátce na třetím místě. V předvolebních diskuzích zaujal mladý člen US 
student medicíny J. Berndt.
V závěru roku by bylo možné označit turnovskou organizaci Unie svobody díky činnosti Petra 
Mareše jako velmi aktivní a viditelnou. Právě on zastával svůj poslanecký mandát vůči Turnovsku 
velice zodpovědně a udržoval trvalý kontakt s vedením města i s turnovskými občany.

Volba pro město

Na počátku léta, před blížícími se komunálními volbami, vznikla z iniciativy královéhradeckého 
primátora Martina Dvořáka nová politická strana, která si kladla za cíl působit aktivně především v 
komunální politice a právě v místech, kde se její organizace ustavily, oslovit své voliče. Navíc jako 
politická strana umožnila svým kandidátům vstoupit do komunálních voleb bez jakýchkoli 
problémů, bez toho, že by její kandidáti potřebovali podpisy na peticích, aby se mohli účastnit voleb 
(na rozdíl od nezávislých kandidátů).
Zástupci této strany J. Kunetka, prom. fil. V. Jenšovský a RNDr. I. Turnovec často propagovali 
záměry a cíle této strany především v Pojizerských listech i osobní agitací, a to samozřejmě zvláště 
před volbami. Do čela své kandidátky postavili nečlena B. Jansu, známého turnovského fotografa a 



organizátora výstav Fotoklubu Safír v galerii turnovského muzea. Čtyři místa v městském 
zastupitelstvu byla bezesporu úspěchem, i když asi VPM čekala více i vzhledem k razantní 
předvolební kampani kriticky zaměřené proti současnému vedení města a proti zachování 
"kontinuity" na radnici.

C í r k v e

Církev římskokatolická

Vedle bohoslužebné činnosti se tato církev nejednou zapojovala do místních kulturněspolečenských 
aktivit. Při svátečních bohoslužbách často účinkoval Pěvecký sbor A. Dvořák spojený s bývalým 
chrámovým sborem, a proto se jich mnohdy zúčastňovali i zájemci o vážnou hudbu. Navíc byly 
kostely propůjčovány i k pořádání koncertů vážné hudby (kostel sv. Mikuláše pro Turnovský 
hudební večer v září, kostel P. Marie - koncert Jihočeského symfonického orchestru a švýcarského 
sboru) apod. Nezapomenutelná byla pro všechny zúčastněné slavnostní mše 28. října a slavnostní 
průvod na náměstí, kde se všichni účastníci připojili k přítomným občanům při slavnostním aktu 
předání rekonstruovaného náměstí veřejnosti. Kašnu posvětil litoměřický biskup Msgr. Koukl.
Pan vikář Václav Vlasák také spravuje pět turnovských kostelů - objektů zapsaných v seznamu 
památek. A tak je s výkonem jeho poslání úzce spojena i péče o ně. V letošním roce pokračovala 
rekonstrukce kostela sv. Františka na náměstí, byla připravena a započata oprava krovu a střechy 
postranní lodě kostela P. Marie, jejíž stav byl skutečně havarijní. Připravovala se budoucí oprava 
kostela v Nudvojovicích. To vše i s finanční pomocí města - přímo z rozpočtu i ze státních dotací, 
které byly městu na opravu památek poskytnuty.

Československá církev husitská

Pan farář Bezděčík vykonává ve sboru pravidelné bohoslužby, kostel slouží i dalším církevním 
úkonům (svatby, pohřby aj.). tak jako jiné roky. Snad jen více v tichosti a v ústraní ve srovnání s 
katolickou církví.

Jednota bratrská

Sbor vedl v minulém roce pan farář Halama, který zde vystřídal svého předchůdce P. Polmu. Brzy 
se sžil s novou farností, pokračoval v poměrně bohatém církevním a kulturním programu svých 
farníků. Stal se také pravidelným návštěvníkem nejrůznějších kulturních akcí.

Církev adventistů sedmého dne

Příslušníci církve dávají trvale najevo, že chtějí pomáhat především lidem postiženým přírodními 
katastrofami nebo hrůzami válek. Protože vidí příčinu těchto negativních jevů v nedodržování učení 
bible, věnovala církev v tomto roce velkou pozornost přednáškám s biblickou tématikou. Cyklus 27 
přednášek byl vysílán satelitním systémem z adventistické Andrewsovy univerzity ve státě 
Michigan v USA do více než stovky zemí světa a byl překládán do sedmdesáti jazyků včetně 
češtiny. V turnovské modlitebně v Nádražní ulici mohli zájemci tuto přednášku sledovat 



prostřednictvím kvalitních videokazet, které byly získávány se zpožděním 24 hodin.
Jiný způsob, jakým církev reaguje na potřeby současného světa, je činnost občanského sdružení 
ADRA (Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj). Činnost jejích aktivistů byla vysoce 
hodnocena při loňských záplavách na Moravě a letos se někteří členové turnovské pobočky 
zúčastnili záchranných prací při povodních ve východních Čechách. Adra také zorganizovala v 
Turnově sbírku pro postižené v těchto oblastech s výsledkem asi 40.000 korun. Dalších více než 
50.000 korun sebrali mezi sebou členové turnovské pobočky a zdejšího církevního sboru. Tyto 
sbírky provádí ADRA stále, stejně jako sbírky šatstva ve skladu v kasárnách.
Z iniciativy ADRY a s porozuměním několika ředitelů zdejších škol proběhla na některých 
základních školách soutěž nazvaná "Kam patřím". Obrázky dětí, jeden dokonce z Turnova, se pak 
objevily v krásně vypravené knížce, kterou ADRA prodává. Výtěžek je opět určen k humanitární 
činnosti.
Turnovský sbor také organizuje setkání seniorů v přilehlých prostorách modlitebny. Při přátelském 
posezení probíhá program a lidé zde mohou strávit příjemné chvíle.

Svědkové Jehovovi

Příslušníci této církve pokračovali i letos ve svých aktivitách vůči veřejnosti - v rozdávání 
propagačních materiálů na veřejných místech a v práci "agitačních" dvojic přímo v domácnostech.

S p o l k y

Spolek rodáků a přátel Turnova
414 členů, z toho 213 z Turnova, 28 cizinců, 88 členů pražské pobočky, Předseda MUDr. Jiří Šolc

Je nepochybné, že v letošním roce si zaslouží být na prvním místě této kapitoly právě spolek 
rodáků, který svou aktivitou, v jejímž cíli stálo obnovení kašny na náměstí, se zasloužil o zcela 
výjimečný čin nejen ve své historii, ale i historii celého města. Proto si tentokrát dovoluji uvést 
celou obsažnou zprávu, která zazněla na výroční schůzi spolku v Sedmihorkách dne 23. ledna. 
Připravil ji Mirek Haken, duše a iniciátor mnoha spolkových aktivit, který však právě výroční 
schůzi spolku prožil na nemocničním lůžku. Běh událostí v roce 1998 sepsal s vtipem sobě 
vlastním.
"Za onoho času, kdy praotec Čech vystoupil se svými věrnými na horu Říp a prohlásil kraj, který 
oplývá mlékem a strdím za zem zaslíbenou všem Čechům, myslím si, ač historicky to není 
podloženo, že část chrabrých mužů a odvážných žen se odtrhla, až zarazil je podobný kopec zvaný 
Vyskeř, I vystoupili na něj, a když se patřičně rozhlédli, prohlásili: to je ten pravý ráj a bude to 
český ráj, tady zůstaneme. Z historických pramenů víme docela určitě, že žádný z nich se 
nejmenoval Turnovský ani Turnovan, ani nijak podobně. Poblíž založili sídlo, a když se zbavili toho 
trní, které tam nezřízeně rostlo, nazvali je Turnov, a tím byl vlastně založen spolek rodáků a přátel 
Turnova. Připomínáme jen, že toto není sepsáno ani podle Jiráska, ani podle Pekaře, ale podle 
kronikáře Hakena a kronikáři, ti si mohou vymýšlet.
Toto mělo své pokračování počátkem našeho století, kdy náš význačný rodák profesor Josef Pekař 
založil v Praze v restauraci U Kupců v Ječné ulici společnost rodáků turnovských a nejen rodáků! 
Scházeli se zde, bez přinucení a rádi, přední politici, pedagogové, malíři, herci i normální lidi. 
Všichni se museli stát Turnováky a prý se jimi stali velmi rádi. Tak navázali na naše předky a my 
jsme nyní jen jejich štafetu převzali a díky těm, kteří jsou proti všemu a všem, se musíme stále tím 



trním prokousávat. Tak činíme už od roku 1990.
A tak jak vzpomínat na rok, se kterým jsme se právě rozloučili a jehož posledním číslem je ta 
osudová osmička, pro náš národ tak dramatická.
V lednu začínáme první schůzi 8. ledna 1998 -a byla to schůze víc jak radostná, ověnčena zprávou o 
konečné úpravě náměstí s tím, že se tam definitivně počítá s výstavbou kašny a mariánským 
sloupem. Vykročení do nového roku bylo tedy víc jak optimistické.
Už v pondělí 12. ledna vyrážíme na první letošní výlet do Prahy. Naším cílem se stává Anežský 
klášter a výstava slavných obrazů mistra Theodoricha, které jsme až do nedávna měli možnost 
spatřit jen v kapli "Svatého kříže", a to ještě z uctivé vzdálenosti. Byl to velký zážitek, vhodně 
doplněný návštěvou příjemné klášterní kavárny. Spokojeni po všech stránkách přešli jsme do další 
etapy našeho zájezdu. Tou byla návštěva Obecního domu v Praze, která předčila všechna naše 
očekávání. Výborní průvodci nám řekli i ukázali všechno - bohatost salonků, reprezentačních sálů a 
restaurací. Tato dominantní budova je opravdu secesní klenot nejen Prahy. Krásný den jsme 
zakončili návštěvou slavné kavárny "Slávie", krátce před tím otevřené, kde se při svém odchodu asi 
v 17 hod. část naší výpravy setkala s panem prezidentem a jeho chotí. Zájezd byl všemi účastníky 
hodnocen jako "pětihvězdičkový".
V sobotu 24. ledna uspořádali jsme jako každoročně výroční členskou schůzi, jinak valnou 
hromadu. Účast byla obrovská - 130 členů, mnoho jich muselo stát. Proto je také dnešní schůze v 
tomto hezkém prostředí, kde se nemusíme tlačit. Schůze byla velmi bohatá, hodně se diskutovalo, 
ale to už jsme věděli, že kašna bude.
Nečekaná smutná zpráva přišla 23. února. V Praze zemřel zakládající člen Spolku rodáků Karel 
Knop, který byl stálým redaktorem "Našeho Turnova" a opravdovým Turnovákem. Rozloučili jsme 
se s ním 3. března v chrámu P. Marie. Po Mílovi Kopalovi, Jitanu Brožovi je třetím zakládajícím 
zakládajícím členem, který opustil naše řady.
Tradičně se nám daří vzpomínky na slavná výročí státu i osobností naší republiky. Vzpomínku na 
148. výročí narození Tomáše G. Masaryka a 50. výročí úmrtí Jana Masaryka uspořádali jsme 5. 
března v Muzeu Českého ráje v Turnově. S nevšední ochotou naše pozvání přijal Jiří Ješ, redaktor 
Českého rozhlasu a Svobodné Evropy. Způsobem jemu vlastním přiblížil nám velikost T. G. 
Masaryka i Jana Masaryka. Večer vhodně doplnil dětský pěvecký sbor Carmina pod vedením paní 
učitelky Grundové (ZUŠ Turnov). Probíhal velmi zvláštně - díky výpadku elektrického proudu při 
svíčkách, a tím se stala přednáška obzvlášť zajímavá. Pan redaktor přednášel 1,5 hodiny bez toho, 
že by musel text číst. Tento večer měl potom opravdu překvapivý dovětek v Pojizerských listech. 
Článek byl nazván "Bratři Masarykové" a byla to velká ostuda pro zmíněný tisk.
A opět jsme na výletě a jsme rádi, že získávají svoji oblibu. Tentokrát naším cílem byla Kutná Hora 
a celoživotní výstava akademického malíře Zdeňka Buriana. Navštívili jsme taky Vlašský dvůr, 
chrám svaté Barbory a na zpáteční cestě jsme stihli procházku lázeňským parkem. A to se o nás 
tvrdí, že jsme dříve narozeni. Zájezd se líbil, a tak v tom budeme pokračovat.
Středem pozornosti vandalů se stává pavilon Míly Kopala nad jezem v parku a jeho jméno jsme 
museli zasadit do kovového rámu, aby odolalo ničitelům. Náš dík patří Mílovi Douděrovi.
Stále čelíme různým připomínkám ohledně postavení kašny. Předseda Dr. Jiří Šolc odpovídá na 
článek pana Hlouška "Kašna ano, či ne", ale to už se náměstí začíná měnit a my víme, že kašna tam 
určitě bude.
Výlet našich mladých Turnováků od 12 do 35 let k našim holandským přátelům byl opět velmi 
úspěšný. Mladí divadelníci a tanečnice měli v Holandsku velký úspěch. Ohromně si pochvalovali 
dokonalé přijetí. Zájezd vedli Petr Haken a Ilona Šulcová.
Už tradičně na závěr pololetí pořádáme tak zvané výjezdní zasedání. Tentokrát jsme si vybrali 
nedaleký vrch Mužský s jeho útulnou restaurací a udělali jsme dobře. Po slezení vrchu slezli jsme 
se na Krásné vyhlídce a v krásném odpoledni viděli jsme skoro půlku Čech od Milešovky po 
Krkonoše. Příjemně jsme poseděli a přípitkem oslavili sedmdesátiny starosty Václava Šolce. Počasí 
jako vždy na výbornou!
Do konce července vydali jsme 16. číslo Našeho Turnova - tady děkujeme Městu Turnovu, které 
nám vychází vstříc při jeho tisku.



Nebylo to však poslední setkání. Bohužel, 1. července rozloučili jsme se v chrámu Panny Marie s 
dalším zakládajícím členem našeho spolku Pepíkem Krejzou. Pepík, ač ne rodák, byl velkým 
Turnovákem a velkým zastáncem postavení kašny a odešel právě v době, kdy se už na našem 
náměstí rýsovaly základy.
Přišly prázdniny a kolotoč kolem kašny se rozběhl v náš prospěch na plné pecky. Koncem července 
ozval se ze Stuttgartu spolužák mého bratra Jan Bohuslav Horáček, absolvent turnovské obchodní 
akademie a rodák z blízkých Radvanovic u Turnova. K mému velikému překvapení nabídl finanční 
pomoc pro nějakou akci v Turnově. Nedalo mi to moc práce přemýšlet, co mu doporučím. Vysvětlil 
jsem mu, jaké máme potíže s tím, abychom Turnováky přesvědčili, že především z morálních 
důvodů je nutné kašnu prosadit a postavit. Tím se nám podaří všechny ty pochybovače a věčné 
oponenty, kteří jsou proti všemu a všem, přesvědčit, že to město nebude opravdu nic stát. Požádal 
mě, abych okamžitě zařídil faxování dokumentace, což Ing. Hejduk okamžitě provedl. Následovaly 
ještě asi dva rozhovory, a potom už jen přišla zpráva, že obnos ve výši 100.000 marek byl odeslán 
na účet města, tak jak bylo dohodnuto a že pan Horáček přijede 11. září do Turnova. Jakou jsme 
měli všichni radost, vám snad ani nemusím říkat. A jako když z nás všechno spadne, šlo všechno 
ráz na ráz. V pondělí 4. září začíná se se základy kašny a 11. září setkáváme se s panem Horáčkem 
na radnici. Měl sice trochu jiné představy a připomínky, hlavně co se týká výzdoby kašny. 
Především květiny byly jeho podmínkou. Bohužel, v dané chvíli se nedalo již nic dělat, bylo 
rozhodnuto nechat to do jara s tím, že město nechá vypracovat návrh na úpravu.
Mezi těmito starostmi, ale krásnými, stihli jsme ještě v měsíci září uskutečnit výlet do Prahy do 
Strahovského kláštera - Památníku národního písemnictví. Shlédli jsme výstavu celoživotního díla 
malíře Josefa Lady a výstavu významného malíře 19. století Jakuba Schikanedra. Odpolední 
návštěva Břevnovského kláštera, setkání a posezení s pražskými rodáky náš hezký výlet ukončilo.
A to už se opravdu všechno upnulo k oslavám 28. října a jeho 80. výročí. K slavnostnímu 
dokončení úpravy náměstí a postavení kašny byli pozváni předseda Poslanecké sněmovny PČR 
Václav Klaus, biskup litoměřické diecéze Josef Koukl, pozvání bylo zasláno i prezidentu republiky, 
který se však omluvil. A zase věční oponenti protestovali, bohudíky bezvýsledně.
Na náměstí se šturmuje. 12. října se začíná s montáží vany kašny, počasí zlobí a dost často prší. 19. 
října se provádí montáž 7m vysokého sloupu v kašně a poté ozdobné hlavice. A konečně 25. října v 
neděli ráno o 9. hodině je přivezena socha. Tady musím podotknout, když sochu dávali z auta dolů, 
ze silně zamračené oblohy zasvítilo na zlatou sochu slunce. Snad to tak mělo být! Čtyři hodiny jsme 
s Jardou Hajflerem čekali na náměstí, než byla socha na sloupu umístěna. Napoprvé se to 
nepovedlo, ale dočkali jsme se a celý akt jsme s autorem kašny panem Johnem zapili šampaňským. 
Při tom jsem pana Johna vyzpovídal. Sochu pozlatil akad. sochař Martin Pokorný, pozlacení trvalo 
10 dnů, na pozlacení bylo spotřebováno 6,5m čtverečních plátků zlata, zhotovení kašny trvalo 3 
měsíce, kašna je složena z 94 dílů a je slepena speciálním lepidlem Miksion. Hlava sloupu je také 
nová, i když se stará zachovala. Je však poškozená a je již znovu uložena v turnovském muzeu.
A den, na který jsme všichni rodáci a přátelé čekali od roku 1990, se naplnil. Nastal večer 27. října, 
leje jako z konve a oslavy 80. výročí začínají v 19. hodin v městském divadle. Zaplněné hlediště 
aplaudovalo dívčímu sboru Carmina s paní učitelkou Grundovou, studentům gymnázia pod 
vedením Petra Hakena, manželům Lédlovým za jejich výbornou interpretaci hudby Dvořáka, 
Smetany, Chopina. Paní Dr. Maierová nás svým kultivovaným projevem zapojila do atmosféry 28. 
října 1918 a na závěr jsme si poslechli orchestr Základní umělecké školy. Celý večer byl v režii 
našeho spolku a pod záštitou města. Oslavy, které druhý den pořádalo Město Turnov, se tímto 
rozjely víc jak dobře. Při odchodu z divadla silně pršelo, a to nás strašilo. A tak odcházíme s 
přáním: "Jitro moudřejší večera!"
Ráno 28. října neprší, ale obloha je silně zatažena a již v 8 hod. se scházíme ti nejvěrnější u 
pomníku padlých, kde krátce promluvil starosta Dr. Václav Šolc a spolu s místostarostou Ing. 
Hejdukem položili věnec. Hned v 8.30 hod. slavnostní den pokračuje v chrámu P. Marie slavnostní 
mší, kterou celebruje otec biskup Josef Koukl před úplně zaplněným chrámem a nálada neustále 
stoupá a stále neprší, ale naše oči mraky hlídají. Po skončení mše přichází církevní průvod na 
náměstí a od radnice přivádí starosta Dr. Václav Šolc své hosty v čele s předsedou poslanecké 



