
Kronika Města Turnova za rok 2000 - ÚVOD 
Vzpomínka na Jaroslava Hajflera,
fotografa a fotodokumentátora městské kroniky

"Celý život jsem prožil s fotoaparátem na krku, nebral jsem to jako zaměstnání. Asi bych těžko 
mohl být něčím jiným. Pořád mám to mrazení v zádech, když se ve vývojce začínají zjevovat první 
kontury nového obrázku a já mu říkám: tak už vylez... Je to stejné, jako když jsem se díval, jak dělá 
fotografie můj tatínek..."

To byla slova, která řekl pan Jaroslav Hajfler při jednom rozhovoru s redaktorem Pavlem 
Charouskem, tvůrcem projektu Češi Českého ráje. Když v pátek 5. května dopoledne fotografoval 
uctění památky padlých a hned poté na radnici vernisáž výstavy fotografií věnovanou židovskému 
hřbitovu, aby měl tyto události zaznamenané ve fotografické příloze městské kroniky, nikdo z 
přítomných netušil, že tohoto známého Turnováka vidíme naposledy.
Pan Hajfler spojil svůj fotografický život s Turnovem a několik posledních let i s městskou 
kronikou. Proto mu právem patří první řádky letošního zápisu.
Fotograf Jaroslav Hajfler se narodil v roce 1924 v Hubálově u Mnichově Hradiště, ale již ve 12 
letech se s rodiči odstěhoval do Turnova. Vyučil se v místním fotografickém ateliéru Václava 
Linharta a pak v letech 1943 - 44 studoval na grafické škole v Praze. Po skončení války se ale již do 
školy nevrátil. V Turnově pracoval po celý život jako vedoucí Fotoslužby a posléze ani v 
důchodovém věku neustával ve své činnosti. K jeho častým aktivitám patřila spolupráce se zdejšími 
muzejníky na mnoha výstavách, společné programy Spolku rodáků - vzpomeňme pořad věnovaný 
Krajinské výstavě v r. 1995, kde na desítkách diapozitivů dokázal oživit zašlé skleněné negativy z 
muzejního archivu. Při letošním červnovém setkání turnovských rodáků bylo v městském divadle 
promítáno pásmo diapozitivů věnovaných Turnovu 20. století, které s takovým nadšením a úsilím 
připravoval. Podzimní výstavy v muzeu se, bohužel, již nedočkal.
Největší díl svého celoživotního díla věnoval dokumentaci života a přeměn svého Turnova a 
Českého ráje. Přebohatý archiv zahrnuje nejen fotografie vlastní, ale i nepřeberné poklady 
reprodukcí z muzejního archivu i archivů soukromých. Fotografie Jaroslava Hajflera navždy budou 
bohatým zdrojem pro poznávání historie našeho regionu a cenným doplňkem ostatních pramenů.
Dílo Jaroslava Hajflera má naštěstí následovníky v řadách turnovských fotografů. Jedním z nich je i 
Pavel Charousek, který se také ujal opuštěné fotografické přílohy městské kroniky.
V posledním roce milénia zažil Turnov mnoho významných událostí, které jsou podrobněji popsány 
v jednotlivých kapitolách kroniky. Přesto uveďme alespoň ty nejdůležitější v úvodním přehledu.
Po bouřlivém vstupu Turnováků do roku 2000, kdy se stovky občanů sešly při půlnočním ohňostroji 
na náměstí Českého ráje, přišly všední dny s obvyklými ale i výjimečnými událostmi. Přišel měsíc 
březen a s ním stoletá voda, rozbouřená Jizera ničící vše kolem sebe. Škody na domech na 
Trávnicích a v Krajířově ulici, která byla zcela zničena, tuny bahna ve strojích Plátkovy Pily, v Jutě, 
Trimě a dalších provozech, odpadky zaneřáděná pole a louky v okolí, zničené házenkářské a 
fotbalové hřiště i tenisové kurty - to je jen částečný výčet škod, které v našem městě povodeň 
napáchala. Hned jak voda opadla, začaly nejen práce na úklidu a postupných opravách, ale také 
diskuze o tom, zda mohlo být město na takovou událost lépe připraveno. Občané z Trávnic sepsali 
petici, kde se však také mimo jiné snažili nalézt příčiny, které mohou následky povodně zhoršovat. 
Zastupitel Josef Kunetka v této souvislosti opět ostře kritizoval práci radnice. Také se mimo jiné 
snažil fotografiemi zdokumentovat především stav břehu Jizery (což bylo jistě užitečné) a 
navrhoval v této souvislosti potřebné úpravy. Samozřejmě vše nebylo v moci města, ale také státu, 
jako např. integrovaný záchranný systém nebo práce Povodí Labe jako správce toku. Povodeň se 
stala významným tématem jednání městské rady i zastupitelstva. Padly návrhy, aby svou činnost 
zaktivizovala povodňová komise, která by včas řešila koncepční záležitosti. Diskutovalo se o 
potřebnosti odborné studie.
Další významnou událostí bylo zveřejnění příslibu pana B. J. Horáčka a jeho nadace finačně 



podpořit rekonstrukci Střelnice a nudvojovického kostela a především financovat výstavbu 
rekreačně sportovního areálu, pro nějž byl vytypován a následně Městem koupen pozemek o 
výměře 6 ha v Maškově zahradě. Zcela nově se tu pak objevila i výstavba smuteční síně. Soutěže na 
zpracování studií obou staveb byly náročné, jednotlivé komise věnovaly diskuzím nad 
předloženými návrhy a samotnému výběru hodně času a pozornosti. Zpracování studie rekonstrukce 
a dostavby Střelnice postupovalo rychleji, a tak již na podzim proběhl výběr projektantů. 
Sportoviště bylo daleko větším problémem, a tak práce na studii přesáhla do následujícího roku. V 
této souvislosti byla také nastolena s tím související významná otázka: jaká bude budoucnost 
koupaliště v Dolánkách. Městské zastupitelstvo přijalo usnesení vytvořit zde přírodní rekreační 
areál, rada pak v této souvislosti rozhodla narušené bazény zavézt hlínou a zdemolovat staré 
objekty. Než se však podaří v Dolánkách vytvořit něco pěkného, možná včetně přírodní vodní 
plochy, bude se muset vynaložit ještě hodně práce i financí. Tento problém byl v Turnově hodně 
diskutován, pan Kunetka zorganizoval dokonce i petici za záchranu starého koupaliště. Vzhledem k 
výši nákladů potřebných na takovou rekonstrukci i neefektivnost provozu dvou koupališť (při 
budoucí výstavbě moderního sportoviště) nemohly být podněty a požadavky občanů obsažené v 
této petici akceptovány.
V závěru roku byly dokončeny dvě stavby podporované nadací pana Horáčka. V listopadu to byla 
rekonstruovaná kasárna, která si v této fázi mohli prohlédnout turnovští občané. A těch sem ve dvou 
dnech přišlo více než dva tisíce. Škola pak byla oficiálně otevřena v polovině školního roku, tedy 1. 
února 2001. Ještě před Vánocemi prožila slavnostní chvíle turnovská nemocnice. V úterý 19. 
prosince byla za účasti starostů z polského Jawora a německého Niesky i desítek významných hostů 
slavnostně otevřena hospodářská budova městské nemocnice. Nejvíce obdivu samozřejmě sklidila 
nová kuchyně s novým zázemím. Tento provoz se zařadil k nejmodernějším v republice.
Dalším tématem roku 2000 byla aféra spojená s anonymními útoky na některé zaměstnance radnice, 
zvláště na tajemníka Ing. Žáka a nato i na Ing. Janu Hadačovou, vedoucí odboru životního 
prostředí. Vzhledem k tomu, že policie stále nemohla dospět k žádným výsledkům, schválilo 
zastupitelstvo uvolnění částky ve výši 100 tis. korun, která by mohla dle potřeby být využita pro 
dopadení pachatele. Jak se dalo čekat, i tento bod vzbudil u některých zastupitelů (pánové Kunetka, 
Jenšovský, Grund, ad.) odpor a proběhla diskuze na téma, zda to vše je či není jen soukromá věc 
poškozených. Tento názor nakonec nepřevážil. Zachovávání základních lidských vztahů jistě patří k 
důležitým součástem těch pravidel, podle kterých by se měla společnost řídit, a proto negativní 
postoj a otevřený boj proti takovýmto nátlakovým akcím by měl být věcí veřejnou, ať již by se týkal 
kohokoli.
To, že se i v dnešní době lidé rádi sdružují, hledají pro sebe i své děti také jinou zábavu, než je 
televize a počítače, svědčí vzrůstající zájem o nejrůznější kulturní akce, ať již to jsou staročeské 
nebo vánoční trhy, bohatá nabídka programů na Dlaskově statku či letošní mikulášské slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromu doplněné ohňostrojem.
Každoroční investiční akce naše město postupně přetvářejí. K letošnímu dlouhodobému bilancování 
přispěl počin zdejšího muzea - výstava s příznačným názvem Proměny Turnova ve 20 století. Velký 
zájem Turnováků dosvědčil, že mnohé ze zdejších občanů tato problematika zajímá a že život 
města, ve kterém žijí, jim není lhostejný. Za těch uplynulých sto let se Turnov opravdu změnil. Celé 
nové části města - čtvrť nad kasárnami, zástavba Výšinky, Mašova, Pelešan, Daliměřic, výstavba 
veřejných budov - škol, městské nemocnice, budování průmyslových závodů v 50. letech, 
rekonstrukce centra města a významných budov, stavba silničního průtahu v posledním desetiletí...a 
tak bychom mohli jistě pokračovat. Naproti tomu dvě světové války, rozpad drobného podnikání v 
50. letech, 20 let přítomnosti sovětských vojsk. Ano, také to patřilo k uplynulému století.
Jak bude žít Turnov v novém století a tisíciletí nevíme. Jestli však jeho rozvoj bude pokračovat tak, 
jako ve století 20., zůstane i nadále významným centrem celého Českého ráje.



Kronika Města Turnova za rok 2000 - I. Zastupitelstvo, rada a 
ostatní orgány města
Oblast správy čekala velmi významná událost - reforma veřejné správy. Ta měla vstoupit v platnost 
k 1. lednu 2001. Zákon o krajském zřízení však platil již od listopadových voleb. Nejviditelnějším 
krokem bylo zřízení krajů a s tím související a pro občany zcela nový druh voleb. Od stejného data 
navíc také začal platit nový zákon o obcích, který přinesl některé změny. Tak např. zastupitelstvo si 
volilo své poradní a iniciativní orgány - výbory (hlavně finační a kontrolní).
Hladinu místního politického dění asi nejvíce rozčeřily události spojené s četnou sérií anonymních 
dopisů tajemníkovi MěÚ Ing. Žákovi a ničení majetku jeho i jiných osob. Vyvrcholením pak byl 
požár garáže zastupitele V.Zimy (v noci z pátku na sobotu 22. července) a následné zpolitizování 
této záležitosti. Prohlášení zastupitelů Volby pro město, k nimž se připojil i MUDr. Severa (ODA) a 
Mgr. Jiří Mašek (KDU -ČSL), které bylo zveřejněno v tisku i na vylepených plakátech, kladlo za 
vinu současnému vedení radnice zmanipulování voleb, zatlačování poslanců VPM do "opozice", a 
zpolitizování zmíněného požáru, který radnice prý s opozicí spojovala. Celá záležitost se dokonce 
projednávala v městském zastupitelstvu, kde se od tohoto prohlášení většina zastupitelů 
distancovala (z 21 přítomných 15 zastupitelů, 3 se zdrželi, 3 byli proti návrhu). Nepříjemný pocit z 
celé této záležitosti ještě dlouho přetrvával a bezesporu ovlivňoval pracovní atmosféru při 
následujích zasedáních městského zastupitelstva.
Další významná událost se odehrála hned při prvním letošním zasedání zastupitelstva, kdy skládal 
svůj slib nový zastupitel Oldřich Hajný (KSČM) poté, co pro zhoršující se zdravotní stav odstoupil 
dlouholetý člen městského zastupitelstva Václav Stěhulka.

Volby v roce 2000

Pro letošní volby bylo v Turnově zapsáno 11 555 oprávněných voličů.

Letošní volby byly v mnohém nové. Začínající reforma veřejné správy přinášela zřízení nových 
krajských úřadů a s tím souvisely zcela nové volby do krajských zastupitelstev. Turnov byl začleněn 
do Libereckého kraje.
Volby přivedly do regionu i našeho města významné politiky. Ve velkém časovém předstihu a dalo 
by se říci, že ještě ne v přímé návaznosti na volby navštívil Turnov ve čtvrtek 1. června premiér 
Miloš Zeman. V rozhovoru s vedením města i členy ČSSD a poté s novináři vyslovil mnohé sliby o 
finanční kompenzaci škod po povodních, o opravách komunikací apod. Bohužel slibované milióny 
nikdy nepřišly. Ve stejném duchu se nesl i projev na náměstí a beseda s několika desítkami 
přítomných občanů.
Jako předseda ODS a ne jako předseda Parlamentu ČR přijel do Turnova ve středu 8. listopadu 
Václav Klaus. PO prohlídce DUV Granát besedoval se studenty OAHŠ. Protože byla tato návštěva 
iniciována volbami, žádné oficiální jednání na radnici se nekonalo, v doprovodu byl pouze starosta, 
který kandidoval jako nezávislý za ODS.
Jiří Dienstbier si zase přivezl do Turnova ministra vnitra Stanislava Grosse. Vzhledem k tomu, že se 
tato návštěva konala až ve večerních hodinách, ministr diskutoval především s vedením města a s 
novináři o případech anonymů a poškozování majetku tajemníka, popř. dalších pracovníků města, 
turnovská televize měla zase zájem o případy nadhodnocených drahých kamenů, na čemž prodělaly 
mnohé banky. Zájem vzbuzovaly tyto případy zvláště proto, že velký díl na těchto odhadech měl 
turnovský soudní znalec RNDr. Ivan Turnovec, častý kritik radnice a starosty Hejduka.
V listopadu letošního roku proběhly v naší republice a v našem městě dvoje volby. Jedny se týkaly 
senátu, druhé nově vzniklých krajských zastupitelstev. Termín byl určen na neděli 12. listopadu, 8 - 
22 hodin. Druhé kolo senátních voleb proběhlo o týden později. V Turnově se volilo v 13 okrscích.
Senát si za dobu své existence nedokázal vybudovat přesvědčivé důkazy své potřebnosti a 



nepostradatelnosti, o užitečnosti reformy veřejné správy a zřizování nových krajů nebyli lidé 
přesvědčeni také. Navíc o reformě věděli minimum, informační kampaň ze strany státních 
sdělovacích prostředků neproběhla téměř žádná. A tak se nelze divit, že zájem občanů o obojí volby 
byl minimální. Přesto nakonec Turnov se svými více než 40% volební účasti téměř dvojnásobně 
překračoval celostátní průměr. Byť tyto výsledky nebyly nijak povzbudivé, přesto místní občané 
prokázali poměrně značný zájem o věci veřejné.

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Turnov patřil již od minulých voleb do boleslavského volebního obvodu. Voliči si mohli vybrat ze 7 
kandidátů. Navíc došlo k jedné zajímavé situaci. ODS nezvolila jako kandidátku svou předchozí 
senátorku Ing. Jarmilu Filipovou, a ta se nakonec rozhodla kandidovat jako nezávislá. Ve své 
kampani byla podporována především jediným nezávislým senátorem panem Václavem Fišerem, 
majitelem cestovní kanceláře. Ačkoli měla na Turnovsku podporu voličů i místní organizace ODS, 
byla po prvním kole vyřazena. Místní ODS pak podpořilo boleslavského MUDr. Mitlenera.
Přehled kandidátů:

1. Politické strany:
Česká strana sociálně demokratická - Jiří Dienstbier
Komunistická strana Čech a Moravy - Karel Skála
Občanská demokratická strana - MUDr. Jaroslav Mitlener
Strana za životní jistoty - JUDr. Jan Hutař

2. Koalice:
Čtyřkoalice - Ing. Ratibor Majzlík

3. Nezávislí kandidáti:
Ing. Dagmar Mocová
Ing. Jarmila Filipová

K senátním volbám přišlo v prvním kole 4.846 opravněných voličů, což bylo 41,94% z celkového 
počtu. Mohl se volit pouze jeden kandidát, resp. volební strana, Zvítězil Jiří Dienstbier (nezávislý za 
ČSSD), který získal 1893 hlasů, MUDr. Jaroslav Mitlener se umístil na druhém místě a Jarmila 
Filipová byla třetí. Pro druhé kolo podpořila veřejně kandidáta ODS. V rámci volebního 
boleslavského kraje nebylo rozhodnuto, a tak se konalo 2. kolo voleb o týden později, ale s daleko 
menší účastí voličů. Těch přišlo v Turnově k volebním urnám 2995, což bylo 25,87%. V rámci 
boleslavského volebního obvodu zvítězil Jaroslav Mitlener o pouhých 111 hlasů, což bylo 50,2%. 
Byl to nejtěsnější rozdíl ze všech volebních obvodů v celé republice.
Jiří Dienstbier, bývalý ministr zahraničí, nyní zmocněnec OSN pro Jugoslávii, se před několika lety 
do našeho kraje "přiženil". Stal se totiž zetěm známého horolezce Radovana Kuchaře z Hrubé 
Skály. Věnoval volební kampani nebývalé úsilí již od jara. Nechyběl na žádné významnější akci v 
celém kraji, diskutoval s lidmi, navazoval kontakty s předními osobnostmi. Nakonec příznivci ODS 
byli početnější, i když MUDr. Mitlener nebyl v širším měřítku známou osobností.
Volby do krajského zastupitelstva

Do krajského zastupitelstva se volilo poprvé. Voliči si mohli vybrat pouze kandidátku jedné strany a 
na ní mohli přidělovat 4 preferenční hlasy. V zastupitelstvu Libereckého kraje mělo zasednout 45 
zastupitelů. Do zastupitelstva Libereckého kraje kandidovalo 13 politických stran a hnutí. 
Parlamentní politické strany vsadily pouze na své členy. Např. na kandidátce ODS byl pouze jeden 
nestraník - a tím byl turnovský starosta Ing. Milan Hejduk na vpodstatě nevolitelném 31. místě. 
Proto se mnohdy jako reakce na tento postoj utvářela různá účelově vytvořená uskupení nebo bylo 



využito nabídky méně významných stran. Šlo v podstatě o pokus získat v krajském zastupitelstvu 
nějaké početnější zastoupení. To se nakonec podařilo pouze MUDr. Eckertovi na kandidátce 
volebního uskupení, které kandidovalo pod názvem Nezávislí. Samozřejmě se diskutovalo o tom, 
zda toto roztříštění sil bylo prozíravé, zda by neměla naději na úspěch kandidátka regionu sestavená 
z kandidátů názorově blízkých. Samozřejmě to byla sice pravda, ale jen při pohledu z jedné strany. 
Tuto snahu mnoha občanů Turnova by bylo možné také zhodnotit jako reakci na minimální 
zastoupení Turnováků právě na kandidátkách velkých politických stran.

Přehled volebních stran, lídrů, zastoupení Turnováků:

1. Politické strany
Česká strana národně sociální - PhDr. Hana Maierová,Turnov (37. Helena Smutná, 47. Josef 
Novák)
Česká strana sociálně demokratická - Ing. Karel Dolejší, Harrachov (5.Ing. Jana Konigová, 32. 
Zdeněk Šafář, 46. Mgr. Petr Rous)
Demokratická regionální strana - Jaroslav Pavlas, Liberec (18. Jaroslav Štekl)
Komunistická strana Čech a Moravy - JUDr. Josef Vondruška, Liberec (17. Miroslav Beran, 30. 
Ivan Boháč)
Občanská demokratická strana - RNDr. Pavel Pavlík, Liberec (16. MUDr. Jaromír Jodas, 23. 
Dagmar Brabcová, 31. Ing. Milan Hejduk)
Republikánská unie - Jan Horčic, Liberec
Strana občanského porozumění - Ján Linko, Liberec
Strana pro otevřenou společnost - Ing. Petr Pávek, Jindřichovice (6. Mgr. Karel Bárta, 9. MUDr. 
Jana Tomášková)
Strana svobodných severu - Ing. Pavel Zahradníček, Liberec (3. MUDr. Martin Hrubý, 9. Ing. Petr 
Soudský, 11. MUDr. Jaroslav Froml, 13. MUDr. Ivan Kolombo, 18. Jana Millerová, 25. Radek 
Drbohlav)
Vlastenecká republikánská strana - Pavel Kardaš, Tanvald

2. Politická hnutí
Nezávislí - MUDr. Miroslav Samek, Liberec (2. MUDr. Vladimír Eckert)
Liberecká unie pro sport a zdraví - Ing. Vladimír Boháč, Raspenava (10. Pavel Šilhán, 16. František 
Svoboda, 20. Jiří Vele)

3. Koalice
Čtyřkoalice - Ing. Luděk Suchomel, Smržovka (9. Ivan Kunetka, 19. Mgr. Jiří Mašek, 36. JUDr. 
Vilém Zahrádka, 37. Jana Kosařová)
Pravý blok a Klub angažovaných nestraníků - Ing. Eduard Seibert. Jilemnice (2. Michal Šimůnek, 3. 
Václav Ouvín, 5. Karel Louda st., 7. Břetislav Jansa, 8. Mgr. Vladimír Nejedlý, 9. Ing. Zbyněk 
Cuchý, 10. Emil Votrubec, 11. Josef Bittner)
Republikáni Miroslava Sládka - Ing. Martin Smetana, Liberec (5. Jindřich Nestler, 49. Libor 
Čepelík)

Ve volbách do krajského zastupitelstva odevzdalo v Turnově své hlasy 4.857 oprávněných voličů, 
což bylo 42,15%.

Volby skončily s těmito výsledky:
Občanská demokratická strana - 13 mandátů
Komunistická strana Čech a Moravy - 9 mandátů
4Koalice - 8 mandátů
Česká strana sociálně demokratická - 7 mandátů
Strana pro otevřenou společnost - 5 mandátů



Nezávislí - 3 mandáty

První jednání krajského zastupitelstva se konalo 19.prosince. Obsazení rady bylo dohodnuto mezi 
třemi úspěšnými stranami - ODS, 4Koalice a ČSSD). Hejtmanem byl podle očekávání zvolen 
RNDr. Pavel Pavlík (ODS, býv. přednosta OkÚ Liberec)), dalšími členy rady se stali Ing. Eva 
Bartoňová (ODS, Česká Lípa), Ing. Stanislav Zámečník CSc. (ODS, Liberec - sekretář Euroregionu 
NIsa), Radim Zika (ČSSD, Liberec), Ing. Luděk Suchomel (4Koalice, Smržovka), Ing. Karel 
Dolejší (ČSSD, Harrachov), Ing. Jana Konigová (ČSSD, Turnov).
Turnov měl v novém krajském zastupitelstvu pouze dva zástupce - Ing. Janu Konigovou (ČSSD) a 
místostarostu MUDr. Vladimíra Eckerta.
Městské zastupitelstvo

Rok 2000 zahájili zastupitelé některých volebních uskupení realizací záměru, který směřoval 
především k bližšímu kontaktu s občany. Vedení radnice totiž nabídlo jednu z menších kanceláří, 
kterou měli také k dispozici poslanci Parlamentu ČR, aby ji zastupitelé využívali k případným 
setkáním s občany. Zároveň zde měli i počítač napojený na síť a internet, samozřejmě také časopisy 
z oblasti veřejné správy. Kupodivu nakonec reagovali na tuto nabídku pouze poslanci Volby pro 
město (p. Jenšovský a Kunetka). Někteří zastupitelé využívali k podobným účelům kancelář Unie 
svobody v Hluboké ulici (D. Berndt, F. Pelc, J. Rytíř - US, O. Jarolímek a V. Severa - ODA, J. 
Mašek - KDU-ČSL, B. Jansa - VPM).
Tato nabídka souvisela s celým souborem opatření, možná někdo řekne detailů či maličkostí, které 
chtělo vedení města uskutečnit ve prospěch svých občanů. Na jaře se započalo se svatebními obřady 
na hradě Valdštejně a na zámku Hrubém Rohozci. Tato nabídka vzbudila velký zájem na rozdíl od 
poměrně chladné obřadní síně na radnici, byť museli svatebčané za tuto službu uhradit poplatek ve 
prospěch jednotlivých objektů.
Značně náročná byla přestavba a napojení samostatné místnosti v přízemí a probourání nového 
vchodu vpravo pod schody. Vše trvalo celého půl roku, a tak konečně od července začalo fungovat 
nové informační středisko radnice spolu s podatelnou. Bylo vybaveno počítačem s přístupem na 
internet, do programu s přehledem zákonů. Občané sem stále více chodili s nejrůznějšími dotazy, 
byly zde k dispozici i veškeré formuláře, které občan na městském úřadě potřeboval.
Jedním z vytčených úkolů bylo také informační značení po Turnově. I když se ho nepodařilo 
realizovat, byla odbornou firmou zpracována studie postihující návrhy na všechny potřebné prvky 
od příjezdových poutačů až po informační tabule pro občany.
Díky tomu, že již v minulém roce započalo jednání s vedením zdejší stanice Českých drah, podařilo 
se letos zprovoznit druhé informační centrum v budově nádraží s hlavním vchodem přímo z ulice. 
Metodicky byla jeho činnost řízena Městským informačním střediskem.
Již na konci roku 1999 se podařilo vydat informační brožuru "Turnov známý a neznámý". Pro velký 
zájem byl počátkem roku ještě zajištěn dotisk této užitečné publikace.
Započala příprava reprezentační publikace o Turnově, což byl úkol hodně náročný a nutně 
přesahoval i do roku následujícího. Stále se vylepšovala podoba Hlasů a ohlasů Turnovska, 
Regionální televize Turnov vysílala dvakrát týdně, byť její relace vyvolaly někdy rozporuplné 
ohlasy (politický terorismus, radioaktivita na Vesecku apod.). Stále lepší úroveň dostávaly 
internetové stránky města Turnova.
Teprve v posledních měsících roku byl realizován jeden z dalších záměrů - setkání představitelů 
radnice s občany. Jeden diskuzní večer se uskutečnil v knihovně, druhý v hasičské zbrojnici na 
Daliměřicích. Ačkoli se počet přítomných pohyboval mezi 20 až 30 občany, probralo se hodně 
diskutovaných a často rozpory budících témat. A tak i za takovéhoto spíše minimálního zájmu 
veřejnosti tato setkání svůj užitek přinesla. Samozřejmě se během roku konalo mnoho dílčích 
setkání a besed - např. s obyvateli penzionů, členy Svazu invalidů a dalších různých spolků, starosta 
musel čelit v ostré diskuzi kritice občanů z Fučíkovy ulice, často se setkával s členy různých 
sportovních oddílů.
Podobný charakter měly schůzky s podnikateli - se zástupci velkých firem se konaly dvakrát, stejně 



jako jednání s podnikateli v oblasti cestovního ruchu.
S informacemi souvisel i záměr uspořádat nově informační panely uvnitř radnice. To se podařilo 
splnit jen částečně - panely před některými odbory byly využívány k informování občanů. Ve 
vestibulu bylo uspořádáno několik výstav. Objevil se zde např. židovský hřbitov, bylo vzpomenuto 
pana Hajflera výstavou ukázek z jeho fotografické přílohy městské kroniky. Velký úspěch měla 
rozsáhlá vánoční výstava výtvarných prací žáků Zvláštní školy v Turnově. Díky okresnímu muzeu 
byla v jeho výstavním sále uspořádána výstava fotografií - "Proměny Turnova ve 20. století".
Samozřejmě přes veškerou snahu zůstala některá předsevzetí neuskutečněna - lexikon pro občany, 
minireferenda, zlepšení znění usnesení MR a MZ, udělování čestného občanství. A tak i do příštího 
roku zůstává v této oblasti mnoho nenaplněných záměrů.
Když přehlédnu celý rok v činnosti turnovského městského zastupitelstva, vedle toho, že se řešila 
důležitá pracovní témata, asi nejvíce rozruchu, vyhrocených diskuzí a sporů přinesly letní události 
související s požárem garáže zastupitelele V. Zimy a následnou interpretací této události ze strany 
sdělovacích prostředků jako politický terorismus, což způsobiilo negativní reakci opozice.
Za nejdůležitější z hlediska dalšího rozvoje města lze považovat postupné řešení průmyslové zóny v 
Ohrazenicích včetně dopravního napojení či zadání regulačních plánů bytových zón a centrální části 
města nebo potřebné změny územního plánu v souvislosti s plánovanými velkými investicemi.
3. února - první veřejné jednání bylo věnováno především záležitostem finančním. Vzalo na vědomí 
výsledek hospodaření a schválilo rozpočet města na rok 2000. S tím souviselo i odsouhlasení vedení 
kontokorentního účtu u České spořitelny. Přestože bylo tomuto tématu věnováno již lednové 
pracovní jednání, kde bylo možno vznést dotazy a připomínky, tradičně se i zde, především před 
přítomnými občany, rozvinula obsáhlá diskuze. Problémem samozřejmě bylo především to, že se 
některé potřebné investiční akce do rozpočtu nevešly. Zvláště to bylo v případě rekonstrukce 
tělocvičny v Mašově, proti které byla postavena výstavba klubu důchodců na sídlišti v Turnově II (v 
blízkosti mateřské školy). Nakonec dala hlasováním většina zastupitelů přednost tělocvičně 
vzhledem k tomu, že toto zařízení v tzv. okrajové části města, chybí jak školním dětem tak všem 
ostatním zdejším obyvatelům. V Mašově byla sokolovna vždy místem bohaté sportovní i spolkové a 
společenské činnosti všech generací.
S tímto tématem souviselo i to, že zastupitelé pověřili odbor rozvoje města a odbor správy majetku 
pravidelným předkládáním přehledů realizovaných a připravovaných studií a projektů. Svou zprávu 
o rozdělení finačních prostředků a o chystaných kulturních aktivitách také předložila kulturní 
komise. S tím souviselo i usnesení schvalující záměr zadat zpracování studie na rekonstrukci a 
dostavbu Střelnice. Tato akce se v pořadí priorit umístila na třetím místě. V roce 1996 schválilo 
zastupitelstvo koncepci sanace kulturních zařízení, která stanovila postup - nejnutnější rekonstrukci 
divadla a pak rekonstrukci Střelnice. Divadlo prošlo dostavbou šaten. V tomto roce měla být 
rekonstruována elektroinstalace v historické budově. Proto se kulturní komise věnovala velice 
zodpovědně aktualizaci tohoto materiálu a poté stanovením zadávacích podmínek studie 
rekonstrukce a dostavby Střelnice.
Pozornost byla věnována problematice regionální televize. Zastupitelstvo schválilo statut rady pro 
RTT, kterou jmenovalo ze zástupců jednotlivých volebních subjektů. Tato rada měla dbát nad 
dodržováním smlouvy mezi Městem a provozovatelem a také řešit případné problémy a spory.

24. února - jedním z bodů programu tohoto zastupitelstva byl podnět některých občanů ze 
Smetanovy ulice. Jednalo se o zachování hřiště - spíše však uklizeného "plácku", který si 
svépomocí upravili pro své děti. Tento pozemek se ale nacházel na dvou stavebních parcelách, a tak 
by muselo město provést majetkové výměny, samozřejmě značně nevýhodné. Dovolím si tento 
poměrně nepodstatný problém popsat podrobněji, protože je příkladnou ukázkou různorodosti 
zájmů jednotlivých skupin zúčastněných občanů a složitosti každého řešení. Několik set metrů 
odsud, v dolíku pod Integrovanou střední školou, bylo velké hřiště, které by se navíc mělo v 
dohledné době upravovat. Je tedy možné konstatovat, že ze strany Města je v této části plocha 
vhodná pro sportování vyřešena. Část obyvatel ze Smetanovy ulice chce mít své děti co nejblíže 
pod dohledem a tvrdí, že je stávající hřiště daleko. Na jedno z dalších jednání MZ však přišel jiný 



občan z této ulice, který zase vyslovil k požadavku svých sousedů zásadní nesouhlas, protože část 
obyvatel je hlukem na hřišti rušena, v létě pak do pozdních večerních hodin. Územní plán zde pak 
počítá se zástavbou. Byť na tomto jednání zastupitelstvo schválilo záměr majetkových výměn, 
pozdější jednání s majiteli parcel nevedlo k řešení vzhledem k jejich neúměrným požadavkům 
(např. nesouměřitelný požadavek parcely v areálu kasáren), takže květnové MZ navrhované 
výměny neschválilo, své předchozí usnesení k tomuto bodu zrušilo. V této souvislosti ale dostala 
sportovní komise úkol připravit rekonstrukci hřiště pod ISŠ v Turnově II. V dalších bodech byla 
projednána zpráva o činnosti Městského informačního střediska a plán jeho činnosti na rok 2000, 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací i zpráva o kontrole plnění usnesení MZ za období 
r. 1998 - 1999.
Důležitým bodem bylo schválení projektu obnovy Metelkových sadů, které během celého roku v 
místech po vykácených smrcích doznávaly velkých změn i přes přetrvávající diskuze tamních 
obyvatel. Naštěstí se s pokračujícími pracemi situace postupně zklidňovala. Stejně významné bylo 
zadání zpracování regulačního plánu č. I, tedy centra města.

30. března - březnové zastupitelstvo věnovalo velkou pozornost povodni, jejímu průběhu a 
vzniklým škodám. Dlouho se diskutovalo, návrhy na potřebná opatření se různily. Nejčastěji se 
objevoval návrh na zpracování protipovodňové studie, rozšíření povodňové komise, která by se 
měla scházet častěji a zabývat se především prevencí.
Nemenší pozornost zastupitelů vzbudila zpráva starosty o útocích na některé pracovníky městského 
úřadu. Jednalo se již nejen o tajemníka, ale i o vedoucí odboru životního prostředí Ing. Janu 
Hadačovou a několik anonymních dopisů obdržel také starosta. Hlavním terčem útoků byl však 
především tajemník Ing. Vojtěch Žák. Několikrát poškozený automobil, jednou dokonce i několika 
jeho sousedům, anonymní dopisy, e-maily i zprávy na mobil, hanlivé plakátky stále častěji 
vylepované po městě. V bouřlivé diskuzi se na jednání zastupitelstva střetávaly dva názory. Jední 
byli přesvědčeni, že to vše lze již označit jako útoky na veřejného činitele, naopak jiní byli 
přesvědčeni, že to vše jsou zcela soukromé záležitosti pana tajemníka. Nakonec bylo velice těsnou 
většinou přijato usnesení, aby starosta podal žalobu resp. trestní oznámení na neznámého pachatele 
a z městského rozpočtu byla uvolněna částka 100 tis. korun na výdaje spojené s dopadením 
pachatelů. Je třeba podotknout, že tyto finance nikdy nebyly použity. Tento případ trvale budil 
velkou pozornou médií. Zvláště když pak v létě byla zapálena garáž zastupitele Václava Zimy a 
zároveň shořely zvonky u zastupitele Pavla Šilhána. Přesto, že např. RTT odvysílala působivou 
reportáž o politickém terorismu, souvislost se nikdy neprokázala a také po celý rok policie 
bezvýsledně pátrala po pachatelích všech popsaných činů. Teprve když na podzim ukončil tajemník 
pracovní poměr a na delší dobu odjel na zahraniční cestu, situace se uklidnila.
Poprvé v tomto roce přišly na pořad jednání i rozpočtové změny ve výši 1.575 tis. korun, tentokrát 
především v souvislosti s dotacemi od okresního úřadu. S financemi souvisela i zpráva o plánu v 
rekonstrukcích památek a rozdělení financí přidělených z Programu regenerace městských 
památkových zón a s tím související částky z městského rozpočtu.
Dalšímu kroku důležitému pro budoucí rozvoj města byl věnován následující bod. Hlavním cílem 
pana B. J. Horáčka v jeho podpoře Turnova a Českého ráje byla výstavba velkého sportovního 
areálu, který by zahrnoval zimní stadion, krytý bazén a koupaliště. Po dlouhé době, kdy byl hledán 
vhodný pozemek, byl tento záměr zveřejněn. Jako nejvhodnější byly vytypovány rozsáhlé pozemky 
o rozloze 6 ha v Maškově zahradě. Starosta s Ing. Kanclířem předložili návrh na odkoupení této 
plochy za 34 mil. korun s tím, aby MZ zároveň schálilo potřebnou změnu územního plánu. Dlouho 
se v této souvislosti diskutovalo o tom, zda i za těchto okolností dojde na rekonstrukci koupaliště v 
Dolánkách. Za záchranu tohoto areálu se stavěli např. pánové Kunetka, Jenšovský, Grund, Severa 
Pelc a další. V některých věcných příspěvcích zazníval názor, že je finačně neúnosné, aby město 
udržovalo dvě koupaliště s bazény stejného typu. Spíše se objevoval názor, že by v Dolánkách měl 
vzniknout přírodní rekreační areál. Nakonec byl usnesením dar pana Horáčka přijat, schválen nákup 
zmíněného pozemku a vedení Města uloženo připravit do konce roku studii využití Dolánek výše 
zmíněným způsobem s možností zřízení vodní plochy.



27. dubna - I když od letošní povodně uplynulo již dost dnů, byla tato tematika vzhledem k její 
závažnosti stále velmi živá. A tak hned v úvodu jednání se projednávala petice občanů. Kromě pana 
Kunetky vystoupili pan Louda z Krajířovy ulice a paní Musílková z Trávnic s kritikou některých 
jevů z minulosti (např. autobusové nádraží, cesta lukami), které podle nich zhoršují v těchto místech 
situaci při povodni a kritizovali i malou aktivitu místních záchranných složek. Rada byla pověřena 
projednáním petice a možných opatření.
Nově vytvořená bytová komise na základě dosavadních zkušeností předložila radě a nyní i 
zastupitelstvu nová pravidla pro přidělování bytů, která byla usnesením schválena.
Tak jako každoročně byly i nyní schváleny menší příspěvky cizím subjektům (např. TJ Český ráj, 
Svazu chovatelů apod.).
Byly také schváleny rozpočtové změny a dar Obchodní akademii a hotelové škole ve výši 120 tis., 
což byly vlastně úroky z finančních darů pana Horáčka. Následovalo prominutí dluhů - části 
nájemného OAHŠ za minulý rok a zbytku splátek půjčky AC Turnov za podmínky, že tato částka 
(800 tis. korun) bude investována do atletického stadionu.
Následující bod, stejně jako předchozí, vzbudil širokou diskuzi. Starosta předložil návrh na 
vytvoření městské sportovní organizace, což navazovalo na dříve schválenou koncepci. V mnohém 
však nebylo zastupitelům ještě jasno - např. zda společnost s ručením omezeným nebo příspěvková 
organizace, jakou bude mít zřizovací listinu, náplň atd. A tak nakonec tento návrh neprošel a měl 
být v doplněném provedení předložen na dalším zastupitelstvu.
Poslední bod byl již "nekonfliktní" - zpráva o činnosti hradu Valdštejna za rok 1999, plán činnosti 
na rok tento včetně informace o průběhu rekonstrukčních prací v letech 1996 - 1999. Následně byl 
usnesením schálen stěžejní materiál týkající se co do rekonstrukcí několikaleté budoucnosti 
"koncepce záchrany rehabilitace areálu hradu Valdštejn".

25. května - na začátek programu byly zařazeny záležitosti finanční - přijetí střednědobého 
investičního úvěru od České spořitelny a prodej akcií Dioptry a.s. (4000 kusů po 40,-Kč).
Rada předložila k projednání navrhovaná protipovodňová opatření reagující na petici obyvatel. 
Zastupitelstvo doporučilo povodňové komisi, aby se scházela alespoň 1x měsíčně a řešila nejen 
aktuální záležitosti, ale především koncepční záměry a provádění prevence.
Městské zastupitelstvo vzalo na vědomí přehled rozpracovaných projektů a připravovaných 
investičních akcí. Stejným způsobem byly projednány záměry rady na úpravu koupaliště v 
Dolánkách. Byla navrhována demolice některých nevyhovujích objektů a zavežení obou velkých 
bazénů zeminou. Dále byla vzata na vědomí informace o přípravě výstavby domova důchodců a 
pietní úpravy vojenského hřbitova.
V návaznosti na jednání před měsícem nyní zastupitelstvo schválilo založení nové organizace s 
názvem Městská sportovní s.r.o. s účinností od 1. 7. 2000. Tato organizace bude nejdříve 
provozovat stávající majetek - bazén a sokolovnu v Mašově. Především by však její jednatel měl 
spolupracovat na přípravě a pak i na průběhu výstavby sportovního areálu v Maškově zahradě.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o snaze zapsat cenné přírodní a kulturní bohatství oblasti 
Českého ráje do Seznamu světového dědictví UNESCO.

29. června - na programu jednání byly tři okruhy otázek - majetkové, finanční, územní plán.
Na několika jednáních MZ byla věnována pozornost budoucnosti bytové výstavby, podpoře 
iniciativy soukromých stavebníků větších bytových objektů především s nájemními byty. Nyní 
předložil odbor správy majetku návrh na varianty spolupráce s Janem a Josefem Krejzovými při 
výstavbě těchto bytů nad penziony u býv. kasáren. Zastupitelstvo schválilo založení společné s. r.o. 
Vzhledem k tomu, že Krejzovi neměli včas připravenou projektovou dokumentaci, nemohlo Město 
získat státní dotaci, a tak na podzim byla společnost zrušena.
V další části jednání projednalo MZ zprávu o hospodaření k 31. 5. 2000 a audit hospodaření za rok 
1999. Bylo také schváleno poskytnutí daru Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji ve výši 500 tis. 
korun, které vznikly jako úroky na účtu zřízeného pro financování investičních akcí v Turnově ze 
strany této nadace.



