
Kronika Města Turnova za rok 2001 - ÚVOD 
První rok nového tisíciletí přinesl Turnovákům události zcela běžné, ale zároveň jim připravil 
mnohé výjimečné chvíle. Přišly události radostné, ale i takové, které budily strach a obavy z 
budoucnosti. Postavme jen vedle sebe takovou výjimečnou slavnost, jako bylo otevření nové 
obchodní akademie a hotelové školy za přítomnosti B. J. Horáčka, jehož nadace věnovala na tuto 
stavbu 60 milionů korun, a za účasti mnoha významných hostů. Jaká symbolika se skrývala v díle, 
které změnilo vojenská kasárna, ještě před několika lety okupovaná sovětskou armádou, na místo 
určené ke vzdělávání mladé generace.
Uplynulo několik měsíců a svět zažil obrovský otřes. Teroristické letecké útoky na americké 
obchodní centrum a vojenské velení v Pentagonu zcela změnily smýšlení lidí. Obavy z budoucnosti, 
z ohrožení vlastních životů, se staly hlavním tématem dne. Také v Turnově se najednou začali 
obyvatelé zajímat o to, zda máme ve městě kryty, jaká je vybavenost plynovými maskami, jak se 
mají vlastně chovat v případě ohrožení, atd. Ale jak už to tak bývá, dny ubíhaly, strach polevoval, 
rozjitřené nálady se zklidňovaly a zase přišly běžné každodenní starosti. A jaké byly ty všední dny 
snad opět alespoň částečně ukážou následující stránky kroniky.

Zápis za rok 2001 obsahuje 291 stran.
Zpracovala kronikářka PhDr. Hana Maierová.
(Podklady pro kapitolu VI. věnovanou školství připravil Mgr. Dalibor Sehnoutka, člen letopisecké 
komise)



Kronika Města Turnova za rok 2001 - I. Zastupitelstvo, rada a 
ostatní orgány města

Zastupitelstvo se scházelo v pravidelných měsíčních intervalech s výjimkou prázdninové přestávky, 
od listopadu pak nově v sále SUPŠ, protože Střelnice již byla vzhledem k chystané rekonstrukci 
mimo provoz.
Jednacích bodů bylo jako vždy mnoho, ale k nejdůležitější problematice v tomto roce bezesporu 
patřila témata průmyslové zóny, prodeje městských bytů, regulační plány bytových zón, realizace 
zatím největší investice města domova důchodců či příprava další - rekonstrukce a dostavba 
Střelnice. Diskuze nad financemi byly asi nejbouřlivější nad výší zadluženosti. Zatímco v minulém 
roce došlo asi k největšímu rozporu s občany na téma výstavby sjezdu do Fučíkovy ulice, zvláště 
jižního, nyní to jistě bylo omezení zastavování v Hluboké a Sobotecké ulici a z toho plynoucí 
konflikt s tamními obchodníky.

17. ledna - neveřejné pracovní zastupitelstvo na počátku roku se již stalo samozřejmostí. Diskuze 
nad rozpočtem, objasňování jednotlivých položek - to byly záležitosti poměrně složité, a tak při 
takovémto neveřejném zasedání jim bylo možno věnovat více času.