sněmovny Václavem Klausem a jeho chotí. "Dvořáci" zpívají hymnu a na náměstí jsou asi 3 tisíce 
občanů města a celého okolí. Mluví starosta města, vzpomíná 28. října, a děkuje všem občanům za 
trpělivost a porozumění při náročné přestavbě středu města. Předseda Poslanecké sněmovny Václav 
Klaus poděkoval za milé přivítání, připomněl význam 28. října a zdůraznil, že je na nás, jak si svou 
vlast vybudujeme. Na závěr jsem za rodáky mluvil já, snad jsem nic nepokazil a všichni rodáci a 
přátelé se mnou určitě souhlasí, když jsem řekl, že dá Bůh, co dnes činíme, že činíme naposledy a 
že to zůstane pravdou. Po slavnostním sboru požehnal otec biskup Josef Koukl kašnu se sochou 
Panny Marie a za velkých ovací byla tato výjimečná slavnost ukončena. A stále neprší, i když 
účastníci z jiných měst tvrdí, že u nich prší. Kdosi nás asi v Turnově chránil a ještě tomu bylo 
požehnáno.
Odpolední veselí, kulturní program, párkopeky, buřtopeky, opékání selat, pivo několika pivovarů, 
samozřejmě blízkých a jiné gurmánské akce jen dovršily tento den. A stále nepršelo, začalo až v 
16.30 hodin těsně před koncem vystoupení zpěváků sboru Musica Fortuna. Šermířům už pršelo 
hodně, ale lidi neodcházejí. Před vystoupením tanečníků z Ilmy se strhla nad náměstím průtrž 
mračen, a tak to byla jediná akce, která se ten den nekonala. Ale byl ještě ohrožen lampionový 
průvod a ohňostroj. A zase jako dopoledne, stal se zázrak. V 17.30 hod. přestává pršet a řízná 
dechovka přivádí před 18. hodinou lampionový průvod dětí. A bylo jich nad očekávání moc a 
náměstí se opět úplně zaplňuje a nejen dětmi. Přesně v 18 hodin vypukl velký ohňostroj. Opravdu 
se pořadatelům povedl a za velkého jásotu dětí se stal skutečným vyvrcholením celého úspěšného 
dne. S koncem ohňostroje začíná opět pršet, ale lidi neodcházejí, náměstí se rozsvěcuje, svítí 
panenka Marie, svítí radnice, svítí klášter, svítí spořitelna a dav se srocuje kolem kašny. Tam se také 
po celý den házely peníze, které sice do rána zmizely, ale teď už to nikomu nevadí. Kašna je 
zaplacena, pochybovači tentokrát neuspěli. Večer končí přípitkem na radnici u pana starosty. Díky 
vám, rodáci, díky vám, občané, přátelé města, za kašnu. Zvládli jste to, byli jste ohromní. A leje 
jako z konve!
Rok však nekončí. Už v pátek 4. prosince pořádáme spolu s Městem v městském divadle už tradiční 
mikulášskou nadílku pro všechny prvňáčky z Turnova, kterým děti zpívaly, zahrály divadlo a 
Mikuláš je všechny podělil. Vidět jejich rozzářená očka v našem rozzářeném divadle, to je opravdu 
zážitek. Sponzorsky nás, jako už po několik let, podpořila firma Bosna manželů Nezdarových ze 
Svijan, za což jim patří náš dík.
Hned v sobotu 5. prosince ve 14. hodin jsme odhalili pamětní desku významnému turnovskému 
rodákovi MUDr. Jiřímu Šolcovi na domě, kde žil a pracoval. Zazpívali Dvořákovci a jeho 
všestranné zájmy připomněli za CHKO Český ráj Ing. T. Tomsa, za muzeum Dr. Maierová a za 
Sokol a rodáky Mirek Haken. Promluvil i nový starosta Ing. Hejduk. Účast byla veliká a je jen 
dobře, že na naše významné rodáky nezapomínáme.
Spolkový rok jsme zakončili v sobotu 19. prosince opět zájezdem do Prahy, tentokrát do Národního 
divadla na hru Pašije. Jedním z autorů je i turnovský rodák Vojtěch Ron. Myslím, že nikdo z 
účastníků nelitoval, že se toho zájezdu zúčastnil. Byl to opravdu zážitek! Na mnohé se bohužel 
nedostalo, a proto chceme zájezd před Velikonocemi opakovat.
Do konce prosince stačili jsme ještě vydat a rozeslat další, již 17., číslo Našeho Turnova a jsme rádi, 
že se nám to daří dvakrát do roka.
Rok 1998 byl na události a pro náš spolek díky vysněné kašně tak bohatý, že jsem měl obavu, 
abych na něco nezapomněl. Doufám, že i ten příští bude stejně úspěšný.

Pekařova společnost Českého ráje
se sídlem v Okresním muzeu Českého ráje v Turnově
101 členů, předs. Mgr. Karol Bílek
Regionální vlastivědná společnost sdružující členy nejen z Turnovska, ale i z Jičínska, 
Mladoboleslavska ale také např. z Prahy, pokračovala především v aktivitách odborného zaměření. 
Organizačně její činnost zajišťovaly především pracovnice turnovského muzea Dr. Maierová 



(jednatelka) a J. Petrušková (pokladní). Členové společnosti, především její výbor, se podíleli na 
vydávání vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám, a to jak obsahově, tak finančně, byla 
podporována edice Knihovnička Českého ráje - letos vyšla v Sobotce drobná studie věnovaná 
turnovskému rodákovi historikovi J. Pekařovi.
Nejvýznamnější akcí letošního roku byla dvoudenní odborná historická konference Podíl Františka 
Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti, která se konala ve dnech 24. 
a 25. dubna v Lázních Sedmihorky. Pekařova společnost ji uspořádala ve spolupráci s turnovským 
muzeem, Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou Palackého v Olomouci u příležitosti 95. 
výročí narození a 15. výročí úmrtí historika prof. Dr. Františka Kutnara, rodáka z Mlázovic u Jičína. 
Účast přijalo 90 historiků, pracovníků archivů, muzeí a pedagogů středních a vysokých škol z celé 
republiky. Péčí Pekařovy společnosti byl ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech, 
jehož ředitel Dr. I. Navrátil je místopředsedou této společnosti, vydán sborník referátů z konference.

Pěvecký sbor Antonín Dvořák
63 členů, předseda Jiří Zajíc

Tento pěvecký sbor i v roce 1998 pracoval pod vedením dvou sbormistrů - Bohumila Lédla a Zdeny 
Chmelíkové. Hlasové výuce se přes dlouholeté zkušenosti členů věnovala Eva Lédlové. Brzy po 
nástupu nového sbormistra se tento sbor spojil s méně početnějším sborem chrámových zpěváků, 
což přispělo nejen k početnímu rozšíření, ale i obohacení dosavadního repertoáru a rozšíření 
možností veřejných vystoupení. Především díky kvalitám sbormistra se podařilo nacvičit náročné 
skladby.
Ani v letošním roce se sbor nezpronevěřil dosavadnímu vstřícnému postoji vůči městu, kde působí. 
Vystoupení při slavnostních příležitostech, vernisáže, ale také samozřejmě značné množství 
samostatných koncertů patří již k tradičnímu přehledu činnosti tohoto početného pěveckého sboru. 
Je obdivuhodné, že se početnost vystoupení oproti loňsku ještě zvýšila.
K těm prvně jmenovaným patřil např. výroční koncert Turnovská pecka, pro nějž sbor nastudoval 
Dvořákovu píseň ve společném vystoupení s Turnovským orchestrálním sdružením (březen). 
Podobný charakter měla účast na dubnovém slavnostním koncertu lomnického sboru Bořivoj 
(duben), při oslavě 100. výročí založení turnovské sokolovny (květen), 90. výročí založení 
Gymnázia Turnov (září). vernisáž výtvarníků z holandského Reeuwijku (muzeum, říjen), odhalení 
pamětní desky MUDr. Šolcovi (prosinec). Zpěváci uvítali i možnost častěji vystupovat v prostorách 
chrámu P. Marie. V dubnu a v září to byla Mozartova mše, 31. května mše Hausmannova a 
samozřejmě již tradiční vystoupení o Vánocích - štědrovečerní "půlnoční"a 25. 12. slavnostní 
vánoční Missa pastoralis F. X. Brixího.
Díky "Dvořákovcům" se také udržuje tradice Dvořákova Turnova a Sychrova - v letošním ročníku 
vystoupil sbor spolu s hostujícím sborem Vokál z Přerova v turnovském divadle 5. června v 
koncertě nazvaném Spojila nás hudba, v sobotu 6. června na zámku Sychrov při pietní vzpomínce 
na skladatele A. Dvořáka. Následujícího dne se pak konal koncert sborů liberecké oblasti a 
Pěveckého sboru Antonín Dvořák v galerii sychrovského zámku. Na této organizačně náročné akci 
se podílela Unie českých pěveckých sborů.
Velký úspěch a vysokou uměleckou úroveň měl i závěrečný vánoční koncert roku v městském 
divadle. Vánoční skladby a především Rybova mše Hej, mistře ve společném provedení sboru, 
Turnovského orchestrálního sdružení a s výbornými sólisty Evou Lédlovou, Danielem Balatkou a V. 
Voničkou byly v zaplněném městském divadle odměněny neutuchajícím potleskem.
K výjimečným zážitkům pro většinu členů Pěveckého sboru Antonín Dvořák patřilo nepochybně 
jejich vystoupení při slavnostním otevření nově rekonstruovaného náměstí. Slavná mše v kostele, 
celebrovaná biskupem Josefem Kouklem, a samozřejmě pak i vystoupení v rámci programu, který 
poté probíhal na náměstí, patřilo k vrcholným událostem v životě celého Turnova.



Kruh přátel hudby
Předseda: Karel Knop, Jana Zajícová

První polovina roku 1998 byla poznamenána úmrtím dlouholetého a zkušeného předsedy Karla 
Knopa. Zdálo se, že tradice koncertů vážné hudby, tolik let spojená s touto první oficiálně 
vyhlášenou osobností turnovské kultury, bude ohrožena nebo na čas přerušena. Práce se však bez 
prodlení ujal nový výbor v novém složení a v čele s Janou Zajícovou. Ta je nyní hlavní 
dramaturgyní a tak jako pan Knop, i ona vždy fundovaně na úvod koncertů promluví o programu a 
především představí právě vystupující osobnosti.
Koncertní sezóna přesahující z roku 1977 do první poloviny roku letošního pokračovala v 
nasmlouvaných programech. V rámci Dvořákova Turnova a Sychrova se podařilo zajistit navíc ještě 
pořad věnovaný vzniku Biblických písní. V prvních šesti měsících roku 1998 bylo návštěvníkům 
těchto koncertů nabídnuto: Turnovské orchestrální sdružení, Duo concertante, Pěvecký koncert H. 
Jonášové a V. Nalezence, Igor Ardašev (klavír), Academia trio, Pěvecký sbor Antonín Dvořák, 
Vznik Dvořákových Biblických písní. Až do dubna se koncerty konaly v neutěšeném sále Střelnice, 
ale od května se zase vážná hudba vrátila do rekonstruovaného divadla. První koncert nové sezóny - 
varhany a lesní roh - se v září konal v kostele sv. Mikuláše. A pak již opět divadlo: Komorní 
orchestr Sebastian Teplice, České kytarové duo a Soubor historických nástrojů Karmína.
Jistě pestrý program spolu s kulturním prostředím turnovského divadla přitahují stále větší počet 
stálých návštěvníků a předplatitelů (o 10%). To je v dnešní době zvláště potěšitelné. A tak si Kruh 
přátel hudby dokázal vlastními příjmy zajistit polovinu svého rozpočtu, který v letošním roce již 
přesáhl 100 tisíc korun. Daří se získávat i přízeň sponzorů (22.500,-Kč) a na tuto hodnotnou součást 
turnovské kultury přispělo ze svého rozpočtu i město (30.000,-Kč).
Kruh přátel hudby věnoval velkou pozornost programovému zajištění příští sezóny, aby minimálně 
devět koncertů bylo obsazeno nejen účinkujícími z Turnova, ale i kvalitními profesionály. Hudební 
dramaturgie odpovídá také záměrům Českého hudebního fondu, který dle možností turnovský Kruh 
přátel hudby podporuje.

Turnovské divadelní studio
41 členů, dětský soubor 27 členů
vedení: Petr Haken

Turnovské divadelní studio, které letos zaznamenalo již pátý rok své historie, pracuje při 
Turnovském kulturním středisku, navazuje na bohaté divadelní tradice Turnova. Snad se zde 
projevuje i tradice rodinná, kdy Petr Haken tvůrčím způsobem navazuje na dlouholetou činnost 
svého otce Mirka "Išuty" Hakena ve spolku divadelních ochotníků. V poslední době se v souboru 
objevilo více starších členů, a to nejen z řad bývalých studentů (Petr Christov, Martin Hybler), ale i 
dalších zájemců o ochotnické divadlo. Vedle Petra a Ivy Hakenových je to např. paní Věra 
Neumannová, MUDr. Jaromír Jodas, nestor souboru Míla Holas a další.
V divadelní sezóně 1997/98 bylo nastudováno pět nových inscenací, ve kterých se herci představili 
v 26 představeních - Vánoční hra turnovská (7x), Tancovačka (6x), Báchorka o lípě (8x) Kaubojka 
(4x), Alenka v šachu (1x). Dalších 30 představení bylo sehráno s tituly nastudovanými již v minulé 
sezóně. Nejčastěji byly uvedeny Lásky hra osudná (8x), Plavovláska (7x), O turecké vojně (7x), po 
čtyřech představeních Sen noci svatojánské a Alenka v zemi bláznů. Na domácí scéně se konalo 32 
představení a shlédlo je 5 300 diváků, 24 zájezdových představení navštívilo 3 500 diváků. V těchto 
inscenacích se vystřídalo na 70 herců, tedy většina členů souboru. Režii se věnuje nejen Petr Haken, 
ale celý realizační tým ve složení Iva Hakenová, Zuzana Folprechtová, Bohouš Lédl, Ota Liška j.h., 
Jarda Šilas Stuchlík, Martin Hybler, Pavel Hejl j. h.



Také v letošním roce se může divadelní studio pochlubit účastí i mnohými úspěchy na soutěžích a 
přehlídkách: Tanvaldský člunek - činohra pro děti (postup na národní přehlídku Popelka Rakovník), 
Modrý Kocour Turnov (postup na Šrámkův Písek), Divadelní Úpice, Jilemnické jaro, Lomnice nad 
Popelkou, Nový Bor, Šrámkův Písek a Šrámkova Sobotka - Festival poezie a mládí.
Mezi zajímavé zážitky patřil jistě zájezd do holandského Reeuwijku, kde členové studia zastupovali 
pantomimou Plavovláska Turnov při jarních oslavách narozenin královny (spolu s Taneční školou 
ILMA) nebo poznávací zájezd na festival do Avignonu.
Členové souboru se zúčastnili několika divadelních studijních seminářů a soustředění - např. 
semináře v rámci Hronova či pravidelné režijní školy Impuls Hradec Králové.
Vlastní umělecká činnost i tyto různé zdroje odborného vzdělávání přinášejí také další výsledky. 
Několik členů souboru bude skládat přijímací zkoušky na různé umělecké školy, např. mladý 
student gymnázia Mario Kubaš na studium herectví pražské DAMU ( počátkem roku 1999 byl 
přijat). Někteří mladší členové jsou přihlášeni do amatérské herecké školy, kterou vede Milan 
Schejbal, umělecký šéf Divadla ABC.
Výjimečnou událostí v životě Turnovského divadelního studia patří na počátku roku regionální 
přehlídka mladého divadla Modrý kocour, letos již třetí ročník ve dnech 23. - 25. ledna. Vyžaduje 
náročnou organizační přípravu a plné nasazení většiny starších členů souboru. Turnovští se 
letošního ročníku zúčastnili soutěžním představením Tancovačka, které jim zajistilo účast na 
Šrámkově Písku. Příjemný lednový víkend nabídl 13 představení a poprvé také dva odborné 
semináře - seminář divadelní režie (prof. Císař, DAMU), rozborový seminář (P. Hejl ad.). 
Organizátoři samozřejmě také srdečně zvou turnovskou veřejnost, ta však zatím, bohužel, zůstává 
poněkud chladná. Doufejme, že stále kvalitnější program tuto situaci postupně zlomí a Modrý 
kocour se zařadí mezi výjimečné kulturní události celého Turnova.