MZ schválilo změny územního plánu a pořízení regulačního plánu pro rozvojovou lokalitu 
"Průmyslový areál Vesecko". K budoucí výstavbě v Maškově zahradě směřovala změna využití 
pozemků z ploch pro zemědělskou výrobu na plochy určené pro sport.

17. srpna - městskému zastupitelstvu byl předložen návrh regulačního plánu č. 2, který byl po 
diskuzi schválen s výjimkou trasy jižního obchvatu, o které se rozhodne při projednávání dalších 
změn. Dále bylo schváleno zadání pro zpracování regulačního plánu centra města, jehož potřebu již 
v minulosti nejednou připomínala památková komise. Tento materiál by měl navazovat na Program 
regenerace městské památkové zóny, který byl schválen v roce 1995.
Zastupitelstvo schválilo doplnění stávajících pravidel pro prodej bytů, s tím nyní má být 
uplatňována vyhláška č. 173/2000. Naopak po projednání petice občanů zastupitelstvo neschválilo 
návrh na zrušení demoličního výměru na vybrané objetky v areálu bývalého koupaliště v 
Dolánkách. Stejně tak nebyl schválen návrh na zrušení rozhodnutí rady ohledně úprav v areálu 
koupaliště. Nebyl shválen ani návrh na vypracování projektu na rekonstrukci stávajícího areálu. Tak 
jako v jiných případech byl i nyní v čele petičních akcí pan Josef Kunetka. (Diskutabilní bylo např. 
jeho jednání s občany ve Fučíkově ulici ohledně vybudování sjezdů z průtahu I/35. Ti nakonec svou 
peticí obeslali nejen příslušná ministerstva, ale i Nezávislý kontrolní úřad. Není divu, že postoj 
zodpovědných státních institucí byl takový, že se po určitou dobu zdálo, že sjezdy k budoucí 
průmyslové zóně se za státní peníze v Turnově stavět nebudou.)
Jeden z bodů jednání byl opět věnován protipovodňovým opatřením - prozatím nebylo schváleno 
zpracování protipovodňové studie. Bylo rozhodnuto vyčkat do ukončení práce na studii, kterou 
nechalo zpracovat Povodí Labe, aby její výsledky mohly být následně využity pro studii, která by 
byla zpracována detailněji pro Turnov.
Bouřlivou diskuzi vyvolaly události nedávno minulé - požár garáže zastupitele V. Zimy a vypálení 
zvonků na domě zastupitele P. Šilhána. RTT a další média razila teorii o politickém pozadí těchto 
událostí, o "politickém terorizmu", který možná souvisí s působením opozice. To se ani v 
následném pátrání policie nepotvrdilo. Představitelé stran, které stály mimo městskou radu, to však 
vzali jako útok na sebe, a tak se ve městě objevily plakáty podepsané pěti zastupiteli - J. Kunetkou, 
V. Jenšovským, B. Jansou, J. Maškem, O. Jarolímkem. Vedení radnice bylo obviněno ze 
zpolitizování všech událostí a jejich využití proti opozici. Takto se však až doposud nikdo z vedení 
Města nevyjádřil. Dokonce se také v tomto textu objevovaly teorie o zmanipulování výsledku voleb 
apod. Šlo o dosti tvrdý útok proti vedení radnice. Proto byly v diskuzi žádány především důkazy, 
které by opodstatňovaly toto tvrzení. Byl také zamítnut návrh, aby se celá záležitost projednávala na 
neveřejném jednámí. Nakonec se většina zastupitelů distancovala od tohoto prohlášení, a tak 
vyjádřila nesouhlas s tvrzeními svých kolegů.
26. září - Zastupitelstvo se opět věnovalo problematice územního plánu.
V dalším bodě projednávalo majetkové otázky. Byl např. schválen prodej domu v Krajířově ulici č. 
481 jinému zájemci než byli nájemníci. Rozhodnutí ovlivnila vyšší nabídková cena - 750 tis. korun.
Byly schváleny rozpočtové změny, projednána informace o problémech s placením poplatků ze psů 
podle nové vyhlášky.
Zastupitelstvu byl předložen záměr na financování některých vybraných akcí ze strany pana 
Horáčka a jeho nadace. Na základě této podpory byly schváleny pro rok 2001 tyto akce: 
rekonstrukce kostela v Nudvojovicích, rekonstrukce a dostavba Střelnice, výstavba smuteční síně. V 
budoucnu pak také sportovně rekreační areál v Maškově zahradě. Ten samozřejmě vyžadoval 
dlouhodobou přípravu.

26. října - městské zastupitelstvo schválilo zásady pro spolupráci se zahraničními městy - na 
základě dosavadních zkušeností byly vytypovány dvě kategorie spolupráce - partnerská města 
představující intenzivní úzkou spolupráci a spřátelená města především pro vzdálenější kontakty, 
jako bylo nyní mexické město Zacatepec, kam se chystala odcestovat skupina studentů gymnázia v 
čele s MUDr. Eckertem.
Vzhledem k blížícímu se závěru roku schválilo zastupitelstvo přijetí krátkodobého překlenovacího 



úvěru ve výši 20 mil. korun a kontokorentního úvěru ve stejné výši. Velká a poměrně bouřlivá 
diskuze se vedla o návrhu navýšit základní jmění Městské teplárenské s.r.o. vkladem 2 mil. korun. 
Tento návrh byl odpovědnými pracovníky i přítomným auditorem Ing. Lumírem Šubrtem 
odůvodňován již počátečním způsobem ustavení této organizace a vysvětlován jako potřebná 
finanční operace. Zastupitelé Jarolímek, Pekař, Kunetka, Grund a další kritizovali především 
nechuť vedení změnit způsob fungování a zefektivnění činnosti této městské organizace. Nakonec 
však byl návrh schválen. Zastupitelstvo však současně uložilo městské radě vypracovat zásady 
finačního řízení MTT, a to především u závazných ukazatelů na mzdy a opravy včetně následné 
kontroly atd.
Městské zastupitelstvo schválilo založení nové příspěvkové organizace Zdravotně sociální služby k 
1. lednu 2001, v níž se soustředí veškeré sociální příspěvkové a rozpočtové organizace, které na 
území města zajišťovaly péči o starší spoluobčany.
Významným bodem pro turnovské školství bylo schválení návrhu na budoucí využití budovy čp. 5 
na náměstí, kterou opustí obchodní akademie a hotelová škola. Zastupitelstvo souhlasilo, aby zde 
byla umístěna základní umělecká škola, která již mnoho let volá po rozšíření svých prostor. Do její 
budovy v Husově ulici se pak nastěhuje Středisko pro volný čas dětí a mládeže, které od svého 
založení v roce 1994 sídlí provizorně v prvním poschodí kina. Těmito kroky by mohly být potřeby 
turnovského školství nadlouho do budoucna vyřešeny. Za tohoto stavu zde již snad jen bude chybět 
klubové zařízení pro mládež ve věku od 15 do 25 let.
V souvislosti s volbami a reformou veřejné správy projednalo zastupitelstvo možnost budoucího 
rozšíření pravomocí městského úřadu - tedy zřízení pověřeného městského úřadu s přenesenou 
působností III. stupně.
30. listopadu - během roku zastupitelstvo schválilo zřízení již třetí nové městské organizace - byla 
to požární jednotka. Jediným profesionálním pracovníkem měl být její velitel, který by se zároveň 
zabýval i dle zákona povinnými úkoly na úseku krizového plánu a v podstatě civilní obrany.
Na rozdíl od předchozích let bylo již na tomto zastupitelstvu schváleno rozpočtové provizorium na 
rok 2001: v příjmech 311.028 tis. Kč, ve výdajích 321.252 tis. Kč. Kontokorentní úvěr ve výši 20 
mil. byl na základě výběrového řízení schválen od České spořitelny, naopak krátkodobý ve stejné 
výši poskytne městu Komerční banka.
Zastupitelstvo se po delší době vrátilo k tématu úpravy Metelkových sadů. I se souhlasem komise 
pro životní prostředí souhlasilo s dokácením zbytku smrkového porostu pro jeho skutečně velmi 
špatný stav. Přestože vše bylo obsaženo ve schválených projektech, mělo se pokračovat až po 
projednání s občany. V příštím roce by měl městský rozpočet obsahovat i položku na pokračování 
další etapy obnovy parku.
Městskému zastupitelstvu byly předloženy dvě žádosti na významnější podporu, která se vymykala 
možnostem kulturní a sportovní komise. Byl dán souhlas, aby se do návrhu rozpočtu dostala 
podpora vzniku dokumentárního filmu o významném historikovi a turnovském rodákovi prof. 
Josefu Pekařovi. Stejně měl být podpořen i atletický memoriál Ludvíka Daňka v r. 2001.
Městské zastupitelstvo v intencích předchozího usnesení schválilo zřizovací listinu Zdravotně 
sociálních služeb Turnov. Organizačně bylo vše provedeno tak, že bylo využito existence stávající 
příspěvkové organizace Turnovské sociální služby, jejíž zřizovací listina byla nahrazena novou. K 
ní pak byly přiřazeny stávající rozpočtové organizace - obě pečovatelské služby a Klub důchodců.
Pro budoucí výstavbu smuteční síně bylo schváleno pořízení změny územního plánu, která 
spočívala v převedení pozemku z charakteru rozptýlené zeleně na plochy veřejného zájmu.

14. prosince - již delší dobu se vedení města snažilo o získání partnerského města na německé 
straně. Tyto kontakty by bylo možné dobře pěstovat vzhledem k výhodné vzdálenosti od hranic i 
vzhledem k vytváření kontaktů v rámci Euroregionu Nisa. A tak nyní mohlo konečně zastupitelstvo 
schválit navázání partnerské spolupráce s městem Niesky, která již započala dříve mezi 
nemocnicemi, v letošním roce i mezi hudebními školami.
Téměř pravidelně se v posledních letech dostávala na program jednání vyhláška o místním poplatku 
ze psů. Nyní MZ schválilo novou vyhlášku, kde byl stanoven jednotný poplatek za psa ve výši 400,-



Kč. Další schválená vyhláška se týkala zimní údržby místních komunikací.
MZ vzalo na vědomí stížnost nájemníků na havarijní stav domu čp. 698 v Bezručově ulici (rohový 
dům pod Šroubárnou). I když především pan Kunetka vystupoval s požadavkem poskytnout zde 
bydlícím nájemníkům náhradní byty, převažoval v zastupitelstvu názor, že Město nemůže řešit 
záležitosti soukromých majitelů takovýchto objektů. Jedinou institucí, která může v tomto směru 
účinně zasahovat, je stavební úřad.
Velice složitým bodem byly navrhované budoucí směny pozemků v rámci průmyslové zóny 
Ohrazenice. Kromě směn zde měly být provedeny i dary, prodeje a výkupy. Tato velice složitá 
transakce byla zastupitelstvem schválena, ale její realizace však byla ještě hodně vzdálena.

Městská rada

19. ledna - Rada předjednala na svém prvním letošním zasedání některé materiály, které pak byly 
předloženy zastupitelstvu - např. statut Rady pro RTT, studii na rekonstrukci Střelnice. V rámci 
programu jejího jednání se sešlo i pracovní městské zastupitelstvo k předběžnému projednání 
rozpočtu. S financemi souviselo i vyúčtování příspěvku na vydávání Hlasů a ohlasů. Rada se také 
zabývala změnou vedení odboru správy majetku, kdy by měl dosavadní šéf Ing. Kanclíř přejít na 
odbor rozvoje města.
16. února - tradičně byly projednány a schváleny výsledky hospodaření příspěvkových organizací. 
V této souvislosti bylo uloženo finanční komisi a příslušným odborům, aby prověřily aktuálnost 
stávajících zřizovacích listin. Nakonec však na tento problém došlo až v roce následujícím, protože 
až v závěru roku vyšly nové právní předpisy, které měly být účinné od poloviny roku následujícího.
V souvislosti se záměry vedení Města, co udělat pro občany v roce 2000, se rada zabývala možností 
sňatků na Valdštejně a na Hrubém Rohozci.
Další bod se týkal budoucnosti bytové výstavby, která byla pro městský rozpočet velikou zátěží a 
navíc ve prospěch poměrně malého počtu obyvatel, ale přesto pro další rozvoj města velice 
potřebná. Proto byla snaha zapojit do této výstavby soukromé firmy. A tak bylo odsouhlaseno 
obnovit žádost o státní dotaci z programu podpory výstavby nájemních bytů a infrastruktury na 100 
bytových jednotek. Nejdříve chtěla této spolupráce s Městem využít firma Staspo, které se podařilo 
uskutečnit část záměru a postavit dva bytové domy na Výšince. Samozřejmě mělo město zájem o 
spolupráci i s dalšími firmami. V letních měsících jednal o této podpoře s Městem pan Krejza. 
Protože ale neměl v potřebném termínu zpracovány projekty a další dokumentaci požadovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj, nakonec musel bytovky nad bývalým "štábem" v kasárnách stavět 
bez této státní finanční podpory. Zároveň byla projednána a po úpravách schválena nová pravidla na 
přidělování bytů.
V letošním roce byla mezi opravami komunikací největší akcí rekonstrukce Fučíkovy ulice. Aby 
zde byly nejdříve položeny všechny inženýrské sítě, muselo mnohdy dojít k ústupkům. Zde se 
jednalo o příspěvek firmě Východočeská energetika ve výši 900 tis. korun na nové elektrické 
vedení, které by bylo položeno do země a mělo dostatečnou kapacitu i pro budoucnost.
Rada schválila také personální změny. Na místo vedoucí odboru správy majetku byla jmenována 
dosavadní zástupkyně Ludmila Těhníková, když Ing. Pavel Kanclíř byl pověřen prací na odboru 
rozvoje města, především přípravou velkých investičních akcí. Podle pravidel o výběrových 
řízeních a čtyřletém funkčním cyklu vedoucích pracovníků probíhalo i výběrové řízení na nového 
tajemníka, přičemž se stávající tajemník Ing. Žák do něj nepřihlásil. Po odjezdu Ing. Fišera bylo 
také vyhlášeno výběrové řízení na nového vedoucího Stavebního úřadu. Bohužel, již po několikáté 
se ukázalo, že přes menší či větší počet přihlášených je kvalitní zájemce spíše výjimkou, takže 
nejednou takové výběrové řízení skončí bez očekávaného výsledku.

15. března - na programu byla zpráva o činnosti přestupkové komise (řešila např. 201 přestupků 
především proti občanskému soužití). Pod dojmem povodně bylo schváleno zadání studie na zřízení 



bezdrátového obecního rozhlasu jako veřejného krizového informačního systému.
Městská rada se věnovala sociální problematice. Znovu se po dlouhé době vrátilo téma výstavby 
domova důchodců ze skeletu naproti městské nemocnici. Před několika lety bylo nadějné získání 
státní dotace, ale tato poměrně reálná naděje nakonec skončila bezúspěšně. Nyní opět vypadala celá 
záležitost jinak. Poslanci v Dolní sněmovně Parlamentu ČR, s nimiž na toto téma komunikoval 
především místostarosta MUDr. Eckert, odsouhlasili ve státním rozpočtu dotaci na tuto akci, a tak 
již letos na podzim se mělo začít se stavbou. Do té doby však bylo nutné dopracovat projekty a 
upravit řešení stavby tak, aby odpovídalo současným trendům v péči o seniory. Další investiční akce 
z této oblasti byla před samotným zahájením. Rada schválila výběrové řízení na dodavatele 
investiční akce rekonstrukce stravovacího traktu a hospodářské budovy městské nemocnice.
Městská rada schválila organizační a pracovní řád městského úřadu. S personální problematikou 
souvisela i výběrová řízení na ředitele městských organizací, která se podle dosavadních pravidel po 
čtyřech letech opakovala. Protože se zdálo, že ne vždy to bylo řešení zcela optimální, dostala 
místostarostka za úkol předložit městské radě pravidla nová.
10. května - v první části programu byla projednávána obsáhlá problematika týkající se městské 
nemocnice. Rada diskutovala nad návrhem jejího rozpočtu a schválila plán investic, a to stavebních 
(oprava střechy na svobodárně) i do zdravotnické techniky. V souvislosti s rekonstrukcí kuchyně 
měla být také připravena racionalizace energetického hospodářství celé nemocnice (kogenerační 
jednotka).
Na minulém jednání bylo schváleno předložení žádosti o státní dotaci na výstavbu 100 
malometrážních bytů. Nyní rada uložila odboru správy majetku vypsat výběrové řízení na 
společnosti, které by se ujaly výstavby těchto bytů a město by tuto výstavbu pomocí této státní 
dotace podpořilo. Jako jindy, tak i nyní byly schvalovány výsledky výběrových řízení na stavební 
akce, které měly vzápětí začít.
Další bod jednání zavedl členy rady do terénu - na prohlídku probíhající rekonstrukce kasáren na 
OAHŠ. Následně byly schváleny připomínky k předložené koncepci péče o seniory a k projektu 
domova důchodců, v němž měl pokračovat pražský architekt Kolařík, vítěz soutěže, která proběhla 
před několika lety.
Mezi dlouhodobé záměry městské památkové komise patřila pietní úprava vojenského hřbitova ve 
spodní části hlavního městského hřbitova u Mariánského kostela. Tento záměr, předložený H. 
Maierovou, byl radou schválen a odsouhlaseno zadání zpracování potřebné dokumentace. Městská 
rada také souhlasila s návrhem vydat reprezentační publikaci o městě a jeho okolí. Na tomto 
projektu se totiž shodli turnovští podnikatelé při setkání s vedením Města, a tak nyní mohlo být 
vyhlášeno výběrové řízení na nakladatelství.
Závěrem byla věnována pozornost petici občanů k povodňovým otázkám.

31. května - V úvodu byla projednána problematika přípravy velkých investic. Byla jmenována 
výběrová komise na výběr nejlepší studie na přestavbu Střelnice a na dodavatele stavby domova 
důchodců. Také byl schválen výběr dodavatele archeologického výzkumu v Maškově zahradě, který 
provede Okresní muzeum Českého ráje v Turnově.
Další bod byl věnován formám spolupráce s partnerskými městy a aktivitám v roce 2000. Komisi 
pro zahraniční vztahy bylo uloženo, aby počátkem každého roku byl zpracován plán společných 
akcí v návaznosti na městský rozpočet. V této souvislosti vzala také rada na vědomí zájem 
německého města Niesky o návázání spolupráce.
V návaznosti na jednání městského zastupitelstva byla doplněna povodňová komise o občany ze 
záplavového území - Věru Musílkovou, Karla Loudu, Františka Mařana a Emila Votrubce, dále pak 
Ing. Zakouřilovou, vedoucí SÚ a Ing. Koškovou, pracovnici ORM.
Části občanů se bude týkat schválená cena tepla - 399,-Kč/GJ. Po schválení výběrových řízení 
přišlo na řadu opět koupaliště v Dolánkách v návaznosti na diskuzi při městském zastupitelstvu, 
která zpochybňovala právo rady disponovat v tomto rozsahu s městským majetkem. Nakonec rada 
potvrdila své původní usnesení, tj. souhlas s demolicí části objektů a částečné zavezení bazénů.
V závěru městská rada vyslechla informaci o otevření informačního střediska na nádraží ČD v 



Turnově II a projednala podněty obyvatel ze sídliště J. Patočky. Z nich vzešel úkol pro odbor 
životního prostředí dokončit všechny práce při úpravě okolí po dokončení stavby průtahu I/35, aby 
došlo k vylepšení životního prostředí v této části města. Ta byla po celý rok postižena rozsáhlou 
výstavbou této komunikace.

28. června - první bod programu byl věnován zprávě o činnosti Vodohospodářského sdružení 
Turnov za rok 1999 a přípravě největší investiční akce v jeho historii - I. etapě rekonstrukce čističky 
odpadních vod. V této souvislosti bylo diskutován statut této instituce a prověřeno jeho znění v 
zájmu zlepšení činnosti organizace.
Do oblasti velkých investic také patřilo projednání výsledku výběrového řízení na zpracování studie 
sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě. Z nabídek bylo vybráno pět firem - H Projekt 
Praha, JJ/Projekt Praha, Studio A 91 Praha, BFB - Studio a Design 4 Turnov.
Investicí, která měla být v budoucnu zajištěna ze státního rozpočtu, byl severní silniční obchvat 
I/10. Po dlouhodobých protestech malorohozeckých občanů nakonec byly všechny námitky 
projednány, ale neměly takové opodstatnění, aby tak potřebnou stavbu zastavily. Ale i toto zdržení 
přineslo problémy, protože se nesplnil původní záměr, aby bez přerušení navázala na výstavbu 
průtahu I/35. Teprve nyní bylo totiž vydáno územní rozhodnutí. Bylo připraveno několik dalších 
plánovaných investic, a tak rada schválila výsledek výběrových řízení na jejich realizaci. Jednalo se 
např. o rekonstrukci sokolovny v Mašově, opravu omítky na II. ZŠ v ul. 28. října, či nový povrch 
části chodníku u bývalé restaurace Skalák.
Z dalších bodů programu jmenujme alespoň problematiku pojištění majetku města nebo otázky 
spojené s přípravou protipovodňových opatření. Byl projednán výsledek výběrového řízení na 
tajemníka, kde byl komisí doporučen Ing. Václav Ráža. Rada ho schválila za tajemníka, ale 
následující vývoj událostí vzal úplně jiný směr a Ing. Ráža nakonec jmenován nebyl. Rada také 
projednala odchod ekoložky Ing. Hadačové, kdy bezesporu na její rozhodování měly vliv četné 
útoky a anonymní dopisy (zvláště v souvislosti s kácením smrků v Metelkových sadech). Rada 
schválila vyhlášení výběrového řízení a stejně tak i na nového jednatele Městské teplárenské 
Turnov s.r.o. v souvislosti s odchodem Ing. Žalského do důchodu.

19. července - rada řešila tentokrát dvě petice občanů. Jedna obsahovala žádost o obnovení 
autobusové zastávky na náměstí. To bylo radou zamítnuto vzhledem k chystané výstavbě zastávky u 
Borovičků, která by měla vylepšit situaci obyvatel z okolních obcí přijíždějících ve směru od Semil, 
od Lomnice a některých autobusů od Železného Brodu. Po letech se podařilo nalézt dohodu se 
zúčastněnými občany a vybudovat uličku za divadlem. Ta by měla podstatně zkrátit cestu od 
autobusového nádraží na náměstí. Další petice požadovala obnovit bazény a zprovoznit koupaliště v 
Dolánkách. V této souvislosti rada konstatovala, že již zastupitelstvo přijalo usnesení, které 
ukládalo upravit toto území na přírodní rekreační areál, jehož vybudování a údržba by neměly být 
finačně náročné.
Se sportem souviselo i schválení výsledků výběrového řízení na jednatele Měststké sportovní 
Turnov s.r.o., jímž se stal Jiří Vele, bývalý pracovník okresní sportovní organizace.
Jedním z důležitých bodů v programu jednání městské rady byla dopravní problematika a její 
složitost v Turnově. Byly formulovány okruhy otázek, kterým bude nutné věnovat v nejbližší době 
pozornost: založení komise pro dopravu, zřízení odtahové služby, zlepšení přípravy dopravních 
investic, úprava režimu hlídek městské policie, změna dopravního režimu nejvíce zatížených míst v 
Turnově.

16. srpna - městská rada projednala hodnocení výběrové komise ve výběrovém řízení na studii 
rekonstrukce Střelnice a potvrdila vítěznou studii firmy Ateliér 6 Praha. Je přirozené, že se studií je 
nutné vždy dále pracovat, a tak i nyní měl odbor rozvoje města shromáždit podstatné připomínky a 
Ateliér 6 je měl zapracovat do konečné podoby studie.
Od minulého roku neutuchala snaha vedení Města a jeho odboru rozvoje, aby výstavba průtahu I/35 
pokračovala vybudováním sjezdů do Fučíkovy ulice, což bylo výhodné pro budoucnost průmyslové 



zóny v této lokalitě. Na severním sjezdu bylo nutné vyřešit především majetkové záležitosti, územní 
povolení k jižnímu sjezdu naráželo na vyjádření "Hygieny" ohledně možného porušení zvukových 
norem u nejblíže položené šestibytovky. S tím byl samozřejmě spojen ostrý nesouhlas obyvatel z 
tohoto domu. Proto bylo nutné předem zajistit lokalitu pro náhradní výstavbu pro případ potřeby. To 
navíc muselo být potvrzeno usnesením zastupitelstva. ORM proto s obyvateli jednal o možné 
lokalitě a byl vytypován pozemek u bývalých kasáren za penziony. Rada proto pověřila ORM 
zpracováním studie celé této lokality.
Této části města se týkalo i schválení návrhu vybudovat nedaleko areálu škol a penzionů novou 
autobusovou zastávku.
V minulém roce pokračovala postupná rekonstrukce komunikací navazujících na náměstí. Nyní 
byla připravena rekonstrukce Skálovy ulice, a tak rada schválila vyhlášení výběrového řízení na 
rekonstrukci povrchů. Mezi dalšími výběrovými řízeními bylo výjimečné to, které se týkalo výběru 
realitní kanceláře, která by pro Město zprostředkovala zastupitelstvem schválený prodej městských 
bytů nyní už v panelových domech. Pro tuto službu byla vybrána firma PZ Invest Turnov.
Na návrh památkové komise schválila rada pokračování rekonstrukce památného kostela v 
Nudvojovicích. Za dodavatele projektové dokumentace byla schválena firma Girsa AT Praha, která 
se osvědčila již při rekonstrukci hradu Valdštejna.
Již při minulých jednáních byl městské radě předložen návrh na vydání reprezentační publikace o 
Turnově. Rada schválila výsledek výběrového řízení - knihu pro město Turnov bude realizovat 
Nakladatelství Jakoubě Vrát.

22. srpna - Tentokrát byl program rady méně obsáhlý. Jednalo se o personálních věcech - byla 
zrušena funkce finančního poradce, rada zrušila své usnesení týkající se výběru Ing. Ráži na místo 
tajemníka MěÚ. V závěru schválila vyhlášení výběrového řízení na zpracování kompletní 
dokumentace na rekonstrukci a dostavbu kulturního zařízení Střelnice.

13. září - Městská rada projednala přípravu velkých investičních akcí. Výstavbu domova důchodců 
bude realizovat vítěz výběrového řízení pražská firma Konstruktis Novostav. Po projednání návrhů 
na umístění náhradního bytového domu za bytovku ve Fučíkově ulici neschválila rada ani jednu 
variantu v sousedství penzionů. Dále schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové 
dokumentace na rekonstrukci Sobotecké ulice, která byla plánována na rok 2002 - 2003.
Po projednání majetkových otázek schválila rada záměr Technických služeb Turnov s.r.o. zřídit v 
příštím roce v Pacltově ulici druhý sběrný dvůr pro občany z této části města, popř. i z Ohrazenic. 
Komise pro životní prostředí byla pověřena aktualizací vyhlášky o zimní údržbě a bylo schváleno 
vypsání výběrového řízení na firmu, která bude pečovat o městskou zeleň v následujícím období 
(firmě p. Hájka uplynulo pětileté období, pro něž byl vybrán tehdy ve výběrovém řízení). Se 
životním prostředím souvisel i další bod - schválení výsledků výběrového řízení na vedoucí odboru 
životního prostředí. Do této funkce byla jmenována Ing. Zuzana Doubková, mladá odbornice, která 
působila na OkÚ v Semilech. Rada vzala na vědomí odvolání z funkce tajemníka Ing. Žáka, který 
se rozhodl ukončit pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že se situace s výběrem nového tajemníka 
zkomplikovala, byl pověřen řízením úřadu dosavadní vedoucí odboru rozvoje města Ing. Miroslav 
Šmiraus.
Po několikrát se v příštích měsících rada i zastupitelstvo měly zabývat havarijním stavem domu čp. 
698 v Bezručově ulici. Od restituentů jej koupila firma Ramses Turnov (p. Weissová, p. Záhorka), 
ale do jeho rekonstrukce zatím nic neinvestovala. Stavební úřad byl požádán o předložení zprávy a 
pověřen důraznými kroky, které mu umožňuje zákon.

11. října - městská rada se v úvodní části věnovala činnosti dvou organizací různého charakteru. 
Nejdříve vyslechla zprávu o činnosti a rostoucích aktivitách Sdružení Český ráj, jehož je Turnov 
členem. Další část byla věnována činnosti Městského informačního střediska a schválila jeho 
budoucí rozšíření do vedlejších prostor, které až dosud využívá cestovní kancelář. Rada dále 
projednala informace o rozbíhající se činnosti Městské sportovní Turnov. Jednateli bylo uloženo, 



aby zajistil projektovou dokumentaci pro úpravu hřiště u gymnázia a za halou TSC v Turnově II.
Širší diskuze byla věnována materiálu týkajícímu se udělování čestných občanství a vedoucímu 
odboru školství a kultury p. Brožovi bylo uloženo připravit pravidla na jeho udělování i pravidla 
pro přidělování zcela nového ocenění - tzv. Ceny obce. S tím souvisel i úkol získat údaje o čestných 
občanstvích udělených v minulosti.
Dlouho se diskutovalo o vytvoření nové struktury organizace sociálních služeb v Turnově. Rada 
nakonec po opakované diskuzi schválila založení nové městské příspěvkové organizace Zdravotně 
sociální služby Turnov. Následně byl tento návrh předložen městskému zastupitelstvu.
MR schválila vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rozlučkovou 
smuteční síň v Turnově. S budoucími investicemi v průmyslové zóně souviselo schválení 
zákonného zveřejnění výměn pozemků v průmyslové zóně v Ohrazenicích.
Ing. Šmiraus, pověřený řízením úřadu do ukončení výběrového řízení, dostal za úkol připravit 
materiál, v němž by vyhodnotil možné budoucí důsledky reformy veřejné správy a její případné 
dopady na růst počtu pracovníků městského úřadu.

8. listopadu - Vzhledem k tomu, že říjnové zastupitelstvo schválilo založení nové organizace 
Zdravotně sociální služby, rada se nyní dále věnovala organizačním opatřením souvisejícím s tímto 
krokem včetně vyhlášení výsledků na ředitele této organizace. Do jmenování nového ředitele byla 
pověřena řízením organizace paní Bc.Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí.
S činností Technických služeb souviselo schválení již dříve projednávaného sběrného dvora, 
schválení plánu zimní údržby komunikací, bylo projednáno jejich hospodaření do 30. září. 
Technické služby také realizovaly úpravy v Dolánkách, o nichž podala informace p. Těhníková. 
Rada nakonec souhlasila s dalšími demolicemi šaten a bufetu, jejichž stav se ukázal jako špatný. 
Majetku se týkal i přehled stoupajícího počtu neplatičů nájemného a tím i zvyšování dlužných 
částek. V této souvislosti byla pověřena finanční komise návrhem na potřebná opatření.
Výběrové řízení na nového ředitele MTT, s.r.o., bylo neúspěšné, a tak rada pověřila dočasným 
vedením organizace od 1. ledna dosavadního pracovníka pana Jozífka a souhlasila s vyhlášením 
nového výběrového řízení.
Další výběrové řízení se týkalo zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu 
Střelnice. Vítězem se stala turnovská firma Design 4. V této souvislosti bude muset odbor rozvoje 
města řešit i vyvolanou investici - výstavbu náhradních garáží, když ty stávající budou muset 
ustoupit vzhledem k větším rozměrům nového sálu.

29. listopadu - blížil se začátek nového roku, a tak rada projednala a schválila nové ceníky služeb 
své s. r. o. Technické služby Turnov - ceník výkonů, ceník za svoz komunálního odpadu. Byl 
doplněn seznam komunikací, které mohou TST udržovat chemickým posypem. Nijak to však 
nenarušilo celkový postoj většiny členů rady k této otázce. Zásadně měla být s ohledem na ochranu 
životního prostředí převážná část městských komunikací udržována posypem drtí.
Městská rada v návaznosti na jedno z minulých usnesení schválila ustavení dopravní komise. 
Starosta byl dále pověřen vypsáním výběrového řízení městské policie, a to během prvního čtvrtletí 
příštího roku.
Ředitel městské nemocnice předložil radě zprávu o plnění rozpočtu a plánu investic. Rada se také 
zabývala průběhem rekonstrukce hospodářské budovy, kde se chýlila k samému závěru 
technologicky velice náročná investiční akce.
Na základě výsledků výběrového řízení byl k 1. 12. jmenován do funkce tajemníka MěÚ Ing. 
Miroslav Šmiraus a zároveň na jeho funkci vedoucího odboru rozvoje města byl jmenován Ing. 
Pavel Kanclíř.

13. prosince - radě byl předložen návrh na personální posílení pracoviště Městského informačního 
střediska v souvislosti s mnoha úkoly, které obsahoval dokončovaný materiál Strategie rozvoje 
cestovního ruchu na Turnovsku. Rada souhlasila se systematickou přípravou koncepčních úkolů a s 
prostorovým rozšířením MIS, ale personální zajištění mělo být navrženo až na některém z příštích 



jednání.
Radě byla podána zpráva o letošních rekonstrukcích na hradě Valdštejně a byla jí představena studie 
obnovy klasicistního objektu na prvním nádvoří. Diskuzi vzbudily dva přístavky navrhované na 2. 
nádvoří na základě původního stavu před více než 100 lety. Památková komise byla pověřena, aby s 
autorem toto řešení ještě projednala. Zároveň bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace dle této studie.
Ještě před úplným dokončením projektů bylo vzhledem k blížícím se vánočním svátkům již nyní 
schváleno vyhlášení výběrového řízení na stavební firmu, která bude realizovat úpravy v čp. 5 na 
náměstí pro potřeby ZUŠ. Také bylo schváleno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce vstupní 
haly městského kina, zvláště pak sociálního zařízení. Třetí výběrové řízení bylo vyhlášeno na 
zavedení plynu a vodovodu do okrajové části Benátky. Další výběrové řízení mělo poněkud jiný 
charakter. Týkalo se pronájmu vhodných ploch a zařízení v majetku Města pro reklamní účely.
Závěrečné body programu poslední letošní městské rady byly věnovány personální a především 
mzdové problematice samotného městského úřadu a městských organizací. Rada vzala na vědomí 
zákonné navýšení platů, na lednové jednání si vyžádala předložení přehledu mzdového ohodnocení 
vedoucích pracovníků včetně porovnání s předchozími lety. Zároveň byl schválen limit 60 
pracovníků městského úřadu.

Komise městské rady

Usnesením městské rady ze dne 29. 11. byla ustavena dopravní komise ve složení: O. Grund, 
J.Kunetka (MZ), I. Boháč, M. Hejduk (MR), L. Těhníková, M. Šmiraus (MěÚ), p. Studnička 
(vedoucí oddělení Policie ČR v Turnově), Ing. Roubíček ČSAD Semily, a.s.), J. Pelc (Městská 
policie), L. Preisler (TST, s.r.o.) dále zástupce DI Semily, referátu dopravy OkÚ, zástupce SÚS.
Ostatní komise řešily úkoly z jednotlivých oblastí v měřítku srovnatelném s minulým rokem. Velké 
pracovní nároky byly navíc kladeny na členy nejrůznějších výběrových komisí, zvláště pak v 
souvislosti se stavebními akcemi připravovanými díky darům přislíbeným panem B.J. Horáčkem 
(Střelnice, sportovní a rekreační areál v Maškově zahradě).

Městský úřad
58 pracovníků
Tajemník: Ing. Vojtěch Žák (do října)
Řízením MěÚ poté pověřen Ing.Miroslav Šmiraus (dosavadní vedoucí ORM)

Služby občanům byly poskytovány i v letošním roce především v úřední dny, t. j. v pondělí a ve 
středu (8 - 12, 13 - 17 hodin). Občané, kteří přišli v jiných dnech, však také většinou nebývali 
odmítnuti, pokud neměl pracovník služební jednání mimo úřad.
V organizační struktuře sice nedošlo k zásadním změnám, ale proběhly některé poměrně významné 
přesuny jednotlivých pracovníků. Tak např. k 1. 7. byla na městský úřad převedena z Policie ČR 
prostřednictvím OkÚ v Semilech agenda občanských průkazů a pasů. Na tuto práci byly využity 
dvě pracovnice z jiných oddělení. V podzimních měsících došlo k posílení odboru rozvoje města, 
když po převedení Ing. Kanclíře z místa vedoucího odboru správy majetku (místo něho nastoupila 
jeho zástupkyně L. Těhníková) na přípravu a realizaci velkých investic byli přijati ještě další dva 
pracovníci - Ing. M. Vobořil a Ing. J. Janoušek.
Nejvýznamnější však byla změna samotného vedení městského úřadu. Do výběrového řízení, které 
bylo vyhlášeno na funkci tajemníka a které bylo vyvoláno za strany většiny politických stran v 
zastupitelstvu, se nepřihlásil stávající tajemník Ing. Vojtěch Žák. Bezesporu v tomto jeho rozhodnutí 
sehrály velkou roli anonymní dopisy, urážlivé plakátky vylepované po městě a dokonce 
poškozování jeho vozidla atd. Do tohoto výběrového řízení se však přihlásili takoví zájemci, že 



výběrová komise nemohla městské radě doporučit ani jednoho. Proto bylo vyhlášeno nové 
výběrové řízení. Zde se zdálo, že situace bude lepší. Byl vybrán Ing. Ráža, ale po krátkém čase se 
objevily staré problémy spojené s jeho dřívějším podnikáním. A tak z těchto důvodů rada své 
původní usnesení o výběru tohoto uchazeče zrušila. Až ve třetím výběrovém řízení byl vybrán Ing. 
M. Šmiraus, který se po dlouhém zvažování a diskuzích do výběru také přihlásil.
Ke konci roku bylo na městském úřadě zaměstnáno 57 pracovníků.
Jednotlivé odbory MěÚ plnily běžné úkoly a desítky či spíše stovky úkolů vyplývajících z usnesení 
městského zastupitelstva a městské rady. Ty nejdůležitější budou bezesporu popsány v jednotlivých 
kapitolách. Pro zajímavost zmiňme v této souvislosti jednu novou právní normu, která byla hodně 
diskutována v souvislosti s činností institucí veřejné správy. Jednalo se o zákon č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, který platil od 1. ledna 2000.
Hned několik minut po půlnoci 1. ledna odeslal turnovský občan RNDr. I. Turnovec starostovi 
města obsáhlý dotaz. Řešení této "kauzy" poměrně nadlouho a dokonce několikrát probouzelo 
zájem veřejnosti, dokonce i celostátních médií. Vzhledem k obsáhlosti dotazu, který se týkal 
soudních sporů Města, jejich řešení a finanční nákladnosti, a to pět let zpětně, požadoval starosta 
finanční náhradu za čas úředníků, kteří se tomuto tématu budou věnovat. Tazatel toto řešení 
odmítal. V souvislosti se spory v Turnově se k aplikaci zákona v tomto případě vyjadřovali i jeho 
tvůrci senátor Žantovský a bývalý poslanec parlamentu Kužílek. Z jejich pohledu byly nároky 
občana v tomto směru v podstatě nedotknutelné a dotázaná instituce by měla vyhovět tazateli bez 
jakýchkoli nároků na náhradu pracovní doby úředníka. V tisku i v televizi se však na toto téma 
vyjadřovali i zástupci veřejných institucí, kteří poukazovali na možné ochromení činnosti úřadů a 
vytěžování pracovní doby úředníků dotazy, které v mnoha případech vznášejí permanentní tazatelé, 
jež stejně většina odpovědí neuspokojí.
Přes všechny diskuze se dosavadní praxe v zásadě nezměnila. Pracovníci městského úřadu tak jako 
dříve denně zodpovídali jakékoli dotazy přicházející od občanů a počáteční zájem o témata, jako 
např. mzdy pracovníků na radnici, mzdy volených představitelů Města, smluvní vztahy Města a 
RTT, doklady o koupališti Dolánky atd., postupně slábl. Např. ale nebylo vyhověno pojišťovací 
společnosti, která chtěla seznamy dětí zapisovaných do prvních tříd. Nejvíce takovýchto dotazů 
směřovalo především ke starostovi nebo přímo na informační centrum radnice.

Členství Turnova v různých organizacích

Město bylo členem celostátního Svazu měst a obcí, kde v sociální komisi pracoval místostarosta 
Eckert. Svaz hrál významnou roli v připomínkovacím řízení reformy veřejné správy.
Po letech znovu Město vstoupilo do Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Byla to 
organizace hájící zájmy těch měst, na jejichž území se nacházely památkové rezervace či 
památkové zóny. Především se prostřednictvím poslanců v parlamentu snažilo sdružení uhájit 
dotační tituly směřující do ochrany památek. Město zde zastupovala místostarostka Maierová.
Regionálním sdružení byl Euroregion Nisa, který zaštiťoval a inicioval spolupráci v přeshraničních 
oblastech. Díky této organizaci bylo možné využívat dotací z Fondu malých projektů Phare, tedy 
finančních zdrojů Evropské unie. Členem rady byl místostarosta MUDr. Eckert. Mnozí zástupci 
města pracovali v různých odborných komisích. Na Euroregion je napojena Agentura regionálního 
rozvoje. Ta např. organizačně zajišťovala grantovou podporu na rekonstrukci vybraných 
turistických stezek (v Českém ráji tři stezky).
Severovýchodní regionální sdružení měst a obcí se v letošním roce soustředilo na přípravu 
propagačního materiálu, který by v zahraničních destinacích upoutal pozornost turistů na regiony 
Český sever a Český ráj. Práce pokračovaly pomalu vzhledem k dlouhým diskuzím nad celkovým 
pojetím tohoto image - materiálu, a tak měl být dokončen až v příštím roce.
Činnost Sdružení Český ráj, jehož činnost iniciuje především Turnov, je podrobně popsána v závěru 
VII. kapitoly.