30. ledna - program prvního veřejného jednání zastupitelstva města byl jako vždy obsáhlý - 
převažovaly otázky finanční a majetkové. Nejdůležitějším bodem bylo samozřejmě projednání a 
schválení rozpočtu na rok 2001. Vzhledem k tomu, že bylo první projednávání neveřejné, shrnul v 
úvodu starosta hlavní body především pro přítomné občany. Těch však jako vždy nebylo mnoho. 
Zastupitelů se však sešlo 26, což svědčí o jejich zodpovědném přístupu. Diskuze byla bohatá, 
padaly různé návrhy - např. pan Kunetka již tradičně navrhoval snížit finance pro vysílání 
Regionální televize Turnov, pan Jarolímek jako předseda TJ zvýšit o 500 tis. částku na sport atd. 
Nakonec však byla schválena jen změna navržená Dr. Pelcem - 300 tis. na zpracování studie řešení 
přírodního rekreačního areálu v Dolánkách. Rozpočet byl schválen 20 hlasy, proti byli p. Kunetka a 
p. Jenšovský, další se zdrželi. Nový střednědobý investiční úvěr ve výši 19 mil. korun byl schválen 
24 hlasy. Výše příjmů byla plánována na 312.567 tis., výdajů 328.326 tis., ve financování pak 
15.759 tis. korun. V těchto příjmech byl zahrnut dar Nadace B. J. Horáčka ve výši 60 mil. 
(rekonstrukce hospodářské budovy a kuchyně městské nemocnice a výdaje spojené s přípravou 
výstavby sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě), dále pak 57 mil. státní dotace na 
výstavbu domova důchodců.
V majetkových otázkách byl bezesporu nejdůležitější bod související s přípravou rekonstrukce 
Střelnice. Bylo schváleno znění dohod s majiteli stávajících garáží o náhradní výstavbě a budoucí 
výměně. Zastupitelé pak vyslechli informace o průběhu a přípravě velkých investic - domova 
důchodců, Střelnice, smuteční síně, areálu v Maškově zahradě a rekonstrukci Skálovy ulice - tedy 
akcí realizovaných odborem rozvoje města.
Přítomným byla také předložena aktuální zpráva o výsledku odpoledního jednání výběrové komise 
na druhou etapu zpracování studie areálu v "Maškovce", kdy mezi sebou soutěžili již jen turnovská 
firma Design 4 a pražští architekti Navrátil a Němcová. Výsledek hlasování dopadl ve prospěch 
Turnováků. Nikdo však netušil, že jejich práce bude ještě velmi složitá a dlouhodobá především 
vzhledem k zájmu, který byl o toto dílo ze strany pana Horáčka projevován.
Do budoucna směřovalo schválení zpracování regulačních plánů bytových zón, které jsou vytyčeny 
územním plánem. V Turnově byl poměrně velký zájem o bytovou výstavbu, a tak šlo o to vytvořit 
pro ni v jednotlivých územích jasný řád (sítě, komunikace, veřejné plochy). Vzhledem k 
soukromému vlastnictví pozemků to bude záležitost velice složitá a citlivá. Navíc budování sítí 
Městem bude pro velkou finanční náročnost také trvat hodně dlouho. Pro rozvoj Turnova a případný 
nárůst obyvatel by to byl krok velice významný.



7. března - V některých bodech navázalo toto jednání na lednové - všem přítomným, tedy i 
občanům, byla firmou Design 4 a jejími partnery představena vítězná studie na sportovně rekreační 
areál v Maškově zahradě. S další akcí - smuteční rozlučkovou síní- plánovanou vybudovat s pomocí 
Nadace B. J. Horáčka, souviselo projednání a schválení zadání změny územního plánu. Zde bylo 
nutné upravit rozsah biokoridoru podél Stebénky ve vztahu k rozsahu této stavby. Zároveň mělo být 
zohledněno možné budoucí vedení komunikace ve směru na Semily a Lomnici.
Každým rokem město dostávalo státní dotaci na opravy památek - letos to bylo 1.070 tis. korun. 
Památková komise navrhla rozdělení, které zastupitelstvo schválilo. Měla být podpořena oprava 
kubistického domu u nádraží (majetek Města - výměna střechy), kostela P. Marie, menší částku 
obdrží i vlastníci secesní vily v ul. 28. října na opravu cenné omítky.
V minulém roce bylo schváleno zřízení Hasičské jednotky města Turnova - nyní ZM schválilo její 
zřizovací listinu jako organizační složky města.