Spolek divadelních ochotníků Antonín Marek

Ani v letošním roce se nepodařilo činnost oživit, a tak se jako v minulých letech soustředila činnost 
několika nadšenců na vystoupení ve vzpomínkových večerech pořádaných Spolkem rodáků. 
Autorsky je opět zajišťoval Mirek "Išuta" Haken a Vojtěch Ron.

Loutkářský soubor Na židli
17 členů ( z toho 4 děti), 5 čestných členů
Vedoucí: Petr Záruba

Soubor Na židli oslavil letos 20 let své historie, tedy úctyhodná doba, po kterou se více či méně 
aktivněji snažil dělat radost malým ale i dospělým milovníkům loutkového divadla. Sedmnáct 
aktivních členů souboru sehrálo úctyhodných 59 představení, které shlédlo více než 3 tisíce diváků. 
Na dvou přehlídkách - dubnovém Turnovském drahokamu a na Loutkářské pouti na Dlaskově 
statku v Dolánkách u Turnova sehráli pozvaní účastníci dalších 20 představení pro 1616 diváků.
Osmý ročník Turnovského drahokamu se konal ve dnech 18. a 19. února. V turnovském divadle 
mohli diváci shlédnout 9 představení, a to nejen v podání domácích souborů Na židli a Čmukařů 
(Perníkové chaloupka, Medvídek PÚ), ale i souborů z Jaroměře, Liberce, Jablonce, Jičína, Benátek 
n. J. a Českého Dubu.
Nesmírnou obětavost všech členů souboru si vyžádala letošní výjimečná akce - prázdninová 
víkendová představení na zámku Hrubý Rohozec a na Frýdštejně. Bylo jich celkem 16, na Hrubém 
Rohozci se pro velký zájem totiž jednotlivá představení většinou třikrát opakovala. Celkem při nich 
bylo napočítáno přes osm stovek diváků. K dobré tradici také patří bezplatná představení pro dětský 
stacionář, malé pacienty v Městské nemocnici a v Lázních Železnice.



Loutkářský soubor Čmukaři
D. Weissová, J. "Motejl" Ipser

Čmukaři patří trvale k vrcholným aktivitám loutkářské amatérské scény bezesporu v 
celorepublikovém měřítku. Autorská i organizační činnost spočívala i letos na výše uvedených 
protagonistech. Nikdy ani letos se nezříkali přijet se svým "dvoukolákem" rekvizit například do 
Dolánek - nechyběli na Loutkářské pouti svých kolegů nebo na Turnovském drahokamu, jejich 
vtipná pohádka o drakovi patřila k tomu nejlepšímu, co mohli vidět účastníci Turnovské pecky.

Turnovské orchestrální sdružení
Dirigent: Jan Basista Novotný

Orchestr vystoupil již tradičně 21. ledna v celovečerním programu Turnovského hudebního večera. 
Bohužel ještě v sále Střelnice, což přece jen nebylo nejvhodnější prostředí pro vážnou hudbu. 
Kvalitní výkon hudebníků i bezprostřední slova dirigenta, který svým originálním projevem 
jednotlivé skladby uváděl, vyvolaly živý ohlas u poměrně početného publika. Zároveň bylo možné 
ohodnotit, že úroveň souboru ve srovnání s minulým rokem opět stoupla. Také proto a samozřejmě i 
díky dirigentovi, členovi orchestru Divadla F. X. Šaldy, se podařilo uskutečnit společný koncert s 
vynikajícím libereckým pěveckým sborem Kvintus. Šlo o vánoční program na malé scéně tohoto 
libereckého divadla, který měl u diváků v zcela zaplněném hledišti výborný úspěch.

Lédl Jazz kvartet
Vedoucí: Bohumil Lédl

Tento jazzový orchestr, který již svým obsazením převýšil v názvu inzerovaný kvartet, patřil k 
oblíbeným turnovským jazzovým uskupením. Vystoupil na několika muzejních vernisážích, na 
Turnovské pecce a samozřejmě i v samostatných koncertech.

Jazz Kvintet
Vedoucí: Josef Uchytil

Orchestr se předchozímu podobá žánrem, ale již ne výběrem skladeb, způsobem interpretace i 
složením. Jeho členové, dříve studenti turnovského gymnázia, nyní pražských vysokých škol, 
představují nejmladší generaci turnovských jazzových muzikantů.

Seno

Trojice "třicátníků" - Jan Mašek, Jaroslav Kotek, Pavel Navratovič, produkujících zvláštní hudbu, 
kterou by snad bylo možné označit jako alternativní. Jejich skladby jsou spíše založené na fantazii a 
improvizaci. Zatím asi tato skupina nevstoupila do povědomí Turnováků, ale své příznivce si již 
určitě našla.



Český svaz chovatelů, ZO Turnov I
40 členů
Předseda: Ladislav Šic

Místní organizace chovatelů patří k aktivním turnovským spolkům. V minulém roce konečně 
skončilo zdlouhavé vyjednávání s majitelem pozemku, na němž byl v minulosti postaven 
chovatelský areál, a chovatelům se podařilo tento pozemek koupit. Konečně tedy byli "ve svém" a 
celý areál začali dále zušlechťovat. Pomocí těžké techniky se jim podařilo přesadit stříbrný smrk, 
který zůstal mimo areál, a snaží se o parkovou úpravu celého pozemku.
Vrcholem celoroční práce jsou vždy dvě regionální chovatelské výstavy. Ta červnová je vždy hojně 
využívána školní mládeží a slouží mimo jiné k doplnění školní výuky před letními prázdninami. 
Letos se jí zúčastnilo na 60 vystavovatelů. Listopadová výstava měla ještě četnější zastoupení. 
Zúčastnilo se jí 80 chovatelů. Obě výstavy si přišlo prohlédnout 1.200 návštěvníků, což svědčí o 
oblibě takovýchto akcí v regionu Turnovska.

Český svaz chovatelů, ZO Turnov II
30 členů
Předseda: Zdeněk Pařízek

Organizace pracovala ve dvou odborech - chovatelé exotického ptactva a chovatelé holubů. 
Zatímco prvně jmenovaní datují počátek své činnosti do 60. let, "holubáři" pracovali v Turnově již 
v době mezi válkami. Ke konci 70. let si vybudovali klubovnu ze staré "slepičárny" v 
Nudvojovicích a zde se dodnes scházejí. Svou činnost prezentovali, tak jako každým rokem, na 
výstavě ve víceúčelové budově v Daliměřicích.

Česká numismatická společnost, pobočka Turnov
Předseda: J. Bukvic

Turnovská pobočka zůstává ve stabilním členském složení, přirozený úbytek je vždy nahrazen 
novými zájemci.
Pověření členové pokračovali v práci na dlouhodobém úkolu při dokumentaci medailérských 
památek regionu Český ráj.
Pobočka má svou odbornou knihovnu, která byla letos obohacena o sedm nových titulů. K 
nejvýznamnějším patří publikace o korunovačních ražbách panovníků od r. 1528 do r. 1918.
Pobočka pro své členy zajistila u ČNB nově vydávané stříbrné pamětní mince, mezi nimi 
nejzajímavější 200,-Kč k 650. výročí Univerzity Karlovy.
Pobočka se aktivně zúčastnila i výstavy "Stříbro v technice a v umění" v okresním muzeu, kde byla 
i část numismatická. Někteří členové sem zapůjčili vzácné stříbrné mince a medaile. V zahajovací 
den výstavy proběhl i odborný seminář, kde předseda pobočky přednesl zajímavou přednášku na 
dané téma.
V průběhu tohoto roku bylo uspořádáno 10 členských schůzí, jejichž součástí byly i odborné 
přednášky, informace o zajímavé odborné literatuře i aukce numismatického materiálu.



Klub českých filatelistů

Klub českých filatelistů pracoval pod vedením předsedy Jaroslava Mojsla st., a to jak se staršími 
členy, tak se školní mládeží. Již pátým rokem se v restauraci Sokolovna konají čtyřikrát do roka 
oblíbené sběratelské burzy, kde je možno prodat, koupit či vyměnit nejen poštovní známky, ale také 
pohlednice, dopisy, peníze a odznaky. I letos se účast pohybovala kolem padesáti zájemců, mezi 
nimiž nechyběli ani ti nejmladší sběratelé.
Vedení klubu, především jeho předseda, již tradičně věnoval velkou pozornost těm nejmladším. 
Chlapci - členové Klubu mladých filatelistů - se scházejí každý týden v I. základní škole pod 
patronací Střediska pro volný čas dětí a mládeže.
Členové Klubu mladých filatelistů již před dvěma lety vytvořili exponát Pošta v Turnově v rozsahu 
32 listů. K letošním úspěchům bezesporu patřilo 1. místo v oblastním kole Filatelistické olympiády 
v Pardubicích (25. dubna). Již po několik let je nejúspěšnějším členem Klubu mladých filatelistů v 
Turnově Radek Černý z Vitanovic, který již po čtyři roky sklízí se svým exponátem "Vlakové 
pošty" úspěchy na mezinárodních výstavách po celém světě. I to je vzorná reprezentace našeho 
města.

PROPAGACE MĚSTA, TISK, TELEVIZE

Městské informační středisko
3 stálí zaměstnanci, v sezóně brigádníci
Vedoucí: Ing. Pavla Bičíková

Městské informační středisko se během necelých čtyř let vypracovalo na významnou turnovskou 
instituci, působící iniciativně ve všech oblastech cestovního ruchu a významně propagující nejen 
Turnov ale celou oblast Českého ráje. Zásluhu na tom mají nejen finance věnované na tuto činnost z 
městského rozpočtu, ale především lidé, kteří jeho chod zajišťují. A tak na tomto místě nesmí 
samozřejmě chybět jméno Ing. Pavly Bičíkové, která v jeho čele stojí od samých počátků.
MIS poskytuje služby během letní sezóny po celý týden, mimo sezónu 5 - 6 dnů v týdnu v tomto 
stabilním rozsahu: informace o Českém ráji, možnosti stravování a ubytování včetně 
zprostředkování těchto služeb, informace o kulturních a sportovních akcích (včetně předprodeje), o 
autobusových a vlakových spojích, rozšiřuje databázi informací o turnovských firmách. Je zde 
možné koupit mapy a průvodce, ale i uzavřít smlouvu na odvoz odpadu či koupit známku na odvoz 
popelnic. Již z toho přehledu vyplývá, že toto pracoviště slouží nejen turistům, ale v nemalé míře i 
místním občanům.
Tato náplň činnosti, která vyžaduje i hodně práce při získávání potřebných informací, je však 
doplňována takovými aktivitami, které bezesporu přesahují činnost běžného informačního střediska 
ve městech velikostí s Turnovem srovnatelných.
Turnovské středisko se od počátku prosazovalo jako informační středisko celého Turnovska, popř. 
velké části Českého ráje. Tak se přirozenou formou prosazovalo město Turnov jako centrum celé 
oblasti, pro kterou by měl být cestovní ruch životně důležitou součástí ekonomiky.
K tomuto postavení významně přispívá spolupráce se subjekty pracujícími na poli cestovního 
ruchu. Kromě České centrály cestovního ruchu je to především sekce cestovního ruchu Euroregionu 
Nisa, s jehož pomocí je např. postupně vytvářen jednotný informační systém. Podařilo se získat 
grant z fondu Phare ve výši 180 tis. korun, díky němuž se Turnov a Český ráj prezentovaly na 
veletrzích cestovního ruchu nejen v Praze, ale i v Lipsku, Jeleniej Gore a v německém Görlitz. 
Podobně se podařilo získat ze stejného fondu i finance na vydání propagačního materiálu o 
cyklotrasách v celém Euroregionu Nisa. Právě cykloturistika se zdá být jedním z programů, které by 



vzhledem k rostoucímu zájmu o tento sport mohly významně podpořit rozvoj cestovního ruchu v 
celém Českém ráji. Sdružením finančních prostředků od okresních úřadů na území Českého ráje a 
Správy CHKO Český ráj ve výši 80 tis. korun, což pro Ing. Bičíkovou jistě nebylo vůbec 
jednoduché, se podařilo zajistit značení 250 km cyklotras v tomto regionu.
Právě takovéto praktické příklady by mohly postupně přivést města a obce Českého ráje k užší 
spolupráci v oblasti cestovního ruchu popř. i při řešení jiných problémů. V druhé polovině roku byl 
vývoj událostí urychlen vlastní činností České centrály cestovního ruchu. Ta totiž vytvářela tzv. 
marketingové turistické regiony, ale Český ráj tu jako celek neměl místo. V té chvíli asi nejrychleji 
zareagovala Ing. Bičíková, které se podařilo zaktivizovat členy dosavadního Sdružení měst a obcí 
Český ráj a také Okresní úřad v Jičíně. Bleskurychlé jednání a okamžitý tlak na centrálu měly 
úspěch. Český ráj v přirozených hranicích bez ohledu na hranice správní se objevil mezi 14 
turistickými regiony, které budou prezentovány při všech aktivitách cestovního ruchu, jichž se náš 
stát prostřednictví centrály účastní. V závěru roku se pak začala připravovat přeměna bývalého 
sdružení měst a obcí na sdružení s rozšířenou členskou základnou (občanská sdružení, 
podnikatelské subjekty ad.), které bude společně vyvíjet činnost vedoucí k rozvoji cestovního ruchu 
v celém Českém ráji.
Jako každoročně zahájily letošní rok dvě výstavy cestovního ruchu - Regiontour Brno (leden) a 
Holiday World (únor). Vedle dalších již zmíněných veletrhů měla velký úspěch samostatná 
prezentace Českého ráje v Belgii. Navázané kontakty s Českým centrem v Bruselu vedly k 
nastartování výstavy, která bude po dva roky putovat po belgických středních školách. Zdá se, že 
právě země typu Holandska, Dánska, Belgie mohou v budoucnu tvořit početnou základnu 
potencionálních zájemců o návštěvu naší republiky.
S dobrým ohlasem se však setkala i jedna ze zajímavých propagačních akcí přímo doma. Ve 
spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu byl 13. srpna uspořádán první regionální den v 
Českém ráji - propagační návštěva tuzemských i zahraničních novinářů. Návštěva turnovského 
muzea,zámku Hrubý Rohozec, okružní jízda krajinou včetně projížďky na kolech - to vše vzbudilo 
u všech účastníků příznivý ohlas.
Propagačních akcí bylo tedy letos jistě hodně a je jisté, že jejich různorodost dává předpoklad k 
tomu, aby bylo osloveno co nejširší spektrum potencionálních zákazníků.
Také v letošním roce vydalo MIS několik kvalitních propagačních materiálů tradičně zaměřených 
na Český ráj: Turnovsko - Český ráj, plakát Český ráj, brožura Český ráj, kulturní přehled. 
Vícejazyčné mutace kvalitním způsobem propagují náš kraj, který čeká na tuzemské i zahraniční 
návštěvníky. Jestli zde pak budou spokojeni, je trochu jiný problém, kvalita služeb a bohatá 
programová nabídka jsou nezbytným předpokladem případného úspěchu.

Sdružení měst a obcí Českého ráje
29 členů
Předseda: starosta Turnova JUDr. Václav Šolc

Během první poloviny roku vyvíjelo sdružení minimální činnost, ale během letních měsíců nastal 
zásadní obrat. Oživení činnosti bylo vyvoláno nezájmem České centrály cestovního ruchu o 
turistický region Český ráj, který neměl mezi nově vytvářenými marketingovými regiony vůbec 
existovat. Vedoucí Městského informačního střediska Ing. P. Bičíková okamžitě s pomocí jednatele 
sdružení prom. fil. V. Jenšovského zorganizovala setkání členů, kteří se dohodli na společném 
postupu v jednání s centrálou. Tato okamžitá reakce a společný tlak na centrálu cestovního ruchu 
byly nakonec úspěšné. Český ráj byl ve svých přirozených hranicích (bez ohledu na hranice 
správní) nakonec ustanoven jako jeden ze 14 turistických regionů naší republiky, které budou 
základními jednotkami pro oblast cestovního ruchu.
V souvislosti s těmito novými podmínkami proběhlo několik jednání členů sdružení ve snaze hledat 



nové cesty a způsoby činnosti Sdružení měst a obcí Českého ráje. I když se do konce roku zatím 
nepodařilo dospět k výsledku, který by byl přijatelný pro většinu, jevila se jako možná cesta otevřít 
sdružení i jiným zájemcům a plně se soustředit na společné aktivity v oblasti cestovního ruchu.