Kronika Města Turnova za rok 2000 - II. ROZPOČET

Rozpočet města na rok 2000 byl v jednotlivých odborech, s městskými organizacemi a ve vedení 
města projednáván během měsíce listopadu a v první polovině prosince. První návrhy dostala k 
projednání finační komice městské rady již 1. prosince 1999, následně i některé další komise 
městské rady. Po úpravách projednala v polovině ledna finanční komise konečný návrh rozpočtu, 
který pak byl nejdříve projednán v městské radě (19. ledna) a na pracovním jednání městského 
zastupitelstva 27. ledna. Po týdnu byl městský rozpočet projednáván na veřejném zasedání 
městského zastupitelstva a následně zveřejněn na úřední desce městského úřadu.
Diskuze zastupitelů k rozpočtu byla jako vždy na veřejném zasedání dlouhá, byť byl dostatek času 
vznést připomínky i na jednání pracovním. Vzhledem k tomu, že realizace hlavních záměrů 
předpokládala zvýšení zadluženosti až o 7 mil., byla věnována velká pozornost tomuto tématu. 
Nakonec byly některé položky sníženy, dokonce se zvažovalo, zda pro tento rok nepřerušit práce v 
Metelkových sadech, chyběly finance na provedení většího objemu prací v mašovské sokolovně 
atd. Diskutovalo se také o vytvoření rezervy tak, aby teprve vývoj v následujících měsících ukázal, 
zda zahájit rekonstrukci sokolovny v Mašově nebo zda vyjdou finance i na stále odkládaný klub 
důchodců v Turnově 2 nebo na projekty pro přeměnu koupaliště v Dolánkách. Nakonec byl 
rozpočet schválen, když 22 z přítomných 25 zastupitelů hlasovalo pro předložený rozpočet, 
zastupitelé B. Jansa, V. Jenšovský a J. Kunetka hlasovali proti takto navrženému rozpočtu na rok 
2000.

Rozpočet na rok 2000 byl schválen na veřejném zasedání městského zastupitelstva 3. února 2000 
takto:

Příjmy: 285.695 tis. korun
Výdaje: 242.147 tis. korun
Financování: 47.022 tis. korun (rozloženo na kontokorentní a krátkodobý úvěr).

Příjmy

Daňové příjmy:
V posledních letech se daňová výtěžnost neměnila a naštěstí proti předpokladům spíše mírně 
stoupala. Proto byla tato významná příjmová složka i v letošním roce plánována vyšší než loni, a to 
111. 942 tis. Nejvyšší položku tvořily příjmy z daní fyzických osob (46.000 tis.), daně z příjmů 
právnických osob byly předpokládány ve výši 19.000 tis. korun. Také daně ze závislé činnosti byly 
plánovány obdobně jako loni - 23.000 tis. korun.

Nedaňové příjmy:
Další oblast příjmů byla získávána z nedaňových zdrojů. Jednalo se o různé druhy nájemného - 
byty, nebyty a především nájmy z městských organizací - s.r.o., zvláště z Městské teplárenské 
Turnov. Celkem byly nedaňové příjmy plánovány ve výši 55.639 tis. korun.

Kapitálové příjmy:
Kapitálové příjmy byly rozpočtovány na úctyhodných 105.850 tis. korun. Vedle předpokládaného 
prodeje pozemků, bytů a domů zde ještě zůstával doplatek za prodané akcie. Největší položku činily 
přislíbené dary pana B. J. Horáčka.

Dotace:
Dotace plánované ve výši 21.809 tis. korun přicházely z větší části jako globální dotace z OkÚ 
Semily na výkon veřejné správy (podle počtu obyvatel správního území) a na žáky, kteří přijížděli 



do turnovských škol z okolních obcí. Sem také patřily i dotace na stavby, jako např. na státem 
chráněné památkové objekty.
Výdaje:

Největší počet řádků v městském rozpočtu zaujímaly položky běžných výdajů jednotlivých odborů, 
a to nejen plánované na vlastní aktivity, ale i na činnosti organizací Městem zřizovaných.

Běžné výdaje:
Rozpočet běžných výdajů, které bohužel rok od roku stále vzrůstaly, byl plánován na 165.263 tis. 
korun (proti rozpočtu loňského roku zde byla snaha ušetřit, protože se loni podařilo čerpat tyto 
výdaje na 82%).

Přehled rozpočtu běžných výdajů:
1. Odbor správy majetku.........................36.060
2. Odbor život. prostředí........................5.100
3. Samosprávní záležitosti.......................9.380
4. Odbor školství a kultury.....................23.650
5. Cestovní ruch.................................1.950
6. Zřizovatelské záležitosti....................16.169
7. Městská policie...............................3.030
8. Sociální péče................................18.005
9. Odbor vnitřních věcí.........................22.629
10.Odbor rozvoje města...........................2.000
11.Finanční operace.............................27.290
Kapitálové výdaje:

Na jednotlivých řádcích městského rozpočtu byly v této kapitole uvedeny všechny investiční akce, 
které přesahovaly rámec běžných výdajů jednotlivých odborů. Bylo plánováno realizovat investice 
ve výši 176.999 tis. korun.
Velkou položku 12 mil. korun tvořily např. výdaje na rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve 
Fučíkově ulici, 40 mil. město přidávalo k částce věnované panem Horáčkem na rekonstrukci 
kasáren na Obchodní akademii a hotelovou školu, stejně jako 6 mil. plánovaných jako podíl města 
na rekonstrukci hospodářské budovy městské nemocnice, Teprve později přibylo do rozpočtu 35 
mil. korun od Nadace B. J. Horáčka na zakoupení pozemků v Maškově zahradě pro výstavbu 
rekreačně sportovního areálu. Zahájená rekonstrukce čističky odpadních vod odčerpala z městského 
rozpočtu 10 mil.korun, a tak by bylo možné pokračovat i menšími akcemi.
Financování:
Jelikož ve schváleném rozpočtu převažovaly výdaje nad příjmy, muselo být jeho součástí i 
financování, tzn. přijaté úvěry. Ty byly plánovány ve výši 47.022 tis. korun. Součástí byl především 
kontokorentní úvěr (20 mil.) a střednědobý úvěr ve výši 23.000 tis. korun.

Rozbor hospodaření v roce 2000

Rozbor hospodaření byl zpracován až v měsíci květnu a obsahoval 266 položek. Oproti 
schválenému rozpočtu byly částky na některých kapitolách jiné vzhledem k rozpočtovým změnám 
projednávaným v průběhu roku a vzhledem k uzávěrce v jednotlivých položkách.

Rozbor příjmů:

Příjmy v roce 2000 dosáhly celkové výše 385.266 tis korun.

Daňové příjmy:



Je potěšitelné, že ekonomika města i v letošním roce nezaznamenala změny k horšímu, spíše 
naopak, pokud můžeme tyto příjmy brát jako dostatečně vypovídající argument. Zatímco daně z 
příjmů fyzických a právnických osob se podařilo naplánovat přesně v souladu se skutečností, daně z 
příjmu ze závislé činnosti stouply o téměř 4.000 tis. proti plánu. Daňové příjmy činily celkem 
139.909 tis. korun.

Nedaňové příjmy

Jiná situace byla v naplnění plánovaných příjmů na kapitole následující. V původním rozpočtu byly 
plánovány ve výši 55 mil. korun, ale rozpočtovými změnami vzrostly na 59.023 tis. korun. Tento 
plán se však nepodařilo naplnit a skutečná částka k 31. 12. činila 56.165 tis. korun. Velkou ztrátu 
představoval snížený nájem z MTT, o 1 mil. korun klesly platby za služby v bytech (topení, teplá 
voda). Také ostatní částky již byly o něco nižší. Nová byla částka téměř 600 tis. korun na 
samostatném řádku rozpočtu. Byly to dary turnovských podnikatelů, kteří tak následovali nezištný 
postoj pana Horáčka.

Kapitálové příjmy

Zatímco všechny položky na kapitálových příjmech byly naplánovány téměř přesně, největší 
navýšení zaznamenaly přijaté dary na investice - dary pana B. J. Horáčka, které v tomto roce 
dosáhly nepředstavitelné výše 132.481 tis. korun.

Rozpočet byl navýšen dvojnásobně. Během roku byla do této kapitoly totiž zapojena částka 15.000 
tis. korun na výstavbu domova důchodců jako první část státní dotace přislíbené v celkové výši 88 
mil. korun. Podařilo se také uspět v programu Phare CBC, odkud bylo získáno 345 tis. korun na 
rekonstrukci turistické stezky v Metelkových sadech a na Šetřilovsku (červená značka).

Výdaje

V návaznosti na růst příjmů se odpovídajícím způsobem zvýšily i výdaje. Činily 424.493 tis korun, 
proti plánu vzhledem k investicím tedy narostly o 80 mil. korun.

Běžné výdaje

Tato kapitola vzrostla proti plánovanému rozpočtu o 15 mil., takže dosáhla výše 181.316 tis. korun. 
Byly např. o 1.500 tis. navýšeny rozpočtovými změnami tolik potřebné finance na údržbu 
komunikací, na více než dvojnásobek vzrostly výdaje nové organizace Městské sportovní s.r.o. 
Turnov (o 240 tis.), více bylo investováno do zeleně včetně Šetřilovských parků.
Přehled běžných výdajů v tis.:
1. Odbor správy majetku....................37.230
2. Odbor život. prostředí...................6.698
3. Samosprávní záležitosti..................9.623
4. Odbor školství a kultury................22.868
5. Cestovní ruch............................1.714
6. Zřizovatelské záležitosti...............16.317
7. Městská policie..........................3.158
8. Odbor sociální péče.....................20.895
9. Odbor vnitřních věcí....................22.323
10.Odbor rozvoje města......................1.460
11.Finanční operace........................39.030



Rozpočtové změny, jimiž byly některé částky navýšeny, byly vždy projednány a schváleny 
městským zastupitelstvem.

Kapitálové výdaje
Rozpočtovými změnami byla tato kapitola navýšena o 70 mil. korun. Jednalo se o investice z darů 
p. Horáčka a nezanedbatelnou položku 15 mil. korun znamenalo zahájení výstavby domova 
důchodců.

Financování
K závěru roku se podařilo udržet financování, tedy v podstatě úvěrové zatížení, v nižší částce než se 
předpokládalo - 32.356 korun.



Kronika Města Turnova za rok 2000 - III. PRŮMYSL, 
OBCHOD, SLUŽBY

Turnov ani v letošním roce naštěstí nepocítil problémy v ekonomickém vývoji. U mnohých firem 
došlo k významnému rozvoji. Z určité krize se snad vymanily kamenářské firmy, Granát si udržoval 
stále stejný počet pracovníků i rozsah výroby, v Preciose, a.s došlo k značnému oživení výroby. 
Navenek to bylo viditelné i na komplexní rekonstrukci hlavní budovy na Přepeřské ulici.
Rozvíjely se i další firmy. Zmiňme např. vstup zahraničního kapitálu do firmy Dias, nyní Norton - 
Dias. Dominovala zde jemná mechanika např. do kopelnových aj. zařízení, výjimečným artiklem 
byly náhrady pro endoprotézy. Novou halu asi pro 120 dalších zaměstnanců začal stavět na Vesecku 
Ontex pro rozšíření výroby hygienicjých potřeb. Velký rozvoj prodělal Kamax. A tak bychom mohli 
pokračovat i v dalších případech.
A tak největším nepřítelem nebyly nakonec nástrahy trhu, špatné devizové kurzy při obchodování se 
zahraničím, pokles cen nebo konkurence potravinářských řetězců, ale pro mnohé firmy v Turnově 
to byla především letošní březnová povodeň. Největší škody utrpěly např. Polpur, Juta nebo 
Preciosa v Koškově ulici. Přes odškodnění vyplácená pojišťovnou přinesla tato přírodní pohroma 
velmi těžké ztráty.
Granát, d.u.v., Turnov
493 zaměstnanců
Předseda: Ing. Zdeněk Hlubuček

Družstvo Granát si udrželo primát největší šperkařské firmy nejen v naší republice, ale i ve střední 
Evropě. Jeho předseda Ing. Hlubuček byl mezi 55 manažery, kteří byli nominováni do soutěže 
"Manažer roku".
V posledních letech se firma trvale potýkala s "nekalou konkurencí", která pod stejnojmennou 
značkou uváděla na trh šperky, v nichž byly místo českých granátů především indické almandiny. 
Mnoho takto označených prodejen bylo především v Praze. Proto Granát začal vybavovat své 
šperky certifikáty nebo upozorňovat na své podnikové prodejny, které byly zárukou, že si zákazník 
koupí šperky s pravými českými granáty.
Mezi výjimečný výrobek patřila i letos cena pro vítěze ankety o nejpopulárnějšího představitele naší 
populární hudby - Zlatý slavík.
V letošním roce se družstvo zapojilo do akce "Kámen a šperk v Českém ráji". Otevřelo svou 
expozici ve druhém poschodí své budovy na náměstí. Po čtrnáct dnů byly zájemcům umožněny 
exkurze do výroby a souběžně s muzejním šperkařským sympoziem se konalo i zde sympozium 
Český granát. Mezinárodní sestava šperkařů vytvářela šperky s použitím českého granátu (naproti 
tomu druhé symposium umožňovalo výběr suroviny neomezený), aby mohly být inspirací pro 
samotnou výrobu.

Studio Šperk - Josef Drahoňovský

Počet zaměstnanců a výrobní program zůstaly od minulého roku nezměněny. Objekt v Prouskově 
ulici, který byl v minulém roce zakoupen, prošel rekonstrukcí prvního poschodí, kde studio sídlí.

Šroubárna Turnov, a.s.
324 zaměstnanců (v hlavní výrobní činnosti 146, v ostatních útvarech 178)
Představenstvo:
Ing. Zdeněk Šrejbr - předseda
Ing. Miloslav Carda - místopředseda



Ve výroční zprávě jsou v úvodu konstatovány základní jevy minulého roku. Přestože došlo k 
oživení trhu, i nadále působily nízké ceny negativně na vývoj výroby. Přesto tržby plánované ve 
výši 296,5 mil. Kč byly překročeny o 30,7 mil.(tj. nárůst proti minulému roku 16,9%), byl vytvořen 
hrubý zisk ve výši 685 tis. korun (plán byl 500 tis.).

Novinky ve výrobě:

1. Zahájení výroby v moderní kalicí lince s roční kapacitou 1.500t. Její pořizovací cena byla 38,7 
mil. korun. Ta výrazně přispěla k rozšíření stávajícího sortimentu o výrobu vysokopevnostních 
šroubů, především pro automobilový průmysl.

2. Podstatně zmodernizovaná výrobní technologie (vícerázové lisy, kalicí linky, galvanizovna) 
umožňuje přechod k výrobě výkresových dílů a podstatně vyšší přidanou hodnotou. Tato změna by 
se měla projevit především v roce 2001 růstem hospodářského výsledku.

3. V závěru roku 1999 byla aktualizována studie "Strategický rozvoj Šroubárny Turnov, a.s. do roku 
2005". V tomto dokumentu je jako příští investice ve výši cca 40 mil. korun plánována modernizace 
v oblasti povrchových a tepelných úprav.

KAMAX, s.r.o. Turnov
207 pracovníků
Jednatel - Ing. Vladimír Košíček

Výrobním programem zůstávají vysokopevnostní díly pro automobilový průmysl - díly tvářené za 
studena, obrábění tvářených dílů, tepelné zpracování.
Firma s majetkovou spoluúčastí německého partnera se během minulého roku velice progresívně 
rozvíjela. Počet zaměstnanců stoupl o 31 procent a dosáhl čísla 207. Obrat rostl ještě rychleji, a to o 
47%. Dosáhl výše 338 mil. korun. Do nákupu nových technologií bylo během roku investováno 60 
mil. korun a výstavbou nové haly se výrobní plochy rozšířily o dalších 2 tisíce metrů čtverečných. 
Firma úspěšně absolvovala udržovací audit firmy R-TUV.

VYVA Plast, s.r.o., Turnov
58 zaměstnanců (počet se nezměnil)

Firma pokračovala ve svém hlavním výrobním programu - zpracování a recyklace plastů. Snažila se 
také o rozvoj nových technologií tváření plastových proložek pro logistické potřeby průmyslového 
užití, zejména v automobilovém průmyslu. Největšími odběrateli jsou podniky z oboru energetiky, 
telekomunikací, potravinářství, dopravy a ostatních průmyslových odvětví. Pro realizaci plánované 
modernizace se podařilo získat potřebný devizový úvěr.
Během roku odstoupil z firmy jeden společník, takže jsou nyní čtyři společníci s rovným podílem 
25%.

DUVEMARO, s.r.o., Turnov
Počet zaměstnanců se zvýšil na 37.

V letošním roce zakoupila toto společnost pro obchod s barevnými kovy vlastní areál v Turnově 
Vesecku čp. 485. Ten by se měl stát po nutných úpravách důstojným sídlem a centrálním skladem 
firmy.



UNIVER, spol. s.r.o., Turnov
25 pracovníků
Majitelé: Ing. Josef Lhoták, Ing. Jaroslav Lhoták

Firma sídlí v Turnově na dvou místrech. Úsek obchodu a správy se nachází na Přepeřské ulici, 
sklady a technický úsek v ulici Budovcově.
K činnostem patří především komlexní vybavování autoservisní technikou včetně inženýrských 
služeb, obchodní služby servis dodávané autoservisní techniky a její metrologie, poradenská činnost 
v oboru.
Obchodní činnost je samozřejmě provozována nejen v Turnově, kde se nachází centrum firmy, ale 
pobočky najdeme v Praze a Brně, je vytvořena i síť dealerů.
Firma je v tomto rozsahu stabilní, nemá úvěry a její hospodaření je ziskové. Má také dceřinnou 
společnost - Autoservis akademie, s.r.o.
Turnovský obchodní podnik, spol s.r.o.
52 zaměstnanců

Tato obchodní firma se dlouhodobně zaměřuje na potravinářský sortiment. K stabilnímu okruhu 
zákazníků patří především majitelé obchodů a provozovatelé veřejného stravování v okruhu asi 70 
km. Jim jsou dodávány především trvanlivé potraviny - konzervy masové, zeleninové, kompoty, 
koření, čaj, káva, nápoje, cukrovinky, a také zboží drogistické se zaměřením na čisticí a hygienické 
potřeby.

ARIES, spol s.r.o.
Majitel: Ing. Alexander Beran
Firma reagovala na výzvu k poskytnutí informací pro městskou kroniku poprvé. Od předchozích 
firem se svou podnikatelskou činností liší. Zábývá se účetnictvím, vypracováváním znaleckých 
posudků. K zajímavostem je i ukládání písemností v komerční spisovně v Přepeřích, která vznikla 
přestavbou bývalé seamoobslužné prodejny. Tato služba je v tomto regionu ojedinělá.
Nejvýznamnější investicí byla koupě a následná rekonstrukce domu čp. 440 v Palackého ulici. V 
přízemních prostorách vzniklo knihkupectví, které svým vybavením a komfortem asi nemá v 
Turnově konkurenci, samozřejmě nabídkou titulů jsou knihkupectví paní Radoušové v Hluboké 
ulici a pana Bartůňka v ul. 5. května jistě srovnatelná.

Bankovnictví

Jako v minulém roce, tak i letos prodělaly české banky dost velké otřesy. Zatímco Komerční banka 
své největší problémy zažehnala, Investiční a poštovní banka prožila tak velký otřes, že způsobil 
ukončení její činnosti. Na zásah státu byla okamžitě prodána České obchodní bance. Ministr financí 
Mertlík sklidil od opozice, a to jak Čtyřkoalice tak ODS, velkou kritiku a byl obviňován z 
poškození národního hospodářství.
Největším bankovním ústavem, poskytujícím služby velkému množství drobných střadatelů, byla 
Česká spořitelna, a.s. Také její pozice se změnily, když stát prodal majoritní podíl rakouskému 
finančnímu ústavu Erste Bank. Také v Turnově se projevila snaha po zvýšení efektivnosti 
hospodaření. Ta tam byla éra mohutných staveb, a tak např. nový dům vedle historické budovy se 
vyprazdňoval. Zatímco předchozí vedení chtělo vytvořit v Turnově regionální centrum, nyní se 
veškeré důležité úkony přesunuly především do Prahy. Z 90 zaměstnanců se počet snížil o 30 a 
konečný stav se prý měl pohybovat mezi 30 - 40 zaměstnanci, kteří by především poskytovali přímé 
služby především u překážek. Tato druhá etapa však byla plánována až v příštím roce.

Obchod a služby



Stávající síť obchodů a poskytovatelů služeb neprožila v tomto roce v Turnově zásadní změny. 
Naopak přibyla nová obchodní centra na okraji Mladé Boleslavi, takže mnozí Turnováci směřovali 
za levnějšími nákupy nejen do Liberce, ale využívali i této nové možnosti. Po vytvoření tržnice 
textilního zboží do v prostoru starého kina na Trávnicích, které si od Města pronajali dva turnovští 
podnikatelé p. Janoušek a p. Latík, se částečně vyprázdnila tržnice vedle parkoviště u "Stovky". 
Důvodem však mimo jiné byl určitě i klesající zájem o toto podřadné zboží. U nádraží blízko hlavní 
budovy se pak vietnamská tržnice již vůbec neujala a v posledních měsících roku byla zcela 
zavřena.



Kronika Města Turnova za rok 2000 - IV. VÝSTAVBA

Každým rokem se zdá, že počet investičních akcí města je již maximální a nedá se dále překročit. 
Opět však lze konstatovat, že rok 2000 byl naplněn desítkami větších či menších akcí, které byly 
vzhledem k zanedbanosti způsobené desítkami uplynulých let velmi potřebné. Vedle vlastních 
zdrojů městského rozpočtu zde pomohly státní dotace i dary mecenáše Bohuslava Jana Horáčka. 
Vedle velkých investic byla věnována péče nebytovým prostorám v majetku města, byly řešeny 
postupně alespoň ty nejpotřebnější zásahy v budovách, kde sídlila školská, sociální či kulturní 
zařízení. Stejně jako tyto objekty, tak také např. komunikace by samozřejmě potřebovaly finančních 
prostředků ještě daleko více, ale přesto, že je Turnov prosperujícím městem, nejsou jeho finanční 
možnosti neomezené. Navíc v letošním roce byly poměrně velké finance vynaloženy z rozpočtu 
odboru rozvoje města na studie a plány týkající se především budoucího rozvoje Turnova - 
regulační plány bytových lokalit, změny územního plánu týkající se výstavby sportovně rekreačního 
areálu v Maškově zahradě, projektová dokumentace k výstavbě sjezdů z průtahu I/35 do Fučíkovy 
ulice.

Výstavba městská

Rekonstrukce kasáren na Obchodní akademii a hotelovou školu
Náklady v r. 2000: 81,5 mil. Kč

Největší investiční akce pokračovala podle harmonogramu tak, že byla dokončena v měsíci 
listopadu (výuka započala 1. 2. 2001). Další část města se zásadně změnila a budova s celým 
okolím se stala jednou z nejkrásnějších dominant Turnova.
Citlivé řešení exteriéru korespondovalo s vnitřním uspořádáním včetně barevného rozlišení 
jednotlivých částí učebních traktů, kvalitní dlažby na chodbách, klasických prosklených dřevěných 
dveří, vybavení cvičného baru atd.
Stavba, která vzbudila v Turnově tolik diskuzí, která stála starostu Hejduka i ředitele školy O. 
Špetlíka a další zúčastněné tolik úsilí, přece jen byla dokončena. A když sem na slavnostní zahájení 
přijel pan Horáček, byl spokojen s kvalitou celého díla i on.

Městská nemocnice - rekonstrukce a dostavba hospodářské budovy
Náklady: 57 mil. Kč

Projekty na rekonstrukci části historické budovy městské nemocnice (postavena v r. 1942) byly 
připraveny jako podklad pro boj o státní dotace. Již delší dobu totiž Okresní hygienická stanice v 
Semilech hrozila uzavřením nemocniční kuchyně, která již v žádném případě nevyhovovala 
současným hygienickým předpisům.
Tak jako v případě kasáren i zde přišel pan Horáček se svou nabídkou finanční pomoci, tentokrát ve 
výši 50 mil. korun. Jeho podpora se tak rozšířila na další potřebné skupiny občanů z celého 
Turnovska. Vždyť nemocnice sloužila širokému spádovému okolí a kuchyně měla zásobovat i 
penziony a domy s pečovatelskou službou.
Práce, které prováděla firma Bak Trutnov, pokračovaly rychle podle plánu. Již od konce listopadu 
probíhal zkušební provoz. Z nové kuchyně s nejmodernějším provozem byla jídla na jednotlivá 
oddělení převážena v tzv. tabletech, tedy v termotácech, které putovaly podle diet přímo k 
pacientům. Také jídelna pro zaměstnance a kanceláře ředitelství ve vyšších patrech byly moderní a 
účelné. Slavnostního zahájení v úterý 19. prosince se zúčastnili nejen starostové z celého okolí, 
zástupci významných turnovských firem, ale také delegace z partnerských měst z Euroregionu Nisa 
v čele s jejich starosty. Polský Jawor zastupoval starosta Tomczak, německé městečko Niesky 



starosta Ruckert, který zde byl i s delegací tamní nemocnice, s níž naše turnovská udržuje již 
dvouleté kontakty.

Domov důchodců
Náklady v r. 2000: 15 mil. Kč

Výstavba domova důchodců byla plánována již mnoho let, přičemž jako na jedinou městskou akci 
proběhla před 5 lety i regulérní architektonická soutěž. Tehdy však předběžně slibovaná státní 
dotace Turnovu přiznána nebyla a projekty ležely v "šuplíku". V letošním roce však bezesporu s 
přispěním sociálnědemokratických poslanců, kteří měli silné zastoupení v rozpočtovém výboru PS 
PČR, a vlivem místostarosty MUDr. Eckerta byla přidělena dotace na výstavbu a vybavení tohoto 
zařízení komplexní péče o seniory, a to ve výši 88 mil korun. Byla to vůbec nejvyšší částka, kterou 
se kdy ze státního rozpočtu podařilo Turnovu získat.
Komplex zahrnoval skelet v minulosti plánovaný pro zubní polikliniku a stávající starou budovu 
domu s pečovatelskou službou v ul. 28. října. Měly zde vzniknout jedno- a dvoulůžkové pokoje s 
potřebným zázemím, několik pokojů s pečovatelskou službou, chráněné byty pro postižené 
spoluobčany a zázemí pro terénní pečovatelskou službu. Protože však toto vše původní projekt 
neobsahoval, měl pražský arch. Kolařík (vítěz zmiňované soutěže) ve spolupráci s MUDr. 
Eckertem, Ing. Kanclířem (ORM) a Bc. Kocourovou (OSV) potřebnou projektovou dokumentaci 
přepracovat. Byl však problém, že se státní dotace ve výši 15 mil. musela proinvestovat již letos. A 
tak výběrové řízení na stavební firmu muselo proběhnout podle původních projektů, aby byly 
termíny dodrženy. Tento fakt měl ale přinést pro příští rok ještě mnohé problémy.

Sokolovna Mašov
Náklady: 4,8 mil. Kč

Při diskuzi nad městským rozpočtem byly proti sobě postaveny dvě akce - sokolovna Mašov a klub 
důchodců u nádraží. Nakonec se většina zastupitelů přiklonila k Mašovu vzhledem k víceúčelovosti 
tohoto zařízení. Vždyť zdejší škola, sportovní organizace i společenské aktivity spolků byly v této 
"okrajové" části Turnova vždy tradicí.
Akci bylo možné rozdělit do tří etap - rekonstrukce sportovního zařízení a restaurace, výstavba 
dvou půdních bytů. V samotné sportovní hale byly ale navýšeny původně plánované náklady, 
protože projekt nepočítal s výměnou podlahy. Až po odkrytí vrchní vrstvy se ukázalo, že je v 
dezolátním stavu. Náklady proti původně plánovaným 4 mil. korun narostly o 800 tis., a to ještě 
musíme navíc počítat s kanalizací. Tento nárůst pak způsobil, že bylo pokračování pro příští rok 
odloženo. 

Městské divadlo - rekonstrukce elektroinstalace a požární signalizace
Náklady: 1,4 mil. Kč

Divadlo během posledních let procházelo postupnou rekonstrukcí. I když byly předpoklady finanční 
náročnosti této akce podstatně nižší, podařilo se tuto opravu havarijního stavu i s pomocí vlastního 
rozpočtu Turnovského kulturního střediska uskutečnit. Významnou pomocí bylo i zapojení 
vlastních pracovníků údržby TKS.

I. základní škola - výměna povrchu podlahy tělocvičny
Náklady: 0,4 mil. Kč

Vedení školy již delší dobu požadovalo tuto opravu. Vždyť stávající podlaha byla na mnoha místech 



tak nerovná, že bylo s podivem, že při hodinách tělesné výchovy zatím nedošlo k vážnějšímu úrazu.
II. základní škola - oprava fasády
Náklady: 0,4 mil. Kč

Oprava a nový nátěr byly provedeny alespoň na čelní straně budovy do ulice 28. října. Na druhou 
část se zatím nedostávalo financí, i když ani ze zadní části nebyla fasáda vůbec v pořádku. 
Diskutovat by se dalo o barvě, kdy městský architekt schválil růžovooranžový odstín, pro tuto 
architekturu 30. let zcela nevhodný.

II. základní škola - školní klub
Náklady: 0,450 mil. Kč

Tak jako se v minulém roce podařilo vedení školy, zvláště zást. ředitele E. Holečkové, prosadit 
výstavbu školního hřiště s umělým povrchem, tak i letos došlo k dalšímu významnému vylepšení 
komfortu, který škola mohla svým žákům poskytovat. V přízemí vznikl předělením rozlehlé chodby 
skutečně krásný školní klub. Pro šatny byl předloni upraven suterén. Žáci měli v klubu k dispozici 
počítače s připojením na internet, knihovnu i vzdělávací koutek s videem. Mnohé součásti z 
vybavení se podařilo škole zajistit díky sponzorským darům.

Požární zbrojnice Daliměřice - oprava střechy
Náklady: 0.180 mil. Kč

Tato menší oprava je zde uvedena spíše jako rarita. Velká letní bouře se silným větrem totiž střechu 
zcela poničila. Vše bylo ale financováno z náhrady proplacené pojišťovnou.

Mezi drobnější akce patřilo také vybudování nového informačního centra a podatelny hned v 
blízkosti hlavního vchodu radnice. Význam této služby byl popsán již v úvodní kapitole. Na radnici 
přibyla ještě jedna novinka. Byly to nové věžní hodiny. Nové ciferníky byly černé, zlaté ručičky 
byly dobře viditelné. A co je hlavní - hodiny po dlouhé době ukazovaly čas zcela přesně. Byl zde 
totiž zabudován nový hodinový stroj, jehož řízení bylo napojeno na družicový signál, a tak podle 
hodin na turnovské radnici si mohli seřizovat hodinky všichni kolemjdoucí.
Příprava velkých investic

Na jaře informoval starosta městské zastupitelstvo o rozhodnutí pana Horáčka, resp. jeho nadace, 
finančně podpořit rekonstrukci a dostavbu kulturního zařízení Střelnice, výstavbu smuteční síně a 
výstavbu sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě.
V následujících měsících proběhla výběrová řízení na studie těchto staveb, u Střelnice i výběrové 
řízení na projekty, byly vykoupeny pozemky a zahájen archeologický výzkum v Maškově zahradě.

Střelnice
- studie Ateliér 6, s.r.o., Praha
- projekty Design 4, s.r.o., Turnov

Sportovně rekreační areál
- studie Design 4, s.r.o., Turnov

Smuteční síň
- Ateliér 6, s.r.o., Praha

V souvislosti s plánovanou výstavbou sportovně rekreačního areálu přijalo zastupitelstvo usnesení o 
likvidaci betonových bazénů v Dolánkách a o přeměně této krásné lokality na přírodní rekreační 



areál. Tento záměr vzbudil velké diskuze, proti byli především zastupitelé, kteří existenci koupaliště 
v Dolánkách vždy obhajovali (pánové Kunetka, Jenšovský, Grund, Severa). Pan Kunetka dokonce 
inicioval petici občanů, z nichž někteří přišli i na jednání městského zastupitelstva. Dlouho trvalo, 
než se situace trochu zklidnila. Na podzim se začaly bazény zavážet hlínou, a také většina budov 
byla demolována. Součástí přeměny byla také úprava břehu, aby se mohli návštěvníci pohodlně 
dostat k Jizeře. Zachován byl malý bazének pro děti a sprcha.

Byty

Zateplení budovy a rekonstrukce balkonů v č.p. 1696 - 1698 (Přepeřská ulice)
Náklady: 2 mil. Kč

Další bytový dům v této části města dostal zcela nový vzhled a ještě díky zateplení daleko lepší 
podmínky pro úspory tepla. Před lety byl hojně obýván rodinami důstojníků sovětské posádky, a tak 
byl rozdíl proti minulosti skutečně markantní.
Poměrně velké opravy se podařilo realizovat ve starších bytovkách v Bezručově ulici. V č.p. 1396 - 
1398 byly opraveny plynové a topné rozvody včetně termoventilů (0,3 mil.) a v č.p. 1054 - 1055 
proběhla rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a odpadů, včetně vodovodního řádu a přípojek 
(0,850 mil. Kč).
Také v jiných bytových domech byla během roku věnována péče instalaci prvků důležitých pro 
regulaci vytápění včetně bezexpanzního systému ve výtopně v ul. Kosmonautů (1,1 mil. Kč).

Péče o více než tisícovku bytů je poměrně náročná, a tak byla zastupitelstvem schválena další etapa 
prodeje městských bytů. Nyní se již jednalo o panelové domy na sídlištích. První pravidla prodeje 
byla schválena již v roce 1993. Během následujích let se prodalo na 500 bytů. V první polovině 
roku byly vytypovány domy s dalšími 500 byty, které bylo možné nabídnout stávajícím 
nájemníkům k prodeji. Dubnové zastupitelstvo schválilo aktualizovaná pravidla prodeje a bylo 
vypsáno výběrové řízení na firmu, které tyto prodeje s veškerými náležitostmi pro město 
zprostředkuje. Tímto způsobem byla vybrána turnovská firma PZ Invest s.r.o. Prodeje po složitých 
jednáních s nájemníky, kterých se většinou účastnila i vedoucí odboru správy majetku L. 
Těhníková, se začaly realizovat až v roce následujícím. Byty se prodávaly za 28% nově vzniklé 
právnické osobě, tzn. především družstvu majitelů, a fyzickým osobám za 35% odhadní ceny. Po 
ukončení prodeje bude město vlastnit 430 bytových jednotek v 38 domech (pokud nepostaví další 
nové byty). K tomu 225 bytů v domech s pečovatelskou službou a budoucí domov důchodců se 70 
bytovými jednotkami. Z výše uvedeného počtu je 245 bytů v 9 domech vytápěno dálkově.
Složitým problémem v bytové oblasti je neplacení nájemného a služeb (tj. topení a teplá voda v 
dálkově vytápěných domech). K 31. 12. 2000 činila výše dluhů 2.130 tis, k tomu penále 379 tis. 
Počet dlužníků do 10 tis. korun byl 94 - zde se jedná spíše o jednorázovou záležitost ročního 
vyúčtování a dluhy jsou ve většině případů spláceny. Počet dlužníků s částkou nad 10 tisíc je 40, 
postupně se zvětšuje a představuje asi dvě třetiny z celkové dlužné částky. V domech nabízených k 
prodeji je asi 50 převážně drobných dlužníků.
Větší dluhy jsou vymáhány upomínkami, řešeny srážkami ze mzdy nebo z důchodu, v nejkrajnějším 
případě jsou vymáhány soudně. Za roky 1999 a 2000 se podařilo vymoci od 20 dlužníků 500 tis. 
korun, náklady na soudní řízení činily 85 tis. korun. Do holobytů bylo na základě soudního 
rozhodnutí vystěhováno prvních 6 dlužníků, další žaloby jsou podány. Bohužel jednání soudů je 
značně pomalé. Dokonce ale soud řeší některé případy i s návrhenm na vystěhování bez náhrady.

Komunikace, doprava



Komunikace - výstavba a rekonstrukce

Fučíkova ulice
Náklady - vodovody, kanalizace: 9,1 mil. Kč, celkem město cca 12 mil. korun
(Celkové náklady cca 20 mil. Kč)

Tato komunikace byla nejvíce poškozena při výstavbě silničního průtahu I/35, a tak bylo možné ze 
státního rozpočtu hradit opravu povrchů. Vzhledem k tomu, že se nad průtahem nacházely pozemky 
budoucí průmyslové zóny, bylo rozhodnuto provést kompletní rekonstrukci včetně sítí, které by již 
měly kapacitu potřebnou pro výše uvedené záměry. Do stejného období se podařilo nasměrovat i 
položení plynu a elektrického kabelu. Na něj však Město přispělo téměř 1 mil. korun, aby 
Východočeské energetické závody tuto akci realizovaly. Poměrně rychlý průběh byl nakonec 
zpomalen ze strany státu, kdy se položení povrchů opozdilo o dva měsíce proti předpokladu.
V této souvislosti je třeba poznamenat, že ze státního rozpočtu měly být hrazeny povrchy dalších 
okolních komunikací (poškozené stavbou). Zároveň se ale měly stavět nové sjezdy z I/35, které by 
na něj napojily Fučíkovu ulici a především průmyslovu zónu. Místní občané však proti tomu 
protestovali peticí a stížností na Nezávislý kontrolní úřad a Ministerstvo dopravy. Je tedy logické, 
že státní úředníci, kteří s financemi na tyto investice hospodařili, přislíbené akce pozastavili. 

Krajířova ulice
Náklady: 5,5 mil. Kč

Stav této komunikace byl velice špatný. Projekty byly sice již připraveny, ale rekonstrukce se 
odkládala vzhledem k poměrně vysoké finační náročnosti. Letošní povodeň však dokonala "dílo 
zkázy", a tak bylo rozhodnuto k rekonstrukci přistoupit. Vozovka byla řešena jako pěší zóna, což 
bylo kritizováno za strany majitelů obchodů. Byla pěkně upravena část vedle kina, která spojuje 
Trávnice s Krajířovou ul.. V místech, kde se obě komunikace spojují, vznikly nové květinami a 
stromy osázené plochy.
Skálova ulice
Náklady: 3,4 mil. Kč

První etapa rekonstrukce spočívala v položení nových sítí - kanalizace, voda, plyn. To se zvládlo 
během dvou měsíců - do konce listopadu, povrchy měly následovat až na jaře.

Ulička za divadlem
Náklady 0,7 mil. Kč

Poměrně nevelká finanční částka v porovnání s předchozími pomohla zkrášlit další kus města a 
významně zkrátit trasu od autobusového nádraží přes Trávnice na náměstí. Dlouho připravovaný 
záměr se podařilo realizovat teprve tehdy, když bylo zdárně ukončeno jednání s majiteli domu v 
Jiráskově ul., kde byl potřebný průchod průjezdem domu.

Místní komunikace - povrchy
Náklady: 1,5 mil.

Když se nepodařilo ve větší míře zajistit opravy ze státního rozpočtu, byly z městských financí 
opraveny některé z těch skutečně špatných místních komunikací. Byl položen povrch v Pekařově 
ulici, byť jen v nejnutnější míře, stejně tak jen s použitím recyklované asfaltové drti byla upravena 
ulice B. Smetany. Jednou z nejhorších komunikací, připomínající tankodrom, byla silnice na 
Kobylce k Bukovině. I když to byla silnice státní, Správa a údržba silnic Semily se k požadované 
opravě silnice již několik let stále neměla. A tak bylo během roku rozhodnuto o rozpočtové změně a 



nový povrch vyřešil tento problém na několik dalších let.

Chodníky - celkovým nákladem 1 mil. korun byly realizovány dvě akce. Nový zámkový povrch byl 
položen na sídlišti u nádraží (vedle prodejny barev - býv. Skalák) a nově se podařilo vyřešit 
zastávku "U Borovičků" pro autobusy přijíždějící od Semil a Lomnice.

Do této kapitoly patří také informace o výstavbě komunikací státních. Po dokončení silničního 
průtahu I/35 pokračovala usilovná jednání o výstavbě sjezdů k Fučíkově ulici a k budoucí 
průmyslové zóně. Zatímco se nakonec podařilo nalézt dohodu s vlastníky malé části pozemků 
ovšem položených právě v místech stavby sjezdu (p. Šálek a Kousal), velké problémy nastaly v 
jednání s majiteli šestibytovky nacházející se v sousedství plánovaného jižního sjezdu. Okresní 
hygienická stanice nařídila náhradní výstavbu v případě, že po výstavbě nebudou dodrženy 
hygienické, především hlukové, normy. Obyvatelé nevěřili ani usnesení městského zastupitelstva. 
Když se jejich odpor trochu uklidnil, nemohli si zase stále vybrat vhodné místo pro stavbu nových 
bytů.
Na podzim bylo vydáno stavební povolení na severní sjezd a ten se skutečně začal stavět. Jižní 
sjezd se do konce roku nepodařilo vyřešit.
Dále nastal posun v jednání státu o severním obchvatu I/10 k Hrubému Rohozci. Proběhlo územní 
řízení, bylo vydáno územní rozhodnutí a stát pokračoval v práci na projektech, aby pak snad v 
následujícím roce mohlo začít jednání s majiteli pozemků o jejich vykoupení. A tak by mohla být 
dlouho plánovaná významná komunikace, která by dále řešila složitou dopravní situaci v Turnově, 
asi za 3 až 4 roky vybudována.