29. března - druhé jednání zastupitelstva v tomto měsíci mělo program opět bohatý. Celá hodina 
byla věnována tématu, které komise cestovního ruchu zpracovávaly celý minulý rok - byl to návrh 
koncepce rozvoje cestovního ruchu na Turnovsku. Materiál obsahoval vyhodnocení tzv. SWOT 
analýzy i vytyčení cílů a priorit, zpracován byl také krátkodobý program se specifikací konkrétních 
záměrů v jednotlivých oblastech cestovního ruchu - od organizační složky až po investice. 
Přítomnými zastupiteli byla koncepce hodnocena velice kladně a označována jako jeden z 
nejkvalitnějších materiálů předložený zastupitelstvu v poslední době. Jeden z kroků v naplňování 
této koncepce byl učiněn usnesením dubnového zastupitelstva - na městském úřadě byl zřízen 
samostatný odbor cestovního ruchu.
Tak jako byla minule věnována pozornost sportovnímu areálu, dostali tentokrát zastupitelé 
podrobnou informaci o zpracovávaných projektech na Střelnici, jaké změny proti studii nastaly, o 
probíhajícím územním řízení atd. Důležitým problémem jsou i finanční náklady, které dostávaly 
proti studii přesnější obrysy. Studie uváděla totiž odhad 100 mil. korun. Přes snahu o úspory bude 
tento odhad zvýšen minimálně o 50%. Další bod patřil budoucí průmyslové zóně Ohrazenice - 
postoje pana Šálka a Kousala, kterým se zde podařilo v minulosti koupit poměrně malé pozemky, se 
neustále měnily (tlak na rychlý postup Města střídal nezájem na realizaci), takže se zde situace stále 
měnila a hlavně komplikovala.
Bohatá diskuze byla věnována zprávě o činnosti Městské policie, kterou přednesl její velitel Jan 
Pelc. Stálé výtky patřily především malé aktivitě jejích příslušníků, dopravním problémům a 
nedostatečné součinnosti s Policií ČR. Na jedno z příštích jednání měl být pozván velitel státní 
policie, aby se v tomto bodě dohodla náprava. Musím ale konstatovat, že se to po celý rok 
nepodařilo a veškeré sliby státní policie, jako např. vypátrání pisatelů anonymních dopisů, zajištění 
samostatné hlídky dopravní policie pro Turnov (i s autem) zůstaly nesplněny. Dokonce bylo 
závěrem roku zrušeno na místním oddělení i kontaktní místo pro vydávání řidičských průkazů a 
další služby tohoto druhu.
ZM schválilo prodej jednoho z panelových bytových domů, což na základě výsledku výběrového 
řízení zajišťovala firma PZ Invest. Takovýto bod se v programu jednání letos objevil ještě 
několikrát.

26. dubna - v letošním roce bylo hodně pozornosti věnováno problematice územního plánování - 
tentokrát byla schválena změna územního plánu, kde se měnilo funkční využití některých lokalit 
především potřebných pro výstavbu sportovního areálu v Maškově zahradě, některé lokality v 
Mašově, na Daliměřicích a Bukovině byly posouzeny a změněny na vhodné pro bytovou výstavbu.
Hodně pozornosti bylo již tradičně věnováno zprávě o činnosti městské nemocnice, která byla 
přednesena dvěma zastupiteli - Ing. Slámou a MUDr. Hrubým, tedy ředitelem této městské 
příspěvkové organizace a jeho náměstkem.
Pozornost vzbudila i problematika RTT, především funkčnost zvolené rady pro RTT a případně její 
obměna a doplnění, stejně tak pozornost byla věnována i nově navrhovaným členům redakční rady 
Hlasů a ohlasů. Nedošlo se k závěru a zastupitelé byli vyzváni, aby návrhy na nové členy obou rad 