Euroregion NISA

Turnov pokračoval ve svém členství v tomto sdružení, i když doposud spíše jen formálně. Pouze 
vedoucí MIS Pavla Bičíková byla člemkou komise cestovního ruchu, ale Turnov jako Město se v 
žádných vedoucích orgánech tohoto sdružení neangažoval. A tak se hlavní aktivity odehrávaly na 
poli cestovního ruchu - např. získání grantu na společnou účast s Libercem a Jabloncem na 
veletrzích cestovního ruchu. Muzeum zase získalo příspěvek na pořádání Staročeských trhů, v 
jejichž kulturním programu vystoupil soubor Lužických Srbů Domowina. Možná svým 
rezervovaným postojem Turnov o mnohé výhody, které by plynuly z tohoto sdružení, přišel.

Kontakty Turnova se zahraničím

K propagaci města i k obecným společenským aktivitám bezesporu patří vzájemné vztahy města k 
zahraničním partnerům, které probíhají ve dvou úrovních. První je samozřejmě kontakt oficiální 
podepřený většinou vzájemnou dohodou o spolupráci. Takový kontakt byl v minulosti pouze s 
holandským městem Reeuwijk a tento stav se nijak nezměnil. Na jaře byli Turnováci pozváni k 
obvyklým oslavám narozenin holandské královny. Vyjeli tam členové TDS (pantomima 
Plavovláska) a zástupci Taneční školy ILMA. Na podzim přijeli zástupci Spolku přátelství z 
Reeuwijku, aby se zde zúčastnili vernisáže výstavy, na SUPŠ dohodli ražbu pamětních mincí k 
výročí svého města. Se zástupci nově utvořené komise městské rady pro zahraniční kontakty 
Turnova projednali hlavní společné akce v příštím roce.
Na počátku prosince přijelo několik Holanďanů znovu a byli mimo jiné ohromeni novým vzhledem 
turnovského náměstí. Příští rok by se měli zástupci spřáteleného města zúčastnit Turnovských 
staročeských trhů, Turnováci pak předvést reprezentační program při oslavách výročí Reeuwijku v 
závěru srpna.
V druhé rovině pak probíhají především přátelské kontakty na úrovni škol (Gymnázium, ISŠ, 
OAHŠ) nebo spolků a tělovýchovných jednot především na výměnné bázi.

Hlasy a ohlasy Turnovska
Šéfredaktor: Václav Feštr

Tento měsíčník dostal letošním rokem nejen nový název, ale především novou náplň a zcela novou 
grafickou úpravu. I nadále vychází s finanční spoluúčastí města - letos to byl příspěvek ve výši 250 
tis. korun, oficiálním vydavatelem je Turnovské kulturní středisko.
Tato tiskovina vychází měsíčně a je distribuována především na území města Turnova, část nákladu 
je předplatitelům zasílána poštou.
Hlavním spolupracovníkem šéfredaktora je fotograf a bývalý novinář z Pojizerských listů Pavel 
Charousek. Mezi dopisovatele patří M. Brunclík (RTT), Vlastimil Brůček, Eva Kordová (knihovna), 
R. Drašnar (OAHŠ), Vl. Jakouběová a H. Maierová (muzeum) a další. Redakci vede pracovnice 
TKS L. Kefurtová. Je zřejmé, že jsou doposud využíváni pro veškerou práci na HOT především 
pracovníci TKS a samozřejmě i technické vybavení této městské instituce. To vše jistě všechny 
zúčastněné pracovně velice zatěžuje, ale profesionální práce se odráží na celkové úrovni tohoto 
měsíčníku.
Hlavní slovo mají především čtenáři, a jejich názor je jasný. Náklad stoupl během roku o 500 



výtisků a dosáhl tak čísla 1.800. Jedno číslo pro předplatitele stálo 12,- Kč, v přímém prodeji 15,-
Kč. Obsah byl rozšířen na 60 stran a kromě pravidelných rubrik věnovaných činnosti 
zastupitelských orgánů a MěÚ, jako např. sloupek místostarosty, Město Turnov informuje, 
nadhledníček, názory a polemiky apod., tu najdeme společenskou rubriku, hlasy a ohlasy, 
medailonky P. Charouska "Češi Českého ráje", test restaurací, rozhovory, turnovskou galerii 
místních výtvarníků. Uvnitř pak byla všita kulturní programová příloha.
I když byly Hlasy kritizovány, např. Pojizerskými listy a také stranou Volby pro město, jako 
oficiální tisk financovaný městem a tedy píšící v jeho službách, soudný člověk by asi musel tento 
názor odmítnout. Vedení města, rada a další nikdy nezasahovali redakci do obsahu, autorům byla 
ponechána naprostá novinářská svoboda. To se bezesporu projevovalo v názorové různosti 
jednotlivých příspěvků včetně těch vůči radnici kritických. Jakékoli "područí" městu by jistě 
okamžitě poznali především sami čtenáři, a jistě by se jejich názor negativně projevil v jejich zájmu 
o tuto tiskovinu.

Krkonošské noviny
Pracovník turnovské redakce: Otakar Grund

Články s místní tématikou zvýšily jistě zájem o tyto noviny, které také přinášejí celostátní 
zpravodajství. Od počátku letošního roku se zde objevila jednou za dva týdny turnovská příloha, 
která měla spíše vlastivědný charakter, podobně jako dříve příloha Pekařovy společnosti Českého 
ráje v Pojizerských listech. Vedle O. Grunda se na jejím obsahu nejvíce podílel prom. fil V. 
Jenšovský, za Spolek rodáků M. Haken a pracovníci muzea. Čtenáři zde pravidelně nacházeli i 
fotografie z místních událostí. I když zpravodajská úroveň byla někdy diskutována, nelze 
opomenout skutečně výjimečný zájem O. Grunda o události z nejrůznějších oblastí života města. S 
nezbytným fotoaparátem a blokem jej mohli Turnováci téměř denně vidět, jak spěchá, aby mu něco 
důležitého neuniklo.

Pojizerské listy
Šéfredaktor: Mgr. Jiří Vlasák

Vždy ve středu, někdy již v úterý odpoledne, bylo na pultech nové číslo s regionálním 
zpravodajstvím, kulturními zprávami, dopisy čtenářů a sportovní stránkou. Soukromý vydavatel - 
firma Omikron NV, s.r.o., představovaná pány Novotným a Vaníčkem, i osoba šéfredaktora vtiskly 
tomuto tradičnímu týdeníku Turnovska a Pojizeří poněkud jednostranné zabarvení. Hlavní náplní 
byla kritika turnovské radnice, zvláště pak stránka dopisů čtenářů. Ta se stala tribunou pro 
nesmiřitelné kritiky J. Kunetku, V. Jenšovského a I. Turnovce. Postupně se vyhrotily i vzájemné 
vztahy s RTT a názorové přestřelky zaznívaly z obou těchto turnovských médií.
Tradičně si Pojizerské listy udržovaly kvalitní úroveň sportovního zpravodajství na posledních 
stránkách jednotlivých čísel.

Od Ještěda k Troskám, vlastivědný sborník
Šéfredaktor: prom. fil. Václav Jenšovský

V letošním roce se opět podařilo redakční radě zajistit poměrně kvalitní obsahovou úroveň tohoto 



sborníku, který společně vydávají nadace Fond Českého ráje a Rozvoj Českého ráje, Okresní 
muzeum Českého ráje a Správa CHKO Český ráj v Turnově za podpory Rady Sdružení měst a obcí 
Českého ráje. Kromě příspěvku od MěÚ se podařilo v letošním roce získat i finanční grant z fondu 
Open Fund Society v Praze. Hlavní finanční zajištění však plyne z reklam a od sponzorů, jejichž 
zajišťování skutečně závisí především na aktivitě šéfredaktora tohoto sborníku.

Regionální televize Turnov
Provozovatel: JUDr. Milan Brunclík

Zdá se , že tato televize se již stala součástí velké části života občanů a výjimečným turnovským 
fenoménem.
Město Turnov podobně jako loni zvýšilo částku, kterou přispívalo na provoz televize na 750 tisíc 
korun. Rada pro RTT zároveň vedla poměrně komplikovaná jednání o smlouvě, která by stanovila 
pravidla vysílání pro následující dva roky. Dr. Brunclík usiloval o uchování maximální nezávislosti, 
často kritizoval radu, že se chce vměšovat do jeho nezávislých práv. Zároveň ale bylo nutné nalézt 
společné vazby, možnosti města projevit své názory v případě potřeby apod. V dubnu letošního 
roku byla konečně podepsána smlouva na zajištění vysílání do konce roku 1999 a RTT v ní měla ze 
strany Města zajištěnou právní a finační jistotu na dva roky dopředu.
JUDr. Brunclík se především od jarních měsíců značně emotivními komentáři zapojil do událostí 
jarních měsíců - tehdy část zastupitelů usilovala o odvolání starosty JUDr. Šolce, a tento způsob 
osobně zaujatého komentování vnášel do vysílání stále častěji. Jednalo se např. o pozdější rozpory 
se zástupci Volby pro město, s redakcí a vydavateli Pojizerských listů apod., které nabývaly stále 
vyhrocenějších rozměrů. Přes to všechno je nutno konstatovat, že většina relací RTT zůstávala 
velmi kvalitní. Dr. Brunclík navíc zpracovával i zajímavé a osobité dokumenty - v srpnu to byly 
besedy s různými osobnostmi na Dlaskově statku v Dolánkách, vzpomínka na srpen 1968 a 
výjimečnou hodnotu měla poeticky laděná relace o návratu kašny a sochy P. Marie na turnovské 
náměstí.
Letošní problémy vyvrcholily nedlouho před komunálními volbami v měsíci říjnu. Nejdříve JUDr. 
Milan Brunclík dvakrát uzavřel svou relaci osobním vystoupením a zdůrazněním svého 
mecenášství, a to nejen této televize, ale v podstatě všeho "na co městská pokladna nestačí". 
Nakonec dne 6. října oznámil Dr. Brunclík místostarostovi, že tohoto dne večer ukončí vysílání, 
"neboť se rozhodl okamžitě zastavit mecenášskou podporu RTT. Důvodem jsou urážlivé výpady a 
politické nátlaky na mou osobu, které naprosto neomluvitelným způsobem dehonestují vše, co jsem 
na úkor vlastního pohodlí, zdraví a rodinného konta pro město Turnov, náš region obětoval".
Zdálo se, že turnovská televize se blíží ke svému zániku. Přesto se vedení města, Rada pro RTT i 
zastupitelé snažili nalézt z této složité situace nějaké kladné východisko. Během krátké doby se 
podařilo dospět alespoň k dočasnému řešení. Vysílání obnovila v pátek 16. září Aspera TV, s.r.o., 
zastoupená jednatelem JUDr. Brunclíkem, za předpokladu, že městské zastupitelstvo v závěru 
měsíce schválí alespoň minimální navýšení dosud rozpočtované částky alespoň o 150 tisíc korun. 
Tak se také stalo, RTT zajistila maximální informovanost o účastnících v komunálních volbách 
(šoty jednotlivých stran i společnou besedu v divadle). Až do konce roku mohli občané Turnova, ale 
i blízkých Příšovic, sledovat dvakrát týdně (úterý, pátek) obvyklé zpravodajské relace, na které byli 
již po tři roky zvyklí.



Kronika Města Turnova za rok 1998 - VIII. SPORT

Turnovský sport prožil i v roce 1998 bohatý rok na události a úspěchy, sportovcům se samozřejmě 
nevyhnuly i prohry. Svou bohatou činností a nabídkou vytvářejí sportovní jednoty a kluby spolu s 
kulturou důležité zázemí pro aktivity zdejších občanů. V Turnově vyvíjelo svou činnost 11 
samostatných sportovních klubů. Jejich členy je 3.259 obyvatel Turnova, ve sportovních zařízeních 
sportuje však téměř dvojnásobek občanů včetně školní mládeže. V úvodu zmíníme nejdříve dvě 
události.
Turnovským atletům se podařilo v tomto získat částku potřebnou k pokrytí atletického oválu 
povrchem MONDO, což bude realizováno v roce 1999. Spolu s příspěvkem města ve výši 4 mil. 
korun to bude celkem 12 mil. korun. K urychlení výstavby došlo vzhledem k náhlému úmrtí 
českého olympionika Ludvíka Daňka, který na turnovském stadionu v hodu diskem vytvořil v roce 
1963 svůj světový rekord. Turnovský oddíl se dohodl s Atletickým svazem, že rekonstruovaný 
stadion ponese jeho jméno a v polovině září 1999 bude zahájen jeho provoz mezinárodním 
atletickým mítinkem. Tato událost vpodstatě pobídla Atletický svaz k poskytnutí slibovaného 
příspěvku v plné výši již v letošním roce.
Druhou událostí bylo tradiční vyhlášení každoroční ankety "Sportovec roku 1998", které se konalo 
ve čtvrtek 18. března 1999 v sále SUPŠ. Pravdou je, že mnozí občané vědí o úspěších předních 
turnovských sportovců mnohdy jen minimum. A je samozřejmé, že právě takovéto slavnostní 
oceňování mladých sportovních nadějí a těch nejúspěšnějších závodníků i zasloužilých trenérů 
právě k propagaci sportu mezi veřejností významně přispívá.
Výstižně popsal atmosféru večera v dubnových Hlasech a ohlasech jejich šéfredaktor a člen TJ 
Turnov Václav Feštr: "Sál Šperkárny byl příjemně zaplněn nedočkavými sportovci. A kdo zvítězil? 
Tato anketa má, jak jinak, nejen přesná pravidla, ale přímo soutěžní podmínky. Na rozdíl od svých 
kulturních kolegů jsou sportovci zvyklí soutěžit ve všem a s každým, jsou ochotní a zvyklí přijímat 
porážky i vítězství bez zjevného znechucení, i když občasný chvilkový pocit ukřivdění může být 
patrný.
Poněkud netradičně byl začátek této akce pouze o 10 minut opožděn, což její organizátor Karel 
Štrincl neopomněl hned v úvodu připomenout, aby pak po téměř tři hodiny zasvěceně, neformálně a 
s jistou noblesou celý večer moderoval. Na jevišti se střídaly hvězdy a hvězdičky z řad turnovských 
sportovců. Vždyť se vyhlašovalo celkem pět kategorií. Kromě nejlepšího sportovce ještě nejlepší 
kolektiv, trenér, sportovní akce a naděje roku. Celý večer svou muzikou zpříjemnili mladíci 
studentského Jazz Kvintetu."

Výsledky ankety:
Nejlepší sportovec
1. Petr STEHLÍK - koulař AC Turnov
2. Jakub OMA - radioorientační oddíl TJ Turnov
3. Aleš DRAHOŇOVSKÝ - běžec AC Turnov

Nejlepší sportovní kolektiv
1. Družstvo mužů - atleti AC Turnov
2. Družstvo žen stolního tenisu TJ Sokol Turnov
3. Družstvo starších žáků v judo TSC Turnov
Sportovní naděje
1. Blanka FOLPRECHTOVÁ - oddíl radioorientačního běhu TJ Turnov
2. Dušan KRÁL - vrhač AC Turnov
3. Radek MÜLLER - taneční a pohybová škola ILMA Turnov

Trenér roku
1. Milan DRAHOŇOVSKÝ - trenér běžců AC Turnov



2. Dušan KRÁL - trenér vrhačů AC Turnov
3. MUDr. Jana OMOVÁ - trenérka radioorientačních běžců TJ Turnov

Sportovní akce roku
1. Turnovské memoriály 98 - AC Turnov
2. Turnovská liga v malé kopané - FC Dalmach TJ Turnov
3. Mistrovství ČR žen a dorostenek v judu - TSC Turnov

Atletický klub - AC Turnov

Úspěšný turnovský sportovní klub prožil rok bohatý na dobré výsledky. V jeho dresu startuje více 
než 200 aktivních závodníků. Široká členská základna je však tvořena již od těch nejmenších (50 
dětí), přes žactvo, dorost až po dospělé. Patří sem však i trenéři, funkcionáři a další příznivci klubu.
K největším úspěchům patřilo bezesporu 4. místo družstva A mužů v extralize České republiky před 
takovými soupeři jako jsou Olymp Praha, Liaz Jablonec, Slávia Praha a AC Karlovy Vary. V 
dosavadní historii dosud také nebylo nikdy zaznamenáno 15 medailí z Mistrovství ČR, které 
závodníci klubu získali letos.
Družstvo B obsadilo ve II. lize 5. místo a pro rok 1999 bude startovat v oblastním přeboru jako 
"zásobárna" závodníků pro doplnění družstva vyššího.
Své postavení ve II. lize si vylepšilo družstvo žen, které postoupilo z 5. na 3. místo. Druhým 
místem v oblastním přeboru se družstvo juniorů připravilo o postup do přeboru ČR.Naproti tomu 
dorostenky si druhým místem v oblastním přeboru zajistily postup do semifinále ČR, kde obsadily 
10. místo.
Do závodní činnosti klubu se aktivně zapojují i žáci a žákyně, a to v oblastních přeborech.
K nejúspěšnějším jednotlivcům patřili i v tomto roce Lukáš Melich a Antonín Žalský, kteří 
reprezentovali republiku na Mistrovství světa juniorů ve francouzském Anency a obsadili v silné 
konkurenci 10. a 18. místo v hodu kladivem a hodu diskem, i když startovali v této věkové kategorii 
teprve prvním rokem. Uveďme alespoň výčet nejúspěšnějších:
Kamila Kolníková - mistryně ČR v hodu kladivem dorostenek - 54,48m (nový čes.rekord)
Lukáš Melich - mistr ČR juniorů v hodu kladivem - 70,20 m
Antonín Žalský - mistr ČR juniorů v hodu diskem - 50,32 m
Tomáš Balcar - mistr ČR juniorů v běhu na
400 m - 48,40 s
Dušan Král - mistr ČR žáků v hodu kladivem - 56,04 m
Petr Stehlík - mistr ČR mužů ve vrhu koulí, v hale - 18,30 m, mistr ČR mužů ve vrhu koulí, na 
dráze - 18,84 m
Jan Vlačiha - mistr ČR juniorů ve skoku vysokém, v hale-205 cm
Mladí atleti byli úspěšní i na jediném mezistátním utkání juniorů do 19 let, které se konalo v Řecku. 
Melich zde vybojoval 1. místo v hodu kladivem, 2. místo obsadil Balcar v běhu na 400 m, 4. v hodu 
diskem byl Žalský.