Vodovody a kanalizace

Vodohospodářské sdružení Turnov
Ředitelka: Marcela Čejková

Sdružení, v němž je Turnov dominantním členem, investovalo v minulých pěti letech 48 mil. korun 
(spolu s městskými investicemi byla do této oblasti vložena částka celkem ve výši 85,5 mil. korun).
V letošním roce začala finančně nejnáročnější investice - I. etapa rekonstrukce čistírny odpadních 
vod v Turnově. Celkem bylo investováno 22 mil. korun s nemalým podílem města. Dodavatelem 
stavby byly Vodohospodářské stavby, a.s., Hradec Králové. Současně probíhala příprava projektů na 
druhou etapu, které bude finančně ještě náročnější. Město pak z vlastního rozpočtu provedlo 
rekonsrukci sítí ve Fučíkově a Skálově ulici. Kromě toho byla provedena oprava a prodloužení 
vodovodu v Nudvojovicích (400 tis.), výstavba vodovodu na Vrchhůře s finanční účastí občanů 
(350 tis.), proběhla dlouho připravovaná výstavba kanalizace na Károvsku (2,1 mil. korun).
Příjmy plynou z vodného a stočného, které vybírá provozní společnost Vodovody a kanalizace a.s. a 
34% pak odvádí formou nájemného Vodohospodářskému sdružení.

VAK Turnov, a.s.
Ředitel: Ing. Pavel Svatoš

Majoritním majitelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (98%). Společnost provozovala 
v Turnově a vpodstatě na celém okrese vodovody a kanalizace, tzn. zajišťovala výrobu a dodávky 
pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod. Nájem, který byl vyplácen 
Vodohospodářskému sdružení Turnov, byl plně vkládán do nových investic.
Přestože i v tomto roce pokračoval pokles výroby a spotřeby pitné vody, společnost se mohla za 
uplynulý rok pochlubit vysokým ziskem - 6.076 tis. korun. V celostátním srovnání získala 
společnost vysoké ohodnocení za hospodaření v r. 1999 - ranking na úrovni A-2 v odvětví elektřina, 



voda, plyn.

Plynofikace, tepelné hospodářství

Městská teplárenská s.r.o.
Jednatel: Ing. Jaroslav Žalský
30 zaměstnanců
Městská teplárenská společnost dodávala teplo a teplou vodu do domácností a větším odběratelům 
ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Hodnota majetku přesahovala 114 mil. korun, náklady v 
roce 2000 činily 38,691 mil. korun. Hlavní příjmy činily tržby z prodeje tepla ve výši 32,806 mil., 
za el. energii vyrobenou kogenerační jednotkou stržila společnost 4 mil. korun.
Téměř pokaždé, když se během roku dostala problematika hospodaření společnosti na jednání rady 
nebo městského zastupitelstva, nastaly dosti bouřlivé diskuze. Zvláště v souvislosti s tím, když bylo 
projednáváno účetní vyrovnání ve výši 2 mil. korun ve prospěch Tepla či prominutí zbylé části 
kupní ceny za prodej podniku ve výši 0,8 mil. korun. Častým tématem byla produktivita 
hospodaření. Počet administrativních a technických pracovníků byl považován za hodně vysoký, 
jednatel, který měl funkci vykonávat do konce roku a pak odejít do důchodu, však již nechtěl 
zásadní změny realizovat. Hlavním kritikem byl většinou člen rady Ing. Jaromír Pekař, který byl i 
členem dozorčí rady společnosti. Přes všechny konflikty se však již skutečně nic zásadního 
nezměnilo. Navíc byl Ing. Žalský ve svém oboru uznávaným odborníkem, který v minulosti provedl 
zásadní přeměnu a modernizaci tohoto tepelného hospodářství, na něž dokázal ve spolupráci s 
tajemníkem Ing. Žákem získat i potřebné státní dotace a půjčky. Také v letošním roce pomáhal řešit 
přeměnu tepelného hospodářství v městské nemocnici včetně kogenerační jednotky.
Vzhledem k odchodu Ing. Žalského do důchodu k 1. lednu 2001 bylo již na podzim vypsáno 
výběrové řízení. Očekávaný výsledek v osobě kvalitního kandidáta se však nedostavil. Proto rada 
vyhlásila výběrové řízení nové, které ale přesáhlo do příštího roku. Proto byl prozatím pověřen 
vedením organizace stávající zástupce pan Jozífek.

Úprava veřejných prostranství, péče o životní prostředí

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

Každoročně jsou hlavní úkoly, které Technické služby vykonávají pro město, specifikovány v 
základní smlouvě. V městském rozpočtu bylo na této položce spotřebováno 11,303 mil.korun. 
Vzhledem k mírné zimě, kdy se do Vánoc téměř nemusel provádět posyp, ušetřilo město 700 tis. 
korun. Z další činnosti organizace získala téměř 17 mil korun. Největší zakázky byly i zde pro 
odbor správy majetku zvláště při opravě komunikací (např. pokládka živičných povrchů na 
Bukovině, v ulicích Jeronýmova, Brigádnická, Máchova, B. Smetany), vybudování nového 
chodníku ve Fučíkově ulici (1,8 mil.) - celkem práce za téměř 4 mil. korun. Příjmy za svoz odpadů 
přesáhly 5 mil. korun, za recyklovanou stavební a asfaltovou drť bylo strženo více než 1 mil. korun. 
Tyto práce se provádějí na Vesecku.
Velké problémy činí poměrně zastaralý vozový park, kdy náklady na novou techniku jsou v dnešní 
době značně vysoké a dosahují milionových částek. Proto se některé úpravy dělají svépomocí, jako 
např. přestavba autokropice na univerzální nosič kontejnerů za 861 tis. korun.
Významnou oblastí v činnosti Technických služeb je odpadové hospodářství. Je zajišťován svoz 
odpadů nejen v samotném Turnově, ale i v Ohrazenicích a Jenišovicích - celkem 262 kontejnerů a 
2.500 popelnic. Převážení odpadů je zajišťováno 36 velkokapacitními kontejnery. Tržby za svoz 
odpadů činily 5 mil. korun. Stále více vyhledávanou službou na tomto středisku je sběrný dvůr. V 



prvním roce provozu jej využilo 6.382 občanů, letos bylo zaznamenáno již 15.927 zákazníků. Pro 
turnovské občany jsou tyto služby v otvírací dny stále zdarma, ostatní zákazníci a podnikatelé platí 
za likvidaci ceníkem stanovené poplatky. Za rok zde bylo odevzdáno 14.301 t odpadů (63 t 
nebezpečných), z nichž mnohé by možná skončily na černých skládkách.
Velice se osvědčila recyklace stavebních odpadů prováděná na Vesecku, kam po nahromadění 
materiálu je vždy objednána drtička. Tento materiál je využíván pro vlastní opravy komunikací 
nebo je prodáván dalším zájemcům.
Úklid města je občany hodně sledován, protože je to činnost každodenně viditelná a veřejně 
kontrolovatelná. Při strojním úklidu jsou používány tři zametací vozy, z nichž koupě chodníkového 
čističe v r. 1999 se skutečně osvědčila. Ve městě jsou umístěny dvě stovky košů, které jsou však 
nejednou naplňovány komunálním odpadem, aby občané, majitelé menších firem a často i okolní 
chalupáři ušetřili vlastní popelnice.
K úklidu patří i zimní údržba. Letos se rozpoutala velká diskuze na radě a pak i na městském 
zastupitelstvu ohledně druhu používaného posypového materiálu. Nakonec byl přijat návrh komise 
pro životní prostředí používat na většině městských komunikací a chodníků posypové drtě a jen na 
vybraných komunikacích sypat solí. Předpovědi o nesjízdnosti Turnova se nanaplnily (možná 
trochu i díky mírné zimě). Pro zajímavost srovnání: v zimním období 1999/2000 bylo spotřebováno 
417 t drti a 195 t soli, v letošní zimě 2000/01 to bylo 395 t drti, 16 t soli.

Péče o zeleň

Problematika životního prostředí se během posledních let dostala na poměrně slušnou úroveň, ať již 
se jednalo o samotnou zeleň nebo odpadové hospodářství. Dá se říci, že nejvíce práce zde odvedla 
vedoucí odboru Ing. Jana Hadačová. V souvislosti s "kauzou" kácení smrků v Metelkových sadech 
se stala i ona terčem nevybíravých útoků anonymů, kteří v dopisech vyhrožovali jí i jejím dětem. 
Nakonec tato výborná pracovnice v červnu z radnice odešla a následovala manžela do Prahy.
Po celoroční přípravě projektů a bouřlivém období diskuzí po vykácení 394 smrků došlo k zahájení 
prací v Metelkových sadech. V březnu byla vykácena další část smrkového porostu (134) a 
květnové výběrové řízení na I. etapu úprav vyhrála firma turnovského zahradníka Jana Hájka. Za 
1,5 mil. korun bylo vyfrézováno 294 pařezů, zrekonstruována zadní březová alej, kde bylo vedle 
starých stromů osazeno 38 mladých bříz, aby v budoucnu nahradily dožívající stromy. Celá volná 
plocha byla zbavena plevelů a oseta travním semenem. Úpravy proběhly i na cestičkách, kde byl 
odvodněn a zpevněn povrch. Na podzim přibyly lavičky a odpadkové koše.
Během roku došlo také k dokončování výsadby kolem silničního průtahu I/35, zvláště na sídlišti v 
Turnově II.
V letošním roce končilo v údržbě městské zeleně pětileté období, pro něž byl výběrovým řízením 
vybrán zahradník Jan Hájek. Plochy, o které pečoval, se postupně rozrostly na 44 ha a z rozpočtu 
města byla vynakládána částka 3,5 mil. korun. Na podzim bylo vypsáno nové výběrové řízení na 
období následujících tří let.
Město pečuje také o lesní porosty. V letošním roce proběhla na Hlavatici velice šetrná probírka, tzv. 
clonná seč. Uvolnil se tak prostor malým vysemeněným stromům, které byly doplněny dosadbou 
buků a dubů, aby byl borový les proměněn na smíšený.
Od 1. prosince se ujala funkce po Ing. Hadačové nová vedoucí odboru životního prostředí Ing. 
Zuzana Doubková, bývalá pracovnice OkÚ, která vzešla jako nejlepší z výběrového řízení. S ní zde 
pracovala Mgr. Jitka Jirmanová.

Poplatky za psy

Městské zastupitelstvo každoročně horlivě diskutuje nad výší poplatků za psy a nejinak tomu bylo i 
letos.



Minulým usnesením městského zastupitelstva byly pro rok 2000 rozděleny poplatky pouze na dvě 
kategorie (dříve tři). Pouze v okrajových částech města byl poplatek 200,-Kč (dříve 100), ostatní 
majitelé měli platit bez rozdílu 600,-Kč. Vždyť náklady na úklid byly nemalé a stížnosti jiných 
občanů zvláště na sídlištích se také množily. Přes všechny tyto okolnosti vyvolaly změny velký 
odpor a stávalo se, že pes byl přehlášen ke starším rodinným příslušníkům, kteří platili 200,-Kč, 
nebo za něj majitelé nazaplatili vůbec. Naplněnost psího útulku, který s finanční podporou Města 
provozovali místní junáci, byla setrvale téměř stoprocentní.

Památková péče

V letošním roce převýšila dotace z Programu regenerace městských památkových zón 1 milion 
korun, z městského rozpočtu byl vyčleněn další milion. Finanční podpora směřovala na tři akce.
Finančně a technicky nejnáročnější byla výměna střešní krytiny na hlavní lodi kostela P. Marie 
(havarijní stav krovu a střechy boční lodi byl odstraněn v minulém roce). Téměř dokončena byla 
oprava ohradní zdi na židovském hřbitově - chybí ještě pískovcová koruna zdiva a postupně budou 
restaurovány nejstarší náhrobky. V příštím roce by péčí židovské obce měla být zřízena v přízemí 
domku jednoduchá expozice. Menší příspěvek byl poskytnut na opravu fasády památkově 
chráněného obytného domu čp. 331 pod radnicí.
V městském rozpočtu bychom však nalezli další částky, které směřovaly do oblasti památkové péče. 
Např. 1,5 mil. korun bylo investováno do nové elektroinstalace v divadle. Také komunikace v 
centru města mění vzhled památkové zóny - letos část Trávnic a ulička za divadlem, zahájena byla 
oprava Skálovy ulice.
Když vyjdeme dále mimo hranice města, můžeme navštívit starobylý kostelík v Nudvojovicích. V 
tomto roce proběhla oprava ohradní zdi za 500 tis. korun (s firmou však nebyly dobré zkušenosti, a 
tak bylo překrytí ponecháno na příští rok). Z prostředků Nadace B. J. Horáčka byly přislíbeny 
finance na celkovou opravu (2,7 mil.), a tak byla věnována pozornost přípravě projektů (doc. V. 
Girsa), které by měly být dokončeny počátkem příštího roku.
Samostatnou kapitolu v péči o památky představuje hrad Valdštejn, který je již od roku 1996 
zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví. Odtud se pro letošní rok podařilo získat 
500 tis. korun, 1 mil. byl vyčleněn z městského rozpočtu. Během letních měsíců proběhla oprava 
skalního podloží a středověké zdi mezi kaplí a terasou koníren. Byť návštěvník rozsah prací ze 
svého pohledu zaznamenal jen v omezené míře, šlo o akci velice náročnou. Podle dochované 
fotodokumentace se také podařilo upravit vyhlídku na posledním skalním bloku a dokončit opravu 
věžičky na terase koníren včetně nové krytiny. Zároveň ateliér arch. Václava Girsy zpracovával 
studii rekonstrukce budovy bývalého hostince na prvním nádvoří a pro příští rok připravoval 
projekty na opravu ohradní zdi na prvním nádvoří.
Významnou akcí, o které památková komise diskutovala již delší dobu, byla pietní úprava 
vojenského hřbitova, kterou se podařilo zařadit do rozpočtu až během roku. Náklad přesáhl 300 tis. 
korun. Podle návrhu městského architekta Ing. Josefa Patrného byla upravena celá plocha, pořízeny 
plechové tabulky se známými jmény vojáků, kteří v době první světové války zemřeli v 
turnovských lazaretech. Dominantou byl pomník - na pískovcovém +podstavci kovová plastika, 
dílo Petra Smetany, absolventa SUPŠ Turnov. Slavnostní akt spojený s odhalením pomníku, který se 
konal v pátek 27. října, obohatilo vystoupení Pěveckého sboru Antonín Dvořák a projev PhDr. 
Miroslava Kunštáta, prof. Karlovy univerzity a člena správní rady Česko - německého fondu 
budoucnosti.
Další památnou stavbou, která se dočkala opravy, byl rodný dům A. Marka, Fr. Marka a Michala 
Kotlera ve Skálově ulici. Od Města jej koupil Ochranovský sbor Českobratrské církve evangelické. 
Oprava by měla trvat do roku 2002 a rozpočet akce je 4 mil. korun. Společenská místnost by měla 
sloužit nejen k modlitbám, ale i k různým společenským akcím vzdělávacího a osvětového 
zaměření.



Tak jako v minulém roce i letos patřil druhý dubnový víkend Mezinárodnímu dni památek, v 
pondělí využily nabídku prohlédnout si turnovské kostely v doprovodu průvodců z řad studentů 
OAHŠ zvláště zdejší školy. V úterý se pak v Muzeu Českého ráje konala přednáška doc. Václava 
Girsy věnovaná současným trendům v opravách památek.



Kronika Města Turnova za rok 2000 - V. ZDRAVOTNICTVÍ A 
SOCIÁLNÍ PÉČE

I v tomto roce byla síť praktických i odborných lékařů v Turnově stabilní. Největší změny prožila 
městská nemocnice, a to jak díky další etapě rekonstrukce a výstavby, tak i v postupné 
restrukturalizaci lůžek.

Městská nemocnice
329 zaměstnanců (46 lékařů, 172 středního zdrav. porsonálu, 111 ostatních zaměstnanců)
Ředitel: Ing. Tomáš Sláma
Náměstek léčebně preventivní péče: MUDr. Martin Hrubý

Dominantní událostí letošního roku byla pro městskou nemocnici rekonstrukce a dostavba 
hospodářské budovy včetně nové kuchyně, která započala na jaře a byla dokončena v závěru roku. 
Vzhledem k neudržitelnému stavu stravovacího provozu byla tato část nemocnice podle stanoviska 
Okresní hygienické stanice v nejhorším stavu a pokud by nebyl řešen, hrozilo dokonce uzavření 
tohoto provozu. Plány byly připraveny již v minulých letech jako podklad pro boj o státní dotace. S 
těmi by se asi ještě hodně dlouho nemohlo počítat, kdyby celou akci nepodpořil mecenáš pan B. J. 
Horáček částkou 50 mil. korun, Město pak přispělo dalšími deseti miliony.
Pro činnost nemocnice je stravovací trakt nenahraditelný. V době rekonstrukce se obědy dovážely z 
Jablonce n. Nisou (firma Sodexho) a přestože spolupráce fungovala dobře, nedala se úroveň stravy 
srovnávat s vlastní produkcí. Ostatní jídla se připravovala v provizorních podmínkách sousední 
Zdravotnické školy. Nová kuchyně měla nejmodernější technologii, jednotlivé skladovací a 
provozní trakty byly náležitě odděleny a jídlo se pro pacienty dávkovalo přímo do zakrytých 
termotáců, které odtud putovaly přímo na oddělení. Také nová jídelna pro zaměstnance, která mohla 
být i přednáškovým sálem, kanceláře ředitelství i nový výtah - to vše posunulo stav turnovské 
nemocnice o několik kategorií výše.
Přes všechny uvedené vymoženosti by úroveň nemocnice nebyla dobrá, kdyby zde nebylo 
zajišťováno to prioritní - co nejširší a nejkvalitnější léčebná péče.
Zcela zásadní změnu ve vnitřním členění nemocnice znamenala přeměna struktury lůžkového fondu 
podle výsledků výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví a následně Všeobecné zdravotní 
pojišťovny. Během posledních pěti let se tak snížil počet lůžek z původních 261 v roce 1995 na 180 
v roce 2000.
Lůžkový fond chirurgického a interního oddělení byl přerozdělen a část lůžek byla vyčleněna jako 
tzv. lůžka následné péče. Ta jsou určena pro pacienty, kteří překonají akutní onemocnění, ale 
potřebují ještě další péči v nemocničním ošetření s výhledem tří měsíců. Lépe je tak oddělen různý 
stupeň péče, od kterého se také odvíjí placení ze strany pojišťoven. Na druhou stranu to způsobuje 
nárůst administrativy, kdy se musí pečlivě registrovat přesuny pacientů na jednotlivé typy lůžek. 
Zatím jsou tato lůžka umístěna v rámci jednotlivých oddělení, pro příští rok se plánuje rekonstrukce 
nových prostor, kde by byla tato lůžka následné rehabilitační péče umístěna.
Další restrukturalizace se výrazně dotkla pediatrie. Zde došlo k výraznému snížení lůžkové 
kapacity, a to o 40% (z 33 na 19). Toto číslo sice působí hrozivě, ale vpodstatě vyplývalo z analýzy 
obložnosti provedené pojišťovnou. Při tomto počtu byla v druhé polovině roku na oddělení 
obložnost 90% lůžek. Nižší potřebu způsobil jednak pokles porodnosti, jednak kvalitní péče 
praktických lékařů v terénu.
Lze konstatovat, že změněná struktura lůžek neznamenala ani omezení ani neovlivnila šíři 
poskytované péče.

Struktura lůžek:



 1995 2000 
interna 58 36 
interna JIP 2  4 
dětské 33  19 
dětské JIP 3  3 
novorozenecké 23  6 
nedonošenecké 15  5 
chirurgie 70 38 
JIP - CH 0  2 
gyn.-por. 47  28 
JIP - G  0  2 
ARO 10  4 
NP - RHB  0  18 
NO - oš 0  18 
Celkem 261 180 

V letošním roce bylo v nemocnici přijato 6.488 pacientů, průměrná doba hospitalizace trvala 7,39 
dnů. Na gynekologicko - porodním oddělení bylo 390 porodů, z toho 3 porody dvojčat. Počet 
ošetřovacích dnů byl o něco nižší než v loňském roce - 47.974 dnů (v roce 1999 - 48.620 dnů).
Činnost ambulancí probíhala v následujích oborech:

Chirurgie: ambulance všeobecná, úrazová, cévní, pro onemocnění prsu (komplexní péče) a 
urologická (rozšíření na 3 dny v týdnu).
Interna: ambulance všeobecná interní, kardiologická, gastroenterologická, endokrinologická, 
diabetologická, zajištění péče závodního lékaře, nově ambulance pro obezitu a poruchy lipidového 
metabolismu.

Gynekologie: základní ambulantní péče, poradna pro těhotné, poradna pro RT, pro onemocnění 
děložního čípku, pro gynekologickou onkologii, urogynekologii, sterilní manželství a UZ 
diagnostiku.

Pediatrie: ambulance - odborná nefrologická ordinace pro děti a dorost, odborná endokrinologická a 
kardiosonografická ordinace pro děti a dorost, akupunktní ordinace.

Další služby: laboratoř, patologicko - anatomické oddělení, léčebná rehabilitace, plicní ambulance.

Nemocnice byla trvale největší městskou organizací. Vzhledem k tomu, že její zaměstnanci byli 
odměňováni podle tabulek týkajících se státních zaměstanců a vzhledem k nesystémovosti a 
nekoncepčnosti našeho zdravotnictví, byly jejich odměny v porovnání se soukromými lékaři 
nedostatečné. Průměrný plat všech činil 12.802 Kč, u lékařů 22.096 Kč (z toho 7.580 pohotovost a 
přesčasy). A tak bylo vedení nemocnice mnohdy ve velice těžké situaci, kdy tišilo nespokojenost 
zaměstnanců a zároveň muselo udržet chod městské nemocnice. V závěru roku bylo sice ministrem 
doporučeno zvýšit platy o 10%, ale pouze s využitím vlastních rezerv nemocnice, což spíše přineslo 
další nervozitu a vzrušené debaty. Situace lékařů vyústila do založení Lékařského odborového 
klubu, následovala složitá jednání, která naštěstí skončila dohodou. Trvale se nemocnice potýkala s 
nedostatken středního zdravotního personálu - tedy zdravotních sester.
Městská nemocnice hospodařila s rozpočtem přesahujícím 100 mil. korun. V letošním roce činily 
náklady 118.388 tis. korun, příjmy 108.594 tis. korun. Zatímco loňská ztráta dosáhla částky 1.420 
tis., v letošním roce stoupla na 9.794 tis. korun. Z účetního hlediska mírně převýšila výši odpisů. 
Také příspěvek města byl nemocnici pro letošní rok snížen vzhledem ke stavebním investicím.



Během roku došlo také k rozšíření lékárenských služeb, bohužel ne o tolik potřebné noční služby. 
Hlavní lékárna v ulici Antonína Dvořáka otevřela svou pobočku na křižovatce proti prodejně Baťa. 
Další lékárna přibyla přímo v prostorách městské nemocnice, kde byly na základě výběrového 
řízení pronajaty nově upravené prostory. Bohužel se ani zde nepodařilo zajistit noční služby. 
Některé nejnutnější léky pro akutní potřebu dostal v noci pacient, pokud musel vyhledat 
pohotovostní službu.

Sociální péče

V letošním roce byly pro městská zařízení především nastartovány organizační změny. Městské 
zastupitelstvo po delších odkladech a diskuzích v radě schválilo k 1.lednu 2001 přeměnu stávající 
struktury organizací sociální péče do nové městské příspěvkové organizace Zdravotní a sociální 
služby Turnov.
Měla sloučit dosud roztříštěnou síť sociálních služeb pro seniory - penziony (příspěvková org. 
Turnovské sociální služby, rozpočtové org. domy s pečovatelskou službou, klub důchodců). 
Vedením byla do skončení výběrového řízení pověřena vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Hana 
Kocourová.



Kronika Města Turnova za rok 2000 - VI. ŠKOLSTVÍ

V minulém roce byla tato kapitola poměrně stručná. Vzhledem k tomu, že se jejího zpracování ujal 
člen letopisecké komise Mgr. Dalibor Sehnoutka, jsou v letošním roce na základě výročních zpráv 
uvedeny informace daleko bohatší.

Problematika a budoucí podoba základního školství byla častým předmětem diskuzí odborné i 
laické veřejnosti vzhledem k připravovanému návrhu reformy školství, kterou připravovalo 
ministerstvo školství v čele s Eduardem Zemanem. Jednalo se o Národní program rozvoje 
vzdělávání. Diskuze byla označena jako Výzva pro deset milionů, z níž měla vzejít tzv. "Bílá 
kniha", neboli koncepce vzdělávání v České republice. Negativní odezvu vyvolala možnost zrušení 
víceletých gymnázií. Hlavní otázky diskuze byly: Jaké mají být naše základní školy? Jsou nutné 
změny v obsahu učiva? Jsou učitelé dobře připraveni na měnící se požadavky společnosti? Je 
přechod žáků na víceleté střední školy závažným problémem pro vzdělávání na 2. stupni základní 
školy? atd. Organizátorem této diskuze v regionu se stala III. základní škola. V městském divadle 
iniciovalo v závěru října turnovské gymnázium besedu o budoucnosti víceletých gymnázií.
Síť školských zařízení zřizovaná Městem i státem byla v Turnově stabilizovaná. Zatím nebyly 
zaznamenány zásadní problémy, které by byly způsobené poklesem počtu narozených dětí v 
posledních deseti letech.
Mateřských škol je stále osm a z povolené kapacity 490 dětí bylo obsazeno 443 míst. Dalo by se 
říci, že provoz některé malé MŠ by bylo možné zavřít. Avšak jejich současná síť pokrývá jednotlivé 
části města, a tak vyhovuje potřebám rodičů. A zatím není v žádné mateřské škole využití kapacity 
nijak kritické, průměrná obsazenost kapacity je 90,4%. O malou školku, tzv. "Dřevěnku" v Alšově 
ulici, je trvale velký zájem, je obsazená na 102,2%. Jedna třída byla uzavřena ve waldorfské 
mateřské škole na Daliměřicích, takže sem teď chodí 30 dětí, ale rodiče je sem vozí i ze 
vzdálenějších částí města, protože mají zájem o tento typ výchovy.
Zajímavá jsou čísla zaznamenaná k datu zápisu dětí dne 15. února 2000 v turnovských i okolních 
školách:

Škola zapsaní žáci odklad počet tříd 
I. ZŠ Turnov 64 15 3 
II. ZŠ Turnov 52 9 2 
III. ZŠ Turnov 67 9 2 
IV. ZŠ Mašov 16 4 1 
ZŠ Příšovice 18 5 1 
ZŠ Ohrazenice 18 5 1 
ZŠ Přepeře 15 4 1 

Ze zpráv jednotlivých základních a středních škol vyplývá, že současná obecná problematika 
směřuje především do dvou oblastí. Je kladen důraz na neustálé zlepšování vybavení škol 
počítačovou technikou (internet, e-mail). Není jediné školy, v níž by se neobjevilo něco nového. Je 
vidět, že školy si uvědomují, že budoucí gramotnost bude i gramotností počítačovou, kdy zvládnutí 
moderních prostředků otevře cestu k úspěšnému působení ve společnosti. Dalším výrazným 
momentem je prevence drogového nebezpečí. Zvyšuje se činnost preventistů, v programu peer jsou 
proškolovány skupiny žáků, kteří pak působí na besedách s mladšími a rizikovými žáky. Všechny 
školy a domovy mládeže organizují zvýšený počet akcí, jejichž cílem je i odvrátit mládež od drog a 
upřít její pozornost na akce obohacující život. V kronikách škol jich najdeme pro jednotlivé třídy 
vždy několik. Dohromady jich jsou stovky a stojí za nimi mnoho hodin veřejností nedoceněné 
práce.
V nižších ročnících se sleduje pozorně i výchova dyslektiků a dětí s vadou řeči. Oblíbené jsou 
lyžařské a plavecké kurzy, i když náklady na ně stále rostou. Děti ze sociálně slabších rodin pak 



mohou dostat příspěvek ze školních fondů.
Všechny školy se zúčastnily "Vánočního zpívání" pod ozdobeným stromem na náměstí, kdy si děti 
zazpívaly koledy při vánočním trhu na náměstí. Stejně hojná byla také účast na akci "Den Země" - 
žáci se rozešli po předem připravených trasách v Českém ráji v okolí Turnova a vysbírali zde 
odpadky, byla vyčištěna i Jizera skupinou "vodáků". Základní školy oslavily 1. června Den dětí akcí 
"Turnov patří dětem". Dopoledne přes 3000 dětí tancovalo na parkovišti u autobusového náměstí. 
Tento počet je rekordem, který byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů.
Následující přehled o činnosti a práci škol ve školním roce 1999/2000 mohl obsáhnout jen zlomek 
akcí. Detailní informace je pak nutné vyhledat v kronikách (zprávách) jednotlivých škol.

I. základní škola, Skálova ulice
31 tříd
794 žáků (400 chlapců, 394 dívek)
54 pedagogických pracovníků, 35 nepedagogických
Ředitel: Mgr. Josef Rytíř

Třídy jsou stále umístěny ve třech budovách. 18 tříd ve Skálově ulici, 1. - 3. ročník (8 tříd) v 
Prouskově ul. v Turnově II. a 4 třídy ve škole U Lip na Daliměřicích (3. - 4. ročník). Škola je 
počtem žáků největší v Turnově. Na třídu připadá průměrně přes 25 žáků. Z pátého ročníku bylo 
přijato 7 žáků do víceletého gymnázia, z 9. tříd vyšlo 104 žáků, z nichž bylo 8 přijato na 
gymnázium, 99 do jiných středních škol, ostatní do učilišť. 34% žáků 6. - 9. ročníků mělo 
vyznamenání. Družinu navštěvovalo 134 žáků. Do 1. ročníku bylo přijato 64 dětí, z nichž 15 mělo 
docházku odloženou.
Ve škole pracuje 54 pedagogických pracovníků (6 mužů), z nichž 4 jsou vychovatelky, 7 na 
mateřské dovolené. I zde je nedostatek učitelů jazyků. Z 35 nepedagogických zaměstnanců pracuje 
18 ve školní kuchyni a jídelně.
O životě školy byly uveřejněny některé informace v lokálním i regionálním tisku. Publikační 
činností se ve škole zabývá především zástupce ředitele Mgr. Roman Mareš, autor a spoluautor 
několika titulů z oboru zeměpis.
Rozpočtový příjem činil 17,2 mil. korun (z toho od Školského úřadu 14 mil., z rozpočtu Města 
2.622 tis. korun). Stavební úpravy nebyly velké, jako např. nová střecha nad sborovnou. Největší 
akcí letošního roku byla výměna podlahy v tělocvičně, což bylo zajišťováno s významnou finanční 
účastí Města. Byla zakoupena nová keramická pec, nábytek do počítačové učebny. Vybavení 
kuchyně a jídelny se zlepšilo zakoupením varného kotle, robotu a výdejního pultu.
Z významných akcí širšího rozsahu dlužno zmínit česko - nizozemský projekt "Tulipán", akci 
rozvíjející ekologickou výchovu. Je organizována z Nizozemí. V ČR bylo v první fázi zapojeno 54 
"pilotních škol" odkud se pak bude akce rozšiřovat dále. Naše škola zhotovila projekt sledování 
vlivu městské dopravy na ekologii. Děti sledují a počítají průjezd aut městem. Škola byla v tomto 
roce jednou z "pilotních" škol tohoto projektu. Ve výtvarné výchově se vybraní žáci zúčastnili 
vánoční mezinárodní soutěže v Itálii "Milenium" a soutěže o nejdelší leporelo. Milenium je soutěž, 
v níž obrazy tvořené moderními technikami mají navodit kouzlo Vánoc.
Žáci finačně podpořili vzdělání dítěte z Indie v rámci akce "Adopce na dálku". Pěvecký sbor 
vystoupil na náměstí pod vánočním stromem a na závěr roku při "Zpívání na schodech". Z 
poznávacích exkurzí se líbily zájezdy do Paříže, Žitavy a do Prahy.
Škola zaznamenala řadu úspěchů svých žáků v různých soutěžích. Patří k nim 11. místo v 
republikovém kole celostátní soutěže "Historiáda" (Kutná Hora), 2. místo v okresním kole recitace. 
Výborné byly některé výsledky ve sportovních soutěžích - 1. a 2. místo v košíkové v okrskové 
soutěži, 2. místo v kopané, 1. místo starších žáků v okresním kole "Poháru Českého rozhlasu".
Součástí školy je dobře vybavená kuchyň s jídelnou ve Skálově ulici. 1.500 obědů je připravováno i 
pro žáky sousedních škol (SUPŠ, III. ZŠ). Žákům v Prouskově ulice se obědy dovážejí. Tělocvična 
je využita i sportovními kluby.



II. základní škola, ul. 28. října
22 tříd
530 žáků (265 chlapců. 265 dívek)
37 pedagogických pracovníků, 17 nepedagogických
Ředitel: Mgr. Zdeněk Vavřich

V nižších ročnících školy byl průměrný počet žáků ve třídě 26, v 6. - 9. ročnících 22. Devátý ročník 
ukončilo 60 žáků (20% s vyznamenáním, z nichž 30 pokračovalo ve studiu na středních školách, 7 
na gymnáziu). Do prvního ročníku školy bylo přijato 45 dětí, dalším 10 byl doporučen odklad.
Ve škole působí 37 učitelů, z toho 6 externích. Problémem je poměrně vysoký věkový průměr - 15 
jich překročilo 55 let, nejstarší 76letá důchodkyně vypomáhala do konce června. Dále zde bylo 
zaměstnáno 17 nepedagogických pracovníků (1 školník, 16 žen). Na prvním stupni věnovaly velkou 
pozornost proškolené asistentky dětem v dyslektické a logopedické péči.
Rozpočet dosáhl částky 11.775 tis. korun, 2,1 mil. činily dotace Města (z toho bylo 550 tis. použito 
na výstavbu školního klubu). V říjnu roku 1999 bylo dokončeno v prostoru dvora nové hřiště s 
umělým povrchem. Sportovní vyžití žáků se tak výrazně zlepšilo.
Velkým pokrokem ve vybavení školy bylo také zřízení školního klubu v prostoru bývalých šaten v 
přízemní chodbě. Je zde 6 počítačů napojených na internet, součástí klubu je i knihovna doplňovaná 
dle finančních možností, je tu i zásoba videoprogramů používaných při výuce. Velmi dobrá je 
spolupráce s knihovnou A. Marka.
Na škole vznikl dramatický kroužek, který předvedl tři představení pro spolužáky, rodiče a pro děti 
mateřských škol.
Z dlouhého seznamu akcí jednotlivých ročníků školy připomeňme exkurze do Brna, Prahy (Ladova 
výstava), dětský karneval, mikulášskou nadílku, velikonoční soutěž o nejkrásnější kraslici, výrobu 
perníků, besedu se spisovatelkou Marií Kubátovou, bruslení v Lomnici, rafting na Jizeře, zájezd do 
divadla do Prahy (Charleyova teta) a do Liberce (Pohádky z klobouku). Dále to byl Den dětí, týden 
v Chorvatsku pro děti I. stupně, výlety pěšky i na kole do okolí Turnova či delší v závěru roku.
V soutěžích byli úspěšní chlapci 8. a 9. ročníku, kteří vyhráli okrskový turnaj v kopané, 5. a 6. 
ročníky vyhrály okrskový turnaj v malé kopané a vybíjené. Na okresní olympiádě v němčině získala 
1. místo Denisa Neumannová, žákyně Neuhauserová a Brůnová vyhrály své kategorie v soutěži 
"Turnovský kos".

III. základní škola, Žižkova ul.
30 tříd
758 žáků (počet chlapců a dívek je vyrovnán)
54 pedagogických pracovníků, 17 nepedagogických pracovníků
Ředitel: Mgr. Karel Bárta

Škola byla vybrána jako jedna ze čtyř v republice do projektu Evropské unie a stala se tak 
koordinátorkou akcí základních škol na Liberecku v diskuzi "Výzva k 10 milionům". Tato akce 
spočívala v co nejširší diskuzi o reformě našeho školství.
Počet žáků je stabilní, průměrný počet ve třídě přesahuje 25. Vyznamenání dosáhla v 6. - 9. 
ročnících téměř třetina žáků. Do osmiletého gymnázia přešlo po ukončení I. stupně 8 žáků (z 31 
přihlášených). Z 9. tříd odešlo na střední školy 56 žáků (11 gymnázium), 26 bylo přijato do 
učebních oborů. Do prvního ročníku bylo zapsáno 53 dětí, 9 byla docházka odložena. Ve škole je 34 
integrovaných žáků (27 s poruchou učení).
Na škole působilo 54 učitelů (z toho 11 mužů), z nichž 8 nastoupilo k 1. 9. 1999. K 30. 6. 2000 čtyři 
ukončili pracovní poměr (1 do důchodu). 6 učitelek nastoupilo na mateřskou dovolenou. Pracuje 
zde 17 nepedagogických pracovníků.
Školní družinu navštěvuje 145 dětí ve 4 odděleních (poplatek je 50,-Kč měsíčně). Školní jídelna má 



675 strávníků, obědy jsou přiváženy z kuchyně I. ZŠ (cena je 14,-Kč, pro pracovníky 15,50 Kč). Ve 
školním bufetu je možno zakoupit svačiny.
Celkové příjmy rozpočtu činily 15.580 tis. korun (příspěvek z rozpočtu Města 3.266 tis.). Z výdajů 
bylo 663 tis. věnováno na učební pomůcky. Učebny výpočetní techniky, sborovna a kanceláře byly 
propojeny sítí a připojeny na internet. Učitelé i žáci mají vlastní e-mailové adresy.
V prosinci roku 1999 byla na škole provedena orientační inspekce České školní inspekce, která 
konstatovala vynikající řízení, podmínky vzdělávání jako průměrné, funkce školy byla oceněna jako 
velmi dobrá. Proběhla také jednodenní kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví.
V průběhu roku probíhala zajímavá dotazníková vyhodnocovací akce, v níž 36 učitelů, 244 žáků (7. 
- 9. ročník) a 210 rodičů odpovídalo na otázky školské problematiky. Odpovědi pedagogů 
oceňovaly snahu o zavedení moderních metod výuky, vylepšení technického vybavení školy, 
umožňování dalšího vzdělávání a vybavení sportovních místností. Stížnosti se soustředily na 
nekázeň a hrubost žáků a na ničení i lhostejnost k majetku školy. Odpovědi žáků ukázaly, že nad 
poměry ve škole skutečně přemýšlejí a učitelé z jejich hodnocení vyšli vcelku kladně. Také 
odpovědi rodičů jsou pro školu příznivé.
Zvýšená pozornost byla věnována protidrogové prevenci. Žáci 8. a 9. ročníků zajeli do krizového 
centra v Liberci, tzv. peer program vedli proškolení studenti středních škol.
Škola se zúčastní projektu "Občan", který organizuje Ústav výzkumu a rozvoje školství. Jeho cílem 
je zapojit mládež do řešení školských problémů. Přínosem je také účast v projektu "Žijeme v 
Evropě" (6. - 9. ročníky) s cílem seznámit mladé lidi s členskými státy Evropské unie. 50 žáků se 
blíže seznamuje s okolím v projektu "Jizera". Akce "Dětskýma očima" má za cíl uchovat zajímavé 
žákovské práce a připravit je příležitostně k vydání.
Činnost školního televizního studia byla o něco slabší, avšak dokumentace významných akcí byla 
zajištěna. Ve školní knihovně bylo evidováno 4.117 knih a 317 videokazet - žáci si vypůjčili 1.703 
titulů, což je výrazné zlepšení.
Zajímavou akcí byl "Den proti šikaně" (4. - 9. roč.) Některé třídy zpracovávaly samostatné projekty. 
Třída 8.A zpracovala informace o významných rekreačních oblastech, 8.D se zabývala informacemi 
o správné výživě.
Kalendář akcí obsahoval v průběhu roku desítky zajímavých programů (průměrně 10 za měsíc). 
Nový školní rok 1999/2000 byl slavnostně zahájen otevřením sportovního areálu (dvě haly a 
venkovní hřiště) za účasti poslanců Parlamentu ČR. Školu také navštívili olympionici ČR a SRN, v 
dubnu besedovaly 8. a 9. ročníky s návštěvou z Panamy, 29. května navštívili školu hosté z 
Nizozemí. Byl zorganizován poznávací zájezd do Chorvatska, časté jsou návštěvy divadel, 
vzdělávací exkurze, přednášky (oblíbené je "Křeslo pro hosta") atd.
Dlouhý je i seznam žáků účastnících se různých soutěží a olympiád. Dařilo se hlavně žákyním v 
taneční soutěži (Zuzana Šilhánová - trojnásobná mistryně ČR, účastnice řady evropských soutěží - 
nebo Veronika Řeháková - 3. na mistrovství světa v moderním tanci). L. Mixánková slavila úspěchy 
na mistrovství ČR v disco - show (2., 3., a 4. místo). Atleti získali 2 první místa, a to v běhu na 1 
km v rámci Poháru rozhlasu (J. Dědeček), v přespolním běhu o "Nejlepšího atleta Turnova" (L. 
Nová). V okresním kole recitační soutěže se na 1. místo prosadily L. Tuláčková a B. Faltusová.