předložili na příštím jednání. Tam se však nakonec došlo k tomu, že rada pro RTT byla zcela 
zrušena.
Podle nového zákona o obcích zastupitelstvo zvolilo již dříve dva výbory - finanční a kontrolní. 
Nyní byly schváleny jejich jednací řády.
Zcela výjimečně byl na základě usnesení rady zastupitelstvu předložen návrh vzešlý z jednání 
komise. Jednalo se o úplný zákaz zastavení v Hluboké ulici a Sobotecké ulici ve vymezené době (7 
- 17 hod.), a to v zájmu zlepšení již téměř kritické situace v průjezdnosti touto ulicí a celým centrem 
města. ZM po dlouhé diskuzi tento návrh schválilo s platností od 29. června, aby se obchodníci 
mohli dostatečně připravit a informovat své dodavatele. Jaká vlna odporu se pak zvedla, to asi 
nikdo nečekal. Petice, jednání u starosty, vystoupení obchodníků na zastupitelstvu. Kupodivu 
zůstali zastupitelé v názoru na tuto záležitost dosti jednotni, až na zastupitele O. Grunda, který 
oproti tomuto dubnovému projednávání později změnil názor ve prospěch obchodníků.
31. května - první bod jednání byl věnován rozboru hospodaření za rok 2000 a prvním rozpočtovým 
změnám v letošním roce. V příjmové části dosáhly městské finance částky 392.137 tis., ve výdajích 
424.493 tis. korun. Z toho je zřejmé, že financování činilo 32.356 tis. korun. Příjmy byly vysoké, 
ale je nutno uvést, že dar Nadace B. J. Horáčka Českému ráji činil 132.341 tis. (obchodní akademie, 
nemocnice) a státní dotace na domov důchodců 15.000 tis. korun. Příjmovou stránku měl obohatit i 
schválený prodej 15 tisíc akcií České spořitelny (122 Kč za 1 akcii).
Rozpočtové změny byly v příjmech schváleny ve výši 2.111 tis. Kč, ve výdajích 2.943 tis.a ve 
financování 832 tis. korun.
Financím byl věnován ještě jeden bod - jako každoročně byly rozděleny menší finanční příspěvky 
různým žadatelům - tentokrát například Konfederaci politických věznů, Sdružení zdravotně 
postižených, TJ Český ráj, nově také např. paní Dudové, která provozovala útulek pro kočky.
Od loňské povodně věnoval pozornost této problematice vedoucí odboru vnitřních věcí pan 
Hovorka a nový pracovník, velitel požární jednotky obce pan Černý. Zastupitelstvo však prozatím 
zamítlo předložené návrhy na zpracování povodňového modelu Jizery a vybudování odlehčovacího 
kanálu od Luk k malému mostu. Bylo však schváleno věnovat částku 500 tisíc korun na vylepšení 
technického vybavení požární jednotky.
Rušnou diskuzi vyvolala zpráva MUDr. Eckerta a Ing. Kanclíře o průběhu výstavby domova 
důchodců. Z ní totiž vyplynula potřeba navýšení finančních prostředků - na samotnou stavbu bude 
vyčerpána státní dotace ve výši 88 mil., a tak z prostředků města se budou muset hradit všechny 
další náklady (projekty, vybavení). Bude to znamenat téměř 18 mil. korun. Aby totiž město nepřišlo 
o státní dotaci, byly použity původní projekty a ty teprve pak byly upraveny podle záměru 
ohlášeného na ministerstvu, tedy vybudování moderního komplexu zdravotních a sociálních služeb. 
Nakonec bylo schváleno uzavření dodatku smlouvy se stavební firmou ve výši 88 mil. korun, 
ostatní se mělo řešit až následně a především hledat úspory.
Další krok zastupitelstva se týkal investice, která měla být zahájena v příštím roce. Byla to 
rekonstrukce s dostavba Střelnice. Aby došlo k úspoře na dani z přidané hodnoty, a ta měla být při 
nákladech 150 mil. korun asi 10 mil. korun, měla se stát investorem obchodní organizace, plátce 
DPH. Zastupitelstvo schválilo návrh na založení společnosti s ručením omezeným Kulturního 
centra Turnov.
Jedním z hlavních návrhů odboru správy majetku bylo odkoupení pozemku od pana Maye, 
pokračovatele významné brusičské firmy, který žil se svou matkou v Argentině. Pod hlavním 
městským hřbitovem, měla s přispěním nadace pana Horáčka vyrůst smuteční rozlučková síň.

27. června - zastupitelé schválili opět poměrně důležité majetkové kroky. Prodej pozemků na 
průmyslové zóně u Ohrazenic na výstavbu nového střediska Správy a údržby silnic umožní vymístit 
tuto organizaci z Trávnic. Po letech se podařilo prodat staré kino - dražba přinesla městu 6,2 mil. 
korun a nový majitel Vítězslav Sekanina (také člen rady města) zde chtěl vybudovat obchodní 
centrum s malými krámky, kavárnou apod. Schválením výkupu soukromého pozemku, na němž 
ležela část parkoviště pod Valdštejnem, získá Město možnost v budoucnu přebudovat tuto lokalitu 
na další významné východisko turistických cest. Stejně významné bylo i vykoupení pozemku pod 



táborovou základnou v Krčkovicích, o němž se jednalo s majiteli několik let.
Mezi finanční problematikou se objevilo    přijetí střednědobého úvěru ve výši 18,7 mil. korun i 
rozpočtové změny.
V souvislosti s novým zákonem o obcích byly zastupitelstvu předloženy nové zřizovací listiny 
všech městských příspěvkových organizací.
Mezi podněty členů zastupitelstva byl MUDr. Berndtem předložený problém zákazu zastavení v 
Hluboké a v Sobotecké ulici v denních hodinách, který vzbudil značný odpor zdejších obchodníků. 
MUDr. Berndt, který v této lokalitě bydlí, upozorňoval
na těžkosti a u některých objektů na nemožnost zřízení přístupu ze zadních traktů. Hned první dny 
však ukázaly, že i toto jednoduché opatření velmi významně zlepšuje průjezdnost obou 
frekventovaných ulic.