Vedení klubu si však kromě zajištění vlastní závodní a sportovní činnosti předsevzalo nejednoduchý 
cíl. Vedle udržování kvalitního tenisového kurtu a dobře vybaveného fitcentra má v plánu položení 
nejmodernějšího povrchu Mondo, který dosud v republice nikde není, na atletický ovál stadionu v 
rozpočtovaných nákladech 12 - 13 mil. korun. Do letošního roku se podařilo tímto povrchem 
vybavit sektory pro jednotlivé disciplíny, což stálo asi 6 mil. korun. Celé 4 miliony dokázal klub 
vydělat vlastní hospodářskou činností a zabezpečit i kvalitní činnost sportovní, 2 mil. přidalo 
Město. Nyní však přichází etapa nejnáročnější, a tak se v letošním roce vedení klubu muselo 
věnovat především náročným jednáním, v jejichž závěru by bylo zajištění potřebných finančních 



prostředků. ČSTV by mělo pro příští rok přispět částkou 4 mil., stejně tak i Město. Teprve úmrtí L. 
Daňka posunulo jednání kupředu. Turnovu byla ze strany ČSTV přislíbena celá částka (8 mil. 
korun) na položení povrchu Mondo.

TJ Turnov

719 členů
Předseda - RNDr. Otto Jarolímek

Tělovýchovná jednota Turnov věnuje dokumentaci své bohaté činnosti hodně péče - pravidelná 
ročenka je chvályhodným počinem a jednota je v tomto směru v turnovském sportu skutečnou 
výjimkou.
V čele jednoty stál nově zvolený výbor, v němž dlouholeté činovníky Václava Feštra, Ing. Josefa 
Příhonského a Ing. Zdeňka Fišera vystřídali Mgr. Tomáš Novotný (hospodář), Ing. Ondřej Zummer 
(správa zařízení), Václav Svatoš (práce v Okresním sportovním a tělovýchovném sdružení). Do 
funkce místopředsedy byl zvolen Ing. Jaroslav Brunclík. V závěru roku nastala i výměna 
profesionálního pracovníka - dosavadního vedoucího TJ. Po osmnácti letech ukončil pracovní 
poměr Jindřich Brož a na základě výběrového řízení byl přijat Mgr. Filip Stárek (absolvent FTVS s 
rozsáhlými závodnickými, trenérskými i organizačními schopnostmi).
Nejdůležitějším provozním problémem tohoto roku byla generální rekonstrukce střechy sportovní 
haly. Díky dotaci z městského rozpočtu, úvěru a samozřejmě vlastním financím se tato akce zvládla 
tak, že na podzim mohla být včas zahájena podzimní sezóna. Ovšem i v příštím roce čekají jednotu 
různé další opravy.
Činnosti jednotlivých oddílů budou věnovány další stránky, ale zde alespoň připomeňme, že i letos 
patřili k nejúspěšnějším reprezentanti v radiovém orientačním běhu, kteří opět přivezli medaile z 
mistrovství světa. Úspěšní byli i představitelé dalších orientačních sportů (klasický orientační běh, 
MTBO), reprezentanti v silovém trojboji a členové Musher clubu. V kolektivních sportech se po 
určitém útlumu začalo opět dařit volejbalovému družstvu mužů. V tomto směru si jednota dělá 
každoroční vyhodnocování nejlepších, tak jako potom probíhá anketa celoměstská.

Nejlepší sportovci TJ Turnov v roce 1998:
Jednotlivci (abecedně)
Eda FOLPRECHT - oddíl MTBO, člen repr. ČR. Celkově 9. místo v Evropském poháru.
Blanka FOLPRECHTOVÁ - oddíl ROB, juniorská reprezentantka ČR. Na MČR 1. místo na krátké 
trati a 2. místo na klasické trati. 1. místo na vícedenních závodech v Itálii, pětidenní OD Jičín, 
třídenní na Šumavě. Vyhrála žebříček A v kategorii D 16, obsadila 5. místo na mezinárodním utkání 
dorostu v Maďarsku a 2. místo jako členka českého týmu.
Jaroslava FOLPRECHTOVÁ - oddíl MTBO, reprezentantka ČR, 6. místo v Evropském poháru.
Petr JELÍNEK - oddíl ROB, reprezentant ČR, 1. a 2. místo v družstvech na MS, 6. a 9. místo v 
jednotlivcích.
Jiří KOPECKÝ - oddíl silového trojboje, 4. místo na mistrovství Čech v benči v kat. do 75 kg.
Věra KVAPILOVÁ - oddíl OB, 3. místo v žebříčku A, zisk licence E pro rok 1999, 16. místo na 
mistrovství ČR na klasické trati.
Jakub OMA - oddíl ROB, juniorský reprezentant ČR, dvojnásobný mistr ČR, akademický mistr ČR 
v pásmu 144 MHz, 3. na MS v téže kategorii juniorů, dvě zlaté v soutěži družstev.
Michaela OMOVÁ - oddíl ROB, dvojnásobná mistryně ČR, 3. místo v pásmu 3,5 MHz v kat. žen 
na MS, bronzová v soutěži družstev, nejlepší sportovkyně ROB v ČR pro rok 1998.



AAK - Atletický akademický klub
28 členů (27 mužů, mládež do 18 let - 1)
Předseda: RNDr. Aleš Linka

V letošním roce změnil klub taktiku ve způsobu reprezentace. Výkonnostní úroveň jednotlivých 
závodníků byla značně rozdílná, a tak ti s největšími ambicemi hostovali v II. atletické lize pod 
hlavičkou TJ Sokol Nová Paka. Zde potvrdili své kvality např. R. Mithléner, Sl. Zeman, M. Nosek. 
Ostatní závodili pod stejnou záštitou v krajských soutěžích mužů.
Mimo sezónu je součástí tréninku tenis, squash, plavání, turistika na lyžích. Členové trvale 
využívají tělocvičnu SUPŠ.

Basketbal
81 členů (28 mužů, 4 ženy, mládež - 49)
Předseda: Tomáš Mareš

V letošní roce měl oddíl asi nejvíce členů ve své dosavadní historii. Všechna čtyři družstva (muži, 
mladší dorostenci, žáci, minižáci) jsou zapojena do krajských soutěží pod vedením trenérů K. 
Formánka, J. Brunclíka a T. Mareše. Oddíl má i dva aktivní rozhodčí - J. Pospíchala a Ing. P. 
Šilhána.
V tomto roce proběhl jubilejní 25. ročník oblíbeného Podnikového turnaje, novinkou bylo 
soustředění minižáků v italském Bibione.

Cyklistika
15 členů (13 mužů, mládež - 2)
Předseda: Vladislav Petrnoušek

Cyklistický oddíl se rozrostl o sekci dnes tolik populárních horských kol, pro které sami členové 
vybudovali trať ve Struhách.
Nejdůležitějšími závody byla Pojizerská liga, ve které se turnovským cyklistům dařilo. Poslední 
závod J. Kovář v kategorii mužů vyhrál, v etapovém závodě obsadil J. Čapek 2. místo. Zdá se. že v 
poslední době zájem o tuto sportovní oblast vzrůstá.

Házená
88 mužů ( 28 mužů, 42 žen, mládež - 11)
Předseda: Mgr. Petr Ouvín

Jednotlivé oddíly prožívaly v letošním roce hodně těžké období, pro některé znamenající až ten 
poslední krok - ukončení činnosti.

Muži:
Existence družstva byla již v minulé sezóně nejistá a tento stav pokračoval i letos. Nakonec došlo k 
tomu, co nikdo nechtěl do posledního okamžiku připustit. Podle nových předpisů nebylo povoleno 
hostování mezi oddíly a to menším oddílům, jako byl turnovský, přineslo značné problémy. Navíc 
chybělo i víc finančních prostředků na absolvování soutěže. I tak se mohla doposud v Turnově hrát 
liga zásluhou sponzora - firmy Stavby Ouvín.
Tato situace byla o to více politováníhodná, že si družstvo vedlo po celou dobu velice dobře. Utkání 



házené přilákala do turnovské haly až 200 diváků, mezi 12 týmy byl Turnov po polovině soutěže 
III. ligy v tabulce na 3. místě, nakonec družstvo obsadilo 5. příčku. Sezónu zakončili turnovští 7. 
června domácím vítězstvím nad Litvínovem 26 : 22. Zároveň se stal tento den posledním, kdy se 
Turnov loučil s mužskou házenou poprvé za svou více než sedmdesátiletou historii, a to v sestavě: 
Coufal, Ouvín M., Ouvín P., Novák, Strnad, Burjánek, Riegr, Těhník, Bakeš, Holubka, Klápště, 
Rybák, Tvrzník. Trenéři - Jan Těhník, B. Těšina. Do nového ročníku se družstvo z výše uvedených 
důvodů již nepřihlásilo. Někteří hráči pokračují v aktivní závodní činnosti v okolních oddílech.

Ženy:
Vstup A týmu do letošního roku se mimořádně vyvedl - v lednu postoupil do 2. kola Českého 
poháru, když porazil kvalitní družstvo Astry Praha 19 : 14 a Severku Ústí n. L. 23 : 12. Vyšší soutěž 
však byla již daleko náročnější, konkurence velká, a tak výsledky v druhém kole stačily pouze na 7., 
tj. sestupovou příčku. II. liga byla nakonec v Turnově díky reorganizaci soutěže a po jednání se 
sponzorem DÚV Granát i pro další ročník zachována. Vedení týmu opustil po dlouhých J. Vološčuk, 
ale družstva žen se okamžitě ujali dosavadní trenéři mužů Těhník a Těšina. Změnil se i kádr 
družstva. Po podzimní části soutěže skončil tým bohužel s pouhými 2 body na konci tabulky.
B tým si vedl v divizi Severočeské oblasti se střídavými úspěchy, a tak obsadil mezi osmi účastníky 
5. místo. Do nové sezóny soutěže již družstvo nenastoupilo vzhledem k vysokým finančním 
nákladům a některé hráčky se zařadily do A týmu. Po dvou letech tak ukončilo činnost družstvo, 
kde mohly získávat zkušenosti především mladé hráčky nebo pokračovat v aktivní činnosti ještě 
např. hráčky s malými dětmi apod.

Mladší žákyně:
Tým hrál oblastní přebor a skončil na výborném 2. místě. V jarních měsících odešlo několik hráček, 
což negativně ovlivnilo další výsledky.

Starší žákyně:
Družstvo se potýkalo s nedostatkem hráček, kterých bylo pouze 11. Přes finanční problémy se 
podařilo vedoucímu L. Francovi a trenérce S. Hruškové zajistit družstvu účast na několika velkých 
turnajích. V oblastním přeboru bylo po podzimní části družstvo na 4. místě.

Minižačky:
Toto družstvo je dokladem péče vedení oddílu o výchovu nových záloh z domácích zdrojů. V 
průběhu jara byl proveden nábor na školách a zahájena přípravka pod vedením L. Andělové. V 
průběhu podzimu došlo pak k rozdělení na dívčí a chlapecké družstvo.
Kanoistika
38 členů (27 mužů, 4 ženy, mládež - 7)
Předseda: Martin Goruk

Sportovní aktivity členů oddílu jsou zaměřeny především na slalom a sjezd na divoké vodě. V obou 
těchto odvětvích se závodí ve čtyřech kategoriích: pevné lodě, kajak jednotlivců (K1), kánoe dvojic 
(C 2), a nová kategorie raftů (R 4).
Sportovní výsledky turnovských kanoistů sice neměly vrcholnou úroveň z pohledu výkonnostních 
žebříčků, ale nadšení mladých členů naznačovalo, že období určité stagnace by mohlo být 
překonáno. Právě jejich skupina trénovala systematicky celou sezónu, většina ale zatím pro svůj 
nízký věk nemohla startovat na závodech. Nejlepší z nich, Jakub Zaplatílek, se prosadil v kategorii 
žáků. Ve své první sezóně získal 3. výkonnostní třídu ve sjezdu i slalomu a na Mistrovství ČR žáků 
v Českých Budějovicích obsadil na umělé slalomové dráze 11. místo.
Poměrně úspěšně si vedli turnovští kanoisté i na Mistrovství ČR veteránů, kde RNDr. O. Jarolímek 
obsadil 4. místo. Nikdo ze závodníků na pevných lodích však nepřekročil úroveň 3. výkonnostní 
třídy. Tradičně úspěšná byla kombinovaná raftová posádka TJ Turnov a Elektro Praha, která si 



svými stabilně dobrými výkony vybojovala 12. místo v seriálu závodů Českého poháru ve sjezdu a 
získala tak 2. VT.
Výkonnostní sport však není jedinou činností turnovských kanoistů. Část členů provozuje vodní 
turistiku, hodně úsilí vyžaduje údržba areálu loděnice, opravy lodí ad. Postupně se upravují vztahy 
k oddílu vodních skautů. Pro veřejnost byly v červnu uspořádány tradiční závody pramic, které již 
neodmyslitelně patří k zajímavým sportovním aktivitám ve městě.

Kulturistika a silový trojboj
Kult. - (7 mužů, 4 ženy), trojb. - 18 čl. (12 mužů, 6 žen)
Předseda: Ing. Jiří Richtr

Přestože aktivita některých členů v tomto roce značně poklesla, oddílu se podařilo dosáhnout 
několika pěkných výsledků, a to především zásluhou silových trojbojařů L. Paseckého a P. Plesara, 
kteří v mistrovském krajském přeboru obsadili 2. místa. Ještě hodnotnějších výsledků dosáhli 
závodníci ve specializované disciplíně tlak na lavici (bench press), J. Kopecký obsadil 4. místo na 
mistrovství Čech, R. Pustaj se probojoval na mistrovství republiky, kde obsadil vynikající 2. místo. 
Ostatní členové cvičí především kondičně.

Lední hokej
23 členů
Předseda: Otto Ratislav

Oddíl, který zažíval kdysi v minulosti doby velké slávy, stále spíše jen přežívá. Ani letos se 
nepodařilo zajistit provoz přírodního kluziště na Daliměřicích. Problémem je nejen počasí, ale i 
upadající nadšení a obětavost členů. Vzhledem k tomu, že se na podzim z iniciativy místostarosty 
Ing. Hejduka začala diskutovat potřeba a možnost budoucí výstavby zimního stadionu, možná, že 
jednou dojde k vyřešení tohoto neutěšeného stavu.
Členové oddílu se zapojují alespoň do náhradní činnosti v oddílu malé kopané.

Malá kopaná
13 členů (mládež - 1)
Předseda: S. Hlubuček

Oddíl již počtvrté uskutečnil turnovskou ligu malé kopané za účasti 15 družstev. Hlavnímu 
organizátorovi FC Dalmach se nepodařilo obhájit loňské vítězství, skončil třetí. Členové oddílu se 
účastnili i jiných turnajů mimo Turnov.

MTBO (cyklokros na horských kolech)
17 členů (13 mužů, 3 ženy, mládež - 1)
Předseda: Eda Folprecht

Po několika mezinárodních závodech se letos v této disciplíně naplno rozběhl Evropský pohár - 
sedm závodů ve třech státech. Všech závodů, které provázelo extrémně horké počasí, se zúčastnili 
Ed. a Jaroslava Foprechtovi. V konkurenci závodníků z 11 států se podařilo získat v mužích 9. 
místo a v ženách 6. místo. Oba závodníci se propracovali do české reprezentace, ale i ostatní 
členové oddílu jim silně konkurují.



Musher Club
9 členů (6 mužů, 2 ženy. mládež - 1)
Předseda: akad. soch. Jaroslav Marek

Letošní závodní sezóna nebyla pro členy klubu tak úspěšná, jako ty předchozí. Rok od roku se 
zhoršují tréninkové podmínky, především co se týče sněhu. Tréninkové závody na kárách 
absolvovali ti nejlepší J. Bulva, M. Marek, J. Šabaka vždy na předních místech. Všechna 
mistrovství v jarních měsících byla pro nedostatek sněhu odvolána. Pouze na Mistrovství světa v 
SRN se J. Šabaka umístil na výborném 10. místě. Nový nadějný člen Jan Šabaka obsadil v kategorii 
juniorů hned napoprvé 5. místo.