IV. základní škola, Mašov
5 tříd
88 žáků
6 pedagogických pracovniků
Ředitelka: Mgr. Stanislava Šmucrová

Tato dříve vesnická škola má starou tradici. V listopadu 1999 oslavila 125 let svého trvání.
Do první třídy bylo přijato 13 žáků, čtyřem byl navržen odklad. Z pátého ročníku podali 3 žáci 
přihlášku na osmileté gymnázium - 1 žákyně byla přijata. V této škole se vzdělává jeden tělesně 
postižený žák, který se spolu s ostatními dětmi účastní všech akcí pořádaných školou. Školní 
družinu navštěvuje 28 dětí. Stravování zajišťuje sousední mateřská škola.



Ze 6 učitelek je 1 v důchodovém věku. Pedagogické pracovnice intenzivně pečují o dyslektiky a 
děti s poruchou řeči. V turnovském bazénu probíhá výuka plavání.
Rozpočet dosahuje téměř 2 mil korun (z toho na provoz Město přidává 330 tis korun).
Na zahradě byl postaven altánek, který je využíván jak při výuce v přírodě, tak družinou. Sportovní 
zařízení bylo doplněno hrazdou a švihadly. Škola byla v tomto roce připojena na internet.
Z bohatého výčtu akcí připomeňme: oslavu 125. výročí trvání školy, divadlo na Mikuláše, zpívání 
dětí pod vánočním stromem, již tradiční ples rodičů a učitelů v Kacanovech, zahájení kroužku 
"Figurka" a činnost dalších kroužků zastřešovaných Střediskem pro volný čas dětí a mládeže. Konal 
se zájezd do Prahy (Popelka), Den dětí v Turnově, stanování v Krčkovicích pro 5. ročník, letní tábor 
na Branžeži, setkání s Jiřím Žáčkem v Městské knihovně A. Marka, hudební pořad J. Vodňanského 
a sportovní akce (účast na atletickém trojboji, na turnaji ve vybíjené a sálové kopané).

Zvláštní škola
125 žáků
25 pracovníků (18 pedagogických, 7 nepedagogických)
Ředitel: Mgr. Jaroslav Drbohlav

Ročníky byly rozděleny do 15 tříd, průměrný počet ve třídě se pohyboval kolem 16 dětí. Chodí sem 
i dvě tělesně postižené děti.
Součástí školy jsou také třídy pomocné školy, školní družina a jídelna, speciálně pedagogické 
centrum.
Mnohé děti jsou snaživé, i zde existuje vysvědčení s vyznamenáním a s pochvalou, na druhé straně 
jsou s mnohými dětmi problémy se školní docházkou a počtem neomluvených hodin. Mnohé 
problémy se vedení školy snažilo řešit domluvou s rodiči, někdy byla nutná spolupráce s kurátory 
okresního úřadu.
Ve speciálně pedagogickém centru působili vesměs pedagogové školy - byli zde: speciální pedagog, 
2 logopedi, odbornice na arteterapii a muzikoterapii. V centru pracovala i sociální pracovnice a 
psycholožka.
Pedagogové této školy si neustále doplňují vědomosti v oblasti speciálního školství a již tradičně 
kladou velký důraz na pěstování rukodělných schopností žáků. Vždy jeden učitel se účastnil 
seminářů, a to na témata: Kouzelná hlína, Počty na PŠ, Náprava řeči, Biofedbeck. Odborná úroveň 
byla zvyšována i pomocí schůzek metodického sdružení školy, setkání sekcí speciální pedagogiky a 
školením výchovných poradců.
Škola má mnoho zájmových kroužků, pořádá výlety, mezi zajímavé akce patřila červnová akademie 
v městském divadle.
Nedílnou součástí života dětí je i sport. Nejúspěšnější soutěží byl turnaj ve stolním tenise v Hradci 
králové. Zde si změřili síly žáci zvláštních z celých Čech. Velkého úspěchu dosáhla Radka Černá, 
která zvítězila ve své kategorii. Tečkou za atletickými soutěžemi se stalo oblastní kolo SHM 
pořádané turnovskou školou na stadiónu Ludvíka Daňka. Sjeli se sem závodníci ze všech okresů 
bývalého Východočeského kraje. Děti se zúčastnily i celodenního okresního klání pořádaného 
Podkrkonošskou společností rodičů a přátel dětí s postižením, v němž obsadily 2. místo.
Poprvé se děti zúčastnili i znalostní soutěže v poznávání rostlin v Kopidlně a soutěže mladých 
zdravotníků v Úpici.
Vedle sběru papíru, umělohmotných lahví a krabic od mléka sbíraly děti na podzim kaštany a 
žaludy. Nejlepší sběrače čekal zájezd do libereckého bazénu.
Milé zážitky si odnesli všichni posluchači z vystoupení sboru školy pod vánočním stromem na 
náměstí.
Školní rok již tradičně končil Dnem dovedností a znalostí s výletem do okolí.
Výjimečnou úroveň měla vánoční výstava výtvarných prací, zahájená 4. prosince 2000 v prostorách 
radnice, která vzbudila velice příznivý ohlas u turnovské veřejnosti.



Základní umělecká škola
516 žáků
26 pedagogů
Ředitel: Vladimír John

Základní umělecká škola s pobočkou v Rovensku má 516 žáků a bohužel vzhledem k omezeným 
prostorám již nemůže přijmout další zájemce. V červnu 2000 bylo přijato 56 nových žáků. 
Vybavení učeben je na dobré úrovni. Učitelé většinou vyučují hudbu, 3 se věnují výuce výtvarných 
oborů.
V letošním roce proběhlo několik zajímavých akcí Nejvýznamnější byl asi zájezd pěveckého sboru 
Carmina do Francie (červen, 27 dětí, 7 učitelů a rodičů). Sbor vystoupil na 4 koncertech v kostelích. 
Účast obecenstva byla velká, pokaždé odměnilo výkon bouřlivým aplausem. V těchto koncertech se 
předvedli také někteří sólisté na hudebních nástrojích. Zájezd byl výbornou reprezentací školy a 
celého Turnova.
Ve dnech 22. - 26 června uspořádal Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 
u příležitosti festivalu "Mezinárodní interpretační dílnu" za účasti 29 žáků z Čech, 5 žáků ze SRN a 
1 z Polska. Lektoři vyučovali v budově ZUŠ v oborech klavír a sólový zpěv. Během dílny se konaly 
dva lektorské koncerty a závěrečný koncert účastníků dílny.
Další výčet by obsahoval desítky akcí, za nimiž je mnoho hodin obětavé práce. Uveďme alespoň ty 
hlavní:
13. 5. 2000 - IV. ročník přehlídky dětských přípravek za účasti sborů z okolí (Jablonec, Mnichovo 
Hradiště) a ze Zwickau (SRN), beseda s Iljou Hurníkem (17. 12. 1999), společný koncert sborů 
Carmina, Turnováček, Karmínek v kostele na Hruštici (7. 6. 2000), přípravné soustředění sborů a 
orchestrů, absolventské a závěrečné koncerty žáků, několik koncertů učitelských...
Na mnoha dalších akcích se škola svými žáky a pedagogy podílela: na Turnovské pecce (7. 3. 2000, 
kde učitel B. Lédl obdržel cenu pro osobnost v kultuře za obsáhlé hudební aktivity), na koncertě 
Turnovského orchestrálního sdružení, na koncertě k poctě B. Martinů v městském divadle, 20. 5. na 
přehlídce dechových hudeb "Hilmarovo Kopidlno", 1. 6. účinkovala dechovka na Dětském dnu, 3. 
6. na Sokolském sletu, 27. 5. na Turnovských staročeských trzích a při setkání spolku rodáků v 
divadle.
V roce 2000 byly vypsány soutěže v sólovém zpěvu, v souborech komorní hudby, v dechových 
nástrojích a souborech. Žáci školy získali dvakrát 2. místo a dvakrát 3. místo. Úspěšný byl sbor 
Carmina, který získal 4. dubna v Hradci Králové na oblastní přehlídce dětských sborů "Zlaté 
pásmo" a zúčastnil se 10. června celostátní přehlídky v Uničově. Dva žáci se zúčastnili celostátní 
klavírní soutěže "Prague Junior Note" v Praze dne 11. 6. (Jana Tomášková a Vojtěch Wachtl).
Výtvarný obor předvedl své práce na výstavě v Městské knihovně A. Marka (červenec a srpen 
2000).
Závěrem ještě jeden stručný přehled:
- přípravný pěvecký sbor Karmínek měl 52 členů (4 - 8 let), vedoucí H. Novotná, klavírní doprovod 
M. Pozlerová
- dětský sbor Turnováček (vznikl v roce 1999) měl 39 členů (9 - 11 let), vedoucí Daniela Hartlová, 
doprovod Jitka Adamcová
- dětský sbor Carmina měl 28 členů (12 - 15 let), vedoucí Ladislava Grundová, doprovod žák 
Vojtěch Wachtl
- dechový soubor měl 20 členů, z nich 8 jsou bývalí žáci školy, řídí Václav Sajbt, asistent Daniel 
Petr. Spolupracuje také s mažoretkami v Lomnici nad Popelkou
- symfonický orchestr měl 28 členů a nastudoval v tomto roce 4 skladby (Dvořák, Ježek, Bernstein), 
vedoucí B. Lédl.
Žáci i učitelé hrají v Turnovském orchestrálním sdružení a dalších hudebních uskupeních v 
Turnově.



Středisko pro volný čas dětí a mládeže
33 kroužků
522 dětí
Ředitel: Karel Štrincl

K výchově a vzdělávání mládeže přispívá také tato instituce. Většina pedagogických pracovníků je 
zde zaměstnána na krátký pracovní úvazek asi 4 hodin týdně. Jsou to vedoucí zájmových kroužků, 
několik instruktorů a vedoucích táborů. Od 1. ledna 2000 bylo stabilní obsazení pracovníků 
posíleno odborně vzdělaným vychovatelem Alešem Resslerem. Ten se především věnuje aktivitám 
v kulturní sekci.
Činnost střediska se soustřeďuje do 5 sekcí:
- kulturní (divadlo, literatura)
- výtvarné
- přírodopisné (astronomie, meteorologie)
- technické (filatelie, modelářství, vaření)
- sportovní

Tyto sekce mají 33 zájmových kroužků, do nichž dochází 522 dětí. Vzhledem k tomu, že středisko 
stále sídlí v budově městského kina, jsou zde k dispozici pouze dvě malé klubovny. Proto se 
činnosti konají většinou ve školních třídách, tělocvičnách, na hřištích, ale také v knihovně či 
hvězdárně. I letos byla využívána táborová základna v Krčkovicích, kterou středisko spravuje.
Aktivní jsou zvláště divadelní soubory Turnovského divadelního studia - 6 představení pro základní 
a střední školy, 10 představení pro mateřské školy a nižší ročníky základních škol. Úspěšnými 
organizátory této činnosti jsou Mgr. Petr Haken a Jana Bartůňková. Literární kroužek vedený 
pracovnicí knihovny Evou Kordovou vydává svůj časopis "Granátek" a připravil řadu soutěží. V 
rámci astronomického kroužku je zajišťována pravidelná měsíční akce "Lidová hvězdárna pro 
každého". Dalšími aktivitami jsou soutěže modelářů a přirozeně sportovci. Tato oblast činnosti je 
vzhledem k zaměření vedoucího Karla Štrincla velmi bohatá.
Řada akcí vzniká za širší spolupráce se školami, kulturními a sportovními organizacemi (první 
ročník soutěže "Turnovský kos", organizačně náročná akce "Turnov patří dětem" u příležitosti Dne 
dětí, projekt "Hry III. tisícíletí"). V Krčkovicích se uskutečnily prázdninové tábory žáků ZŠ a první 
sportovní středoškolský tábor.
V rámci protidrogového programu proběhla akce "Drogy do přírody nepatří". Sportovních akcí byla 
celá řada a podrobně o nich informuje zpráva o činnosti střediska.

Střední školy

Gymnázium
15 tříd
448 studentů (181 chl., 267 dívek)
37 pedagogů, 20 nepedagogických pracovníků
Ředitel: Mgr. Miroslav Sucharda

Studenti gymnázia se dělí na ty, kteří jsou ve víceletém studiu - těch je 330 (7 - 8 leté), 118 
navštěvuje čtyřleté gymnázium. V letošním roce studovalo 29% žáků s vyznamenáním. V 
přijímacích zkouškách bylo přijato pro 8leté studium 30 žáků z 98 uchazečů, na čtyřleté 29 z 54 
uchazečů.
Maturity proběhly ve dnech 22. 5. - 25. 5. Z 59 studentů prospělo 11 s vyznamenáním, 3 neprospěli 
a podrobili se v srpnu opravě. Slavnostní zakončení za účasti zástupců Města se konalo v divadle.



V dubnu letošního roku byla ve škole provedena orientační inspekce.
Z 37 pedagogů pracuje 11 na částečný úvazek (18 mužů, 19 žen). 20 pracovníků jsou nepedagogičtí 
zaměstnanci (práce ve školní kuchyni, úklid, administrativa). V průběhu roku prošlo 7 
vysokoškolských studentů praxí ve škole, z nichž 6 bylo bývalými žáky školy. Působil zde i učitel 
anglické konverzace z Kanady. Výchovnou poradkyní zůstává zástupkyně ředitele PaedDr. 
Jaroslava Dudková. Pedagogové se mohli účastnit seminářů a studijních cyklů, které zahrnovaly 
celé spektrum předmětů výuky. Atraktivní byly zvláště jazykové (Hollabrunn v Rakousku či 
Hastings v Anglii).
Gymnázium jako státní škola má hrazen provoz i platy ze státního rozpočtu. Škola hospodaří s 15 
mil. korun. Na nákup učebnic a knih se věnovalo téměř 300 tis. korun.
Ve vybavení výpočetní technikou došlo k řadě změn. Polovina počítačů v učebně a studovně je 
nových, k dispozici je skener. Podstatnou změnou je i dokonalejší bezdrátové připojení na internet, 
které zajišťuje vyšší rychlost a větší spolehlivost. Počítače se nyní uplatňují také ve výuce fyziky. V 
učebně je nový datavideoprojektor. Náklady byly ze značné části hrazeny z Nadačního fondu 
gymnázia, který je velkou částkou dotován "Nadací B. J. Horáčka Českému ráji".
V roce 1993 byla založena Nadace Gymnázia v Turnově. Po změně zákona o nadacích došlo k 
přeměně v Nadační fond Gymnázia v Turnově, v jehož čele je 6členná dozorčí rada. Fond 
spolupracuje s ředitelstvím a výborem SRPDŠ. Do fondu věnoval 1 mil. korun p. B. J. Horáček S 
jeho souhlasem bylo 6 nejlepších maturantů odměněno celkem 120 tis. korunami, zaplaceno již 
zmíněné zlepšení výpočetní techniky a 20 studentům připlaceno na účast v jazykových kurzech 
angličtiny v Hastingsu a němčiny v Hollabrunnu v Rakousku.
Město je majitelem budovy, a tak škola platí za užívání nájem. Ten slouží alespoň k částečnému 
pokrytí nákladů rekonstrukcí, které jsou v posledních letech pravidelně realizovány. V letních 
měsících byla provedena zevrubná rekonstrukce kuchyně a jídelny. Náklady ve výši 5 mil. korun 
hradilo Město, Školský úřad přidal ze státního rozpočtu 600 tis. korun na vybavení. Byl opraven byt 
pro zahraniční lektory a provedeny drobnější opravy (malování, lakování parket).
Ve vzdělávání studentů se stále více pozornosti soustřeďuje na využití studovny v souvislosti s 
rostoucím podílem samostudia. Nabízí se i využívání odborného zázemí muzea, městské knihovny, 
CHKO atd.
Naprostá většina veřejnosti věří, že budoucnost naší republiky je ve vstupu do Evropy, která bude 
tvořit přiměřený hospodářský i politický celek. Podmínkou úspěšnosti je tedy i získání dobré 
jazykové úrovně a znalostí o situaci v zemích budoucího společenství, zvláště těch nejbližších. 
Významnou aktivitou škol se stává organizování pobytů studentů v zahraničí, jejich výměn a 
možností studia. Turnovské gymnázium vyvíjí výraznou snahu v tomto směru. V průběhu roku 
směřovaly do zahraničí exkurze - do Itálie, Francie (poznávací a sportovní). Partnerství se školou v 
Kriftenu umožnilo pobyt studentů v SRN, kde shlédli frankfurtské letiště, prohlédli si Goethův 
dům, navštívili autosalon. Spolupráce s dánskou školou Michaels Skole Kolding přinesla výměnu 
informací e-maily. Dánští studenti při návštěvě Turnova diskutovali o životním stylu současné 
mládeže, o historii, kultuře - nechyběl ani zápas v kopané. V květnu 20 studentů pobývalo 9 dnů v 
Anglii. Intenzivní výuka angličtiny se střídala s exkurzemi v Hastingsu, Brightonu a Londýně. 
Značnou měrou přispěl Nadační fond a nejinak tomu bylo s přispěním třem studentům na 
prázdninový kurz němčiny v Hollabrunnu v Rakousku.
Škola se zapojila (se 3 dalšími z ČR) do Projektu Sokrates - Comenius, jehož cílem je obrana 
lidských práv, potlačení rasismu a xenofobie, posílení kolektivního vědomí, odpovědnosti při 
respektu ke kulturním odlišnostem. Koordinátorem je španělská AFS, účastní se např. Belgie, 
Finsko, Portugalsko, Lotyšsko. Gymnáziu se od této organizace dostalo poděkování za spolupráci. 
Šestičlenné družstvo školy bylo organizací Sokrata pozváno na výběrovou konferenci Evropského 
parlamentu mládeže, kde jednotlivé delegace předvedly regionální zvyky a turistické možnosti.
Studenti školy se zúčastnili řady tematických soutěží a olympiád. Tématem "Europanostry" (pod 
záštitou Ministerstva zahraničí) bylo spojování Evropy a EU. Tříčlenné družstvo se probojovalo do 
národního kola, kde se jen těsně nedostalo mezi šestici finalistů. V VIII. ročníku dějepisné soutěže v 
Chebu skončilo družstvo školy na 5. místě (ze 44) - tématem byla 30letá válka. V celostátní 



přehlídce klubových pořadů vyhráli studenti gymnázia s adaptací "Bylo nás 5 + 5" na motivy knihy 
J. Poláčka.
Školní olympiády byly uspořádány téměř ve všech předmětech. V okresních kolech získali někteří 
studenti první místa (Kotasková v anglické konverzaci, Bílek a Scheybal v matematice, Ryšavý v 
němčině).
V oblasti zájmové aktivity je nutno zaznamenat vydávání časopisu Herolt s povídkami, komentáři a 
informacemi samotných studentů. Šéfredaktorem byl sextán Milan Brunclík. Na škole působí 5 
zájmových kroužků (modelářství, šachy, astronomie, vlastivěda regionu a výpočetní technika). Klub 
mladého diváka uspořádal 10 zájezdů do divadel v Praze a zajišťoval i účast na turnovských 
divadelních akcích. Studenti se scházeli na besedách s různými náměty (příroda v Českém ráji, 
beseda o Bibli, pobyty "au pair"). Téma "Evropská unie a ČR" přednesla JUDr. Petra Buzková, 
místopředsedkyně Dolní sněmovny Parlamentu ČR. Z 18 exkurzí jednotlivých tříd uveďme např. 
jižní Moravu, jižní a západní Čechy, expozici současného umění v domě U zlatého prstenu v 
Praze...
Pěvecký sbor pokračoval v činnosti pod vedením prof. Jany Preislerové a Aleše Resslera (ze 
Střediska volného času). Vystoupil mimo jiné na předvánočních trzích na náměstí, v domě 
pečovatelské služby na Výšince, v programu soutěže "Turnovský kos".
Z jednotlivých akcí připomeňme Den studentstva. Některé třídy navštívily v Praze místa spojená se 
17. listopadem, jiné besedovaly s učiteli dějepisu o významu tohoto dne po shlédnutí filmu "Všichni 
moji blízcí". Nejnižší ročníky navštívily tematickou výstavu v libereckém muzeu.
V rámci celosvětové akce "Ukliďme svět" se 28. června konal poprvé Ekologický den. Po 
projednání se Správou CHKO, MěÚ a Technickými službami 324 studentů sbíralo odpadky na 
Hruboskalsku, v Klokočí, Suchých skalách, skupina "vodáků" sjížděla Jizeru a odstraňovala 
odpadky z řeky.
Den dětí oslavili studenti nižších tříd při akci "Turnov patří dětem".
Protidrogového školení se účastnilo 6 studentů. Poté ve dvojicích přednášeli své poznatky na 
různých besedách. Tato preventivní akce se setkala s velkým ohlasem a byla vysoce ceněna. 
Protidrogovou tematikou se zabývalo i vystoupení P. Vodňanského pořádané pro školy Turnovským 
kulturním střediskem.
Studenti nejvyšších ročníků byli pozváni na Úřad práce v Semilech, kde byli seznámeni s 
problematikou zaměstnanosti a výběru povolání.
Sportovní činnost bývá vždy bohatá, jak je naštěstí v životě turnovské mládeže dost obvyklé. Škola 
uspořádala okrskové kolo starších žáků v malé kopané (tým školy skončil 3.), okresní kolo v 
košíkové (chlapci 3., dívky 1.), okresní kolo v odbíjené. Mnozí studenti a studentky se zúčastnili 
dalších akcí na celostátní úrovni (úspěchem bylo 3. místo dívek ve středoškolském poháru v atletice 
v rámci ČR) a na úrovních nižších. Školní mužstvo obsadilo 1. místo na okrskové soutěži v halové 
kopané. Za účasti studentů školy proběhla Turnovem jedna z větví Mezinárodního běhu míru. 
Individuálním úspěchem je získání titulu mistra ČR v radiovém orientačním běhu studentkami 
Terezou Brožkovou a Blankou Foprechtovou (spolu s nimi tvořila tým Michaela Omová, bývalá 
studentka gymnázia). Na škole nejsou neplavci - několik hodin tělesné výchovy je věnováno v 
nižších třídách plaveckému výcviku. Lyžařský kurz má svůj ustálený postup podle tříd. Koná se na 
školní chatě v Pasekách na Jizerou, která je využívána i jinými školami a v létě k ubytování výletů. 
20 studentů pomáhalo zajišťovat průběh sportovní akce pro cyklisty - "Bike Fest" ve Svijanském 
Újezdě.
Maturitní ročník uspořádal už tradičně ples, a také abiturientský ples na Střelnici se již stává tradicí.

Integrovaná střední škola
16 tříd
540 studentů
36 pedagogických pracovníků, 16 nepedagogických
Ředitel: PaedDr. Jaroslav Šonský



Škola nabídla pro rok 1999/2000 opět studium v učebních oborech strojní mechanik, nástrojař, 
obráběč kovů, optik, brusič, kuchař - číšník, prodavač, zlatník - klenotník. Nové studijní obory s 
maturitou jsou zaměřeny na podnikatelství a management strojírenské výroby. Je zde i nástavbové 
studium s maturitou.
Z 540 studentů bylo 399 učňů, 90 skládalo závěrečné zkoušky. Na nástavbovém studiu bylo 141 
studentů, 53 maturovalo (7 s vyznamenáním, 6 opakovalo). Do prvního ročníku bylo přijato 162 
učňů, 32 do nástavbových oborů a 30 do nově otevřeného studia s maturitou - obor obchodně 
podnikatelský.
Praxe je nadále zajišťována na odborných střediscích a na základě smluv s různými firmami. 
Odborný výcvik zajišťují 3 střediska - strojírenské (zatím na Koňském trhu), optické (škola v 
Dolánkách), zlatnické (DUV Granát), obor obchodní je zajištěn u podnikatelů. Tento rok poprvé v 
jednom subjektu působila pracoviště zajišťující výcvik výrobních a obchodních oborů.
Z počtu 36 učitelů je 6 externích, dále 3 mistři odborného výcviku, v domově mládeže pracuje 6 
vychovatelů. Orientační inspekce v měsíci dubnu posoudila práci školy velmi kladně.
Velký důraz je kladen na organizování odborných poznávacích exkurzí do výrobních provozů. Tyto 
exkurze směřují hlavně do turnovských podniků (Granát, Sklostroj, Vyvaplast), v rámci výletů i do 
vzdálenějších míst (např. Nižbor). Jednotlivé třídy pak navštívily i řadu výstav (Litoměřice, Praha) 
a muzeí, všechny samozřejmě muzeum v Turnově. Čtvrté ročníky byly v Řecku. Nejvýznamnější 
akcí byl výměnný zájezd do Kriftenu (SRN). 19 studentů a 3 učitelé absolvovali bohatý program 
(společně se studenty gymnázia), účastnili se i společného vyučování. Závěr v Konrad Adenauer 
Schule byl impozatní. Významný je pro studenty také styk s Úřadem práce v Semilech, který 
připravil přednášku o trhu práce.
Škola se prezentovala velmi dobře připraveným Dnem otevřených dveří, kdy se žáci základních 
škol i jejich rodiče mohli seznámit s nabídkou výukových programů i se středisky praktické výuky. 
Ve škole proběhla i nabídková burza středních škol pro žáky z celého okresu. K prezentaci přispěly 
i účast na veletrhu řemesel v Lysé, výstavě řemesel v Českých Budějovicích.
V oblasti sportovní měl dobrou odezvu turistický kurz (2. ročník) ve Starých Splavech zaměřený na 
cykloturistiku a vodní sporty. Vydařily se i lyžařské kurzy na Dvoračkách a v Rokytnici. Plavecký 
kurz probíhal v bazénu gymnázia. Některé z hodin tělesné výchovy absolvovali žáci na novém 
povrchu atletického stadionu. Turnaje v odbíjené, košíkové, nohejbalu či stolním tenise zpestřily 
život studentů. V okresním měřítku byli úspěšní nohejbalisté, hráči sálové kopané a dívky i chlapci 
ve stolním tenisu. Navíc škola byla pořadatelem těchto okresních kol. Zajímavé jsou soutěže na 
horolezecké stěně.
Tak jako na ostatních školách byla věnována pozornost protidrogové prevenci. Bylo proškoleno 6 
studentů v rámci peer programu, proběhly besedy ve třídách a pohovory s rizikovými žáky.

Obchodní akademie a hotelová škola
12 tříd
321 studentů
32 pedagogů, 32 nepedagogických pracovníků
Ředitel: Mgr. Otakar Špetlík

Na obchodní akademii studovalo ve školním roce 1999/2000 ve 4 třídách 109 studentů 1. - 3. 
ročníku (4. ročníky v tomto roce nebyly) - z toho 13 s vyznamenáním, 8 ukončilo pro špatný 
prospěch. Do 1. ročníku bylo přijato 30 žáků z 94 uchazečů.
Hotelovou školu studovalo 212 studentů v 8 třídách 1. - 3. a 5. ročníku. Maturitní zkoušky vykonaly 
2 třídy pátého ročníku - z 37 studentů byli 3 s vyznamenáním, 4 měli povolenou opravu. Maturitami 
5. ročníku vlastně skončil obor hotelová škola, další třídy již studují hotelnictví a turismus. 
Slavnostní předání vysvědčení se tradičně konalo v Muzeu Českého ráje. Nejlepším maturantům 
byly předány finanční odměny z Nadace B. J. Horáčka.



Do prvních ročníků bylo přijato 60 žáků. O přijetí rozhodovalo na obou školách přijímací řízení, v 
němž se sčítaly body za prospěch na ZŠ, za výsledky zkoušek z českého jazyka, matematiky a za 
ústní rozhovor.
Do 32členného pedagogického sboru byli v letošním roce přijati 2 mladí učitelé jazyků, učitelky 
gastronomie, nový správce výpočetní techniky a nová skupinová vychovatelka. Reorganizací 
hospodářského oddělení se podařilo ušetřit jednu pracovní sílu. Zvyšování pedagogické kvalifikace 
učitelů gastronomických předmětů narazilo na dočasné těžkosti, neboť v blízkosti nebyla možnost 
vysokoškolského dálkového studia. U učitelů s pedagogickým vzděláním se jejich úroveň vzdělání 
zvyšuje absolvováním seminářů, školením, návštěvami odborných veletrhů atd. Učitelé se zúčastnili 
více než 50 odborných seminářů, dle potřeby se seznamovali s ovládáním internetu, e-mailu apod., 
učitelé jazyků byli na studijních zahraničních cestách (např. 8 dnů ve Spojených arabských 
emirátech).
Orientační inspekce (27. - 30. březen) konstatovala, že úroveň kvality vzdělávací práce a řízení 
školy je dobrá, byť je možné další zlepšení. Finanční prostředky jsou využívány efektivně. Toto 
šetření provedl tým pracovníků Školského úřadu v Semilech včetně zastoupení Školské inspekce na 
základě anonymních stížností na ředitele školy a některé učitele. Na anonyma bylo podáno trestní 
oznámení, ale dosud nebyl nikdo zjištěn.
Učitelé podnikli tradiční výlet na Šumavu pod vedením Ing. Cirkla, ve volejbalovém turnaji 
"Učitelský smeč" skončili třetí, v košíkové první.
Značná pozornost byla věnována praxím studentů. Ty jsou organizovány pro hotelovou školu ve 
třítýdenních turnusech, pro obchodní akademii trvá praxe 2 týdny. Pro praxi žáků hotelové školy 
jsou vybírány osvědčené hotely (ponejvíce v oblasti Krkonoš), žáci obchodní akademie mají praxi 
většinou v bance či v nějakém větším podniku, druhou pak v zařízení cestovního ruchu nebo v 
úřadech.
V náplni výuky musí pedagogové rychle reagovat na aktuální potřeby trhu - rozvoj turismu a 
hotelnictví, uplatnění moderní počítačové techniky ve firmách a bankovnictví atd. Proto byly pro 
nový školní rok připraveny změny v učebních plánech a posílena výuka o výživě i témata z 
občanské výchovy. Vzhledem k rostoucímu počtu akcí, které zajišťuje přímo škola a žáci hotelové 
školy si prakticky ověřují své dovednosti, se snížil počet týdnů další odborné praxe. Praktická 
výchova se také orientuje na získávání a rozvíjení manažerských dovedností. Novým nepovinným 
předmětem je sommeliérství - všestranné znalosti o vínech. Škola zde spolupracuje s firmou Znovín 
Znojmo, která se prezentuje exkurzemi, ochutnávkami atd. Ve škole byl zřízen konsignační sklad 
"vína ze Znovína", což je pro školu i ekonomicky efektivní. Suterénní prostory školní budovy byly 
pronajaty absolventovi školy M. Knoblochovi na "Discobar Fontána" a toto nájemné je také 
významnou součástí příjmů. Dotace ze státního rozpočtu a vlastní podnikatelská činnost školy 
přinesly do rozpočtu více než 19 mil. korun. Navíc městské zastupitelstvo schválilo odpuštění dluhu 
na nájemném za rok 1999 (800 tis. korun). V předchozích letech se totiž škole dařilo získat ze 
státního rozpočtu vyšší částky, které pak byly Městem vkládány do oprav. Snížení státní dotace na 
uhrazení nájemného na polovinu způsobilo velký problém a škola již nemohla Městem předepsanou 
částku uhradit.
V letošním roce se pokročilo ve zkvalitňování technického vybavení výpočetní technikou (7 nových 
počítačů, skenner, několik tiskáren, internet, vlastní webové stránky školy). Internet mohou 
využívat všichni žáci. Nedostatkem je pouze zatím jen jedna učebna elektronických psacích strojů. 
Rostoucí význam má i postupné obohacování vybavení školní klubovny a studovny. Byla 
zpracována dokonalá evidence knih, návštěvnost studovny se výrazně zlepšila - dosud ale studovna 
slouží zároveň i jako učebna. Na knihovnu bylo věnováno 100 tis. korun. Všichni ve škole, studenti 
i učitelé, se již těšili na přemístění do nové budovy, kde budou i tyto prostorové nedostatky 
odstraněny.
Rekonstrukce bývalých kasáren je prioritní akcí pro Město i pro školu. Stavba byla zahájena v srpnu 
1999 a po celý rok postupovala podle plánu. Dokončena byla v říjnu roku 2000, tedy již v novém 
školním roce, stěhování však mělo nastat až po Novém roce. Je to mohutné dílo, symbolické pro 
závěr tisíciletí v Turnově. Nejen stavba, ale i nový nábytek a moderní technické zázemí pro všechny 



studijní obory činí školu jednou z nejmodernějších v celém kraji. Projekty stavby a také interiéru 
zpracovávala turnovská firma Profes Projekt s.r.o., která byla v neustálém kontaktu s vedením 
Města i školy, aby výsledek byl co nejlepší, byť se snahou úspory finančních prostředků. Veřejnost 
měla možnost v listopadu prohlédnout si dosud prázdné prostory a většina občanů byla skutečně 
nadšena. Bohužel zatím zůstává nedokončena školní kuchyně a internát v podkroví.
Škola organizuje pro obohacení vzdělávacího programu nejen výše zmíněné praxe, ale také různé 
exkurze - bylo jich 22, z toho 6 do zahraničí. Některé byly dotovány příspěvky sponzorů.
Dobrým počinem jsou oborové kurzy, z nichž pozornosti se zvláště těšil barmanský s Milošem 
Tretterem (27 účastníků), kurz studené kuchyně s mistrem Vladimírem Pickou. Proběhl také 
ekologický kurz v Horním Maršově, žáci prvních ročníků absolvovali lyžařský kurz v Desné.
Vybraní studenti se účastní oborových soutěží různých stupňů - v celostátním kole soutěže barmanů 
ve Velkém Meziříčí obsadila Michaela Divoká 2. místo, v celostátním finále Gastro Junior 99 v 
Brně byl Tomáš Selkora také druhý. V běhu číšníků ve Velkém Meziříčí družsvo hotelové školy 
dokonce zvítězilo. Dvacet studentů se střetlo v soutěži "Vánoční fantazie" - výborné pečivo jistě 
udělalo radost dětem ze stacionáře Sluníčko. Škola sama zorganizovala regionální soutěž dvojic 
"Běh barmanů" a "Chodník". Na turnovském náměstí soutěžilo 10 družstev.
Další již tradiční soutěž sice nepatřila do výukového programu školy, přesto byla zkouškou znalostí 
a pohotovosti pro všechny účastnice. 5. ročníku soutěže "Miss Ideal 2000" se v turnovském divadle 
poprvé zúčastnily také dívky z jiných turnovských škol. Jakousi protiváhou byla soutěž "Ideální 
Missák 2000" rovněž v divadle. Škola uspořádala II. ročník soutěže "Svět patří nám" v Hradci 
Králové s účastí osmi družstev. Vlastní žáci se jako pořadatelé neúčastní. Tématem jsou discipliny z 
oblasti cestovního ruchu. Další soutěže organizované turnovskou školou "Mladý ekonom" se 
zúčastnily tři obchodní akademie.
Sportovní soutěže byly školou nejen hojně, ale také poměrně úspěšně obsazeny (1. místo dívek v 
odbíjené na okresním Středoškolském poháru, 2. místo chlapců v okresním poháru škol).
Z dalších akcí je nutno zmínit Den studentstva - na bohatém programu se podíleli samotní studenti. 
Tradičně se konal maturitní ples v Kulturním domě Golf v Semilech, studenti se zúčastnili 
majálesu, zpívali pod vánočním stromem. Výčet by byl ještě hodně dlouhý, kdyby měl postihnout 
všechny akce.
V domově mládeže ve Skálově ulici bylo ubytováno 83 studentů (64 dívek, 19 chlapců) a zájem 
stále stoupá vzhledem k cenám za dopravní prostředky i časovým ztrátám. Vybavení je solidní - 2 
klubovny s televizí a videem, společenská místnost, pracovní místnost s osmi elektronickými stroji. 
K dispozici je fitness centrum, 10 horských kol, čtyřikrát týdně je pronajata tělocvična v sousední I. 
ZŠ. Jednou měsíčně se koná zájezd do libereckého aquacentra nebo na zimní stadion v Lomnici nad 
Pop. Část nákladů je hrazena z fondů rodičů, 25 tis. korun uvolnil Školský úřad v Semilech s 
vědomím, že tyto aktivity jsou nejlepší prevencí nejrůznějších negativních jevů včetně drogové 
závislosti. Mimo vyučovací dny, hlavně pak o prázdninách, se toto zařízení pronajímá k ubytování, 
zvláště pak při sportovních a dalších akcích.
Ve školní jídelně se stravují i studenti dalších škol (SUPŠ, ISŠ, Zdrav. škola). K celodennímu 
stravování je přihlášeno na 250 strávníků a další zájemci odeberou 260 obědů. Na závěr pro 
zajímavost přehled o cenách: studenti platí za snídani 15,-, za oběd 19,20 a večeři 19,50 korun. Cizí 
strávník platí za oběd 36,50 Kč. Vaří se dva druhy obědů a večeří.
Tuto školu navštěvují studenti nejen místní, ale ze všech okolních okresů. O její úrovni svědčí stálý 
zájem a zatím dobré uplatnění absolventů na trhu práce.

Střední uměleckoprůmyslová škola
7 tříd
165 žáků (58 chlapců, 107 dívek)
33 pedagogů, 16 provozních zaměstnanců
Ředitel: akad. mal. Václav Žatečka



Ve školním roce 1999/2000 byli studenti rozděleni do pěti oborů:
- rytí kovů
- umělecké kovářství
- zlatnictví a stříbrnictví
- broušení a rytí kamenů
- umělecké odlévání
Největší zájem byl o zlatnictví (58 žáků). Maturitní zkoušku absolvovalo 18 studentů (3 s 
vyznamenáním). Tři nejlepší maturanti obdrželi odměnu z Nadace B. J. Horáčka v celkové výši 60 
tis. korun. Do 1. ročníku bylo přijato 52 žáků ze 122 uchazečů.
Na škole pracovalo celkem 47 zaměstnanců, mezi 31 učiteli bylo 5 důchodců a 4 externí, práci v 
internátě vykonávaly 2 vychovatelky. Rozpočet přesahoval 13 mil. korun, na učební pomůcky bylo 
vydáno 55 tis. korun.
Z Nadace B. J. Horáčka získala škola darem 941 tis. korun na zakoupení počítačů, tiskárny a 
nových programů, dále zlatnického stroje a gravírovacího plotru. Nadace Preciosa v Jablonci 
podpořila školu 55 tis. korunami na zakoupení strojků na glyptické práce. Technické vybavení se 
tak výrazně zdokonalilo.
Stavební úpravy se zaměřily na obnovu roštu a podlahy v tělocvičně (650 tis. ze státní dotace), na 
instalaci nouzového osvětlení v domově mládeže a požárního vodovodu v půdní vestavbě (110 tisíc 
korun). Z prostředků Sdružení rodičů a přátel školy bylo rekonstruováno osvětlení vitrin ve 
výstavním sále.
Prezentace školy řadou akcí je tradicí danou uměleckým zaměřením. Potvrzením této skutečnosti by 
byl dlouhý výčet, který je také spojen s činností pedagogů nad rámec jejich běžné vzdělávací 
činnosti.
Rytci vytvořili medaile - plakety pro ministryni zahraničí USA Madeleine Albrightovou. V 
rezidenci velvyslance Stálé mise ČR při NATO v Bruselu byla otevřena stálá výstava prací žáků, 
škola se pochlubila 26 šperky na výstavě českého umění v Tokiu, na výstavu Prague 2000 v Muzeu 
V. Gogha v Amsterodamu bylo zapůjčeno několik historických exponátů. 15. října se kováři ze 4. 
ročníku účastnili mezinárodního setkání ve městě Gotha (SRN), kde v soutěži kované plastiky 
zvítězil Pavel Jekl. Zlatníci se zúčastnili soutěže ve Vicenze v červnu 2000.
Zlatníci vyrobili starostenský řetěz, který zakoupilo Město Turnov pro reprezentační účely, ze 
starších maturitních prací byla vybrána plastika pro pietně upravený vojenský hřbitov (odhalena 27. 
října). Již tradiční účast na setkání uměleckých kovářů Hefaiston na hradě Helfštýně přinesla dvě 
první místa a dvě čestná uznání. Všechna oddělení školy se podílela na výstavě v Kamenickém 
Šenově (říjen 1999) při 2. mezinárodním sympoziu rytého skla. Žáci 3. ročníku se zúčastnili soutěže 
Prix Bohemia na téma Plastika vítěze. V červenci se některé školní prostory staly součástí akce 
"Kámen a šperk v Českém ráji" - vystavené práce žáků budily velkou pozornost místních i 
zahraničních návštěvníků. Vybraní žáci předváděli své kovářské umění při Turnovských 
staročeských trzích. Na výstavě drahých kamenů "Turnov - kámen 2000" (květen 2000) se škola 
jako spolupořadatel zúčastnila vlastními realizacemi. Práce studentů nechyběly ani na výstavě 
Umění a řemesla v Českém ráji (Muzeum Českého ráje, květen - srpen 2000) či na stálé výstavě v 
Muzeu skla v Jablonci.
Škola spolupracuje s řadou regionálních i celostátních odborných institucí (Severočeské muzeum v 
Liberci, Muzeum skla v Jablonci, Moravská galerie v Brně, Vlastivědné muzeum v Semilech). 
Jednotlivá oddělení našla ocenění u řady podniků v okolí, hlavně v oblasti návrhů a inovaci výroby. 
Odbornost brusičská se uplatňuje u firmy Preciosa Crytur, zlatníci spolupracují s DUV Granát, 
efektivní spolupráce existuje se Svazem výrobců bižuterie a Svazem zlatníků ČR, rytci jsou vítáni 
ve Znaku Malá Skála, uplatňují své nadání a řemeslnou dovednost i ve spolupráci se Státní 
tiskárnou a Českou mincovnou. Ražba medailí se pak děje ve spolupráci s Trigou K Praha. Odborné 
praxe studentů jsou zajišťovány u kvalitních firem.
K prezentaci školy přispívají učitelé také účastí v odborných organizacích. Ve Svazu klenotníků ČR 
působí ředitel Václav Žatečka, v restaurátorské komisi učitel Jaroslav Prášil, v gemologické 
společnosti Ing. Blecha, v Cechu kamenářů Turnov ak. mal. Václav Zajíc.