30.srpna - výše uvedený problém se stal jedním z hlavních bodů jednání zastupitelstva na konci 
srpna. Ve vyhrocené diskuzi zde vystoupili zástupci obchodníků z Hluboké a Sobotecké ulice. 
Jejich návrhy na obnovení dřívějšího stavu, tj. možnost zásobovat obchody i během dne, však 
nenašly u většiny zastupitelů kladnou odezvu. Hlasovat ve prospěch stávajícího omezení nebylo v 
napjaté atmosféře jednoduché. Odbor správy majetku dostal ale za úkol prověřit možnosti přístupu 
k obchodům ze zadních traktů. To se bohužel nepodařilo.
Kromě běžných majetkových kroků (pozemky, byty), schválili zastupitelé jeden neobvyklý návrh. 
Byl to dar partnerskému městu Jawor ve výši 100 tisíc korun na opravu vzácného kostela 
"pokoju" (míru). Následovala prohlídka stavby domova duchodců.

25. září - Program prvního poprázdninového jednání již byl obsáhlý jako obvykle. Opět přišla na 
řadu protipovodňová problematika. Zastupitelé byli informováni o zvýšené povodňové aktivitě ve 
dnech 10. a 11. září - naštěstí Jizera pouze zahrozila, sešla se povodňová komise, ale k vážnějšímu 
ohrožení nedošlo. Odbor vnitřních věcí také uspořádal v městském divadle na počátku září setkání s 
občany z území města ohrožovaném povodní v městském divadle, aby byly projednány aktuální 
otázky povodňového plánu. Z 350 pozvaných přišla jen jedna pětina, ale přesto jednání za účasti 
místostarostky a pozvaného odborníka bylo i tak dost rušné. Požární jednotka obce byla vybavena 
alespoň jednoduchou základní protipovodňvou technikou, byly nakoupeny pytle a zřízena deponie 
písku.
Na průmyslové zóně se pro spory s panem Šálkem a Kousalem stále nedařilo pokročit v jednání o 
odkoupení pozemku od soukromých vlastníků a následných výměnách, které by sjednotily 
pozemky pro budoucí investory. Zastupitelstvo proto zrušilo původní usnesení o výše uvedených 
transakcích a schválilo samostaný postup Města bez ohledu na jmenované pány.
Další usnesení se týkala ukončení existence příspěvkové organizace Turnovské kulturní středisko a 
převodu úkolů i majetku na nově založené Kulturní centrum Turnov, s.r.o.

25. října - zastupitelstvo v úvodu schválilo nové stanovy pro Vodohospodářské sdružení Turnov, 
které muselo být přetransformováno na dobrovolný svazek obcí dle nového zákona o obcích.
Tak jako byly nedávno schvalovány nové zřizovací listiny příspěvkových organizací, nyní byly 
zastupitelstvu předloženy zřizovací listiny organizačních složek města, dřívějších rozpočtových 
organizací. Základní umělecká škola byla převedena z rozpočtové organizace na organizaci 
příspěvkovou, od 1.ledna s právní subjektivitou, a to na základě pokynu ministerstva školství v 
souvislosti s připravovaným rušením okresních úřadů.
Velké diskuze opět vzbudila navrhovaná transakce, díky které by se Město stalo vlastníkem 
židovské synagogy v Krajířově ulici. Šlo o výměnu městského domu v Palackého ulici za 
synagogu, která se nacházela ve vlastnictví soukromého majitele (ten ji získal dražbou v malé 
privatizaci). Poprvé byl návrh předložen na červnovém jednání, ale nepodpořila jej potřebná 
většina. Byla to věc složitá, a tak se dokonce zdržel hlasování i např. Jiří Mašek, člen památkové 
komise. Tentokrát byl návrh majetkového řešení doplněn o všechny hitorické souvislosti a 
zamýšlenou budoucnost této památky. Majetková výměna byla nakonec schválena, ale ještě dlouho 