Orientační běh
55 členů (23 mužů, 16 žen, mládež - 16)
Předseda: RNDr. Miroslav Šulc

I v této činnosti, v oblasti zimního orientačního běhu, byl pro nedostatek sněhu omezen program 
závodní činnosti, a tedy i tréninkové podmínky pro letní sezónu byly zhoršené. Přesto patřil oddíl k 
nejlepším v České republice.
Nejlepší závodníci byla opět mladší dorostenka Blanka Folprechtová, která díky svým výsledkům 
byla zařazena mezi dorosteneckou reprezentaci. Na evropském mezinárodním setkání dorostu v 
Maďarsku obsadila 5. místo a svým výkonem přispěla k celkově 2. místu českého družstva. Zlatou 
a stříbrnou medaili získala i na podzimním Mistrovství ČR na krátké a klasické trati a díky tomu 
byla zařazena do juniorského výběru České republiky.
Mezi největší úspěchy členů oddílu patřily tyto:
- zimní elitní licence E Věry Kvapilové za 4. místo v žebříčku A, což jí zaručilo možnost startu v 
příštím roce mezi nejlepšími běžkyněmi republiky
- zisk a platnost celkem 6 licencí A a 14 licencí B v lyžařském a letním OB pro rok 1999
- pět umístění jednotlivců a štafet do 10 místa na Mistrovství ČR
- devět titulů oblastního přeborníka Ještědské oblasti orientačního běhu

K nejúspěšnějším členům s licencí A patří sourozenci J. a M. Omovi, kteří se tak kvalitně připravují 
na svou hlavní disciplínu - radiový orientační běh, ve kterém sklízejí světové úspěchy.
Trenérské práci se věnují J. Konopáč, běžecký trenér z AC Turnov M. Drahoňovský a přínos má i 
spolupráce s pracovníky Střediska pro volný čas dětí a mládeže (D. Folprechtová, J. Holasová, K. 
Štrincl).
Pro 18 seniorů byl vrcholem letošní činnosti start na světovém šampionátu World Masters 
Orienteering Championships 98 v Novém Boru. Zde se v konkurenci 4000 závodníků z celého světa 
7 turnovských závodníků a závodnic kvalifikovalo pro start ve finále A, 6 do finále B a 5 do finále 
C.
Oddíl i letos uspořádal již posedmé tradiční akci "Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji". Přes 
špatné počasí startovalo ze základny v kempu Branžež v tříetapovém závodě více než 600 
závodníků opět včetně Němců a Francouzů. Při této příležitosti byla nově vydána zrevidovaná mapa 
"Kančí zoubek".
Pravidelně se každou středu konaly otevřené tréninky, z nichž některé byly vyhlášeny jako etapy 
pro celoroční soutěž "Grand Prix OB Turnov".

Radiový orientační běh



39 členů (12 mužů, 11 žen, mládež - 16)
Předseda: MUDr. Jana Omová

I přes nevelkou členskou základnu uspořádal oddíl v letošním roce dva závody národního žebříčku, 
z toho jeden v rámci mezinárodních pětidenních závodů ROB v Českém ráji. Nejlepší sportovkyní 
ROB v České republice byla pro tento rok Michaela Omová - dvojnásobná mistryně ČR, která 
získala i bronzovou medaili v pásmu 3,5 MHz v kategorii žen na mistrovství světa a byla i v 
členkou bronzového družstva v pásmu 144 MHz. Petr Jelínek, zařazený letos poprvé do kategorie 
mužů, byl nominován do reprezentace na mistrovství světa, odkud si přivezl zlatou a stříbrnou 
medaili ze soutěže družstev, v jednotlivcích obsadil 6. a 9. místo. Také Jakub Oma, loňský nejlepší 
turnovský sportovec, se mohl chlubit solidními úspěchy. Je dvojnásobným mistrem ČR a 
akademickým mistrem ČR v pásmu 144 MHz, získal bronzovou medaili v téže disciplíně na 
mistrovství světa v kategorii juniorů a dvě zlaté medaile v soutěži družstev v téže kategorii.

Rogaining (vytrvalostní orientační běh v extrémních podmínkách)
15 členů (10 mužů, 4 ženy, mládež - 1)
Předseda: Václav Zakouřil ml.

Z poutavého zápisu předsedy:
"Je sobota 27. 6. 1998, 2 hodiny v noci, ohlušující bouřka, liják střídají kroupy, blesky křižují 
oblohu. Polovina našeho oddílu (7) polehává ve velkém stanu TJ uprostřed opuštěné ruské vojenské 
základny v Hvězdově u Mimoně. Během jara jsme obhlíželi terén, vyjednávali povolení a 
zabezpečení. Za dva uplynulé dny jsme rozvezli a roznesli přes 70 kontrol do oblasti více jak 250 
km čtverečných, kde jsou pouze divoké lesy a louky, několik osiřelých vojenských základen, jeden 
uranový důl a neznámé množství aktivní munice. Před šesti hodinami jsme vypustili na trať 
Mistrovství České republiky v rogainingu téměř 50 dvojic mužů, mixů i žen. Teď čekáme, jestli se 
někdo vrátí.
Slabých 18 hodin poté už všichni posedávají, polehávají či se belhají po táboře. Ze strhaných tváří 
stěží rozeznáme, kdo je kdo. Nejlepší urazili více jak 110 km a našli 58 kontrol. A nejlepší zážitky? 
- Třikrát jsme lezli v noci ty skály nahoru a dolů, než jsme našli tu na tom ostrohu. - Bouřku jsem 
přečkali pod převisem a říkali si vtipy, když nám blesk ozářil tu osamělou skálu se zříceninou 
hradu. Noční cesta přes uranový důl. Hodinu jsme tu dvacítku hledali a teprve když se rozednilo 
jsme zjistili, že jsme na jiným kopci. - Šli jsme v noci přes tu rozbořenou základnu, myslel jsem, že 
se podělám strachy. Tu Ploučnici jsme museli přeplavat s batohem nad hlavou. Celkem jsme potkali 
snad dvěstě jelenů. Našli jsme MINU!!! Nádherný bylo, když jsme našli kontrolu č. 8 - no to byla 
jediná, kterou jsme našli, ale bylo to skvělý. Kde to bude příště?
Na podzim už závodíme sami na Mistrovství ČR v horském OB. Více než 100 dvojic na startu - 
mezi nimi 4 z Turnova- čekají dva dny po 4 - 6 hodinách v drsném terénu vojenského prostoru Jince 
v hlavním hřebenu Brd. Ke konci je už únava taková, že sotva vnímáme tu krásnou přírodu pro 
veřejnost jinak zakázanou., Po 10 hodinách běhu, lezení kopců, brodění bažin a hledání kontrol se 
často rozhoduje až v 4 km dlouhém finiši. V cíli pak tradiční otázka: "Proč já to vlastně dělám?" Ale 
každý ví, že příště to zkusí znovu. Kdo to nezažil, nepochopí!"

SOK (Sportovní orientační klub)
28 členů (15 mužů, 12 žen, mládež - 1)
Předseda: Václav Zakouřil



Nejlepší závodnicí oddílu ve skupině A je Tereza Brožová na 16. místě ve výkonnostním žebříčku. 
Ostatní běhají oblastní a B závody, kde mezi úspěšnější patřil J. Pospíšil v lyžařském OB, i když 
podmínky pro činnost v této disciplíně byly nevyhovující. Proto byli členové oddílu úspěšní 
především v letních disciplínách. T. Zakouřil se zúčastnil akademického MS v německém 
Trondheimu, kde se umístil na 18. a 22. místě, a pak rozbíhal štafetu, která především díky jeho 
výkonu získala bronzovou medaili.
Veteráni J. Pospíšil, a V. Zakouřil byli celkem úspěšní na neoficiálním mistrovství světa, které se 
konalo 1. - 5. července v Novém Boru, prvně jmenovaný se s úspěchem zúčastnil i domácích 
vícedenních závodů.
Jeden z nich, Veteran Cup Tour ve dnech 10. - 12. dubna, připravili členové oddílu vlastními silami. 
300 veteránů a asi 100 příchozích bylo spokojeno. Při této příležitosti byly vydány tři nové mapy 
(Kost jih, Kost sever, Kozlov) a díky reklamám na nich umístěným byl celý podnik úspěšný i 
finančně (zápůjčka 100 tis. Kč. jednotě na opravu střechy).
V dubnu a květnu byl uspořádán tradiční "Orientační běh pro každého" na Vesecku. Ze 312 zájemců 
(hlavně mládež) jej dokončilo 102 účastníků.
V září uspořádal oddíl spolu s OK Jilemnice Mistrovství ČR na klasické a krátké trati. Bohužel se 
ukázalo, že při stávajících možnostech je nad síly oddílu uspořádat ročně dvě veliké akce, a tak 
sami členové oddílu přiznávají, že se toto mistrovství přes veškerou snahu organizačně nevydařilo.

SPV Daliměřice (Sport pro všechny)
62 členů (21 mužů. 24 žen, mládež - 17)
Předseda: Antonín Louda

Oddíl zajišťoval po celý rok pravidelnou činnost svých členů v těchto složkách:
Muži: pravidelně cvičí, věnují se hlavně odbíjené a kopané.
Ženy: oddíl se vzornou docházkovou i cvičební morálkou cvičí především při hudbě a skupinově na 
nářadí pod vedením Z. Dědečkové.
Dorostenky a mladší ženy: činnost oddílu je spíše občasná, vzhledem dalším zájmům členek 
nezbývá většině čas na pravidelná cvičení.
Žákyně: cvičí pravidelně dvakrát týdně a vedoucí (dříve P. Lhotáková, pak J. Dlouhá) se snaží 
uplatňovat moderní cvičební metody.
Rodiče a děti: tento jindy hojně navštěvovaný oddíl měl problémy s docházkou, v druhém pololetí 
odešla cvičitelka, a tak bylo cvičení přerušeno zcela.
Fotbalisté: členové sportují spíše pro radost a udržení kondice

SPV Mašov
74 členů (26 mužů, 41 žen, mládež - 7)
Předseda: Petr Tausig

Činnost oddílu je ovlivňována nevyhovujícím stavem sokolovny, kde probíhají všechny aktivity a 
kterou po dohodě předala TJ městskému úřadu. Členové oddílu se zúčastnili všech jednání a 
doufali, že město okamžitě začne s potřebnými opravami, aby se mohlo začít se cvičení v novém 
školním roce. Pro nedostatek financí byla akce přesunuta do příštího roku.
Ženy alespoň využívaly jednu upravenou třídu v mateřské škole, muži občas hráli malou kopanou 
nebo odbíjenou na hřišti za sokolovnou. Děti necvičily vůbec.



Volejbal
95 členů (55 mužů, 19 žen, mládež - 21)
Předseda: Václav Svatoš

Muži A:
Po sestupu A družstva mužů z 2. ligy na konci prvního pololetí odešli především dojíždějící hráči. 
Oddíl chce do budoucna spoléhat především na vlastní zálohy. V oblastním přeboru I. třídy se A 
družstvo drželo na čele tabulky.

Muži B:
V oblastním přeboru II. třídy odehrálo družstvo 14 utkání, z toho 5 vítězných. Tomu odpovídá i 
předposlední místo v tabulce, což bylo pro většinu zklamáním, neboť vzhledem k svým možnostem 
očekávali daleko lepší umístění.

Muži C:
V okresním přeboru skončilo družstvo po značném omlazení na solidním 3. místě mezi sedmi 
účastníky.
Ženy:
Po 12 zápasech se družstvo umístilo v oblastním přeboru II. třídy na nečekaném druhém místě. Při 
omezeném počtu hráček to je výsledek opravdu obdivuhodný.

Žáci:
Aktivní činnosti této věkové kategorie se věnují v okrese pouze dva oddíly, a to v Turnově a v 
Semilech. V okresním přeboru skončilo družstvo na 2. místě.

Z obsáhlého přehledu vyplývá, že TJ Turnov má díky svým oddílům nejrozmanitější činnost ve 
srovnání s ostatními jednotami. Její zajišťování vyžaduje bezpochyby obětavou práci mnoha desítek 
lidí - trenérů, vedoucích, hospodářů, ale i přízeň sponzorů. I když v letošním roce pokryl příspěvek 
z městského rozpočtu na základě zastupitelstvem přijaté koncepce provozní náklady jednotlivých 
zařízení, samotná činnost, zvláště závodní, vyžaduje trvale nemalé prostředky. A tak je chvályhodný 
i přístup některých sponzorů, jako např. DUV Granát nebo Stavby Ouvín a dalších, díky nimž 
mohla i letos pokračovat činnost jednoty v uvedeném rozsahu.

TJ Sokol Turnov
732 členů, starosta - Jaromír Lebeda,Ing. Milan Hejduk

Jednota si udržela setrvalý stav členstva i dosavadní složení ze tří oddílů: základní tělesná výchova, 
turistika, stolní tenis. Bohužel utrpěl turnovský Sokol těžkou ztrátu, a to přímo ve vedení. Náhle 
totiž, dokonce při setkání sokolů v Praze, zemřel dosavadní starosta Jaromír Lebeda. Na jeho místo 
nastoupil Ing. Milan Hejduk.
Nejvyšší úroveň v hodnocení výkonnostních žebříčků si již po několik let udržují stolní tenisté. I. 
ligu již hraje nejen oddíl mužů, ale od letošního roku i družstvo žen. Ostatní družstva si dobře 
vedou v krajských soutěžích.
Tradiční sokolské činnosti se věnuje oddíl základní tělesné výchovy. Do cvičebních hodin 
pravidelně dochází 80 žákyň, 60 žáků, 20 dorostenek, 50 žen a 30 mužů. Z tohoto přehledu 
vyplývá, že vpodstatě nefunguje družstvo dorostenců - tato věková kategorie mladých mužů asi má 
jiné zájmy nebo se věnuje již konkrétním druhům sportů.
Aktivní činnost tak jako každý rok vyvíjel i oddíl turistický. Časté výlety byly doplňovány akcemi 



pro mládež. Ovšem jedna z nich - letní turistický tábor pro děti byl tak ohrožen povodní po 
prudkých deštích, že někteří z účastníků museli být dopraveni do bezpečí helikoptérou. O tom však 
podrobněji závěrem.
Tak jako minulý rok slavila jednota 135. výročí od svého vzniku, letos si její členové připomněli 
100 let od postavení sokolovny. 30. května se konala slavnostní akademie a po ní si mohli 
především starší členové posedět a zavzpomínat v sále restaurace.
Každý rok jsou také s netrpělivostí očekávány tradiční šibřinky - maškarní zábava, která se letos 
konala 13. března a byla opět doprovázena maškarní diskotékou pro děti hned druhý den.
To, že je význam turnovské jednoty uznáván i ústředními orgány, dokazuje i to, že právě zde 
probíhal v měsíci říjnu a listopadu celostátní kurz ČOS (České obce sokolské).
Dařilo se i pokračovat v postupné rekonstrukci sokolovny - letos byly např. některé části střechy 
pokryty novou krytinou, měděným plechem. Péče byla věnována nadále i areálu v Pleskotech.

Tábor Klubu českých turistů s dětmi ve Skuhrově nad Bělou
19. - 23. 7. 1998 (HOT, říjen 1998, s. 43 - 44)

A jede se na tábor! Vypláchnout hlavu od starostí a šeď všednosti přemalovat na zeleň lesů, modř 
letního nebe a bronz slunečních paprsků, setkat se s přáteli, zavzpomínat. Ale hlavně tu malou 
dětskou drobotinu alespoň na chvíli ze skleníku města přesadit do přirozenějšího, byť drsnějšího 
přírodního prostředí. Ať při dobrodružství potkají dobrého kamaráda, naučí se spoustě dovedností, 
ale i správnému chování, odvaze, samostatnosti i citu pro druhé, práci pro všechny.
Nejedem letos autobusem, ale výjimečně auty, my rodiče, předškoláčci a malí žáčci, neboť tentokrát 
chceme poznat krásy Orlických hor i ze sedadel kol. Jako vždy tábor žije táborovou hrou, tentokrát 
"O poklad princezny Fantagiro", jejímiž autory jsou ty nejstarší děti, co mají již obecnou školu letos 
vystudovánu. Tak se tábor nad Skuhrovem rázem mění na hrad Skuhrštejn a hned druhý den se 
vyráží na návštěvu na skutečný, byť již věkem velmi sešlý strážní hrad Klečkov, jehož staleté ruiny 
zvýrazňují jemnou eleganci středověkých rób i vybrané chování mladičké princezny a jejího 
dvořanstva. Po zdolání hradu i několika brodů jsme se osvěžili a umyli v říčce Bělé, abychom mohli 
plnit princezniny úkoly. Patřilo mezi ně zhotovení zbraní a lukostřelba na cíl, jízda zručnosti na 
šlapacím oři s disciplinami hod za jízdy na cíl, slalom, jízda temným stanem, úzkou stezkou atd. 
Vše zakončeno cílovou sprchou, rytířským turnajem s čelenkami na jednom ze tří skuhrštejnských 
nádvoří. Po návštěvě u princezny u táborového ohně bylo i dostižení zlých loupežníků, kteří 
princezně uloupili kouzelný meč. Každý chrabrý Skuherštejňan té noci jen za svitu hvězd dosáhl 
sám sluje, jež kromě meče skrývala sladký poklad loupežníků, jenž byl odměnou za statečnost. 
Statečnosti bylo třeba malým cyklistům na prvním cyklovýletu z Luisina údolí, kam jsme se 
dopravili auty, údolím Kněžné a přes Starý Ovčín do tábora.
Ty automobily jsme snad měli na Luisině údolí nechat a nehnat se pro ně na kole navečer v parnu i 
bouřce. Alespoň, že jsme čtyři z nich nechali v táboře a ne všechny ve Skuhrově. Ta první bouřka 
začala v půl šesté a prudký liják netrval pár minut, ale dvě hodiny. Po pěti dnech veder vyprahlý les 
vodu pojal a Bělá se sice zakalila, ale stoupla sotva o pár centimetrů a po dvou hodinách naopak 
poklesla. Stany jsme zašněrovali, a i když byl tábor mnohem výše než loňská velká voda, poučeni 
minulými zkušenostmi jsme řeku kontrolovali až do půl druhé v noci. Přestala sice klesat, ale 
nestoupala, i když bouře a prudký liják trvaly do jedenácté. Šlo se spát. Nespalo se dobře. Ohromné 
kapky si nalézaly cestu stanovinou jako drobná vodní tříšť. Občas někdo vyhlédl k řece, je-li vše v 
pořádku.
Náhle, asi v půl třetí, se z cesty nad táborem ozvalo zahoukání alarmu auta a příval vody se z cesty 
hnal do tábora, nejprve na dolní nádvoří do spacáků dospělých. Poplach! Voda! Vstávejte! Voda! 
Začala noční bojová hra pro dospělé a nejen pro ně. A nebyla to hra. Spíš se člověku vybavila 
apokalypsa. Holiny, baterku, deštník a pro děti! Spí jako andělíčci. Za tu chvilku je voda i tady ve 
stanech. Kufry na postel a strojit to nejnutnější! Voda se jim hrne i do holin, baterka do ní padá, ale 
svítí. Venku sice na cestu svítí jeden blesk za druhým a hromobití splývá s řevem řeky šíře Labe. V 