Škola disponuje rozsáhlou, žáky hojně navštěvovanou odbornou knihovnou, filmotékou a 
studovnou, dobře vybavenou počítačovou učebnou i novou posilovnou. Studenti se zúčastnili 
školení v protidrogovém centru. Jejich aktivity doplnily další akce - školní ples, majáles, lyžařský 
kurz, sportovní týden. Studenti 3. ročníku vyjeli na přelomu dubna a května na tematický poznávací 
zájezd do Itálie (Florencie, Řím, Carrara, Pisa).
Škola je v našem státě skutečně jedinečná, a tak sem jezdí řada zajímavých návštěv. 6. června 
přivítal ředitel školy významnou návštěvu - manželky členů diplomatického sboru v ČR, které 
ocenily vybavení a vystavované práce. Rovněž starosta polského města Jawor či členové 
parlamentní delegace Slovinska vyjádřili obdiv.
Součástí školy je domov mládeže, v němž je ubytováno přes 50 studentů.

Zdravotnická škola
6 tříd
129 studentů
45 pedagogů, 12 nepedagogických pracovníků
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková

V letošním školním roce studovali studenti v 1. - 3. ročníku, čtvrté ročníky, tak jako v ostatních 
středních školách, vzhledem k předchozí úpravě délky školní docházky na ZŠ nebyly.
Zájem o studium stoupl. Vliv tu nepochybně měla i široce založená prezentace školy v 9. třídách 
okolních základních škol, využití tisku, letákové vysvětlovací akce, den otevřených dveří či 
pohovory s rodiči. Na obor všeobecná sestra bylo přijato do dvou tříd 60 žáků (z 136 uchazečů), 18 
na obor ošetřovatelský. Nepříznivým jevem je poměrně značný úbytek žáků v 1. a 2. ročníku. 
Někteří totiž nezvládnou poměrně náročné studium a ztrácejí motivaci. Tak např. v 1. ročníku 
opustilo školu 8 studentek ze 30. Také docházka není nejlepší, objevují se neomluvené a ještě více 
pochybně omluvené hodiny. Na třídních schůzkách byla rodičům tato problematika náležitě 
zdůrazňována, někde byl vyžádán osobní pohovor. Drogy a jiné návykové látky zatím zjištěny 
nebyly.
Ze 45 pedagogů pracuje pouze 22 na plný úvazek, tradičně jsou do výuky zapojeni lékaři sousední 
městské nemocnice. Potíže působil také na této škole nedostatek kvalitních aprobovaných učitelů 
cizích jazyků. Rovněž u některých odborných učitelek nejsou kvalifikační předpoklady splněny 
ideálně. Proto bude nutné věnovat v příštích letech této personální situaci velkou pozornost. Učitelé 
všeobecně vzdělávacích předmětů se zúčastňovali akcí nabízených Pedagogickým centrem v Hradci 
Králové. Odborné učitelky v rámci dalšího vzdělávání se seznámily v Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem se zaváděním kanyl a získaly osvědčení o zvýšené odbornosti. Vychovatelka domova 
mládeže se zúčastnila protidrogového školení.
V budově školy proběhly některé menší investiční akce - byly vymalovány učebny, zbroušeny 
opotřebované parkety. Od května využívala kuchyňské prostory i jídelnu také nemocnice po dobu 
rekonstrukce vlastního zařízení. Škole chybí stále tělocvična, ve vhodném počasí je hojně 
využíváno vlastní hřiště pro odbíjenou a košíkovou.
Praktická výuka probíhala na základě smlouvy s městskou nemocnicí, souvislé praxe i v 
nemocnicích okolních. Byla navázána spolupráce se zdravotnickou školou v Niesky (SRN), kde se 
6 žákyň mohlo seznámit s tamním zdravotnictvím.
Škola uspořádala v průběhu roku několik akcí pro studenty, do nichž se také promítla odbornost 
školy. Byla to např. soutěž v úpravě lůžek. Třetí ročníky připravily 2. ošetřovatelský den s tématem 
vyhledávání biopsychosociálních potřeb pacientů. Ve spolupráci se Záchrannou službou si žákyně 
druhých ročníků ověřily dovednosti v poskytování předlékařské první pomoci, nejlepší z nich se 
budou připravovat na celostátní kolo v Brně. Sportovně - turistický kurz druhých ročníků v 
Sedmihorkách měl i svou ošetřovatelskou nadstavbu. Do jeho programu byl zařazen i sjezd Jizery. 
Vybrané žákyně se účastnily okresních olympiád v jazycích a matematice, v rámci školy proběhly i 
soutěže v recitaci, znalosti literatury, úspěšné byly soutěže o nejlepšího maňáska vlastní výroby a o 



nejlepší velikonoční dekoraci. Již tradičně byly zorganizovány mezitřídní turnaje v odbíjené a 
košíkové.
Řada akcí byla připravena i pro širší veřejnost. Maňáskové divadélko shlédly děti ze stacionáře, 
vánoční a velikonoční besídky navštívilo mnoho obyvatel domů s pečovatelskou službou. Cyklus 
přednášek s tematikou zdravé výživy byl určen obyvatelům penzionů pro seniory. Ve spolupráci s 
nemocnicí byl v prostorách školy uspořádán "Druhý diabetologický den". Občanům nabídla škola 
různé služby, např. měření TK, glykémie a cholesterolu, samovyšetření prsu, nácvik prvků první 
pomoci. Jako zdravotnické hlídky jsme mohli vidět žákyně školy na řadě sportovních akcí. 
Významnou událostí byl 3. ročník "Květinového dne", na němž škola spolupracuje s Ligou proti 
rakovině. Prodejem žlutých kvítků bylo získáno 60 tis. korun.
Součástí školy je Domov mládeže s dobrou úrovní ubytování, které je v době letních prázdnin 
využíváno i návštěvníky našeho kraje. Z výnosů těchto pronájmů mohlo být 4. podlaží vybaveno 
novým nábytkem. Kapacita je 110 lůžek, z toho přes 70 obsazují studenti této školy, volná místa 
jsou využívána studenty dalších turnovských škol.



Kronika Města Turnova za rok 2000 - VII. KULTURA

Je již tradicí, že kulturní dění je v našem městě hodně bohaté. Zásluhu na tom mají zdejší instituce i 
četné spolkové aktivity. Během několika posledních let se stále více naplňuje záměr či "zbožné 
přání" členů kulturní komise, aby se vedle množství zajímavých, ale spíše místních programů 
konala každý měsíc alespoň jedna pravidelná akce, která by svým významem přesahovala rámec 
města. Většina z nich je také podporována z fondů, kterými v rámci městského rozpočtu disponuje 
kulturní komise (na podporu výjimečných akcí a činnosti spolků rozdělovala komise v tomto roce 
650 tis. korun).
A tak již pro leden uveďme divadelní přehlídku Modrý kocour, jejímž hlavním pořadatelem je 
Turnovské divadelní studio pod vedením Petra Hakena a jejíž význam se stále zvyšuje. Nejlepší 
výkon mladých souborů totiž odborná porota doporučuje na Šrámkův Písek nebo Jiráskův Hronov. 
Letošní 5. ročník přinesl divákům 15 představení. A ti, stejně jako porota, byli s jejich úrovní 
spokojeni. Třídenní maraton začal v pátek 28. ledna dopoledne čtyřmi představeními pro turnovské 
školy a až do neděle 30. ledna se hrálo střídavě ve dvou scénách - v městském divadle a kině. Pro 
onemocnění sice nedorazil soubor ze slovenského Dolného Kubína, který měl dodat Kocourovi 
mezinárodní rozměr, ale počítá se s ním opět na příští rok. I když pomalu, ale přece jen si začínají 
představení získávat i přízeň místního publika. Letošní ročník shlédlo asi 2.700 diváků.
Do Písku byl nakonec doporučen "Artikulátor" v podání královéhradeckého souboru Nejhodnější 
medvídci. Porotce Vladimír Hulec o něm řekl: "Naše doporučení Artikulátor získal zejména v 
přístupu souboru k představení a autorskému textu. Dokonce bych si ho dovolil označit za 
ojedinělou akci amatérského divadla poslední doby."
S prázdnou neodešlo ani pořádající Turnovské divadelní studio. Druhým představením 
doporučeným na píseckou přehlídku bylo totiž představení Bylo nás 5 + 5. Adaptace podle románu 
Karla Poláčka získala v poslední době již druhé takové ocenění - naposledy v Liberci vítězstvím na 
národní přehlídce gymnaziálních divadel.
X. ročník Turnovského drahokamu - to byla hlavní událost měsíce února. Dětským a dospělým 
divákům se během soboty a neděle 19. a 20. února v městském divadle představilo osm 
účinkujících souborů z Liberce, Českého Dubu, Jaroměře, Kláštera - Hradiště, Dobrušky, Jablonce a 
samozřejmě i oba domácí soubory Čmukaři a Na židli. Jako zvláštní host vystoupilo Naivní divadlo 
z Liberce se Zlatovláskou. Obohacením bylo také večerní představení Noc na Karlštejně 
divadelního souboru Čáp z Dobrušky. Turnovský drahokam letos navštívilo téměř 800 diváků, z 
toho samozřejmě více než polovina byly děti. Našli se i čtyři tak pilní diváci, kteří viděli všech 8 
představení, vylosovaný vítěz si pak odnesl již tradičně domů loutku kašpárka. Děti svým 
hodnocením vybraly jako nejlepší soubor BOĎI Jaroměř, který si odnesl putovní cenu ozdobenou 
právě turnovským achátem. Velkým překvapením však byly i děti z pořádajícího souboru Na židli 
se svým milým představením pohádky O koblížkovi.
Březen pak patří Turnovské pecce s vyhodnocením cen za předchozí rok (Loutkářský soubor 
Čmukaři, Bohuslav Lédl). Dalším velice zajímavým počinem byly Jazzové hody (4. března), které 
se konaly zásluhou mladého Jazz kvintetu. Ti si přizvali nejen Turnovský big band, ale i zajímavou 
vokální skupinu Pele Mele z Mariánských Lázní (známí z hradu Valdštejn) a Big Band z Kosmonos. 
Doufejme, že zde vzniká nová tradice.
V dubnu bývá vždy zajímavým zážitkem výroční koncert Pěveckého sboru Antonín Dvořák. A letos 
ve středu 19. dubna (468. THV) to byl počin skutečně výjimečný - Otvírání studánek Bohuslava 
Martinů. Pod vedením Bohuslava Lédla jej nastudoval PSAD s dětským sborem Carminou a sólisty, 
za doprovodu studentů pražské konzervatoře. Verše přednášel člen činohry Národního divadla Josef 
Vinklář.
Polovina května je ve znamení Valdštejnské pouti ve svátek Jana Nepomuckého. Závěr měsíce (27. 
- 28. května) pak nástává akce, která patří k vrcholům turnovských kulturních aktivit - Turnovské 
staročeské trhy. Letošní ročník přilákal 10.132 platících návštěvníků (skoro o čtyři stovky více než 
loni), park byl zaplněn 135 stánky tradičních výrobků, mnozí řemeslníci své umění předváděli. 



Zásluhu na výborné úrovni a dobré pověsti turnovských trhů má bezesporu i pan Obročník, výrobce 
kožedělných výrobků, majitel firmy Dobra. Součástí trhů byla i prodejní kamenářská výstava, letos 
v prostorách sokolovny. Prezentovalo se tu 34 vystavujících jednotlivců i firem z celé republiky. Na 
sedm stovek návštěvníků obdivovalo tisíce cenných kamenů z našich i světových nalezišť.
Také červen byl naplněn hned několika mimořádnými akcemi. Den dětí s akcí Tančí celý Turnov 
připravila taneční škola ILMA se Střediskem pro volný čas. 3.710 dětí z místních i okolních škol 
naplnilo tancem a zpěvem parkoviště u autobusového nádraží, aby byl tento rekord zapsán do 
Guinessovy knihy rekordů.
První červnová neděle byla v letošním roce spojena s akcí, která měla nejen sportovní, ale i kulturní 
a společenský charakter. Měsíc před XIII. všesokolským sletem v Praze se totiž v Turnově konal 
Župní slet Ještědské a Barákovy župy (Liberecko, Českolipsko, Mladoboleslavsko a Turnovsko). 
Vše začalo v sobotu sokolskými sportovními hrami a secvičnými na stadioně. V podvečer se 
různobarevný průvod cvičenců odebral na náměstí, kde byl slet oficiálně zahájen. Večer pokračoval 
společenským setkáním v sokolovně, kde hrála k tanci i poslechu místní skupina Beatus. Během 
neděle 4. června se na stadioně vystřídalo 700 cvičenců všech věkových kategorií, mezi nimi se 
objevilo i 60 členů turnovského Sokola. Program doplnili i hosté z Jawora cvičením na trampolině. 
Pro tuto místní organizaci to byla bezesporu akce desetiletí.
Polovina června byla ve znamení vážné hudby. 45. ročník Dvořákova Turnova a Sychrova byl letos 
obohacen novinkou - Interpretační hudební dílnou v oborech klavír a sólový zpěv. Pořadatelé, kteří 
se semkli v nově utvořeném občanském sdružení Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův 
Turnov a Sychrov získali pro tuto dílnu vynikající lektory - Janu Jonášovou, Květu Koníčkovou 
(zpěv), Tomáše Víška a Borise Krajného (klavír). Do Turnova se sjely tři desítky žáků hudebních 
škol ve věku 10 - 18 let, a to nejen z Čech, ale i z polského Jawora a německého Niesky. Ůčastníci 
pilně pracovali na vylepšení svých hudebních schopností. Večerní koncerty lektorů i závěrečný 
koncert žáků patřily k výjimečným zážitkům.
O kulturní "bombu" měsíce července se postaralo Muzeum Českého ráje. To jednak uspořádalo 
tradiční šperkařské sympozium - XII. ročník (ve stejném termínu jako VII. ročník sympozia v 
turnovském Granátu), ale největším zážitkem pro četné hosty bylo s napětím očekávané otevření 
nové mineralogické expozice. Je to výjimečná moderní instalace směřující již do nového tisíciletí. 
Zároveň se jednalo o počátek čtrnáctidenní akce "Kámen a šperk v Českém ráji". Program vznikl 
díky iniciativě Města a Městského informačního střediska. Těm se podařilo spojit pořadatele - 
muzeum, družstvo Granát a Střední uměleckoprůmyslovou školu. Ta pro veřejnost otevřela své 
výstavní prostory, stejně jako Granát svou granátovou expozici na náměstí, konaly se exkurze do 
výroby i výlety po okolních nalezištích. Pokud se takový program podaří uskutečnit i v příštím roce, 
mohla by se zrodit tradiční akce, která by významně doplnila program určený především turistům, 
ale i místním.
S novinkou přišlo také Turnovské kulturní středisko - Kulturní léto se přeneslo na náměstí a byl to 
skutečně vynikající nápad. Dechovka, folk, divadelní představení, rockový koncert vnesly do centra 
novou atmosféru.
Podzimní měsíce jsou ve znamení spíše folkové a jazzové hudby. V sobotu 9. září se uskutečnil 3. 
ročník hudební přehlídky Babí léto v atriu muzea. Ozdobou letošního programu byl např. Jiří 
Smitzer (člen divadla Ypsilon) či vystoupení Jana Spáleného a jeho ASPM. Pro dvě soboty na 
přelomu září a října připravilo Turnovské kulturní středisko přehlídku rockových kapel pod názvem 
Turnovský nářez. Vystoupily zde začínající i známé kapely z Turnova i okolí a samozřejmě také 
renomovaní hosté.
V týdnu od 9. do 14. října připravila městská knihovna v rámci IV. ročníku celostátní akce Týden 
knihoven mnoho zajímavých akcí (týden otevřených dveří, internet zdarma, besedy se spisovateli 
atd). Vrcholem bylo setkání Knihovna pro celou rodinu (14. října) mimo jiné s vystoupením 
souboru Na židli.
K významným říjnovým kulturním akcím jistě můžeme přiřadit i ty, které se konaly u příležitosti 
82. výročí vzniku samostatného Československa. K výjimečným zážitkům patřila pietní vzpomínka 
na upraveném vojenském hřbitově spojená s odhalením pomníku na památku obětí obou světových 



válek. Na ni navázala muzejní výstava Proměny Turnova ve 20. století, která vzbudila u Turnováků 
velký zájem.
Kulturním vrcholem měsíce listopadu byl obnovený třetí ročník přehlídky Folková poetika. 
Zatímco ji kdysi po dva roky pořádal místní Folkový klub, letos se již pořadatelství ujalo Turnovské 
kulturní středisko. Mladé písničkáře ve čtvrtečním večeru reprezentovali Ivo Cicvárek se skupinou 
OKO z Brna, domácí Magda Brožková a další, páteční večer patřil poetice zpěvačky Evy 
Henychové, brněnských Cymbelinů, pražského Jablkoně a Mirka Kovaříka. To vše bylo doplněno 
přednesem poezie mladých autorů. V této soutěži vyhrál Vladimír Pospíšil, v autorské soutěži pak 
dvanáctiletá Magdaléna Rysová z jižních Čech. Celkem se zúčastnilo 50 mladých účinkujících z 
Čech i Moravy
Prosinec již patřil vánočním programům. Adventní odpoledne s Mikulášem, rozsvícením stromu na 
náměstí a ohňostrojem navštívily stovky Turnováků. Také vánoční trhy se letos vydařily. V pátek 
vystoupily dětské sbory z turnovských škol, v neděli odpoledne pak jablonecký Šafrán a Trubači z 
Českého ráje. Druhý ročník tak byl dalším krůčkem v obnovování bohaté tradice turnovských trhů.
Samotný závěr roku pak zaplnily vánoční koncerty na Valdštejně (Musica Fortuna, spolu s výstavou 
betlémů) i v divadle (Pěvecký sbor A. Dvořák, Turnovské orchestrální sdružení)
Návratem k vyhodnocení nejvýznamnějších kulturních počinů je již tradičně Turnovská pecka. 
Konala se v městském divadle již popáté, a to 8. března. Na pódiu se vystřídali: Turnovský big 
band, Bohuslav a Eva Lédlovi se svými přáteli, Čmukaři, Musica Fortuna, Magdalena Brožková, 
nová mladá skupina Funk Corporation, Lédl jazz kvintet, Beatus. Slavnostní večer konferoval 
mladý herec Petr Vydra, turnovský rodák. Divadelní cenu Ladislava Petrnouška získala Anna 
Mastníková za výkon v inscenaci Bylo nás 5 + 5 a turnovskou kulturní osobností se stal fotograf, 
redaktor HOTu a současný fotodokumentátor městské kroniky Pavel Charousek. Turnovskou pecku 
za rok 2000 získalo Okresní muzeum Českého ráje, které bylo každoročně na tuto cenu nominováno 
a po zásluze se jí konečně dočkalo. Výborným nápadem pořadatelů - Turnovského kulturního 
střediska - bylo udělení mimořádných cen za kulturní počiny, které byly výjimečné, ale cen se 
nedočkaly. Mimořádné uznání dostal Martin Hybler za uvedení jeho autorské skladby Vzpomínání - 
pocta Z. Fibichovi na Pražském jaru, TJ Sokol za společensko - kulturní přínos Všesokolského sletu 
župy ještědské a Martinu Beranovi jako nejpilnějšímu divákovi kulturních akcí v Turnově. Právě 
takových nadšených diváků by turnovská kultura potřebovala více.
Výše uvedený přehled byl jen malým zlomkem toho, co je možné v Turnově uspořádat především 
díky bohatým aktivitám místních občanů. Když k tomu přidáme nabídku, kterou představují 
profesionální akce, musíme konstatovat, že v Turnově bylo opět z čeho vybírat.

Městské organizace

Turnovské kulturní středisko
8 zaměstnanců
Ředitel: Václav Feštr

Hlavní kulturní městská organizace organizačně zajišťovala základní kulturní programovou 
nabídku. Zároveň je nutné konstatovat, že při bohatosti programů a dalších aktivitách včetně péče o 
svěřené budovy (ve spolupráci s odborem správy majetku) bylo jeho personální obsazení téměř na 
hranici únosnosti. Navíc je kulturní středisko a jeho ředitel organizátorem akcí, které svým 
způsobem přesahují běžný rámec činnosti takovéto městské instituce. Kromě výročního koncertu 
turnovské kultury Turnovská pecka včetně hodnotící ankety jmenujme např. první ročník Folkové 
poetiky, Folkové babí léto, Folková poetika pro mladé autory, spolupráce na přípravě Festivalu 
Dvořákův Turnov a Sychrov atd. V letošním roce také ředitel věnoval velkou pozornost spolupráci a 
diskuzím ve věci zadání pro výběrové řízení na studii rekonstrukce a dostavby Střelnice a jejímu 
dopracovávání autory - Ateliérem 6 Praha.
Hlavní nabídka se uplatňovala tradičně ve dvou objektech - v městském divadle a na Střelnici.



V budově divadla se konalo celkem 142 akcí, které navštívilo 12.803 platících diváků. Na Střelnici 
to pak bylo 143 akcí, mezi nimi ovšem 80 prodejních. Kulturních programů bylo 19 (2.481 diváků), 
28 tanečních kurzů absolvovalo 145 mladých tanečníků.
Mezi 23 divadelními představeními patřila k nejúspěšnějším Novoty Petra Novotného (známý 
televizní pořad, 306 diváků) a situační komedie Prolhaná Ketty se známými pražskými herci (320 
diváků. Z ostatních divadelních programů vzbudilo velkou pozornost turnovských divadelníků 
představení japonského herce Noriyuki Saa (295 diváků), tři představení ochotníků vidělo na 400 
spokojených diváků. Divadelní festival Modrý kocour navštívili 373 diváci (tj. kromě samotných 
účastníků) a loutkářský Turnovský drahokam 749 malých diváků a jejich rodičů.
Při zhodnocení letošní sezóny Turnovských hudebních večerů lze konstatovat, že i v tomto žánru 
byla poměrně slušná návštěvnost - kromě dvou případů vždy překročila stovku, celkem to bylo 984 
posluchačů na 8 koncertech vážné hudby. Nejúspěšnější byl dubnový koncert Pěveckého sboru 
Antonín Dvořák (Otvírání studánek B. Martinů s recitací člena činohry ND Josefa Vinkláře). Mezi 
ostatními koncerty přitáhly nejvíce zájemců o dobrou hudbu Nezmaři (224), Druhá tráva (191), 
Marta Kubišová (151), Klíč (139).
Omezený okruh diváků měly klubové pořady Alternativního klubu, v nichž vystoupilo např. 
turnovské Seno, folkař Žalman nebo dříve známá dvojice Vodňanský - Skoumal. Poměrně slušný 
zájem budil Cestovatelský klub (dvě přednášky - 144 návštěvníků), naopak pro malý zájem byla 
ukončena činnost Dámského klubu. Na čtyři večery Demokratického klubu RNDr. Ivana Turnovce 
přišlo 44 diváků, 7 zajímavých barevných střed navštívilo bohužel pouze 82 diváků.
Oblíbené byly různé pořady pro děti, pohádky, výchovné - např. s protidrogovou tematikou, s 
hudební tematikou apod.- Bylo jich 19 a ve spolupráci se školami byla zajištěna návštěvnost ve výši 
přesahující 6.000 mladých návštěvníků. Další akce pro děti proběhly např. na Střelnici - oblíbený 
Pavel Novák, Karneval, Mikulášská s ekologickou tematikou - celkem 1600 návštěvníků.
Na Střelnici si také získaly oblibu Jazzové a rockové večery, např. Jazzové hody navštívilo v březnu 
200 milovníků dobré muziky. Více než dvě stovky posluchačů měl vzpomínkový pořad věnovaný 
Johnu Lennonovi.
Turnovské kulturní středisko organizovalo akce také v jiných prostředích. Byly to např. koncerty v 
historickém prostředí zámku Hrubý Rohozec nebo v turnovských kostelích. Velkým oživením 
centra města pak bylo několik letních akcí přímo na náměstí. Staršími občany pak byla oblíbená 
nedělní odpoledne s dechovkou v hasičárně na Daliměřicích.
Ředitel organizace, původně stavař, věnuje velkou péči samotným budovám. Spojenými silami s 
odborem správy majetku se podařilo provést rekonstrukci elektrického vedení v divadle a tak 
vyřešit jeho několikaletý havarijní stav. Ředitel se také zúčastnil práce ve výběrových komisích na 
zpracování studie a následně projektů na rekonstrukci a dostavbu Střelnice. Tato akce, která měla 
být realizována s finanční pomocí Nadace B. J. Horáček Českému ráji, byla významným úkolem 
pro vedení i odbor rozvoje města a bezesporu pro samotné Turnovské kulturní středisko.

Městská knihovna Antonína Marka
Hlavní budova, 6 poboček
7 pracovníků
Ředitelka: Danuše Altová

V roce 2000 oslavila knihovna významné jubileum - 180 let od svého založení. Při této příležitosti 
uskutečnila nekonečně dlouhou řadu akcí pro děti i dospělé - celkem 354.
Kulturní a vzdělávací činnost byla v tomto roce zaměřena jako tradičně především na výchovu ke 
čtenářství a práci s informacemi. Všechny aktivity pro děti a mládež se konaly také v rámci projektu 
Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků s názvem "Kde končí svět". 
Tento dvouletý projekt zahrnuje nejrůznější aktivity a vyvrcholí příští rok v Praze.
Další akce se uskutečnily v rámci celorepublikových propagačních aktivit Čteme všichni, Týden 
knihoven. Řada zajímavých akcí byla věnována letošnímu výročí knihovny. Úspěch měl např. pořad 



"Slavnost slabikáře" pro začínající čtenáře z prvních tříd a objevování mladých talentů v oblasti 
poezie. Součástí byla beseda a autogramiáda s Ivo Štukou a Ilonou Borskou s uvedením knihy 
Abecedník. Velký ohlas má závěrečný pořad školního roku "Ahóój prázdniny" s vyhlášením 
literárních soutěží. Do Turnova přijeli vzácní hosté - letos např. ilustrátor a malíř Vladimír 
Komárek, básník Jiří Žáček, spisovatelka Markéta Zinnerová. zástupci dětského nakladatelství 
Albatros. Kino bylo zaplněno do posledního místečka nejen dětmi z turnovských škol, ale i čtenáři z 
okolních vesnických škol. Nádhernou atmosféru dokázala již tradičně vytvořit autorka a 
organizátorka většiny těchto pořadů Eva Kordová. Vyvrcholením byl slavnostní večer k výročí 
knihovny. Toto jubileum provázela řada výstav a besed.
Ve spolupráci se Střediskem volného času dětí a mládeže pokračovala i letos činnost literárního 
kroužku Turnovský granátek, z jehož činnosti mimo jiné aktivity vycházel stejnojmenný časopis.
Knihovna je také centrum poskytování informačních služeb. Toto poslání vychází i z naší 
legislativy. Největším zlomem v poskytování těchto služeb bylo zřízení Internetu pro veřejné 
použití. Jarní týden bezplatného zaškolování uživatelů vzbudil velký zájem veřejnosti.
Samostatnou kapitolu v činnosti knihovny tvoří besedy a přednášky pro dopělé, propagační akce, 
křty knih. Specifické jsou akce pro seniory a pro postižené spoluobčany. Velký úspěch měl např. 
komponovaný pořad Hadí štěstí spojený s knihou Jaromíra Horáčka, velikonoční pořad věnovaný 
pašijím, přednáška o Bibli, cyklus přednášek - Týden pro duševní zdraví, komponovaný pořad 
Hledání krásy (setkání generací rodin Horáčkových a Jindrových). Knihovna oslavila své výročí i 
výjimečným vydavatelským počinem. Byl to sborník "Stoosmdesátiletá 1820 - 2000" věnovaný 
historii této tradiční turnovské instituce, který vyšel jako mimořádné číslo sborníku Od Ještěda k 
Troskám (napsala D. Altová). Dále pak kniha veršů prof. Jaromíra Horáčka Hledání krásy (s 
ilustracemi jeho vnuka Pavla Trnky). Knihovna tak složila hold všestrannému nadání člověka, který 
v Turnově vychoval mnoho generací studentů, byl spjat s činností gymnazijního divadélka Kompas, 
s mnoha ročníky besedních večerů v Turnově II, které byly známy pod názvem Barevné středy, a 
stál u mnoha zdejších kulturních aktivit.

Na závěr ještě trochu statistiky:

Knihovní fond: 81.516 knih

z toho: 45.100 volný výběr
1.365 přírůstek
2.616 úbytek

Čtenáři:
registrovaní celkem: 2.100
z toho do 125 let: 685

Počet návštěv čtenářů: 18.630

Počet výpůjček:100.167
- naučná lit.: 29.695
- krásná lit.: 53.900
- dětská lit.: 13.637

Výpůjčky kazet pro nevidomé: 3.235
Výpůjčky časopisů: 16.527
4 počítače pro čtenáře, z toho 2 napojeny na internet

Městské kino



3,5 zaměstnanců
Ředitel: Miloš Kerpl

Po téměř roční nemoci se vrátil do svého místa ředitel Miloš Kerpl. Díky panu Kopeckému se 
podařilo udržet činnost v neomezeném rozsahu, byť již byl v důchodovém věku.
Následující přehled naznačí velice optimistický vývojový trend. V posledním období totiž začala 
opět návštěvnost kina stoupat. Je samozřejmé, že velký vliv na to má i kvalitní filmová produkce, a 
to jak zahraniční, tak i domácí. Z té uveďme např. stále úspěšné Pelíšky, výjimčné filmové 
ztvárnění Erbenovy Kytice a na Oscara nominovaný film Musíme si pomáhat.
Celkem se v roce 2000 konalo 306 představení, která navštívilo 37.402 diváků, což bylo o téměř 
10.000 více než loni. To znamená, že průměrná návštěvnost jednoho představení byla 122 diváků (v 
budově 116, letní kino - 143). Tržby proti minulému roku stouply o 450 tisíc korun.

Filmový klub
cca 100 členů
Náplň klubu, který působí při městském kině, zajišťují dva "nadšenci" - Lada Capoušková a Jiří 
Provazník. V programové sezóně připravili 36 představení, které shlédlo 2.267 diváků. Nabídka 
klubu však není jen pro držitele členského průkazu, ale často přiláká i další diváky. Je dobře, že 
vedle běžné komerční produkce existuje i takováto alternativní nabídka.

Hrad Valdštejn
2 pracovníci
Vedoucí: Ladislav Koucký

Činnost letošního roku se dělila na dva okruhy. Jednak to byly pokračující rekonstrukce, 
samozřejmě ve spolupráci s odborem kultury a vedením radnice. Byly prováděny podle projektů 
Ateliéru doc. Václava Girsy. Složitou akcí byla rekonstrukce opěrné zdi mezi kaplí a terasou včetně 
zpevnění skalního bloku. Podle původní fotodokumentace byla také upravena vyhlídka na třetím 
skalním bloku. Pan Koucký se podílel na diskuzích a připomínkování vznikající studie na 
rekonstrukci budovy bývalého hostince na prvním nádvoří.
Druhým okruhem činnosti byla vlastní výstavní a kulturní činnost hradu jako kulturní organizace 
města. Již tradičně největší akcí na počátku sezóny byla pouť na svátek sv. Jana Nepomuckého. V 
předhradí našli především ti menší návštěvníci kolotoč, houpačky i "labutě", uvnitř na ně čekali 
šermíři, kteří předváděli i střelbu z historických zbraní, ve skalním průchodu za terasou byli 
dokonce čerti, kteří vážili hříšníky a vybírali výkupné za jejich hříchy, sokolník předváděl své četné 
ptačí svěřence. V kapli se konala v sobotním odpoledni bohoslužba, příznivci dobré hudby tu našli 
sborová pěvecká vystoupení i Jazz Kvintet Pepy Uchytila. Na hrad v tyto sváteční dny přišly více 
než tři tisíce návštěvníků.
Také letní sezóna byla skutečně bohatá - Výstava lidové architektury v kresbách Dr. Josefa 
Scheybala doplněná i modely, v kapli koncerty Hradeckého tucteta, pěveckého souboru Pele Mele z 
Mariánských Lázní ad., šermíři, sokolník. O Vánocích pak výstava betlémů a četné koncerty - 
návštěvnost v tyto dny byla více než 2.000 lidí.
Pan Ladislav Koucký věnuje velkou péči návštěvníkům, je jim k dispozici každým dnem bez 
ohledu na provozní hodiny a jinde obvyklé zavírací pondělky. Díky všem uvedeným skutečnostem 
patří hrad s 73 tisíci návštěvníky k nejnavštěvovanějším objektům v Českém ráji.

Ostatní kulturní organizace

Okresní muzeum Českého ráje



16 zaměstnanců
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Okresní muzeum je nejvýznamnější kulturní institucí nejen v Turnově, ale samozřejmě na celém 
okrese. Jeho sbírky, expoziční, výstavní, výchovná a kulturní činnost je dostává na úroveň daleko 
lépe personálně obsazených institucí krajských měst. Počet téměř 72 tisíc návštěvníků i schopnost 
zajistit si více než 50% rozpočtových příjmů jsou také důkazem výjimečnosti této instituce. 
Muzeum zaznamenalo do svých sbírek 119 přírůstkových čísel, což představuje 7919 kusů (většina 
archeologie).
K nejvýznamnějším počinům minulého roku bylo otevření nové expozice mineralogie, vytvořené 
podle scénáře pracovníka muzea RNDr. Tomáče Řídkošila. Původní výstavní sály byly rozšířeny o 
tři další místnosti (část v městském domě čp. 72 upravena i s finanční pomocí Města). Po reinstalaci 
je celá geologická, paleontologická, mineralogická a gemologická expozice rozčleněna do pěti 
větších celků. Úvod patří vývoji planety Země. V této první části má své místo historická geologie 
Českého masivu a Českého ráje s důrazem na sopečnou činnost a vznik zkamenělých dřev. Součástí 
jsou modely vysvětlující subdukci oceánické a pevninské kůry, vznik achátů a fosilií. Druhá část 
ukazuje činnost vody, především moře, řek a podzemních vod, které způsobují vznik krasu. Živý 
korálový útes naznačuje geologický význam živočichů, kteří se podílejí na stavbě svrchních částí 
zemské kůry. Třetí část - "štola na drahé kameny" - zpřístupňuje formou geologických modelů 
význačná naleziště drahých kamenů u nás i ve světě. Čtvrtá část představuje a dokumentuje světová 
naleziště drahých kamenů. Pátá část začleňuje nerosty podle jejich vlastností do mineralogického 
systému. Luminiscenční vlastnosti vybraných nerostů představuje expozice v samostatné speciálně 
upravené závěrečné části. Součástí expozice je i nový videosál asi pro 30 osob, projekce speciálně 
zaměřených programů je zajištěna dvěma projektory.
Při rekonstrukci byly provedeny také sanační práce, zavedena klimatizace a ve vlastní expozici byly 
použity nové a netradiční instalační prvky, které ve většině případů umožnily volnou prezentaci 
exponátů, což je velmi důležité pro názornost a přesvědčivost expozice a vhodné např. pro 
nevidomé návštěvníky.
Na tyto rozsáhlé reinstalační práce nebyly získány žádné mimořádné dotace, většina nákladů byly 
hrazena z vlastních příjmů, zčásti i díky příjmům z archeologických výzkumů na investicích z 
finanční pomoci nadace B. J. Horáček Českému ráji (Maškovy zahrady). Jak bylo výše uvedeno, 
město přispělo na stavební práce prováděné v jeho objektu.
Touto reinstalací získalo turnovské muzeum zcela výjimečnou expozici, která dnes podtrhuje jeho 
specializaci na drahé kameny a jejich zpracování.
Částečná reinstalace byla provedena i v expozici kamenářství - v klenotnici českého granátu. V 
červnu byla uzavřena záležitost vloupání do objektu muzea v noci ze 30. 4. na 1. 5. 1999. Kolekce 
téměř 30 kusů byla vrácena v úplnosti, když byla nalezena u českého překupníka na burze v 
Německu. Jako každým rokem byl také doplněn závěr kamenářské expozice o výsledky letošního 
XII. ročníku sympozia.
Změny zaznamenala i expozice národopisu středního Pojizeří. Na počátku roku zde totiž byla 
instalována malovaná světnice z domu na Labi u Malé Skály. Ta byla do muzea přivezena v roce 
1942 a od roku 1992 uložena v depozitáři vzhledem k úpravám ve 3. poschodí. V letošním roce se 
podařilo získat grant MK ČR na její rekonstrukci a obnovení maleb. Světnice byla po ošetření 
sestavena a v příštím roce by měly být restaurovány malby.
Výstavní činnost byla jako vždy bohatá. Celkem 38 výstav se konalo nejen ve výstavních sálech 
muzea, ale také v jiných institucích. Sezónu zahájila výstava Člověk proti nemocem. Největšími 
akcemi sezóny byly výstavy Proměny stylu (retrospektiva myšlení a designu v uměleckých 
řemeslech regionu ve 20. století) a Muzeum věc veřejná - sto let sběratelské práce muzea a jeho 
proměna z amatérské neveřejné sbírky v odborné specializované pracoviště, jež vedle tradiční 
ochrany sbírek vyvíjí rozsáhlé publikační, výzkumné a expertní aktivity. Velký úspěch u Turnováků 
pak měly další dvě výstavy - Vzpomínky Petra Tamchyny (u příležitosti 20. výročí úmrtí) a 
Proměny Turnova ve 20. století. Tato turnovskou veřejností nejhojněji navštívená výstava 



připravená především z fondů fotoarchivu a archivu věnovala pozornost klíčovým událostem a 
proměnám města ve 20. století. S těmito výstavami byla spojena i soutěž Turnov známý a neznámý 
pro žáky základních a středních škol.
Na Dlaskově statku se rozšiřovala sezóna v podstatě na celý rok prostřednictvím výstav, jejichž 
zahájení bylo většinou spojeno s nějakou tradiční lidovou slavností. Vždy byly navštíveny několika 
stovkami návštěvníků a stojí za uvedení skutečně všechny: Od masopustu do Velikonoc, Velikonoce 
a stavění májů, Letnice a svatojánské ohně, Kouzelné a čarovné nitky a Vánoční čarování. V 
letošním roce navštívilo statek 12.000 lidí.
Pět výstav bylo uspořádáno v jiných českých muzeích a galeriích a byly zde uplatňovány především 
drahé kameny (Muzea v Jílovém u Prahy, Žatci, v Ústí nad Orlicí, Mariánských Lázních, galerie 
Devaco v Praze).
Tři výstavy byly uspořádány v zahraničí a určitě stojí za pozornost. Muzeum se podílelo na přípravě 
české účasti na mezinárodním plenéru a výstavě malby, soch a grafiky v rámci trojstranného 
projektu v rámci Euroregionu Nisa v polském Jaworu. Výstava šperků z deseti ročníků turnovských 
sympozií v minulosti úspěšně prezentovaná v USA pod názvem 10 Days x 10 Years putovala v 
rámci mezinárodní šperkařské konference Ars Ornata Europeana 2000 do Krakowa, nato ji převzaly 
specializované galerie ve Wroclavi a Legnici. V říjnu se pak konala výstava Český granát a jeho 
svet - Klenoty neživej prírody v Povážském muzeu v Žilině.
Součástí výzkumné a odborné činnosti muzea jsou tradičně konference a sympozia. Letos byly tři. 
XII. ročník mezinárodního šperkařského sympozia 10.7. - 21. 7. s 12 účastníky (SRN, Dánsko, 
Polsko, Izrael, Rakousko, Španělsko, Slovenská a Česká republika). V. ročník řezbářského 
sympozia se konal v polovině června a hostil v atriu muzea 21 účastníků z celé republiky. Bylo pro 
návštěvníky volně přístupné, pro tvůrce názorově neomezené. Výsledkem byla drobná a užitková 
plastika. V dubnu se za významného spoluorganizátorského působení konala v lázních Sedmihorky 
vědecká konference Zdeněk Kalista a kulturní historie za účasti 120 osob.
Nedílnou součástí činnosti muzea je řada kulturně výchovných akcí - bylo jich celkem 62, z toho 41 
přednášek, na nichž se podíleli odborní pracovníci muzea.
Největší akcí byly jako v minulých letech Turnovské staročeské trhy - letošní s názvem Šperk a 
řemeslo. Své umění zde předvádělo a výrobky prodávalo více jak 130 řemeslníků a také kulturní 
program byl velice bohatý. Vystoupila zde řada amatérských souborů s mezinárodním obsazením 
(Dupák z Hradce Králové, Hořeňák z Lázní Bělohrad, Podgarzanki z Polska a Trachtengruppe z 
Německa), byly zde divadelní a loutkářské soubory, dechové hudby. Za krásného počasí navštívilo 
prostory parku a přilehlé atrium muzea o víkendu 27. a 28. května více než 10 tisíc návštěvníků.