se o této věci diskutovalo, např. ve Spolku rodáků, i psalo v novinách. Například pan Kunetka 
tvrdil, že jediným dobrým řešením by bylo odkoupení synagogy a následné zbourání městského 
domu před ní. Na to však majitel synagogy nechtěl přistoupit a navíc toto uspořádání domů mělo 
svůj historický vývoj.
Novou etapu ve výstavbě bytových domů měla znamenat smlouva s investičními společnostmi, 
přičemž Město mělo vložit do stavby státní dotaci, o kterou usilovalo.
V minulosti se již několikrát diskutovala možnost udělování čestného občanství a vždy se narazilo 
na otázku, komu bylo toto občanství uděleno v minulosti, zda to byli lidé hodní tohoto titulu a zda 
se máme k tomuto oceňování vracet. Proto byl také z archivních materiálů pořízen soupis (viz 
příloha), ale bylo odsouhlaseno, že jde jen o informaci a ne o nějaký podklad k odebírání čestného 
občanství. Mrtvým lidem by bylo z právního hlediska také těžko nějaké občanství odebírat. 
Zastupitelstvu však byl vedením města předložen ještě jeden návrh, a to každoroční udělování ceny 
obce včetně finanční odměny 100 tisíc korun. Inspiraci jsme mohli načerpat v polském Jaworu. 
Návrh byl schválen, takže od příštího roku by se mohlo toto oceňování konat po vyhodnocení 
návrhů. Jako vhodné datum byla vybrána oslava vzniku republiky 28. října.
Starosta jako předseda sportovní komise předložil návrhy na lepší financování sportu ve městě, ale 
vzhledem k tomu, že zatím nebyl přehled o možnostech příštího rozpočtu, návrh neprošel.
V diskuzi předložil pan Grund jeden problém, který řešila rada města - jednalo se o žalobu na 
městského policistu pana Herouta, kterému skončila nájemní smlouva v domě U Raka, on nepřijal 
náhradu a dům měl být demolován vzhledem k rekonstrukci Střelnice. Návrh pana Grunda, aby byla 
stažena žaloba pro právní pochybení města, však získal podporu pouze pouze dvou hlasů.
29. listopadu - V letošním roce byla zahájena práce na regulačních plánech bytových zón na 
okrajích města (Hruštice, Vrchhůra, Daliměřice). Zatupitelstvu byly předloženy připomínky a 
stanoviska dotčených orgánů a vlastníků. Věc to nebyla jednoduchá, vždyť navrhované 
komunikace, biokoridor apod. se dotknou soukromých pozemků a omezí tak možnosti jejich 
majitelů. Zvláště ti byli přítomni a někteří přímo vystoupili se svými připomínkami v diskuzi. 
Jednotlivé připomínky byly projednány, některé byly přijaty, jiné odmítnuty.
Významný pokrok nastal v průmyslové zóně. Poté, co zastupitelstvo schválilo samostatný postup, 
nastal zásadní obrat v postoji pánů Kousala a Šálka. Takže nyní zastupitelstvo mohlo schválit 
všechny majetkové transakce - koupě, prodeje i výměny tak, jak byly zcela na počátku 
naplánovány.
Velký časový prostor byl poskytnut největší městské příspěvkové organizaci, městské nemocnici, 
aby její zástupci obšírně mohli prezentovat výsledky práce jednotlivých oddělení a informovat o 
problémech, se kterými se tato instituce potýká.
Zastupitelstvu byl na závěr osvětlen záměr na rozšíření CHKO Český ráj a vysvětlena souvislost se 
záměrem na zápis skalních měst Českého ráje na Seznam UNESCO.

13.prosince - poslední zastupitelstvo v roce mívá program kratší, předložená problematika bývá 
jednodušší. Tentokrát však tomu tak zcela nebylo. První bod byl věnován obsáhlému materiálu 
kulturní komise, který měl tři části. Vzbudil poměrně širokou diskuzi a zároveň byl hodnocen jako 
kvalitní. Zastupitelstvo nejdříve schválilo koncepční zásady pro oblast kultury města Turnova, bylo 
blíže seznámeno s problémy městských kulturních institucí a výsledky jejich činnosti. Poslední část 
byla věnována zprávě o činnosti a podpoře kulturních spolků ve městě. Následně byla schválena 
aktualizovaná pravidla pro poskytování finančních prostředků na činnost spolků a kulturní akce. 
Tak jako dosud, měla tyto prostředky rozdělovat kulturní komise.
Následovala zpráva o protipovodňových opatřeních provedených v závěru roku (zvláště o vytvoření 
odvodňovacího kanálu u garáží při cestě k Nudvojovicím) a o těch, která byla plánována pro příští 
rok. Další informace patřila nové legislativě, která má souvislost s povodněmi.
Významné byly body věnované financím - výhled na další roky, rozpočtové provizorium, 
majetkové přesuny pro městské organizace i poslední rozpočtové změny v tomto roce.
Starosta znovu předložil návrhy na financování sportu. Návrh byl schválen, ovšem bez konkrétních 
položek, které by předem zastupitelstvo zavazovaly k navýšení financí v rozpočtu pro příští rok.