jedné ruce to nejdražší, v druhé to nejpotřebnější a honem přes dravý proud na cestě k latrínám a do 
kopců! Sčítání, kdo z dětí chybí. A zpět pro opozdilce i věci. Proud je větší s každým návratem, 
voda do holínek, pak po kolena. A znovu! Se strachem i s modlitbou. Směsici děsu a jasných 
myšlenek, co je nejpřednější a nejnutnější, vystřídal strach. A ječí tak ta voda. A proud je silnější a 
podráží nohy. Stany už jsou na pár drobností prázdné. Bože, proč se tam ještě vrací? Vždyť už to 
bere stany. Pro pitnou vodu.
Voda už nestoupá, ale leje pořád stejně a blesky neustále osvětlují děsivou scenérii. Děti se k sobě 
tulí pod stanovou celtou v stráni a hra jim dá pozapomenout na okolí, dospělí se hřejí v hloučku pod 
deštníky. Už aby začalo svítat! Konečně je trochu vidět, i liják se mění v déšť a voda možná začíná 
ztrácet i na síle. Opadává! Je nutné prozkoumat, kudy nahoru k silnici, jinudy cesta už není. Někdo 
běží s telefonem do kopců volat domů pro auta, jiný obhlíží auta na cestě. Odvažujeme se i do 
kuchyňského srubu. Je nachýlený, jídelna bez židlí a stolů, v kuchyni vše zpřeházené, plynové 
bomby pryč, meruňkové knedlíky pryč. Ale ještě je tu hrnec s vlahým čajem a malý plynový vařič a 
krabice sušenek!
Půl sedmé. Voda znatelně opadla. Na hořením nádvoří, pak i níže. Přicházejí dva skauti, od nichž 
máme tábor pronajatý. Pěšky z Rychnova. Kvasiny, Skuhrov pod vodou. Silnice místy není, mosty 
strženy. Prohlížíme ztráty. Sedm stanů s podsadou, nářadí a umývárna pryč. Stržený jeden hangár a 
poničený srub. Na naší straně zatím jen přívěs a dvě kytary.
Ve druhém hangáru s koly už vře čaj. Bude snídaně. Balíme na cestu do kopců. Zavazadla rovnáme 
do tří nejsušších stanů.
Náhle jsou tu hasiči. Přišli zeshora. Cesta je téměř neschůdná. Přivolávají pomoc. Nejprve policejní 
helikoptéra pro nejmenší děti, pak vojenský vrtulník pro ostatní osazenstvo a znovu pro hasiče. 
Letíme k nemocnici v Rychnově, pak autobusy do studentské ubytovny. Vše ráz na ráz. Než se 
člověk vzpamatuje a shledá s blízkými, už je tam. A už jsou tady i Turnováci ze záchranné expedice 
a odvážejí děti a maminky. O zbytek je postaráno vzornou péčí okresního úřadu. Potřebné 
informace, sucho, jídlo, pití, toalety, dokonce i sluníčko hřeje a suší. V tuto chvíli jsme měli být v 
horách na výletě. Tábor skončil. Je čtvrtek 23. července. Nejmladšímu táborníkovi je právě rok.
Druhá várka odjíždí po poledni. Ještě jedeme na průzkum zpět do tábora pro Mirka, jenž jej jako 
správný kapitán opouští poslední, a do Skuhrova, jak dopadla auta na parkovišti. Špatně. 
Odplavená, zabahněná, potlučená - pět aut do šrotu, čtyři nedostupná v táboře.
Následující den se vyráží pro bagáž. Silnice je sice místy podemletá, ale dá se dojet až nad tábor. 
Řeka je ještě divoká, ale většinou v korytě. Lanovka přes vodu do prudkého srázu k silnici řeší vše 
až na problém aut. Most se nedaří. Traverzy nejdou narovnat, půjčené trámy jsou o metr kratší. 
Nakonec i to je překonáno a auta po nich najíždějí přímo do nacouvané Avie na mostní pilíř. Někteří 
zůstávají pomáhat skautům další den, ostatní se nad ránem vracejí domů. Odplavená auta pak 
postupně přiváží odtahová služba.
Konec "bojové hry". Aspoň pro Turnováky, těm dopadla ještě dobře. Skuhrovským a ostatním 
potrvá ještě dlouho. A na tábor příště raději jen někam do vyprahlé pouště. Nějakou archou 
podobnou té Noemově přibalíme jako netradiční přesunový prostředek pro jistotu s sebou.
J. T.

"Konec dobrý - všechno dobré", říká jedno přísloví. A tak asi i proto mohl autor nazvat zážitky 
oddílu "bojovou hrou". Takže pro příště: Více štěstí! 

TSC - Tělovýchovný sportovní klub

Klub soustřeďoval více než 700 sportovců, třetinu tvořili členové oddílu juda. Tento oddíl 
dosahoval i letos tradičně kvalitních úspěchů v závodní činnosti, velké péče je věnována dětem a 
mládeži



Skateboard

Do okruhu sportovních zájmů však patří i sporty neorganizované. Mezi oblíbené zábavy patří jízda 
na "prkénku s kolečky" - tedy skateboard. Věnují se jí především "páni kluci" všech věkových 
kategorií. Samozřejmě je k tomu potřebná i vhodná plocha. Mezi nejpoužívanější patřil prázdný 
bazének na sídlišti. Samozřejmě takováto shromáždění nebyla nijak tichou záležitostí - hlasitě 
puštěné magnetofony, zbytky odpadků - to vše bylo důsledkem této zábavy. Samozřejmě starší 
občané sídliště neměli pro tento druh zábavy moc pochopení a stížnosti městskému úřadu nebyly 
žádnou vzácností. Zdálo se, že vše vyřeší tzv. "U" rampa, která byla na jaře instalována na ploše 
parkoviště v sousedství autobusového nádraží. Od té doby ji využívali zvláště starší a zkušenější, 
bazének zůstal spíše těm mladším, kteří zde teprve své zkušenosti v tomto sportu získávali.

Jezdectví

Již několik let fungovala na okraji města ve dvoře v Nudvojovicích jízdárna. Chovu koní se úspěšně 
věnoval mladý Vojtěch Marek. 1. dubna se zde narodilo již čtrnácté hříbě, které dostalo jméno 
Champion. Jízdárna lákala nejen mladé milovníky koní a členy jezdeckého oddílu, ale otvírala své 
prostory i turnovským dětem. Majitel i v letošním roce pokračoval ve zvláště prospěšné činnosti - 
hodinách hipoterapie pro děti z turnovského stacionáře - dětského centra Sluníčko.

Kopaná (FC Turnov)

Nečekané a neslavné překvapení přichystal rok 1998 příznivcům kopané. Po více než 95leté tradici 
je Turnov bez mužstva dospělých! Krásný stadion, který hostil i nejlepší kluby, prakticky osiřel. 
Ještě nedávno působili v Turnově hráči, kteří se uplatňovali i v nejvyšší extraligové soutěži.
I v tomto roce se mužstvo umístilo na velmi pěkném 6. místě České fotbalové ligy a patřilo tak 
mezi 40 nejlepších v republice. Jenže v dnešní době je fotbal nesmírně náročný. Po dlouhém 
jednání týden před zahájením nového soutěžního ročníku klub oznámil, že nemůže uhradit potřebné 
finanční náklady, a proto končí činnost v ČFL. Akciová společnost provozující klub se rozpadla a 
noví sponzoři se nenašli. Hráči se rozešli do jiných klubů.
V druhé polovině roku pokračovali v činnosti již jen dorostenci a žáci. Hřiště využívá B mužstvo 
Liberce k divizním utkáním, která nemají pro turnovské diváky velkou přitažlivost.

Taneční škola ILMA
Vedoucí: Mgr. Ilona Šulcová
Soukromá taneční škola je velice přitažlivá pro děti a mládež všech věkových kategorií. Skupinové 
sestavy i sólová vystoupení v různých tanečních kategoriích jsou úspěšná i v nejvyšších soutěžích 
již po několik let. Mladí tanečníci nechybí ani při veřejných vystoupeních v Turnově, škola pořádá 
samostatná vystoupení, hostuje v libereckém zábavním centru Babylon.



Kronika Města Turnova za rok 1998 - IX. OBYVATELSTVO

Počet obyvatelstva

K 31. 12. 1998 měl Turnov 14.624 obyvatel. Je to o celou stovku více než loni, což je při sestupném 
demografickém vývoji potěšitelné zjištění (i když se samozřejmě jedná i o nové obyvatele do 
Turnova přistěhovalé).

V roce 1998 se v Turnově narodili 104 noví občánci.

Nezaměstnanost

V druhé polovině roku začala v souvislosti s množícími se problémy v naší ekonomice narůstat v 
našem státě i nezaměstnanost. V semilském okrese dostoupila 6%, na Turnovsku byla naštěstí nižší 
- 4%. Opět zde hrála důležitou roli rozmanitost turnovské výroby, služeb a obchodu. Nakonec se 
tento pozitivní stav projevil i v daňových příjmech městského rozpočtu.

P o č a s í - průběh v roce 1998

Počasí v Turnově sleduje a také pravidelně předpovídá ve vysíláních RTT pan Vlastimil Brůček z 
Amatérského pozorovacího centra. Jeho údaje tak mohly posloužit jako základ tohoto 
kronikářského zápisu.
Počasí v roce 1988 nabídlo Turnovákům takřka celý rejstřík možností. Od silných mrazů a 
vydatných sněhových přídělů na počátku zimy, od výrazného sucha v květnu až po přívalové 
bouřkové deště v červnu a červenci. Nechyběla ani větrná smršť, kroupy a náledí. Pro jednotlivé 
měsíce sestavil Vl. Brůček přehlednou tabulku:
měsíc srážky(mm) max. T/den min. T/den dny s bouřkou
leden 98 +11,1/10.1. -10,2/27.1. 1
únor 37 +12,0/16.2. -19,5/1.2. 0
březen 146 +17,1/4.3. - 9,3/11.3. 1
duben 66 +23,4/23.4. - 1,5/14.4. 3
květen 32 +29,1/29.5. + 4,0/23.5. 3
červen 126 +33,1/ 6.6. +13,0/13.6. 6
červenec 117 +35,1/21.7. + 8,0/15.7. 5
srpen 74 +33,3/12.8. + 8,2/31.8. 4
září 138 +25,4/10.9. + 3,0/20.9. 1
říjen 134 +19,0/17.10.- 1,1/21.10. 1
listopad 101 + 9,9/10.11.-12,5/22.11. 0
prosinec 104 + 7,7/17.12.-15,5/11.12. 1

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že loňský rok přinesl co se týká počasí skutečně mnoho extrémů. 
Nejsušší byl bezesporu měsíc květen, kdy spadlo pouhých 32 mm srážek, a také únor s 37 mm měl 
podobný charakter. I když se lokální záplavy v tomto roce objevily tradičně v létě, nejvíce srážek 



spadlo již v březnu, a to 146 mm. Také červen a červenec měly výraznější srážkové úhrny, ale díky 
tomu, že náš region nepostihly ve větší míře přívalové lijáky, bylo Turnovsko tentokrát ušetřeno 
povodní, které však v jiných oblastech opět řádily, jak si na vlastní kůži vyzkoušel oddíl 
turnovských turistů. Hladiny vodních toků se u nás zvýšily ještě na přelomu října a listopadu, ale 
vážnější povodňové nebezpečí nehrozilo. Jizera zahrozila v neděli 1. listopadu po předcházejících 
vytrvalých deštích. Byl vyhlášen II. stupeň pohotovosti a pracovníci města začali v podvečerních 
hodinách informovat občany a firmy o možnosti povodně. Už ve 20 hodin byl vyhlášen III. stupeň - 
stav ohrožení. Až do půlnoci hladina Jizery stoupala, pod velkým mostem v Palackého ulici bylo 
naměřeno 150 cm nad normálem. Zatopeny byly poměrně rozsáhlé plochy u Zrcadlové kozy a na 
Lukách, sklepy v č. p. 15 v Dolánkách, na skautském ostrově voda protékala psím útulkem ve výši 
50 cm (psi byli včas evakuováni). Tato povodeň měla výjimečně pozvolný průběh. Vzhledem k 
předchozím dlouhotrvajícím dešťům již půda nebyla schopna rychle vstřebat takové množství vody. 
Proto byl II. stupeň odvolán až v pondělí ráno a první stupeň trval ještě několik dní.
V celoročním přehledu počasí je jistě zajímavé i zjištění, že zde bylo zaznamenáno 26 dnů s 
bouřkou, a to dokonce čtyřikrát v období pro tento jev zcela netypickém, totiž v lednu, březnu, říjnu 
a prosinci. Také tři bouřkové dny v měsíci dubnu překračují běžný průměr.
Na letní počasí mnozí naříkali, ale když se nakonec zhodnotí jako celek, mělo léto průměrné 
hodnoty poměrně dobré. Jediná chladnější perioda byla v první dekádě července, zpočátku bylo i 
srážek nadprůměrně. Potom však již převládlo poměrně teplé počasí s mnoha letními a dokonce i s 
několika tropickými dny.

Tabulka:
měsíc letní dny tropické dny tropické noci
červen 10 2 1
červenec 10 3 1
srpen 12 4 0
září 2 0 0

Z tabulky je zřejmé, že i závěr léta byl již hodně chladný a přechod do podzimu velice rychlý. 
Vždyť pouze dva letní dny v září byly skutečně málo. Opačný extrém však ukazuje letošní květen, 
kdy bylo v Turnově zaznamenáno 8 letních dnů s teplotou nad 25 stupňů.
Nejteplejším dnem roku 1998 byl v Turnově 21. červenec, kdy maximální teplota vystoupila 
dokonce na 35,1. Naopak nejnižší teplota byla zaznamenána 1. února, a to - 19,5 stupňů.

B e z p e č n o s t v e m ě s t ě

Turnovské oddělení Policie ČR zajišťuje bezpečnost a vyšetřuje trestné činy v obvodu celého 
Turnovska. Stále nedostatečné obsazení nese v důsledku i trvale negativní jevy v této oblasti. 
Celých 40% trestné činnosti na území okresu Semily je zaznamenáno právě na Turnovsku. V 
celkovém přehledu vedou krádeže, v zájmu zlodějů jsou auta, sklepy paneláků s uskladněnými 
horskými koly atp. Bohužel, v tomto roce byla zaznamenána tři vloupání vymykající se svou 
závažností běžnému průměru. V noci z 30. dubna na 1. května došlo k vloupání do expozice 
turnovského muzea, odkud byly odcizeny historické granátové šperky, Jejich cena podle soudního 



odhadu přesahovala 1 milion korun, historická hodnota je samozřejmě daleko vyšší. I když je 
muzeum chráněno poplašným bezpečnostním zařízením, které je napojeno na policii i soukromou 
bezpečnostní agenturu Širok, nebylo to nic platné a shoda všech okolností nahrála zlodějům, po 
nichž dodnes vyšetřovatelé pátrají. V závěru roku pak vzrušila turnovskou veřejnost vloupání do 
dvou turnovských zlatnictví v Nádražní ulici. Při druhém napadení se majitel bránil útočníkům s 
pistolí v ruce, jeden pachatel zranění podlehl, druhý zraněný byl ošetřen v turnovské nemocnici a 
pouze třetímu se podařilo utéct. Vzhledem k rušnému provozu aut i chodců až do podvečerních 
hodin, kdy se obě vloupání udála, lze usuzovat, že pachatelé, pravděpodobně Poláci, byli skutečně 
neobvykle drzí. Samozřejmě tyto události vzbudily u většiny turnovských obchodníků velké obavy 
a vedly je k větším investicím do zabezpečovacích zařízení jejich obchodů, což v dnešní době 
představuje nemalé finanční částky. S touto situací nijak nekorespondovalo přesunutí bezplatné 
linky tísňového volání 158 na Okresní policejní ředitelství v Semilech, jak bylo stanoveno 
celostátním opatřením.
8. ledna také ukončila svou činnost služebna železniční policie, bylo odstěhováno i její vybavení. 
Kam? Snad do Semil, byť je v okresním městě od nepaměti nádraží nesrovnatelné s významným 
turnovským dopravním uzlem.