Zámek Hrubý Rohozec
Vedoucí: Marie Nováková
od 1. 9. 2000 - Jindřich Zeman

Zámek zažil v minulém roce významnou událost. Loučila se s ním manželská dvojice kastelánů, 
kteří s touto památkou spojili 36 let svého života. Dokázali se o zámek starat s obdivuhodnou péčí - 
pozornost i finanční prostředky byly věnovány jak zpevnění skalního podloží, tak samotné stavbě. 
V současnosti je z tohoto hlediska největším problémem statika a nosnost stropů, takže do 
některých sálů v poschodích není přístup návštěvníků možný. Historické zařízení pokojů a následná 
expozice různých stylů nábytku a uměleckých předmětů přikákaly i letos na 40 tisíc návštěvníků. V 
sezóně se konaly opět dva koncerty v kapli (Novenko - varhany, Štěpán Rak - kytara) v kapli a na 
nádvoří vystupoval již tradičně loutkářský soubor Na židli, zahrál si zde pražský soubor Amarilis, 
koncertovali žáci ZUŠ Semily, byly zde k vidění historické tance. Návštěvníci měli možnost zvolit 
si velký či malý prohlídkový okruh (vstupné 45,- a 30,-Kč). Jako každým rokem vzbuzovala obdiv 
také složitá aranžmá suchých květin.
Velkým letošním hitem byly sňatky ve zdejší kapli. Pro společnou životní cestu si zde své ano řeklo 
40 mladých párů.



V polovině roku nastoupil na zámek Jindřich Zeman, který byl ve výběrovém řízení vybrán za 
budoucího kastelána. Do jeho nástupu do funkce k 1. lednu probíhaly po celou dobu inventury 
sbírek, tak aby vše bylo v pořádku. Při malém shromáždění za účasti poslanců Parlamentu (Vl. 
Štěpová, senátor Vízek), pracovníka vedení pardubického Památkového ústavu i zástupců Města 
proběhlo rozloučení s manželi Novákovými, kterým všichni upřímně poděkovali. Výrazem úcty k 
jejich zásluhám byla i nominace na Osobnost roku 2000 v rámci Turnovské pecky.

S p o l k y

Spolek rodáků a přátel Turnova
377 členů (211 v Turnově, 86 v Praze, 48 v jiných místech ČR, 32 v zahraničí)
Předsedkyně: Dagmar Jandová

Na lednové valné hromadě v Sedmihorkách s rekordní účastí více než 150 hostů, za přítomnosti 
bývalých i současných poslanců parlamentu, hodnotil spolek 10 let své obnovené činnosti. A bylo 
skutečně na co vzpomínat - iniciování sbírky za záchranu kašny na náměstí, pro niž nakonec byl 
získán první dar pana B. J. Horáčka, iniciování obnovení pomníku prof. Josefa Pekaře ve Skálově 
ulici, nové pamětní desky připomínající významné turnovské rodáky, péče o turnovské parky, 
pěstování historické paměti pravidelnými večery k výročí narození prezidenta T. G. Masaryka či k 
výročí vzniku Československa 28. října.
Z činnosti letošního roku uveďme např. přednášku RNDr. Zdeňka Mrkáčka (Správa CHKO) na 
téma "Živá příroda Českého ráje" či literární pořad "Písnička pro pana prezidenta" v podání herce J. 
Brože. Velký úspěch měl večer k 28. říjnu, který se konal v sálku ZUŠ. V první části hosté z 
partnerského města Reeuwijku poděkovali spolku za pěstování a vlastně vznik této spolupráce. Pak 
byla Městu předána knížka "Co je to za hřbitovní kámen" vydaná díky badatelské práci a 
finančnímu zajištění ze strany Spolku přátelství Turnov - Reeuwijk. V druhé části večera zazněla 
velice poutavá přednáška PhDr. Jiřího Šolce z Liberce, několikaletého člena sboru poradců 
prezidenta V. Havla, "Masarykovo pojetí demokracie".
Spolek se také ujal myšlenky opravy kostelíka v Nudvojovicích a podal žádost o finanční podporu 
Nadace B. J. Horáček Českému ráji.
Mezi oblíbené aktivity spolku patří výlety a vlastivědné vycházky, je vydáván časopis Náš Turnov s 
vlastivědným zaměřením (bezplatně rozesílaný členům a dalším zájemcům).

Pekařova společnost Českého ráje
98 individuálních členů (z toho 6 zahraničních),
6 kolektivních členů
Předseda: Mgr. Karol Bílek (PNP Staré Hrady)

Společnost již 10 let působí při Muzeu Českého ráje a svým členstvem zasahuje již daleko širší 
hranice, než jen region Českého ráje. Přesto jsou v jejím výboru především Turnováci - J. 
Petrušková (pokladní), H. Maierová (jednatelka), Ing. Josef Pekař, Mgr. Jiří Mašek, Dr. Jan 
Prostředník (archeolog OMČR), místopředsedou je PhDr. Ivo Navrátil, ředitel Státního okresního 
archivu v Semilech.
V letošním roce byla stěžejní akcí celostátní konference se zahraniční účastí "Zdeněk Kalista a 
kulturní historie" v Sedmihorkách ve dnech 14. - 15. dubna (112 účastníků). V rámci programu byl 
16. dubna uspořádán i celodenní výlet po Českém ráji. Referáty se podařilo vydat v samostatném 
suplementu sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší. Velký zájem u pražské odborné veřejnosti 
vzbudil večer věnovaný 10. výročí činnosti PSČR uspořádaný v Národním muzeu v Praze dne 13. 
prosince. Byl doplněn i výstavkou i prezentací činnosti turnovského muzea.



Turnovské divadelní studio
71 členů (s těmi, kdo se souborem spolupracují by počet dosáhl 90)
Vedoucí: Mgr. Petr Haken

Nejaktivnější turnovský divadelní soubor. Vždyť jeho tvůrčí skupiny, které se formují vždy pro 
jednotlivé hry, dokázaly během roku nastudovat pět nových inscenací, další čtyři zůstaly na 
programu z minulých let. Jednalo se jmenovitě o tyto hry:
- premiéry: Kamenný host
Undina
Lomikel na dlásnech
Inferno
Tom Sawyer

- z minulého roku
Tancovačka
Dvě království
Čertovy vlasy
Bylo nás 5 + 5
Repertoár se postupně rozrostl do značné šíře, a tak již delší dobu nemůže být jeho nastudování 
pouze v rukách Petra Hakena. Je dobře, že se realizační tým značně rozrostl, takže nyní pracuje v 
tomto složení: Petr Haken, Iva Hakenová, Bohouš Lédl, Jarda "Šilas" Stuchlík, Martin Hybler, 
Vilém Bezděčík, Radomír Jodas, Jan Marek, Romana Zemenová a techničtí spolupracovníci Václav 
Feštr, Jiří Ingerle, M. Jón, D. Szalay a další. Během roku soubor sehrál 42 představení, v nichž 
hrálo 70 herců.
Turnovské divadelní studio se během tohoto roku zúčastnilo 10 přehlídek (1 národní) a získalo 8 
ocenění. Nejvíce regionálních přehlídek absolvoval soubor s inscenací Bylo nás 5 + 5 - Úpice, 
Nový Bor, Hradec Králové, Desná, odkud si přivezl několik ocenění. Bylo to za dramaturgii, režii, 
scénografii a herecké výkony (Šilarová 2x, Špetlík 2x, Valent, Mastníková). Nejvíce si členové 
souboru jistě cenili toho, že se probojovali až na národní přehlídku Šrámkův Písek. Také ostatní 
soubory absolvovaly několik regionálních akcí.
Undina - Havlíčkův Brod: 1. místo, ocenění za dramaturgii a scénografii
Loupežník - Lomnice n. Pop.
Tancovačka - Kaškova Zbraslav: ocenění za herecký výkon - Mario Kubaš
Dvě království - Next Wave - mezinárodní festival Praha
Dobrá úroveň souboru se udržuje také díky účasti mnohých členů na různých seminářích a 
soustředěních, jako např. herecká škola IMPULS v Hradci Králové, seminář S. Fedotova.
Nejvýznamnější akcí, kterou soubor každoročně sám pořádá, je bezesporu divadelní festival Modrý 
kocour.

Ochotnický spolek Antonín Marek
20 členů
Předsedkyně: Hana Pavlatová

Po delší odmlce se podařilo v letošním roce činnost spolku oživit. Pro své vystoupení si členové 
vybrali konverzační komedii plzeňského herce a režiséra Ant. Procházky "S mojí dcerou ne". A měli 
skutečně šťastnou ruku. Čtyři představení zaplnila divadlo a měla u diváků velký úspěch.

Divadelní soubor DÓRA
6 členů



Vedoucí: Dagmar Landrová
Dívčí soubor ladí svůj repertoár trochu do stylu Divadla Járy Cimrmana. Jako hostující režiséři zde 
také působí Daniela Weissová a Jaroslav Ipser. Soubor má i lektora z libereckého divadla F. X. 
Šaldy.
V repertoáru souboru jsou zatím dvě hry - Dóra a Jekatěrina, s nimiž v tomto roce vystoupil soubor 
jedenáctkrát.

Čmukaři - soubor loutkového a alternativního divadla
5 členů
Vedoucí: Jaroslav Ipser

Soubor, který má za sebou již 25letou historii, patří mezi turnovskými divadelníky k těm 
nejúspěšnějším. Jeho vystoupení nechybí na Turnovské pecce, v programu Staročeských trhů či na 
pouti nebo posvícení v Dolánkách. Letos putoval jako reprezentant Turnova i do polského Jaworu, 
aby vystoupil v rámci programu Mezinárodních trhů chleba. Pravidelná je spolupráce s Asociací 
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Liberec či se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže v 
Turnově. Celkem to bylo více než šest desítek představení.
Čmukaři se každoročně účastní několika přehlídek a soutěží, většinou úspěšně. Na regionální 
přehlídce v Hradci Králové obdržel cenu za inscenaci a herectví s loutkou a režii J. Ipser a D. 
Weissová a za scénografii J. Ipser. Ze 49. ročníku Loutkářské Chrudimi si přivezli R. Zemenová a J. 
Ipser cenu za loutkoherecký výkon a soubor dostal cenu za inscenaci. Na soutěži O cenu Matěje 
Kopeckého získali hlavní Cenu Matěje Kopeckého. Dále se soubor zúčastnil těchto akcí: X. 
Turnovský drahokam, Divadlo dětem - Mělník 2000, Mezi ploty - Bohnice 2000, 70. Jiráskův 
Hronov, FEMAD 2000 Libice nad Cidlinou, Semilský paroháč.

Loutkářský soubor Na židli
24 aktivních členů (12 dospělých, 12 dětí, 6 čestných členů)
Vedoucí: Petr Záruba

Účast na přehlídkách: Turnovský drahokam (20. 2.), Boučkova Jaroměř (26. 2.), Regionální 
přehlídka Hradec Králové (8. 4.), Přehlídka Benátky n. Jiz. (15. 4.), Přehlídka Libčany O cenu 
Matěje Kopeckého (12. 11.). Soubor se může pochlubit vynikající prací s dětmi, které s nadšením 
hrají svá vlastní představení. Tradiční přehlídka Turnovský drahokam se může pochlubit vysokou 
návštěvností, stejně jako nedělní pohádky v divadélku na Střelnici. Také v letošním roce soubor 
hostoval v prázdninových měsících na nádvoří zámku Hrubý Rohozec.

Společnost bloumající veřejnosti
16 členů

Toto uskupení soustřeďuje mladé zájemce o umělecké aktivity, kteří patří především k okruhu 
studentů SUPŠ. Proto mnozí z nich nejsou z Turnova. Hned první letošní počin vzbudil velké 
diskuze. Byla to volná instalace výtvarných děl přímo v terénu na deseti místech na území Turnova. 
Téma - od kolébky k smrti. Díla vzbuzovala někdy obdiv, jindy odpor, v každém případě vzbudila 
pozornost, provokovala. U městské nemocnice dokonce tolik, že její vedení hned po několika 
hodinách nechalo objekt odstranit.
Vysokou úroveň mělo bezesporu vystoupení japonského herce Nori Sawa, který upoutal především 
mladé členy turnovských divadelních uskupení. Činnost vyvrcholila divadelním a hudebním 
festivalem Ježkovy zraky. První část se konala v atriu muzea, pak se program přesunul na Luka. I 
když měl ještě mnohé organizační nedostatky, mohla by zde vzniknout nová programová nabídka 
alternativní kultury, která by zaujala především mladé do 25 let. V tomto směru jsou v Turnově 



zatím značné mezery.

Pěvecký sbor Antonín Dvořák
65 členů
Předseda spolku - Jiří Zajíc
Sbormistr: Bohuslav Lédl

Nejstarší turnovský pěvecký sbor pracoval na jednom nelehkém úkolu, jehož výsledek byl 
naplánován na jubilejní koncert v příštím roce vydáním vlastního CD.
Mezi 17 vystoupeními a koncerty, kdy sbor nechyběl na Turnovské pecce, na zahájení župního sletu 
na náměstí ani při pietním aktu na vojenském hřbitově (27. 10.), při vernisážích v muzeu, najdeme 
jako každým rokem skutečně výjimečné události.
Tím letošním vrcholem sezóny bylo nastudování skladby Bohuslava Martinů "Otvírání studánek". 
Na premiéře 19. 4. vystoupil s přednesem Josef Vinklář, člen činohry Národního divadla. Zážitek to 
byl jedinečný, sbor za něj sklidil nominaci na Turnovskou pecku.
Zajímavé bylo jistě také vystoupení na zámku Sychrov pro účastníky konference mezinárodní 
organizace Europa nostra zaměřené na ochranu světového kulturního dědictví. Účastníky vedla 
senátorka Jaroslava Moserová, byli zde četní příslušníci významných šlechtických rodů.
Sbor se zúčastnil festivalu pěveckých sborů Na prahu milénia v Liberci (11. 11. - Divadlo F. X. 
Šaldy, vystoupil také v partnerském městě Jawor v rámci festivalu Koncerty pokoje (míru) ve 
výjimečném prostředí unikátního kostela z pol. 17. stol. Rok byl tradičně ukončen tradičním 
Štěpánským vánočním koncertem v městském divadle.

Pěvecký sbor Musica Fortuna
39 členů
Vedoucí (prezident): akad. mal. Václav Zajíc
Sbormistr: Vítězslav Čapek

Nejvýznamnější letošní událostí byl pro sbor zájezd do Švédska a Holandska. Stejně jako při svém 
10. výročí pozval náš sbor své zahraniční přátele, tak i on byl nyní pozván, aby oslavil spolu se 
svým nejstarším zahraničním partnerem, pěveckým sborem Rastrat z Alvesty, jeho 25. jubileum. 
Večerní koncerty měly skutečně obrovský ohlas, publikum nadšeně aplaudovalo v závěru 
vystoupení, jehož nácviku věnoval sbor velkou pozornost.
Cesta do Švédska byla ještě obohacena návštěvou holandského partnerského města Reeuwijku. 
Společný koncert s tamním církevním sborem měl opět velmi dobrý ohlas. Sbor překvapil 
posluchače dokonce holandskou písní. Dobrý dojem umocnil přátelský večer za přítomnosti 
starosty H. Bauera.
V Turnově se Musica Fortuna předvedla jako vždy na Turnovské pecce, 20. června pak na 
společném vystoupení turnovských sborů a pak již tradičním předvánočním koncertem (oba v 
městském divadle). Na jaře a pak o Vánocích to bylo také vystoupení v kapli hradu Valdštejna, kam 
vždy míří desítky návštěvníků. V říjnu vyjela Musica Fortuna koncertovat také do Znojma, kde 
samořejmě v programu nechyběla návštěva rotundy ani vinného sklípku.

Carmina - dětský pěvecký sbor
37 členů (k září 2000)
Sbormistr: Ladislava Grundová

Tento pěvecký sbor působí jako jeden ze tří sborů při Základní umělecké škole. Jeho úroveň a 
výsledky však již daleko přesáhly běžný význam školy, a tak stručný přehled o jeho činnosti 



uveďme na stránkách věnovaných ostatním turnovským pěveckým sborům.
Sbor sdružuje děti ve věku 11 - 16 let, a to především děvčata, na klavír doprovází Vojtěch Wachtl, 
také žák školy.
Mezi nejvýznamnější akce bezesporu patřilo regionální kolo soutěže dětských pěveckých sborů 
ZUŠ v Hradci Králové, odkud si sbor přivezl Zlaté pásmo a postup do celonárodní soutěže. Ta se 
konala v Uničově. V letošním roce absolvovali členové sboru také zahraniční zájezd, a to do 
Francie (22. - 29. 6.), kde měli se čtyřmi koncerty velký úspěch.
Tento pěvecký sbor samozřejmě nechybí na žádné významnější akci školy a podílel se i na 
mnohých mimoškolních programech. Byla to např. účast na Turnovské pecce či společný koncert s 
Musicou Fortunou a Pěveckým sborem A. Dvořák v městském divadle. S tímto sborem a dalšími 
účinkujícími nastudoval výjimečné koncertní vystoupení - Otvírání studánek Bohuslava Martinů 
pod vedením Bohuslava Lédla. Na závěr roku nikdy nechybí odpolední vánoční koncert v kostele P. 
Marie na Štědrý den.

Turnovský Big Band
19 členů
Vedoucí: Jan Voňavka

Tradiční hudební uskupení působí v Turnově již od roku 1989. Po krátkodobých odmlkách znovu v 
poslední době značně oživilo své aktivity, když se po Vladimíru Hlubučkovi ujal vedení J. Voňavka 
(bývalý dirigent je nadále členem). V sále Střelnice byly uspořádány dva swingové večery, velký 
úspěch měl i nultý ročník jazzových hodů. Tento druh muziky má totiž v Turnově své stálé 
příznivce, jak mezi starší, tak i mladou generací.

Jazz Kvintet
8 členů
Vedoucí: Jan Rytíř

Činnost tohoto v podstatě studentského souboru byla v pátém roce jeho trvání skutečně bohatá. 
Jednou měsíčně se s ním mohli setkat návštěvníci turnovské restaurace Maškovka na nedělních 
jazzových podvečerech, soubor se zúčastnil O. ročníku Turnovských jazzových hodů, několikrát 
vystoupil na hradě Valdštejně. Členové se zúčastnili poměrně prestižní události - Frýdlantské 
jazzové dílny, u jejíhož zrodu stál známý hudebník Jiří Stivín.
S podporou Města vyjel soubor dvakrát do zahraničí - bylo to na Mezinárodní trhy chleba v Jaworu 
a na festival mladých kapel v holandském Waddixveenu, kdy členové bydleli a také koncertovali v 
partnerském Reeuwijku.

Tom Mašek Band
4 členové
Vedoucí: Daniel Melich

Rocková kapela, která existuje již šest let, se stále více dostává do povědomí zvláště mladších 
posluchačů. Vzbudila pozornost svým vystoupením na Turnovské pecce. Hodně rozruchu vnesla na 
turnovské náměstí při svém vystoupení v rámci turnovského kulturního léta, setkali se s ní 
návštěvníci rockového festivalu Turnovský nářez.

Turnovské orchestrální sdružení
18 členů
Předseda: Václav Brožek



Dirigent: Jan Novotný

Orchestr obnovil svou činnost v roce 1994. Pravidelně svým repertoárem obsadí jeden Turnovský 
hudební večer. Letos to bylo v lednu při 466 THV. Orchestr nastudoval zcela nový program. Poprvé 
vystoupil také např. v Českém Dubu, tradiční je již společné vystoupení na vánočním koncertě s 
PSAD nebo na štědrovečerní půlnoční mši v kostele P. Marie.

Fotoklub Safír
38 členů (+ 8 spolupracujících studentů ze středních škol)
Předseda: Břetislav Jansa

Trvalou součástí činnosti fotoklubu je provozování galerie Safír v koridoru Okresního muzea 
Českého ráje. Výstavy se střídají měsíčně a postihují široké tematické spektrum. Podmínkou pro 
výstavování samozřejmě není členství ve fotoklubu, takže se zde střídají nejen autoři z celé 
republiky, ale také ze zahraničí. K nejvýznamnějším aktivitám již tradičně patří Turnovský mapový 
okruh (30. ročník) - celostátní setkání fotografů doplněné přednáškami. Členové se zúčastnili 
soutěží MO Český ráj a Turnovský mapový okruh i Národní přehlídky amatérské fotografie. 
Turnovský fotoklub byl iniciátorem vzniku sdružení KONTAKT, tj. sdružení fotografů Euroregionu 
NISA. Byla uspořádána společná výstava tohoto sdružení v Jablonci n. N. a členové se účastnili 
dvou výstav v Polsku.
Fotoklub se zapojil do činnosti Svazu českých fotografů a v zájmu získání nových členů i příznivců 
za hranicemi Turnova organizuje především v Liberci přednášky předních českých fotografů, v 
Jablonci n. Nisou pak fotodílnu.

Klub mladých filatelistů při Klubu českých filatelistů v Turnově
Vedoucí člen klubu Jaroslav Mojsl (klub pracuje pod patronací SVČDM, schází se na I. ZŠ)

Je již téměř pravidlem, že mladí filatelisté reprezentují Turnov nejen při místních výstavách, ale 
dokonce i v zahraničí. Ůspěšná byla účast v oblastním kole filatelistické olympiády v Pardubicích 
(20. června), kde s velkým náskokem získali vítězství - dvě 2. místa, jedno 3. a R. Drahoňovský byl 
v kategorii 16 - 18 let první.
Dalších skvělých výsledků dosáhl R. Černý, který svůj exponát "Vlaková pošta" vystavoval v 
březnu na světové výstavě poštovních známek v Bankoku v Thajsku, kde získal stříbrnou medaili a 
byl z českých vystavovatelů nejlepší. Velkého úspěchu dosáhl i na prestižní světové výstavě "The 
Stamp Show 2000", která se konala v Londýně (z ČR byli přijati pouze 4 dospělí a 3 mladí). Zde 
získal velkou stříbrnou medaili (ke zlaté mu chybělo jen 5 bodů).

Propagace, tisk, televize

Městské informační středisko
4 zaměstnanci
Vedoucí Ing. Pavla Bičíková

Městské informační středisko trvale dokazuje, že původní nedůvěra zastupitelů k jeho zřízení 
nebyla opodstatněná. Trvale se vedle běžných služeb zvláště jeho vedoucí věnuje koncepčním 
problémům rozvoje cestovního ruchu nejen v Turnově, ale daleko v širších souvislostech. 
Předpokladem jsou nejen její schopnosti, ale i jednatelství ve Sdružení Český ráj či funkce 
koordinátorky České centrály cestovního ruchu a funkce v různých komisích.
Od 2. června má středisko na náměstí pobočku, která vznikla z iniciativy Českých drah, zvláště 



přednosty turnovského nádraží Ing. Jirmana. Tato budova se nachází přímo v hlavní budově nádraží 
se samostatným vchodem přímo z ulice. Náklady na rekonstrukci prostor nesly České dráhy, které 
také zajišťují svými ve výběrovém řízení přijatými pracovnicemi provoz. Město přidalo ze svého 
rozpočtu téměř 150 tisíc na technické vybavení. V MIS byly také nové pracovnice zaškoleny a 
poskytnuta dosavadní suma shromážděných informací. Informační středisko bude poskytovat 
podobné služby jako to na náměstí. Velký význam má také to, že celá budova nádraží byla postupně 
rekonstruována (zatím nákladem 3 mil. korun), a tak nyní již jen protější fronta bývalého bazaru a 
kubistický dům (bytový, v majetku Města) jsou těmi nevzhlednýnmi objekty, které kazí dojem všem 
návštěvníkům Turnova, kteří přijedou na zdejší nádraží.
INFO na nádraží se hned v prvních měsících činnosti osvědčilo - v červnu jej navštívilo 1480 
zákazníků, v červenci 1720. Největší zájem byl o vlakové a autobusové spoje, o informace o 
turistické nabídce a službách.
Činnost Městského informačního střediska na náměstí probíhala ve stávajícím rozsahu - tzn. 
poskytování služeb turistům i místním občanům (nově zde byl otevřen např. předprodej vstupenek 
do kina). Zde v centru byl samozřejmě provoz větší - jen v červnu sem přišlo 2.400, v červenci 
4.700 zákazníků a v srpnu 3.800. Češi tvořili 60% návštěvníků, 20% bylo Holanďanů a 11% 
Němců.
I v letošním roce pokračovaly pracovnice v nabídce prohlídek města s návštěvou místních kostelů, a 
to v pondělí, kdy jsou ostatní památky (kromě Valdštejna) zavřené. Při červencové akci "Kámen a 
šperk v Českém ráji" doprovázely pracovnice střediska skupiny na prohlídky provozu Družstva 
Granát nebo při tematických exkurzích po okolních nalezištích drahých kamenů. Díky internetovým 
stránkám Českého ráje (Sdružení Český ráj) velice narostlo množství dotazů, žádostí o informace o 
zajištění ubytování.
Ing. Bičíková věnovala velké množství energie práci na přípravě Katalogu cestovního ruchu v 
regionu Český ráj, komunikaci s mikroregiony na realizaci myšlenky turistických autobusů a 
rozšíření jejich linek po celém Českém ráji. Připravoval se také nový propagační leták o Turnově, 
aby byl připraven na příští turistickou sezónu.
Velký význam mělo také statistické šetření, které provedlo ze své iniciativy MIS v hlavní turistické 
sezóně v Hruboskalském skalním městě. Výzkum byl zaměřen především na zjištění průměrného 
množství pěších a cyklistů, kteří skalní město navštíví během hlavní sezóny a také na skladbu 
návštěvníků této oblasti.
Šetření probíhalo po 25 dnů od června do září, vždy od 10.00 do 17.00 hodin. Hlavní stanoviště 
bylo před hradem Valdštejn na Zlaté stezce Českého ráje.

1) Celkem bylo zaznamenáno 20.519 návštěvníků, z toho 80% pěších turistů a 20% cyklistů.
a) Pěší návštěvníci:
Celkem bylo zaznamenáno 16.370 pěších osob. Lze tedy odhadnout, že denně navštíví skalní město 
655 pěších osob, za jeden měsíc to je 20.305 osob. V hlavní sezóně od června do září by tedy bylo 
možné usuzovat, že zde projde 81.220 pěších návštěvníků.
b) Cyklisté:
Celkem bylo zaznamenáno 4.149 cyklistů, denně se tedy jedná o 166 cyklistů (5.146 za měsíc), za 
celou sezónu to činí 20.584 cyklistů.

2) Počet návštěvníků skalního města v jednotlivých hodinách a dnech:
Nejvíce osob procházelo oblastí mezi 14.00 - 15.00 hod., 20% všech návštěvníků.
Nejvíce osob prošlo skalním městem v úterý 6. 7. 2000 (13%), v sobotu 5. 8. (12%), ve středu 9. 8. 
(7%) ze všech zaznamenaných návštěvníků.
Dny s největší návštěvností byly úterky, následovaly soboty, středy a pondělky.

3) Skladba návštěvníků:
Z celkového počtu 16.370 pěších osob bylo 92% tuzemských návštěvníků. Z cizinců byly nejvíce 



zastoupeny tyto země: SRN (3%), Holandsko (2%), Polsko (1%), ostatní - Rusko, Dánsko, Velká 
Británie, Spojené arabské emiráty, Lucembursko, Jugoslávie, Švýcarsko (1%).
Právě na turistické stezce jsou možná tyto výsledky ovlivněny trochu tím, že zahraniční turisté 
nejsou tak zvyklí chodit pěšky, jako Češi. Ale zásadní rozdíly v žádném případě nebudou.
Komentář k tomuto statistickému průzkumu je daleko obsáhlejší, pro městskou kroniku byly 
vybrány ty nezákladnější zajímavé údaje.

Sdružení Český ráj
34 členů
Předsedkyně: PhDr. Hana Maierová
Jednatelky: Ing. Pavla Bičíková (Turnov), Eva Zatloukalová (Jičín)

Činnost sdružení v letošním roce byla hned počátkem roku zahájena účastí na veletrzích cestovního 
ruchu. Na Region Touru v Brně to byla v rámci expozice celookresní, na hlavním veletrhu Holiday 
World v Praze to již byla samostatná účast regionu Český ráj, i když tradičně v sousedství stánku 
Liberecka a Jablonecka.
Za podpory České centrály cestovního ruchu byl dokončen projekt Aktivní turistika v Českém ráji - 
cyklotrasy a 15 okruhů pěších tras ve třech jazykových mutacích. Jak barevná mapka, tak 
jednoduché černobílé materiály řešené formou trhacího kalendáře měly u milovníků turistiky 
úspěch. Tak jako loni byl vydán i Kalendář kulturních akcí v regionu Český ráj, dokonce ve čtyřech 
jazykových mutacích (včetně polštiny).
Stěžejním úkolem tohoto roku byla příprava katalogu cestovního ruchu - nejdříve získání 
potřebných financí z grantů ČCCR a z Programu Phare CBC i od dalších účastníků, a pak samotná 
obsahová příprava. Výsledné dílo mělo poskytovat maximální sumu informací o bohaté nabídce v 
našem regionu především pro zástupce cestovních kanceláří a vážné odborné zájemce.
Zástupkyně sdružení úzce spolupracovaly s ČCCR, Euroregionem Nisa a v letošním roce mnohem 
více i s mikroregiony. Zvláště z iniciativy mikroregionu Český ráj a obce Vyskeř se podařilo spojit 
síly všech místních mikroregionů na realizaci projektu zajištění provozu turistických autobusů v 
Českém ráji. V letošním roce totiž jezdily dvě linky, zatím s minimální propagací, a přepravilo se na 
nich 4.500 turistů. Omezení automobilové dopravy by bylo pro rozvoj turistiky a trvalou ochranu 
přírody velmi významným přínosem.
Stále významnějším informačním fenomenem se stává internet, a tak i sdružení se soustředilo na 
přípravu vlastních stránek, které byly před sezónou uvedeny do provozu a vzbudily velice kladný 
ohlas.
Ve spolupráci s turnovským muzeem, firmou DUV Granát i Městským informačním střediskem byl 
pak na část letní sezóny připraven zajímavý program - Kámen a šperk v Českém ráji. Předvádění 
práce brusiče drahokamů v expozici muzea (Manžele Zdeněk a Blanka Hakenovi), zpřístupnění 
SUPŠ i expozice granátových šperků v 2. poschodí Galerie Granát na náměstí, exkurze do samotné 
výroby družstva i exkurze do nalezišť v okolí.
Významnou aktivitou směřující do budoucnosti bylo podání návrhu na zapsání skalních měst 
Českého ráje jako přírodní památky do Seznamu světového dědictví UNESCO. Tuto iniciativu 
podpořila i Správa CHKO Český ráj. Návrh vzbudil zájem Ministerstva životního prostředí ČR, 
které si jej vzalo za své. Společnými silami byl zpracován tzv. malý pasport obsahující jednoduchý 
popis památky a další náležitosti dle povinné osnovy. V závěru roku byl tento návrh spolu s 
kulturními památkami předložen v Paříži Radě UNESCO k zápisu do tzv. předběžného seznamu. 
Tím naše republika ohlásila, že v příštích letech bude předkládat vlastní nominaci. Na Sdružení 
Český ráj a Správu CHKO Český ráj čeká v následujících letech těžká práce, pokud by měl být 
tento úkol realizován.



Regionální televize Turnov

Regionální televize Turnov provozovaná firmou Aspera TV Praha vysílala dvakrát týdně 15 - 
20minutovou relaci. Většina relací významně přispívala k všeobecné informovanosti občanů, a to 
nejen v Turnově, ale i v Příšovicích, Koberovech, Rakousích. Aktuality byly uváděny dle potřeby v 
teletextovém řádku. Navíc RTT zřídila i teletext, kde se objevovaly nejdůležitější záležitosti z 
města.
Některá vysílání, zvláště pak když byla doplněna komentářem JUDr. Milana Brunclíka, 
vyprovokovala pobouřené reakce. V největší míře to bylo po vysílání o požáru garáže zastupitele 
Václava Zimy. Označení této události v samém počátku jako politický teror bylo jistě předčasné. 
Události pak nabraly spád, když někteří zastupitelé zvláště z uskupení Volba pro město vnímali celý 
komentář tak, že požár má co dělat s opozicí. A to o to více, že televize i novináři žádali v této 
souvislosti o vyjádření zastupitele pana Kunetku (VPM). Vyůstění na sebe nedalo dlouho čekat. Po 
městě byly vylepeny letáčky nazvané "Prohlášení k současnému zpolitikaření politického a 
občanského dění ve městě".
Další relací, která dala dokonce podnět k trestnímu oznámení pana Josefa Kunetky na JUDr. 
Brunclíka a RTT za šíření poplašné zprávy, bylo vysílání věnované výročí sovětské okupace 21. 
srpna 1968. Jedna ze starších relací byla totiž věnována historii výbuchu neznámého původu v 
sovětské vojenské základně na Vesecku a možnému radioaktivnímu zamoření.
Významnou úlohu postupně přebíral v RTT redaktor pan Navrátil a Milan Brunclík mladší.

Hlasy a ohlasy Turnovska
Šéfredaktor Václav Feštr, vedoucí vydání Pavel Charousek

V letošním roce vyšlo opět 11 čísel, v průměru o 60 stránkách. Důkazem kvality je jistě stoupající 
počet čtenářů. Náklad již dosáhl 2.200 kusů, což je na Turnov jistě číslo úctyhodné. I zde se občas 
objevily diskuze na témata objevující se v RTT apod. Navíc také někdy vzbudila pobouřenou reakci 
kritika uvedená v rubrice "Pepy Vokurky" zkoumající úroveň turnovských hospod. Mezi odběratele 
patřili také mnozí Turnováci žijící mimo své rodné město, někdy i v zahraničí. Od odborných 
čtenářů, jako byli např. pracovníci semilského okresního archivu, zástupci kulturních středisek v 
jiných městech či někteří novináři, sklízely Hlasy a ohlasy jen zasloužená slova uznání.

Kontakty Turnova se zahraničím

V letošním roce se rozvíjely kontakty s nejstarším partnerským městem Turnova, holandským 
Reeuwijkem, nově s polským Jaworem a koncem roku se konečně neoficiální kontakty institucí s 
německým městem Niesky přesunuly i na samotné radnice. Návštěva delegace Slovinského 
parlamentu a slovinského velvyslance, kterou do Turnova 4. října přivezla senátorka Jarmila 
Filipová, pak naznačila, že i v této zemi by Turnov mohl nalézt možnosti k partnerské spolupráci. A 
nemůžeme opomenout měsíční návštěvu početné skupiny mexických studentů ve zdejším gymnáziu 
(září) a následnou cestu Turnováků do mexického Zacatepecu. Naši studenti doprovázení také 
místostarostou MUDr. Eckertem strávili v závěru roku v této vzdálené zemi celý měsíc a přivezli si 
nepochybně nezapomenutelné zážitky.

Reeuwijk - Holandsko

V letošním roce se partneři dohodli, že z každé strany budou podporovány městem dvě hlavní 
aktivity. Členové holandského Spolku přátelství opět přijeli s výbornými sýry, uzenými rybami i 
pravými dřeváky na Turnovské staročeské trhy a v červnu navštívila Reeuwijk Musica Fortuna, 
která se zde představila s velkým úspěchem. O prázdninách prožily v Reeuwijku celé tři týdny tři 



studentky gymnázia, aby zde nejen poznávaly historické zajímavosti, ale vyzkoušely si i práci v 
různých provozech (balírna sýrů , výrobna waflí, zahradnictví). V září pak vyjel na festival mladých 
kapel partnerských měst ve Weddinghowenu studentský soubor Jazz Kvintet. Jeho členové bydleli v 
Reeuwijku, kde samozřejmě také koncertovali. V druhé polovině října pak turnovská radnice hostila 
oficiální delegaci vedenou starostou Hansem Bauerem. Byly dohodnuty možnosti další spolupráce, 
která by od kulturních a sportovních aktivit měla přerůst i do odborných vzdělávacích výměnných 
akcí. Kromě společných rozhovorů poznávali hosté nejen Český ráj, ale navštívili i Prahu (zde je 
kromě prohlídky města a návštěvy opery Rusalka v Národním divadle potkala i nemilá událost - dva 
hosté byli v metru okradeni o své peněženky). Hlavním bodem programu však bylo předání knihy 
"Co je to za hřbitovní kámen" (historie židovského hřbitova), která byla vydána zásluhou 
holandských partnerů. Slavnostní předání mezi oběma starosty doplněné vystoupením autorů knihy 
a členů spolku se konalo v sálku ZUŠ v rámci večera uspořádaného spolkem rodáků 24. října k 
výročí vzniku Československa.

Jawor - Polsko

Po uzavření partnerské smlouvy v loňském listopadu přijela polská delegace vedená místostarostou 
Sobczakem při příležitosti Memoriálu Ludvíka Daňka. Zástupci tamní hudební školy se zúčastnili 
Hudební interpretační dílny v rámci Dvořákova Turnova a Sychrova (červen), příznivci alternativní 
kultury navštívili festival Ježkovy zraky. Polští řemeslníci i folklorní soubor byli účastníky 
staročeských trhů.
Turnovská kultura se v Jaworu představila u příležitosti Mezinárodních trhů chleba - vystoupili 
soubory Carmina, Jazz Kvintet a Čmukaři. Hosty polského starosty byli i turnovský starosta M. 
Hejduk a místostarosta MUDr. Eckert. Tato akce má u našich partnerů nejvyšší podporu - mezi 
hosty byl i maršálek Polského Sejmu.
Starosta Stanislaw Tomczak s několikačlennou delegací navštívil Turnov poprvé v polovině 
prosince, kdy po jednáních o dalších společných aktivitách mohl být pozván k slavnostnímu 
otevření nové hospodářské budovy městské nemocnice. Zároveň proběhlo i trojstranné jednání 
spolu se starostou německého Niesky.

Niesky - Německo

Město původně založené českými bratry leží na území Euroregionu Nisa. Po dvouleté spolupráci 
mezi našimi nemocnicemi a po navázání spolupráce i s tamní hudební školou se podařilo učinit 
první písemné kontakty s Městem. Starosta Wolfgang Ruckert pak přijal pozvání k účasti na 
slavnostním otevření turnovské nemocnice. Alespoň v rychlosti si s obdivem prohlédl město a došlo 
i ke krátkému trojstrannému jednání. Zastupitelstva obou měst schválila závěrem roku partnerskou 
spolupráci, kterou měli starostové završit uzavřením smluv.



Kronika Města Turnova za rok 2000 - VIII. SPORT

Sportovní život v Turnově zažil v letošním roce významné události, jako byl např. Atletický 
memoriál Ludvíka Daňka, župní sokolský slet, evropské a světové úspěchy radiových orientačních 
běžců, zápolení atletů v extralize atd. Vedle toho jsou zde méně nápadné události. Bylo to 
především založení nové organizace, Městské sportovní s.r.o., a to k 1. 7. 2000, jejímž jednatelem 
se stal Jiří Vele, dosavadní pracovník okresní organizace dřívějšího ČSTV. Tato organizace měla 
provozovat všechna městská sportoviště. V současné době se jednalo především o provozování 
plaveckého bazénu na gymnáziu, o správu sokolovny v Mašově po její opravě, venkovní veřejná 
sportoviště a dětské hřiště, např. na sídlištích. Do jejich úpravy a dovybavení investovaly letos ještě 
Technické služby 250 tis. korun. Někde se objevily dřevěné domečky se skluzavkou, jinde 
houpačky či koše na pouliční basketbal. V plánu zatím zůstávala úprava hřiště v Turnově II pod 
Integrovanou střední školou nebo hřiště u gymnázia. J. Vele i pracovník bazénu pan Havlín pak 
měli sehrát důležitou roli při posuzování studie a projektů na sportovní areál v Maškově zahradě.

Výsledky Ankety "Nejlepší sportovec města Turnova roku 2000"

Vyhlášení výsledků se konalo již tradičně v sále SUPŠ, letos dne 21. února. Pořadateli bylo 
Středisko pro volný čas dětí a mládeže a Sportovní rada města Turnova spolu s místními kluby. Byť 
je obec turnovských sportovců početná, účast v sále budila dojem, že obecenstva rok od roku ubývá. 
Hudební program zajišťoval studentský soubor Jazz kvintet. O svižný začátek se postarala menší 
děvčata z oddílu aerobiku, ale jejich vystoupení bylo přerušeno výpadkem elektrického proudu. A 
jak to v Turnově bývá, čekalo se dlouhé minuty, avšak marně. Nakonec se pořadatelé za 
provizorních podmínek, za svitu baterek, pustili do vyhlašování výsledků.

9. ročník ankety přinesl tato jména:

Kategorie - nejlepší sportovec
1. Michaela Omová, TJ Turnov - radiový orientační běh
Studentka VŠZ, česká reprezentantka, na mistrovství světa v Číně získala za mimořádně těžkých 
podmínek titul mistryně světa v kategorii žen v pásmu 144 MHz a stříbrnou medaili v pásmu 3,5 
MHz. Na mistrovství ČR získala dva tituly a v národním žebříčku obsadila 1. místo. Trenérkou je 
její matka MUDr. Jana Omová
2. Aleš Drahoňovský, AC Turnov - dálkový běh
Kapitán extraligového družstva mužů AC Turnov, které dokáže stmelit a "vyhecovat" k 
maximálnímu výkonu. V letošním roce získal 4. místo na mistrovství ČR v běhu na 10.000m v 
osobním rekordu 30.05,4 min. Na MČR v přespolním běhu získal bronzovou medaili mezi 
vytrvalci. V mistrovském půlmaratonu doběhl na 6. místě. Patří mezi přední vytrvalce v České 
republice. Jeho trenérem je otec Miloslav Drahoňovský.