Rada města

17. ledna - první bod jednání byl věnován přípravě rekonstrukce a dostavby Střelnice, tak jako ještě 
mnohokrát v tomto roce. Tentokrát byl projednán a schválen návrh na majetkové řešení garáží, které 
stojí v místech, kam bude stavba zasahovat. Jednalo se o 19 majitelů, pro něž budou postaveny nové 
garáže a pak vyměněny.
Z majetkové tematiky byla asi nejdůležitější změna stanoviska Města na prodej bytů bez pozemků 
vzhledem k novým legislativním podmínkám, podle nichž se měly bytové domy, a to i velké 
paneláky, prodávat pouze s pozemky. Rada dostala informaci o stále nekončícím restitučním sporu 
o majetek Des Fours Walderodeho a tím stále zablokovaných pozemcích na Rohozecku.
Po zprávě lesního hospodáře Ing. Tomsy o stavu lesů v roce 2002 následovala rušná diskuze o 
výsledku hodnocení výběrové komise na údržbu městské zeleně v příštích třech letech. Firma DIKE 
dala o 800 tisíc korun nižší finanční nabídku než dosavadní partner Města Jan Hájek. I když se Ing. 
Pekař snažil předložit argumenty, že tato nízká cena je nereálná, rada těsnou většinou návrh 
výběrové komise schválila.

14. února - rada schválila výsledky hospodaření městských organizací včetně čerpání rezervního 
fondu hradu Valdštejna na rekonstrukční práce. Následně byl schválen i výsledek výběrového řízení 
na projekt rekonstrukce klasicistního domu na prvním nádvoří. Vítězem se stal ateliér 
renomovaného odborníka na opravy památek doc. ing. akad. architekta Václava Girsy.
Rada schválila zřízení místa pracovníka pro úsek požární a protipovodňové ochrany. Na základě 
výběrového řízení byl přijat pan Arnošt Černý, který se pak osvědčil. Personální tematiky se týkaly 
i některé z dalších bodů. Do funce ředitelky nové městské příspěvkové organizace Zdravotně 
sociální služby Turnov byla jmenována Ing.Milena Tomášková, která se doposud věnovala práci v 
chráněných dílnách občanského sdružení FOKUS. Ve výběrovém řízení byla nejlepší. Méně 
příjemná byla zpráva o zpronevěře finančních prostředků vybíraných za používání veřejných 
prostranství mladým pracovníkem odboru správy majetku. Celá záležitost byla nahlášena policii. 
Dost neuváženě se snažil tomuto mladíkovi pomoci vedoucí odboru vnitřních věcí. Vzhledem k 
odpovědnosti úředníků městského úřadu vůči veřejnosti byla rada nekompromisní. Vedoucí byl 
dočasně odvolán z funkce a teprve po půl roce byl vzhledem k vždy kvalitní práci znovu jmenován.
Zajímavý a obsáhlý byl materiál zpracovaný odborem správy majetku o bytech v majetku města, 
dlužnících, o budoucnosti holobytů a sociálních bytů.