Městská policie

Tato instituce zřizovaná městem dbá obecně na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního 
provozu, na dodržování vyhlášek na území samotného Turnova. Na počátku roku zde pracovalo 7 
strážníků, od 1. května se tento stav zvýšil na nynějších 9.
Na základě zákonných pravomocí byla Městská policie pověřována konkrétními úkoly. Mezi ně 
patřila např. kontrola používání veřejného prostranství, kdy se vybírání poplatků díky upozornění 
MP rozšířilo o dalších 50 plátců. Na odbor správy majetku bylo nahlášeno 158 závad komunikací, 
řešeno 37 kusů autovraků, byly doručovány soudní a jiné zásilky do vlastních rukou (např. od 
MěÚ., přestupkové komise), bylo řešeno 690 dopravních přestupků a na blokových pokutách bylo 
vybráno 100 tisíc korun. Městská policie také kontroluje parkovací automaty a zajišťuje výběr a 
evidenci stržených peněz. Stále velkým problémem pro město jsou zatoulaní psi, i když se situace v 
letošním roce zásadně zlepšila díky útulku na ostrově, jehož provoz zajišťuje místní oddíl Junáka. I 
přesto plní městská policie na tomto úseku i nadále své nezastupitelné úkoly. Bylo odchyceno 
celkem 63 zatoulaných psů, z nichž pouze 11 se podařilo vrátit původnímu majiteli. 48 psů našlo 
přechodný domov právě v novém psím útulku.
Přes časté diskuze mezi veřejností i při jednáních městského zastupitelstva, zda ponechat městskou 
policii či zrušit, vždy vyšlo konečné hodnocení ve prospěch městské policie, která svou činností 
prokazuje přes všechny nedostatky prospěšnost v životě města. Státní policie se totiž trvale odmítá 
vnitřními problémy bezpečnosti ve městě zabývat.
Na závěr mně městská policie jistě odpustí malou perličku. Dovolím si uvést ukázku ze služebních 
záznamů, která byla uvedena ve zprávě o činnosti za rok 1998. Její typický sloh i v dnešní moderní 
době připomíná zprávy ve starých Pojizerských listech či filmy s policejním radou Vacátkem. Ale 
myslím si, že i takovéto drobnosti někdy do městské kroniky patří.
"Služební záznamy: Ze 150 služebních záznamů bych vybral např. když byl strážník ve Skálově ul. 
občanem požádán o dopadení pachatele, který mu ulamoval ze zaparkovaného auta zrcátka, strážník 
dostihl podnapilého muže až u restaurace Karel IV, když požádal o prokázání totožnosti tento muž z 
batohu vytáhl na strážníka dýku, strážník duchapřítomně za použití hmatů a chvatů občana 
zlikvidoval a občan se nyní bude zodpovídat z tr. činu z útoku na veřejného činitele. Nebo jsme 
např. přispěli k dopadení zvlášť nebezpečného úchylného občana města Turnova...".

Odbor přestupkového řízení MěÚ v Turnově



Tento odbor pracuje třetím rokem, kdy některé činnosti, příslušející dříve policii, byl přeneseny na 
obce a kdy došlo i k nárůstu přestupků, jež bylo třeba řešit v zákonných lhůtách. Odbor spolu s 
přestupkovou komisí městské rady vykonává přenesenou pravomoc státní správy a řeší přestupky 
na území 18 obcí okresu Semily.
Přesto, že se jedná o odbor Městského úřadu, souvisí jeho činnost tak úzce s problematikou 
bezpečnosti ve městě, že je informace o této problematice zařazena do této kapitoly.
Činnost odboru tedy postihuje kompletní agendu přestupkové komise, zpracovává zprávy pro 
potřeby policie, státního zastupitelství a soudů, vydává výzvy k odstranění autovraků. K výkonu 
těchto povinností je nezbytná spolupráce s Policií ČR, kterou zde zastupuje kpt. Mlejnek (zástupce 
vedoucího oddělení PČR) i s městskou policií, s níž sdílí odbor společné stanoviště ve Skálově 
ulici.
Proti rokům předešlým dochází k postupnému nárůstu přestupků, komunikace s viníky je stále 
složitější. Odbor v tomto roce řešil 293 přestupků, z toho 108 bylo postoupeno jinam nebo 
odloženo, a tak odbor řešil ve správním řízení 185 případů. Je to srovnatelné množství s rokem 
1997, kdy bylo zaznamenáno 189 případů.



Kronika Města Turnova za rok 1998 - PŘÍLOHA - 
UDÁLOSTI ROKU 1998

Rok 1998 přinesl hned 2. ledna událost, která na půl roku přinesla zásadní změnu ve vedení našeho 
státu. Prezident Václav Havel jmenoval "prozatímní vládu" v čele s dosavadním guvernérem České 
národní banky Josefem Tošovským, který byl tímto úkolem pověřen v polovině prosince minulého 
roku. Sedm členů kabinetu byli nestraníci, čtyři z ODS, po třech z ODA a KDU - ČSL. Z tohoto 
stranického pohledu se však složení brzy změnilo, a to když ministři Ivan Pilip, Michal Lobkowicz, 
Stanislav Volák a Jan Černý přešli z ODS do nové politické strany Unie svobody. Impulzem k 
jejímu vzniku byl odchod 30 poslanců z poslaneckého klubu ODS. Jejím členem se stal i dosavadní 
nestraník Vladimír Mlynář (jeho otec byl jednou z významných postav srpna 1968). Z rozpadající 
se ODA vystoupili ministři Vlasta Parkanová a Karel Kühnl. Z této strany také odešel její předseda 
a ministr životního prostředí Jiří Skalický (sám nabídl rezignaci pro nejasnosti ve financování 
ODA) - ve vládě jej nahradil nestraník Martin Bursík. Sněmovna vyslovila důvěru vládě 28. ledna, 
když pro ni hlasovali poslanci ČSSD, KDU-ČSL, ODA, US, proti byla SPR-RSČ, KSČM a většina 
poslanců ODS. Činnost této vlády byla vymezena vyhlášením nových parlamentních voleb, k 
čemuž došlo později a byl stanoven termín 19. a 20 června. Vláda si získala poměrně brzy značnou 
důvěru občanů z několika důvodů: Josef Tošovský byl doposud znám jako kvalitní odborník a 
důvěryhodná osobnost, sestavení vlády bez ohledu na politické strany bylo vítáno vzhledem k 
narůstající averzi k nekulturnosti a neserióznosti v chování vedoucích osobností politických stran, 
zlepšila se komunikace s veřejností prostřednictvím médií, vláda se snažila zachovat dosavadní 
pravicový trend vnitrostátního vývoje. Byla to tato vláda, která dva roky po podání přihlášky 
započala na konci března jednání o vstupu naší země do Evropské unie. Těsně před volbami vláda 
přijala Přírodní program, jímž zavázala i budoucí vlády ke krokům na ochranu přírody a krajiny. 1. 
7. vstoupil v platnost zákon o právu na informace, který každému občanovi umožňoval vyžádat si 
jakoukoli informaci o životním prostředí. Martin Bursík znovu zpochybnil dostavbu jaderné 
elektrárny Temelín a vyvolal diskuzi o možných alternativách. Spíše negativní reakce vyvolaly 
sporné protidrogové zákony, které sněmovna přijala v polovině března.
A ještě jednu událost zásadního významu přinesl leden - byla to volba prezidenta, jímž se stal opět 
Václav Havel. Dalšími kandidáty byli komunista a astrofyzik Stanislav Fišer a republikán Miroslav 
Sládek. Ten nakonec strávil volební den ve vyšetřovací vazbě. Prezident byl nakonec zvolen 
převahou jednoho hlasu. Dalším dlouho diskutovaným momentem byl nesouhlasný pískot 
prezidentovy manželky Dagmar po obhroublém a útočném vystoupení republikánského poslance ve 
Španělském sále. Prezident Havel prožil náročný rok nejen co se týče domácího i zahraničního dění, 
ale především vzhledem k svým zdravotním problémům. V době jarního ozdravného pobytu v 
Alpách byl 14. dubna v Innsbrucku operován pro perforaci tlustého střeva, následnou operaci pak 
podstoupil během letních měsíců.
K našemu politickému dění, jak již bylo naznačeno, stále více patřily různé skandály a aféry, které 
"vyplouvaly" na povrch již od minulého roku, a jak se zdálo, ve stále větší míře.
V polovině ledna např. vystoupil z ODS její místopředseda Bohdan Dvořák (dříve předseda KAN), 
protože nesouhlasil s liknavostí vedení strany v objasňování zjištěných nesrovnalostí v jejím 
financování. Jemu se ani měsíc poté, co byl do funkce zvolen, nepodařilo postavení ODS v očích 
veřejnosti změnit. V polovině května pak byly zveřejněny výsledky forenzního auditu, který 
potvrdil mnohé prohřešky při nakládání se stranickými penězi (daňové nesrovnalosti, nepořádek v 
účetnictví). V závěru roku byl dokonce bývalý výkonný místopředseda L. Novák obžalován z 
krácení daní.
K podobnému kroku jako B. Dvořák se odhodlal 20. února také předseda ODA Jiří Skalický, vedení 
převzal místopředseda Daniel Kroupa, který byl na dubnovém sjezdu zvolen předsedou. Postavení 
ODA jako parlamentní politické strany bylo těmito událostmi silně ohroženo. Netrvalo dlouho a 
skandálu se nevyhnula ani ČSSD, která zatím z vývoje uvnitř vládních stran samozřejmě jako strana 



opoziční těžila. Česká televize poprvé totiž otevřela tzv. bamberskou kauzu. Vedení ČSSD mělo v 
roce 1995 navázat kontakty se skupinou čechošvýcarských podnikatelů. Při setkání v německém 
Bamberku i za účasti předsedy ČSSD Miloše Zemana jim měly být slíbeny vysoké pozice ve státní 
správě výměnou za finanční pomoc a kompromitující materiály týkající se pravicových politiků. 
Miloš Zeman v nepříliš přesvědčivé obhajobě uváděl, že se jedná o provokaci zinscenovanou 
bývalými příslušníky komunistické státní bezpečnosti.
Blížící se červnové volby vyvolávaly mnohé aktivity volebních stran, výzkumy veřejného mínění 
přinášely zajímavé výsledky. Překvapující byly např. údaje o rostoucí popularitě předtím málo 
významné strany Důchodci za životní jistoty. 10 procent volebních preferencí ji vynášelo hned za 
ČSSD a ODS, především díky mnoha populistickým slibům (snižování cen, zvyšování příjmů 
apod.).
Předčasných voleb do sněmovny Parlamentu ČR se ve dnech 19. a 20 června zúčastnilo 13 
politických stran a hnutí. K volebním urnám přišlo 74,03 procenta oprávněných voličů, jejichž 
hlasy vynesly do sněmovny jen 5 stran: ČSSD (32,31%, 74 mandátů), ODS (27,74%, 63 mandátů), 
KSČM (11,03%, 24 mandátů), KDU - ČSL (9%, 20 mandátů) a US (8,6%, 19 mandátů). 
Překvapením byl neúspěch republikánů (SPR - RSČ) a důchodců.
Povolební jednání, kdy US odmítala vstoupit do koalice s ODS a nechtěla se dohodnout ani s 
ČSSD, nakonec svedla dohromady ČSSD s ODS, která sice zůstala v opozici, ale s vládní stranou 
uzavřela dne 9. července "opoziční smlouvu" o jejím tolerování. Prezident Václav Havel 17. 
července jmenoval Miloše Zemana premiérem poté, co přijal demisi vlády Josefa Tošovského. O 
pět dní později byla jmenována nová sociálnědemokratická vláda. 19. srpna vyslovila vládě důvěru 
sněmovna.
Tento vývoj přivedl k dohodě o společném postupu v podzimních senátních a komunálních volbách 
představitele KDU - ČSL, US, ODA a DEU.
Volby do obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu (první kolo) se konaly ve dnech 13. - 14. 
listopadu. Ani v jednom z 27 obvodů nezískal žádný kandidát mandát v prvním kole. Zúčastnilo se 
ho 42,37% voličů. Druhé kolo, poznamenané opět nízkou účastí voličů, přineslo vítězství výše 
uvedené čtyřkoalice jejíž kandidáti uspěli ve 13 obvodech, ODS získala 9 senátorů 
(místopředsedkyně ODS B. Benešová byla později zvolena předsedkyní Senátu), ČSSD 3 a KSČM 
2 křesla.
V komunálních volbách, kterých se účastnilo 45,02 % oprávněných voličů, získali převahu 41,09% 
nezávislí kandidáti (Sdružení nez. kandidátů). Z politických stran byla nejúspěšnější KDU - ČSL s 
11,4%, následovala ODS a ČSSD.
Vývoj české ekonomiky by bylo možné označit jako značně problematický až neutěšený. Projevily 
se mnohé chyby z minula, především v nekvalitních privatizačních projektech, v hospodaření 
některých bank apod. Jedna z mála úspěšných byla Investiční a poštovní banka, která prošla 
privatizací (státní podíl získala japonská Nomura). V důsledku snižování míry inflace mohla již v 
lednu Česká národní banka snížit své sazby, přesto poměrně vysoký kurz koruny spíše bránil růstu 
vývozu. Naproti tomu počátkem února prudce oslabily akcie Komerční banky, a.s., v závěru roku se 
pro špatnou úvěrovou politiku dostala do problémů Česká spořitelna, jejíž letošní ztráta činila 10,7 
miliardy korun. Z této krize jí pomohla sociálnědemokratická vláda finační injekcí. 1. září vstoupila 
v platnost tzv. velká novela zákona o bankách, jejímž cílem bylo zvýšení odpovědnosti akcionářů 
bank.
Tošovského vláda pokračovala v postupné deregulaci cen energií - na začátku roku o 16,2 %, od 1. 
července elektřina o 24% a plyn o 27%. Od téhož data se průměrně zvýšilo nájemné. Zvýšeny byly 
také ceny telekomunikačních služeb, vodného a stočného, tepla, uhlí, apod.
Vláda Miloše Zemana slibovala rázné kroky vedoucí k ozdravění našeho hospodářství, které v 
podzimních měsících vykazovalo dokonce pokles hrubého domácího produktu. Vláda schválila 
návrh deficitního rozpočtu, jenž však neprošel poslaneckou sněmovnou. Měl být znovu předložen, 
sice jako deficitní, ale s konkrétním určením, kam bude tento deficit směřovat. Významné 
zahraniční ratingové agentury snížily hodnocení úvěrové spolehlivosti ČR.
Co tedy říci? Pro občany našeho státu nebyl jistě rok 1998 jednoduchý, příjmy rodin často 



stagnovaly, takže jejich životní úroveň spíše klesala (naproti tomu o třetinu narostla výše státem 
vyplácených sociálních dávek), nezaměstnanost zvláště v některých regionech rostla ( oblasti s 
uhelnou těžbou a nebo např. ty, kde byl průmysl omezený např. na jeden velký podnik). K tomu si 
připočítejme vývoj na domácí politické scéně, a tak není divu, že prezident označil daný stav mysli 
naší společnosti jako "blbou náladu".
Ve složité situaci, i když naštěstí ne v takovám měřítku jako loni, zahrozily v tomto roce znovu 
povodně. Rok 1998 v celosvětovém měřítku byl podle statistických šetření ekologů ohodnocen jako 
rok nejhorších přírodních katastrof, při nichž zahynuly desítky tisíc lidí. Dokonce i na východním 
Slovensku zahynulo na 40 lidí.
Snad jen takové oblasti jako je kultura a sport přinesly mnohé významné a povznášející chvíle: byla 
otevřena nová pražská divadla (Adrie - Divadlo bez zábradlí K. Heřmánka, obnoveno Divadlo na 
Fidlovačce v Nuslích), oceňovány české filmy (Knoflíkáři, Pasti, pasti, pastičky), nejvyšší filmové 
ocenění získal za svůj režijní debut, animovaný film Geriho hra americký tvůrce českého původu 
Jan Pinkava. Těžko vybírat z nesčetných událostí, jako bylo např. vystoupení operní pěvkyně Evy 
Urbanové v Metropolitní opeře, rozsáhlá retrospektivní výstava jednoho z nejoblíbenějších malířů 
tohoto století Josefa Lady, populární zpěvačka Lucie Bílá vystupovala netradičně na Pražském jaru 
a v závěru roku se stala absolutním vítězem ankety Český slavík. Ceny zdobené českými granáty již 
po několik let zajišťuje pro tuto soutěž turnovský Granát.
Mezi událostmi sportovními stojí na stupni nejvyšším úspěchy na Zimní olympiádě v Naganu. 
Poslední vítězství nad ruským týmem - a nejen naši hokejisté se zlatou medailí na krku, ale snad 
celý národ s dojetím i nadšením poslouchal toho rána 22. února českou hymnu. Utkání sledoval 
např. na Staroměstském náměstí snad stotisícový dav fanoušků. (Na světovém šampionátě v květnu 
pak naši přidali ještě bronz). Naši hokejisté brankář Dominik Hašek a vynikající útočník Jaromír 
Jágr triumfovali i při vyhlášení nejlepších hráčů americké NHL.
Nemenším úspěchem byly medaile běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové - stříbro a bronz. Dvě 
vítězství si pak přivezla z prvních kol Světového poháru v závěru roku.
Trochu v pozadí mezi zimními sporty zůstávají skibobisté, ale zcela neprávem. Vždyť naše 
závodnice Irena Francová vybojovala již 25. titul mistryně světa za vítězství v kombinaci.
A ještě jedna žena se postarala o sportovní senzaci! Byla to tenistka Jana Novotná, která zvítězila ve 
112. ročníku Wimbledonu a ještě přidala úspěch nejvyšší ve čtyřhře.
Také atletika se mohla chlubit dílčími úspěchy, i když na evropském šampionátě byla naše 
trojskokanka Šárka Kašpárková druhá a dělala si větší naděje. Naproti tomu čtvrtkařka Fuchsová 
byla s druhým místem spokojena, stejně tak i běžec L. Vydra v závodě na 800 m. Na mistrovství 
světa získal náš kanoista Martin Doktor v jednotlivých disciplinách všechny tři druhy medailí.