3. Radek Adamičko - AC Turnov - běžec středních tratí
Student VŠCHT v Pardubicích je dlouholetou oporou extraligového mužstva mužů AC na středních 
tratích. Jeho nejlepšími úspěchy v letošní sezóně bylo 4. místo na mistrovství republiky na 3000m 
překážek a 2. místo na mistrovství republiky v přespolním běhu v kategorii mílařů. Trenérem je M. 
Drahoňovský.

Kategorie - družstva
1. AC Turnov - muži, extraliga



Toto družstvo dosáhlo historického úspěchu ziskem bronzové medaile za 3. místo ve finále 
mistrovství ČR družstev. Více než polovinu tvoří vlastní odchovanci nebo závodníci z nejbližšího 
okolí, což je v dnešních poměrech výjimkou. Vedoucími jsou Fr. Svoboda a Mil. Kobosil.
2. TSC Turnov - oddíl judo, dorostenci
Družstvo se v letošním roce stabilizovalo a dokázalo se po třech letech vrátit do dorostenecké ligy. 
Po vítězství v krajském přeboru a 2. místě v kvalifikaci postoupili turnovští judisté do dorostenecké 
národní ligy. Všichni závodníci jsou odchovanci domácího oddílu. Trenéry jsou J. Vele a Fr. Rudolf.

3. AC Turnov - mladší žákyně, atletika
Dívky byly vítězným družstvem v oblastním přeboru severních Čech. V počtu dosažených bodů 
byly 3. v celé ČR. Družstvo trénují R. Šulcová a V. Kozminská.

Kategorie - sportovní naděje
První místo obsadil Jaromír Dědeček, běžec AC Turnov, 13letý žák III. ZŠ. Svůj nejlepší výkon 
zaběhl na 1.500 m jako vítěz 1. dětských olympijských her v Turnově (okresní). Stal se 
dvojnásobným přeborníkem severočeské oblasti v běhu na 1.500 m. Již poněkolikáté získal vítězství 
ve své kategorii v prestižní soutěži celoročního seriálu přespolních běhů "Pohár běžce Českého ráje 
2000" v konkurenci nejlepších běžců a lyžařů severovýchodních Čech. Trenérem je M. 
Drahoňovský.

Katagorie - trenér roku
Nejvýše byly hodnotícími oceněny zásluhy Františka Rudolfa, dlouholetého trenéra judo TSC 
Turnov. Podílel se na vynikajících výsledcích mladých turnovských judistů. Pod jeho vedením 
získali pro Turnov ligu dorostu, závodníci J. Mareš získal 2. místo na MČR žáků, J. Hujer 2. místo a 
M. Studnička 5. místo na MČR v dorostu.

Kategorie - akce roku

1. II. ročník memoriálu Ludvíka Daňka 2000 - AC Turnov
Mezinárodní atletický mítink zařazený do evropské a světové "termínovky". V letošním ročníku 
zvítězil v hodu diskem olympijský vítěz Virgilius Alekna z Litvy před stříbrným medailistou ze 
Sydney Larsem Riedlem. V dalších disciplínách startovala celá špička českých sportovců v čele s 
desetibojaři Tomášem Dvořákem a R. Šebrlem, D. Bártovou (skok o tyči) a P. Hamáčkovou (skok o 
tyči). Mítink sledovalo více než tisíc diváků.

2. Sokolský slet župy ještědské - TJ Sokol Turnov
Slet se konal ve dnech 3. a 4. června na stadionu L. Daňka v Turnově. Byl doplněn průvodem 
sokolů, hymnami a projevy na náměstí a stal se tak nejen výjimečmou sportovní, ale i společenskou 
událostí.
3. Veřejná lyžařská škola - 30. ročník, Klub lyžařů Turnov
V letošním roce zajistila tato nejstarší lyžařská škola v ČR výcvik pro více než 500 dětí. Za dobu 
jejího trvání jí prošlo cca 15 tisíc účastníků a zajišťovalo ji na 90 instruktorů.

Zápis do "Zlaté knihy turnovského sportu" za rok 2000

- Sestra Růžena Verichová (in memoriam) - TJ Sokol Turnov
- Věra Matoušková - TSC Turnov, Sport pro všechny
- Jan Kalous - TJ Turnov, oddíl basketbalu



- Vladimír Nešpor - TJ Turnov, oddíl volejbalu
- Josef Špilling - TJ Turnov, oddíl volejbalu
- Milan Kobosil - AC Turnov
- Zbyněk Hauzr - odchovanec turnovského fotbalu, FC Slovan Liberec

Atletický klub AC Turnov
Prezident: Pavel Šilhán

Atletický klub patří k trvale v nejvýkonnějším a sportovně nejúspěšnějším organizacím v Turnově. 
Je to nakonec zřejmé i z výsledků ve výše uvedené anketě. Oceněni byli běžci Aleš Drahoňovský a 
Radek Adamičko i družstva atletů a mladších žákyň. I letos se družstvo mužů udrželo v extraligové 
soutěži. Ve finále mistrovství ČR družstev získalo 3. místo za družstvy Dukly Praha a USK Praha.
Vrcholnou akcí v činnosti je Atletický memoriál Ludvíka Daňka, jehož letošnímu programu byla 
věnována pozornost v předchozích odstavcích.

Sokol
Starosta: Ing. Milan Hejduk
Tři odbory: všestrannost, turistika, stolní tenis

Všestranná tělovýchova se soustřeďuje na pravidelná cvičení jednotlivých oddílů. Náčelnicí 
ženských složek je Hana Křivanová, náčelníkem mužských oddílů je František Černý.
Nejvýznamnější akcí letošního roku byl nepochybně XII. sokolský slet v Praze. Jemu předcházel ve 
dnech 3. a 4. června slet Ještědské a Barákovy župy. Páteční průvod a slavnostní zahájení na 
turnovském náměstí přiblížily tuto akci mnoha Turnovákům. Sobotní program vyvrcholil 
společenským večerem v Sokolovně. V neděli vystoupilo v jednotlivých skladbách na atletickém 
stadionu za sokolovnou i 60 členů místního Sokola. Tuto sportovní událost doplnilo i vystoupení 
reprezentantů ve cvičení na trampolíně z polského partnerského města Jawora. Ochozy turnovského 
stadionu zažily pravděpodobně divácký rekord - každý den více než tisícovku diváků. V celostátním 
hodnocení byl turnovský župní slet hodnocen jako nejlepší.
Mezi nejvýznamnější celospolečenské aktivity, tak jako každý rok, patřily opět březnové šibřinky 
pro dospělé a druhý den pro děti.
Byly uspořádány i další zajímavé akce. Konal se např. Běh Šetřilovskem, výstup dětí na Kopaninu, 
výlet na hrad Zbiroh či Ještěd, proběhl tábor v Pleskotech. Péče byla věnována údržbě majetku.

Odbor turistiky KČT Sokol Turnov
314 členů (z toho 93 dorost a žactvo)
Vedoucí: Ing. arch. Miroslav Ulmann
Letošní sezónu odbor slavnostně zahájil jarním setkáním na Dlaskově statku v Dolánkách. K 
oblíbeným pochodům patřil jako vždy ten s názvem "Drahokamy Turnovska" či "Achátová stezka". 
Velká pozornost byla věnována mladým členům odboru. Byly uspořádany více než tři desítky akcí, 
dále tři turnusy stanového tábora na Vrbové louce u Raspenavy (včetně účasti rodičů), putovní tábor 
starší mládeže po Slovenském rudohoří a putovní tábor v Nízkých Tatrách.

Oddíl stolního tenisu
Historie tohoto oddílu je skutečně dlouhá - téměř sedm desítek let. Přestože neslavil oddíl kulaté 
výročí, byla jeho činnost prezentována zajímavým přehledem v říjnových Hlasech a ohlasech. 
Některé důležité údaje stojí za zaznamenání i zde.
Oddíl stolního tenisu vznikl v Turnově na ustavující schůzi 7. února 1933, prvním předsedou byl 
zvolen p. Trojan. Již od podzimu se hrála mistrovská utkání, hrálo se i během války. Sportovní 



činnost se rozvíjela i po válce, kdy se na Střelnici konalo utkání dokonce s Angličany. V padesátých 
letech se hrála II. liga smíšených družstev (4 muži a 2 ženy), v šedesátých letech jsou již soutěže 
rozděleny.
Stolní tenis se hrál na různých místech po Turnově - na Rychtě, v hospodě U vola (proti kinu), na 
Střelnici atd. V druhé polovině šedesátých let je činnost v útlumu, k obnově došlo v roce 1969 v 
sokolovně (tehdy Slavoj), i když jen s deseti členy. Nejprve začíná družstvo mužů v okresním 
přeboru. V roce 1977 byl uspořádán I. ročník turnaje "Granátová pálka" pro dospělé. O rok později 
přibyl turnaj pro žactvo "Kozákovský achát". Turnaje měly velmi dobrou úroveň, sjížděli se sem 
velmi dobří hráči z celé republiky. Byla také založena podniková liga družstev, která si získala 
velkou oblibu. Postupně se oddíl rozrostl až na 110 členů v roce 1986. Ženy hrály II. ligu.
V roce 1990 už pod "hlavičkou Sokola" se také muži probojovali do II. ligy. V roce 1997 se pak 
muži dostali dokonce do I. ligy a o rok později se tento úspěch podařil i ženám. Tyto výsledky se 
dají považovat za historický úspěch v činnosti oddílu.
Mimo tyto vrcholné soutěže je připravována řada turnajů jak pro registrované, tak i pro 
neregistrované hráče včetně žáků. Pro malý zájem se ale již nepořádá podniková liga.
V současné době má oddíl 80 členů, tradiční je i péče o mládež, která tvoří polovinu členstva. V 
dlouhodobých soutěžích působí 6 družstev mužů, 3 družstva žen, 2 družstva dorostu a 5 družstev 
žactva. Muži A a ženy A hrají divizi, muži B krajský přebor I. třídy a muži C krajský přebor II. 
třídy. Ostatní družstva hrají okresní soutěže.
Nejúspěšnější mezi oddíly Sokola je družstvo žen, které v sezóně 1999/2000 obsadilo 2.místo v 
divizní soutěži a po polovině letošní sezóny bylo na postupovém 1. místě. Trenérem je Ing. Helena 
Goldová.
Jak je zřejmé, oddíl stolního tenisu dosahuje trvale dobré sportovní výkonnosti. Oddíl uspořádal 
mimořádný turnaj u příležitosti sokolského sletu, v červnu, září a prosinci se konaly turnaje pro 
žactvo škol z Turnova a okolí. V samém závěru roku připravil oddíl turnaj čtyřher pro členy oddílu 
a pro zvané hosty.

TJ Turnov
Předseda: RNDr. Otakar Jarolímek
749 členů, 19 oddílů

Činnost řídil sedmičlenný výbor, který se v letošním roce musel potýkat s mnohými problémy v 
údržbě majetku po březnové povodni. Zasažen byl areál házené a loděnice, přičemž k největším 
škodám došlo na budově šaten, klubovně házené a na samotném hřišti. Zdevastován byl i okolní 
terén. Mezi další významné akce v této oblasti byla rekonstrukce elektroinstalace v čp. 126 v 
Jiráskově ulici (vyjasnění nájemních vztahů) a rekonstrukce sociálního zařízení na chatě v 
Kořenově.
Pro budoucí rozvoj byly připraveny dvě akce - dostavba zázemí sportovní haly (s AC Turnov) a 
rekonstrukce sokolovny v Daliměřicích, kde by měly být zajištěny lepší podmínky pro sportování 
obyvatel žijích v této části Turnova.
Sportovní činnost oddílů byla opět rozmanitá a v mnoha případech přinesla i úspěchy v 
nejrůznějších sportovních kláních. Asi k největším úspěchům v rámci celé TJ Turnov patřilo 
vítězství Michaely Omové na Mistrovství světa v radiovém orientačním běhu v Číně, a to v pásmu 
144 MHz, tentokrát již v kategorii dospělých. K tomu pak ještě tato úspěšná závodnice přidala 
stříbrnou medaili v individuálním závodu v pásmu 3,5 MHz a bronzovou ze závodu družstev.
Cenné však byly i úspěchy mnoha příslušníků dalších oddílů - orientačních běžců a cyklistů, 
kanoistů, závodníků v silovém trojboji, členů Musher clubu i hráčů kolektivních míčových her.
Podrobně zpracovaná ročenka precizně popisuje letošní činnost všech 19 oddílů. Je proto součástí 
dokumentační přílohy.

Následující řádky přinášejí podrobnější údaje o oddílech, které si připomněly kulatá výročí. Oddíl 



volejbalu oslavil 50. výročí svého ustavení, SKI klub pak 25. výročí.

Oddíl volejbalu

Oddíl má více než 90 členů a trvale patří k největším oddílům v TJ Turnov. V letošním roce oslavil 
oddíl významné výročí - 50 let své existence. A oslava byla skutečně důstojná. V nabitém sále 
sokolovny se 4. listopadu sešli pamětníci i současní aktivní hráči oddílu a vzpomínat bylo skutečně 
na co.
Vzhledem k tomu, že volejbalisté jsou významnou součástí sportovního i společenského života v 
Turnově, věnujme historii oddílu u příležitosti jeho významného výročí v této kronice pro letošní 
rok větší pozornost, než bývá obvyklé. Následující řádky jsou vybrány ze zprávy Václav Svatoše:
"Samotný volejbal se hrál v Turnově již před rokem 1950, podle kroniky sokolské jednoty Turnov 
se hrála tzv. pododbíjená již v roce 1922. Samostatný oddíl však založen nebyl. Svědkem zrodu 
nynějšího oddílu bylo koupaliště v Dolánkách, kde se scházela parta mladých lidí, kteří u jezu hráli 
na travnatém hřišti volejbal. Byli to především zaměstnanci tehdejšího podniku Konopa, nyní Juta 
Turnov, jmenovitě Milan Hrazdíra, Jindra Brož, Vláďa Neuman, Jindra Kesner, které doplnili Dr. 
Jaroslav Kučera, Tonda Kozderka, Dr. Vlastík Drbohlav, Dušan Porcal a Honza Valšík. Tito hoši 
tehdy tvořili jádro při tehdejší tělovýchovné jednotě závodu Konopa a založili zde samostatný oddíl 
volejbalu. Jeho prvním vedoucím byl Milan Hrazdíra. Pro osvěžení paměti připomínám první 
oficiální utkání, které se konalo koncem srpna 1950 na turnaji v Sedmihorkách, kde zvítězili a 
odvezli si první pohár.
V roce 1953 bylo ustaveno družstvo žen, které ve stejném roce získalo v okresním přeboru 1. místo. 
Prvními průkopnicemi volejbalu byly Dr. Kučerová, Jana Hrazdírová, Eva Hrazdírová, Jarča 
Vejdovská - Brožová, Marie Štrinclová, Lída Drašarová - Studničková, Věra Bursová, Věra 
Novotná - Verichová, Marie Koželuhová.
První hřiště bylo na zahradě dnešní Juty, později se hrálo na místě původních tenisových kurtů mezi 
mosty, kde je dnes hřiště házené.
V roce 1958 na popud "Míři Dědka Vondřicha", který se přistěhoval z Prahy, se začal budovat 
vlastní stadionek, na kterém se hraje dosud. Kolik nadšení, mozolů a potu museli členové oddílu 
obětovat, než se hrálo první utkání, je zbytečné popisovat. Málokdo z mladších by tomu uvěřil. V 
roce 1957 se družstvo mužů stalo přeborníkem kraje. Hrálo v sestavě Hrazdíra, Brož, Kunetka, 
Zelený, Janatka, Bursa. Oddíl už tehdy dobře pracoval s mládeží a někteří velmi mladí hráči odešli 
dokonce posílit ligová družstva, jako např. Ing. Palič, Danilevič, Borovička, Beran.
Po kritickém období v letech 1965 - 66, kdy muži hráli v krajské soutěži v pásmu sestupu, se 
zformovala parta mladých hráčů pod taktovkou Míři Vondřicha ve složení: Jarda Beran, Ing. arch. 
Kučera, Milan Meixner, Borovička, Šonský, Olda Kovařík, Petr Šulc, Dr. Barták, Svoboda, Trojan, 
Tůma, Vindiš a Pátek.
Pro osvěžení paměti dodávám, že v té době postupně končili svou sportovní aktivní kariéru starší 
"harcovníci", jako Milan Hrazdíra, Bursa, Kunetka, Pepík Hašek, Jarda Švára, Ježek starší, Vráťa 
Janatka, Kozderka.
Družstvo mladých hráčů se zkonzolidovalo natolik, že v roce 1969 se stalo přeborníkem kraje a 
dokonce postoupilo do II. národní ligy. Ve stejné době jsme měli i velmi dobré družstvo dorostu ve 
složení: Borovička, Dekány, Kučera, Tůma, Matějka, Staněk, Picek, Maděra, Špiling, Pavlišta, 
Matoušek, Kříž, Roubíček. Pod vedením Jarky Kučery se probojovalo až do dorostenecké ligy.
Přeskočím pár let až k roku 1975. Mužstvo jako krajský přeborník postoupilo do II. ligy ve složení 
Beran, Kovařík, Kučera, Maděra, Vobořil, Šonský, Pátek, Maixner, Špiling, Vosyka, Bernard, 
Matějka, Žehra, Nešpor.
Konec 70. let a první polovina let 80. jsou obdobím, kdy naše kronika mlčí. To neznamenalo, že by 
činnost oddílu ustávala. Pouze sportovních úspěchů bylo méně než v tom přechozím desetiletí. 
Vznikla tradice listopadových turnajů, stále se účastníme volejbalového klání v Dřevěnicích.
Jakmile se do Turnova vrátil z Jablonce n. N. exligový hráč Boban Palič, začal kolem sebe dávat 
dohromady základy nového mužského "áčka". Družstva mužů a žen startují v té době v krajských 



soutěžích, "céčko" mužů hrálo bezkonkurenčně v okresním přeboru, funguje dorost i žáci. Oddíl žil 
bohatou činností. A nužstvo se pokoušelo po 4 roky ve šňůře neúspěšných kvalifikací postoupit do 
vyšší soutěže. V té době odešli Vobořil, Kolář, Bernard, Láďa Kučera, skončili Kříž, Maděra, Líkař. 
Zůstal Karel Borovička coby šéf, dále Láďa Nešpor a Zdenda Pernica a tehdy velmi mladí Martin 
Mareš, Luděk Šubert, Honza Mlejnek, Šulc, Bartoň, Melich, Ježek ml., trenérem byl tehdy 
Borovička. V roce 1992/93 to konečně vyšlo - po 18 letech si mužstvo vybojovalo postup do ligy. 
Po třech velmi úspěšných sezónách 1994/96 v národní lize se jeden rok hrále dokonce I. liga. Pak 
ale dochází, tak jak to již bývá, k útlumu, neboť tak vysoká soutěž je hodně o způsobu trénování a 
jeho intenzitě, psychice hráčů a jejich kolektivu. Původní kádr se neudrží pohromadě, odchází 
trenér Mareš, stejně jako hráčská opora a mimořádná volejbalová individualita Jan Mlejnek, končí 
Pekař. Trénování se tehdy ujal Láďa Nešpor jako hrající trenér. Po nevyrovnaných výkonech přišel 
sestup do krajského přeboru.
A tak se již přibližujeme do současnosti. Po dvou letech různých kvalifikací je Turnov nicméně opět 
v národní lize. K letošnímu roku se váže ještě jedna zásadní organizační změna. S půlročním 
předstihem před oficiálním vznikem krajů přešla naše družstva působící v krajských soutěžích, tj. 
dorost, ženy a muži B do kompetence Severočeského volejbalového svazu.
A co říci na závěr:
Nemyslíme jen na A družstvo mužů, které vždy bylo a asi ještě bude vévodícím prvkem v činnosti 
našeho oddílu. Mohu s potěšením konstatovat, že díky obětavosti Květika a Vlasty Šonských, Jany 
Beranové a Pepíka Špilinga postupně vychováváme budoucí hráče a hráčky od žáků a žákyň po 
dorost. Je třeby se zmínit o velmi dobré práci Mgr. Štrincla ze Střediska volného času a poděkovat 
mu za podporu při práci s mládeží.
Chci také z tohoto místa poděkovat starostovi města Turnova Ing. Hejdukovi za morální i finační 
podporu TJ Turnov a tím i našeho oddílu. Vždyť za několik posledních let vznikla další volejbalová 
hřiště, jako např. u II. ZŠ a velmi kvalitní hřiště u III. ZŠ.
Věříme, že současně nastartovaný rozvoj sdruženého sportovního areálu v bývalé Maškově zahradě 
ovlivní kladně i náš stánek volejbalu u sokolovny, jehož zkvalitnění je snem současné hráčské 
generace. Poděkování patří současnému sponzorovi oddílu Františku Zikudovi (majiteli stavební 
firmy), bez jehož pomoci by bylo jen těžko možné udržet činnost oddílu na stávající úrovni.
Jako jeden z největších oddílů TJ se již tradičně také snažíme podílet se i na společenském životě 
města. Např. volejbalový ples je v povědomí turnovské veřejnosti známou akcí a udržuje si stále 
vysoký kredit.
Když se rozhlédnu po tvářích Vás, kteří zde sedíte, tak si uvědomuji, že jsme byli vždy dobrá parta. 
Vždyť sem přijeli bývalí hráči a hráčky nejen z Turnova a blízkého okolí, ale prakticky z celé 
bývalé federativní republiky. A tak Vám přeji, abyste si z tohoto setkání odnesli ty nejhezčí 
vzpomínky. Věřím, že jednotlivé generace si mají co říci nejen o sportu, ale i o dění v Turnově a v 
osobním životě. Právě nyní máte příležitost se pobavit tak, jak je pro volejbalisty charakteristické.
Turnovskému volejbalu přeji do další padesátky především hodně aktivních hráčů a hráček, kteří 
mají k našemu krásnému sportu tu pravou sportovní lásku. Hlavně mu pak přeji příliv mladých lidí, 
kteří budou schopni udržet, či ještě výše pozvednout úroveň našeho sportu."

SKI klub Turnov

V letošním roce si připomněli členové 25 let trvání klubu. Jeho činnost začala v roce 1975 a hlavní 
aktivity byly směřovány k dětem a výuce zimním sportům. Hlavní akcí je každoročně zajištění 
lyžařské školy, která se koná po 6 zimních víkendů. Letos se přihlásilo na stovku dětí od 
předškolního věku do 15 let. O ně se stará početný technický personál a čtyři desítky cvičitelů 
včetně několika odborně vyškolených zdravotníků. Na závěr jsou pravidelně pořádány závody, 
které prověří výsledky absolvovaného výcviku. Velkou výhodou v tomto směru je, že SKI klub 
vlastní areál v Hluboké v Podještědí. Sem směřuje většinu svých aktivit včetně lyžařské školy. K 
dispozici jsou zde dva vleky a sjezdovka v délce 400 m. Zde děti nemusí čekat dlouhé fronty. V 



domečku se vaří čaj a polévka, je zde i sociální zařízení. SKI klub tak doplňuje mozaiku zájmových 
útvarů, které v Turnově nabízejí dětem aktivní trávení volného času.

Tělovýchovně sportovní klub - TSC Turnov
Předseda: Jiří Vele
753 členů, 6 oddílů

Organizace zahrnovala činnost 6 oddílů. Nejpočetnější byla základna Sportu pro všechny s téměř 
pěti stovkami členů. Skládala se z oddílů dětí, žáků, dorostenců i dospělých. Vedle běžné činnosti 
byly často pořádány volejbalové turnaje. Tradičně neújspěšnější byli judisté, kterých bylo v oddíle 
162, tedy o padesát méně než v minulých letech. Nejmladší byl oddíl florbalu, který vznikl v roce 
1999 a měl 10 členů. Oddíl horolezců (57) se rozhodl připojit se k TJ Český ráj Hrubá Skála, což 
byla především organizace tohoto zaměření. Umělá horolezecká stěna v hale v Turnově II bude 
horolezcům i nadále přístupná.

Fotbalový klub FK Turnov

Fotbalový klub se musel vypořádat, podobně jako mnohé další sportovní organizace, s následky 
letošní povodně, která zasáhla jak travnatý stadion, tak i škvárové hřiště. Díky brigádnickým 
hodinám členů klubu a finanční pomoci Českomoravského fotbalového svazu, Českého svazu 
tělesné výchovy a Města Turnova se podařilo uvést sportoviště do původního stavu. Opravena byla 
také střecha nad hlavní tribunou.
Sportovní činnost lze časově rozdělit do dvou polovin roku 2000. V té první byl jarní částí 
dokončen soutěžní ročník 1999/2000. Družstva působila v těchto mistrovských soutěžích:
- celek A mužů zvítězil v Okresní soutěži Semilska
- družstva dorostu, starších i mladších žáků hrála Východočeskou oblastní soutěž
- minižáci a elévové startovali v Pojizerské lize

V druhé polovině roku byl rozehrán soutěžní ročník 2000/2001. V Okresním přeboru Semilska byli 
muži A na prvním místě. Nově vzniklý B tým hrál Okresní soutěž Semilska. Ostatní družstva 
pokračovala ve výše uvedených soutěžích.
FK Turnov se trvale soustřeďuje na přípravu mládeže, a proto uspořádal pro mládežnická družstva 
několik halových turnajů. Hlavním cílem je návrat turnovského fotbalu na pozice, jaké míval v 
minulosti.

Tenisový klub Turnov
Předseda: Vladimír Jenčovský

Činnost klubu byla ovlivněna letošní povodní, která poničila kurty v Koškově ulici. Dlouho se zde 
držela voda, a tak teprve ve dnech 17. - 24. března bylo možné začít vyklízet bahno v budovách i 
před klubovnou a až potom z kurtů (13 kontejnerů). Tato práce trvala do 6. dubna, pak se začalo s 
navážením antuky - celkem 30 tun. Od poloviny dubna se postupně opět začalo hrát. Vše se 
podařilo zvládnout tak rychle díky aktivitě všech členů. Kdo nemohl odpracovat potřebné hodiny, 
poskytl finance. Pomohlo také Město při odvážení bahna i finančním příspěvkem ve výši 20 tis. 
korun, stejně jako další sponzoři.
Přes všechny technické problémy se dařilo i ve sportovní činnosti. Jednotlivá družstva se zúčastnila 
okresních soutěží, i když smíšené družstvo A nezopakovalo úspěchy z minulých let a obsadilo 



předposlední místo v oblastním přeboru. Prvním turnajem sezóny na vlastních dvorcích byl Okresní 
přebor jednotlivců (14. května), kde mezi dívkami zvítězila domácí hráčka Aneta Hradilová.
Letní turnajová série odstartovala VIII. ročníkem memoriálu Josefa Melicha, jehož se zúčastnilo 26 
veteránů. Nejprestižnější turnaj pořádaný oddílem byl III. ročník memoriálu Josefa Vávry (18. - 20. 
července). Zúčastnilo se ho 42 mužů a 20 žen, dva místní hráči však vypadli již v prvním kole.
Konec měsíce srpna patřil přátelskému utkání s tenisovým klubem Rahnsdorf Berlin, kde turnovští 
hráči zvítězili poměrem 15 : 3. O měsíc později se konal veteránský turnaj s holandskými přáteli z 
partnerského města Reeuwijk.

Slávie Zikuda Turnov (šachy)
Mgr. Petr Martin, předseda výkonného výboru reg. šachového svazu a TJ Slávie Zikuda Turnov

V současné době se v Turnově hrají šachy na neobvykle vysoké úrovni, zejména v soutěži družstev. 
Družstvo Slávia Zikuda Turnov se již několik let pohybuje v popředí tabulky 1. ligy Českého 
šachového svazu, v níž se účastní pouze 9 měst ČR. V letošním ročníku skončilo na 4. místě. 
Družstvo B se teprve na své regionální soutěže chystalo. Také v soutěžích jednotlivců obsazují 
členové přední místa regionálního přeboru (tj. okresu Semily a Jičín). Zatím je tato činnost 
zajišťována především díky sponzorství turnovské firmy ZIKUDA (výstavba vodovodů, 
kanalizace), díky níž také probíhají tréninková setkání zatím v hasičské zbrojnici na Daliměřicích. 
Stálá vlastní místnost však klubu chybí. Proto se také nerozvíjí činnost s mládeží, výchova nového 
členstva.

Orel Turnov

Další tradiční turnovský šachový klub Orel přesunul svou činnosti do Přepeř, když se sloučil s 
Jednotou Přepeře. V Turnově se totiž stále nedařilo nalézt vlastní klubovnu. V Přepeřích se usídlil 
Orel v čp. 109 jako nájemce v objektu patřícímu zdejší farnosti. Dům čp. 126 v Jiráskově ulici v 
Turnově byl pronajat TJ Turnov.
Oddíl uspořádal jarní a letní šachový turnaj, dětský turnaj a podílel se na organizaci střeleckých 
závodů v Chřibské.

Taneční a pohybová škola ILMA
144 členů
Vedoucí: Mgr. Ilona Šulcová

Již 10 let vychovává tato soukromá škola mladé tanečníky a jejich vedoucí připravuje soubory i 
jednotlivce k úspěšným vystoupením v mnoha soutěžích. Samozřejmě však nejde jen o soutěže, 
většina žáků zde získává dobré pohybové schopnosti a škola tak tvoří dobrou alternativu jiným 
druhům tělesné výchovy.
Žáci jsou rozděleni do sedmi souborů, a to podle věku i podle žánrového zaměření. Najdeme tu 
párové tance, ale i různé druhy disca, moderní break dance a elektric boogie.
Mladí tanečníci nechyběli na různých kulturních akcích v Turnově, jako byly např. Turnovské 
staročeské trhy. Škola však měla i samostatná vystoupení, jako např. v místním kině. Časté jsou 
také diskotékové programy v libereckém zábavním centru Babylon. Výjimečná akce byla 
připravena školou ve spolupráci se Střediskem volného času dětí a mládeže pro Mezinárodní den 
dětí. Jmenovala se "Tančí celý Turnov" a početná účast turnovských škol zajistila její zápis do 
Guinessovy knihy rekordů.
Soubory absolvovaly v tomto roce na 180 nejrůznějších vystoupení, časté byly soutěže nejen doma, 
ale i v zahraničí. V dubnu to bylo Mistrovství Čech v Benešově u Prahy (8 účastí ve finále), v 



červnu výjezd na MS juniorů v slovinské Portoroži, v září MS v hip hop v Německu, MS disco 
freestyle v Polsku a další. Všechny soutěže přinesly účast ve finále a samozřejmě i medailová 
umístění.



Kronika Města Turnova za rok 2000 - IX. OBYVATELSTVO

Počet obyvatel: 14.668

V letošním roce se v Turnově narodilo 170 dětí. První turnovskou občankou nového tisíciletí se 
stala Natálie Zárybnická. Narodila se ve zdejší porodnici 1. ledna v 10.45 hod. a její míry byly 52 
cm a 4,10 kg.

Statistické údaje o obyvatelstvu a sociálních poměrech:

Počet obyv. nad 60 let............... 2.972 (20%)
Počet obyv. do 15 let................ 2.487 (17%)
Počet obyv. 15 - 60 let.............. 9.209 (63%)
Aktivních obyvatel....................7.998 (55%)
Živnostníků.......................... 2.800 (19%)
Nezaměstnaných......................... 613 (4%)
Počet žen starších 55 let............ 2.240 (15%)
Počet mužů starších 60 let........... 1.190 (8%)
Celkem ...............................3.430 (23%)
Průměrný starobní důchod............. 5.430,-Kč
V panelových domech bydlí............ 4.800 obyv.(33%)

Sociální problematika:

spádová oblast MěÚ pro sociální dávky je 22.800 obyv.
Příspěvek na bydlení: cca 2.800 rodin (limit 1,6 živ. minima)
Sociální příplatek: cca 1.600 rodin (limit 1,6 živ. minima)
Přídavky na děti: cca 2.200 (trojnásobek živ. minima)
Sociální dávky na dorovnání hranice živ. minima: 130 rodin s dětmi, 230 nezaměstnaných

Počasí

I v roce 2000 se Turnovsko nevyhnulo mimořádným projevům počasí. Rok začal zcela průměrně, 
ale únor i březen přinesly nadprůměrné množství srážek. Právě březen se svým měsíčním úhrnem 
179 mm se u nás stal nejdeštivějším měsícem roku. Dvakrát se výrazně zvedla hladina Jizery. Ve 
čtvrtek 9. března a dny poté byly nejkritičtější. V noci byl vyhlášen II. stupeň pohotovosti, v 7 hodin 
ráno byl vyhlášen stav ohrožení. Po 20. hodině večer povodeň kulminovala, pak již začala hladina 
vody velmi zvolna klesat. Bouřka, kroupy, silný vítr - to vše způsobilo, že se Jizera vylila ze svých 
břehů takovým způsobem, že se mohla povodeň označit za "stoletou vodu". Od Dolánek byla 
zaplavena Luka a vodní příval proudil Trávnicemi přes ulici Palackého a Koňský trh, přívaly vody 
hučely pod mostem a valily se přes jez. Za dva dny voda opadla a zanechala za sebou milionové 
škody, zvláště ve firmách jako např. Juta, Trima, Polpur, poškozena byla sportoviště házenkářů a 
tenistů, pod železničním mostem u škvárového hřiště zela ve vozovce obrovská díra, garáže na 
Kotlerově nábřeží byly téměř po strop pod vodou, stejně tak i u škvárového hřiště. Krajířova ulice 
byla zcela zničena. Slibovaná vládní pomoc se nedostavila, škody na soukromém majetku i na 
městských budovách hradily alespoň částečně pojišťovny, poškozené komunikace byly opravovány 
z městského rozpočtu.
Krátce po takto deštivých týdnech přišel opačný extrém - měsíc duben s 34 mm srážek se stal 



nejsušším měsícem roku. Prakticky nezačalo jaro, ale náhle přišlo brzké a dlouhé léto, jaké jsme u 
nás dlouho nezažili.
Již v dubnu místní meteorologové zaznamenali 7 letních dnů s teplotou 25 C a teplé počasí trvalo 
nepřetržitě od 19. dubna do konce června. Naproti tomu počátek července moc teplý nebyl. Jinak 
ale další letní týdny byly vydařené.
Aby extrémům nebyl konec, v sobotu 27. května, v den konání Staročeských trhů a setkání 
turnovských rodáků, se po poledni přehnala přes jižní část Českého ráje mohutná bouře s 
krupobitím a silným větrem. Zejména v podtroseckých údolích napáchala značné škody a s 
konečnou platností ukončila několikasetletý život památné Semtínské lípy. V nejvíce postižených 
lokalitách spadlo 100mm srážek, v samotném Turnově naštěstí jen 11 mm. Silné bouře se přihnaly 
během léta ještě několikrát a způsobily další lokální pohromy. Oficiálně bylo letos v České 
republice dvakrát potvrzeno tornádo velké intenzity. Celkem bylo v Turnově zaznamenáno 36 dnů s 
bouřkou, osm dnů v dubnu a květnu.
Podzim se již naštěstí obešel bez dalších větších extrémů, bylo poměrně teplé počasí s průměrnými 
srážkami.
Zima přišla později, poprvé sněžilo až 16. prosince. Vánoční svátky byly sice mrazivé, ale bez 
sněhu.
Nejteplejším dnem roku byl 22. červen s teplotou 33,5 C. Nejnižší ranní teplota byla naměřena v 
prvním měsíci roku - 24. ledna, a to - 15,5 C.

Bezpečnost

Městská policie

Ani letos se nerozšířily zákonné možnosti působení městské policie. Navíc se v Turnově hromadily 
problémy související především s dopravou a nekázní řidičů. A zde právě městská policie mnohdy 
suplovala policii státní. Ta by totiž měla podle zákona daleko širší možnosti a mohla by přestupky 
řešit okamžitým zásahem v daleko větší míře.

Základní přehled o činnosti je možné získat z údajů ve výroční zprávě pro městské zastupitelstvo:

- Celkem bylo vyhledáno a řešeno 75 ks. autovraků, z toho 4 byly odtaženy, ostatní si majitelé na 
výzvu policie odstranili.
- Bylo odchyceno 60 zatoulaných psů, z toho 38 skončilo v útulku, ostatní byli vráceni majitelům.
- V průběhu roku bylo vybráno 75 poplatků za používání chodníků k reklamě apod.
- Odboru správy majetku bylo nahlášeno 72 komunikačních závad.
- Městská policie také doručuje zásilky pro soud, přestupkovou komisi, městský úřad - bylo 
doručováno 125 ks takových zásilek, z toho se 53 nepodařilo doručit.
- Bylo kontrolováno parkování na náměstí a z parkovacích automatů vybráno 370 tis. korun.
- Celkem policie řešila 3 tisíce dopravních přestupků, v 1.050 případech bylo použito tzv. "botičky", 
tzn. technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.
- Při 25 dopravních nehodách asistovala policie městská Policii ČR, zvláště než přijela výjezdová 
služba k řešení dopravní nehody. A někdy to trvalo i více hodin (dokonce až 4 hodiny).
- Svůj význam měla i schránka důvěry umístěná na budově městské policie a v Nádražní ulici. V 62 
případech byla využita k odevzdání nalezených klíčů, dokladů a peněženek.
- Policie zabezpečovala pořádek při kulturních a společenských akcích, jako např. staročeské i 
vánoční trhy, letos i při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí. Zde vyvrcholil bohatý program 
pro děti započatý v muzeu i na Střelnici. Na náměstí se sešly stovky dětí se svými rodiči, aby je 
pozdravil Mikuláš se svým doprovodem a za doprovodu několika muzikantů si zazpívali všichni 
koledy před blížícími se Vánocemi. Především se však všichni těšili na ohňostroj a rozsvícení 
krásného stromu. A právě při ohňostroji se stala dramatická příhoda, která naštěstí neskončila 



tragicky. Povoz tažený koňmi pana Johana z Přepeř, který přivezl na náměstí Mikuláše s anděly a 
čerty, se však zdržel na náměstí déle, než se předpokládalo. Když začal ohňostroj, koně, kteří 
kráčeli od františkánského kostela směrem dolů náměstím, se splašili a dali se do rychlého běhu. 
Policie se jim snažila autem přehradit cestu, vůz však zavadil u hotelu Korunní princ do zábradlí a 
málem se převrhl. Pan Johan spadl z kozlíku a na voze zůstal sedět jen jeho mladší kolega. Městská 
policie rychle majitele koní naložila a jela za povozem. Koně se podařilo uklidnit až za židovským 
hřbitovem u Dioptry. Pro ty, co vše viděli, a samozřejmě pro příslušníky městské policie, to byly 
opravdu dramatické chvíle. Ale jak jsem již poznamenala, naštěstí vše dobře dopadlo.

Policie ČR

Turnovské oddělení řešilo v oblasti trestné činnosti na Turnovsku tradičně především krádeže 
automobilů, vloupání do sklepů bytů, chat. Semilský dopravní inspektorát sem pak musel vysílat 
svou službu k nehodám, které se ovšem velice často a mnohdy skutečně tragické stávaly na úseku 
od Paceřic až k železničnímu přejezdu pod kopcem před Hodkovicemi. To však již bylo na území 
jiného okresu. Ale ani náš okres nezůstával pozadu.
V letošním roce došlo na silnicích semilského okresu k 1492 dopravním nehodám. Osm lidí bylo 
usmrceno, 53 těžce a 234 lehce zraněno. Hmotné škody přesáhly částku 41 mil. korun. Nejčastější 
příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky (806), dále to byla 
nepřiměřená rychlost (353), nedání přednosti v jízdě (182). Pověra uvádí jako "smolný den" pátek a 
kupodivu nejvíce nehod se stalo tento den (261).
Vyšetřovatelé pak jako největší turnovskou kauzu jistě řešili případy častých anonymů především 
tajemníkovi Ing. Žákovi a poškozování jeho majetku a vylepování hanlivých plakátů. K tomu pak 
přibyly také anonymy zasílané vedoucí odboru životního prostředí Ing. Janě Hadačové. No a v 
srpnu to byl požár garáží zastupitele Václava Zimy. Do Turnova přijížděl i okresní policejní ředitel 
a ubezpečoval zastupitelstvo a novináře, že policie vbrzku vše vyšetří. Ani do konce roku se však 
nic takového nestalo. Situace se snad uklidnila až po odjezdu Ing. Žáka na cestu do zahraničí.
K tomuto největšímu případu z turnovského místního dění pak ještě přidejme žaloby pana Kunetky 
na RTT za reportáž o Vesecku a radioaktivitě, což bylo p. Kunetkou označováno za šíření poplašné 
zprávy, žalobu Romského občanského sdružení v čele s panem Balogem na starostu za rasovou 
diskriminaci apod. Ačkoli by se tyto případy daly označit jako "turnovský folklór", bohužel moc k 
pobavení veřejnosti nesloužily a k normální klidné atmosféře ve městě nijak nepřispívaly. Naštěstí 
tu však byly i věci dobré. A tak v prvním roce tisíciletí život u nás plynul rychle, radostně i smutně, 
často ve spěchu asi stejně jako v jiných městech.