21. března - po více než měsíční přestávce byl program rady hodně nabitý. Finance byly tentokrát 
projednávány ve vztahu k městským organizacím. Byly diskutovány hlavně zvyšující se náklady na 
jejich provoz. Nakonec dostala vedoucí finančního odboru paní Staňková za úkol připravit před 
projednáváním rozpočtu pro příští rok návrhy na úsporná opatření s ohledem na budoucí možnosti 
městského rozpočtu. Toto téma se objevovalo v diskuzi téměř každý rok, inicioval je obvykle Ing. 
Pekař, Ing. Sekanina nebo předseda finanční komise pan Rambousek. Odpovědní pracovníci 
městského úřadu každoročně s vedoucími organizací o jednotlivých položkách jejich rozpočtu 
bezesporu diskutovali, ale nějaké nové koncepční přístupy se nalézt nepodařilo.
V dalším bodě jednání byl Technickým službám schválen nákup nového vozidla na svoz 
komunálního odpadu i záměr na přístavbu a rozšíření sociálního zázemí a šaten pro zaměstnance. 
Poté byly projednány návrhy OSM na drobnější opravy městských komunikací. Městskému 
majetku byly věnovány i další body. V rozpočtu se totiž nenašly milionové částky potřebné na 
dokončení opravy sokolovny v Mašově, a tak měla proběhnout jen nejnutnější oprava v prostoru 
restaurace, aby mohl být co nejrychleji obnoven její provoz a získán nájemce. Bylo schváleno 
navýšení nájmu nebytových prostor (o 3,9%) a záměr spolupráce s reklamní firmou Barth Media z 
Pardubic při výstavbě autobusových čekáren. Pro některé investiční akce byl již schválen dodavatel, 
a tak se mělo co nejdříve začít s realizací - byly to např. stavební úpravy v čp. 5 na náměstí pro 
Základní uměleckou školu, vodovod a plyn v Turnově - Benátkách a památkovou komisí 



prosazované zahájení rekonstrukce kubistického domu u nádraží (střecha a krov).
Nově vyhlašovaná výběrová řízení se týkala budoucích největších investic města - zajištění 
technického dozoru investora pro rekonstrukci Střelnice, zpracování projektové dokumentace 
sportovně - rekreačního areálu v Sobotecké ulici (jak se ukázalo, byl tento krok zatím hodně 
předčasný, protože ani do konce roku nebyly dokončeny úpravy na studii, které věnoval 
neobvyklou pozornost sám mecenáš pan Horáček). Současné investici - výstavbě domova 
důchodců, byla věnována následující aktuální informace.
Paní Dudová, pracovnice odboru kontroly, předložila radě obsáhlý materiál shrnující jednotlivé 
problémy nově připravovaných zřizovacích listin městských příspěvkových organizací. Tyto listiny 
musely zahrnovat všechny nové souvislosti navazující na novou legislativu.
V zájmu lepší organizace práce městského úřadu, který nyní řídil tajemník Ing. Šmiraus, byl radě 
předložen k projednání a schválení nový organizační, kompetenční a podpisový řád.

4. dubna - Během letošního roku se odbor rozvoje města intenzivně věnoval zpracování regulačních 
plánů bytových zón. Radě byly předloženy výstupy z projednávání připomínek ke konceptu. Takto 
dopracovaný koncept měl být podkladem pro veřejné projednávání. Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o tři lokality s celkovou rozlohou asi 15O ha, nebude celý proces jednoduchý a potrvé minimálně 
rok. Vzhledem k tomu, že se pro tuto privátní výstavbu budou muset budovat sítě, bude tato účast 
města finančně hodně náročná. Město v těchto souvislostech bude muset zvažovat etapizaci 
jednotlivých lokalit. Pak opět následovaly informace o průběhu investic - domova důchodců, 
rekonstrukce Skálovy ulice i sportovního areálu.
Zatímco minule byla rada informována o nutnosti přerušit rekonstrukci sokolovny v Mašově, nyní 
předložil starosta požadavek sportovní komise s TJ Turnov na rekonstrukci sokolovny v 
Daliměřicích. Tuto akci podporoval i člen rady Ing.Pekař, který v této čáti města bydlí a zná potřeby 
zdejších příznivců sportu. Výsledek však mohl být zatím jen takový, že akce byla doporučena do 
"zásobníku" případných rozpočtových změn.
Další bod byl věnován protipovodňové problematice, kterou se po loňských zkušenostech poměrně 
intenzivně zabýval vedoucí odboru vnitřních věcí Zdeněk Hovorka a následně pak nový pracovník 
A. Černý.
Již v minulém roce rada projednávala, ale neschválila návrh na posílení pracoviště městského 
informačního střediska, následně pak organizační změnu v činnosti vytvořením samostatného 
odboru cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo schválilo v rámci strategie rozvoje 
cestovního ruchu tento záměr, byl návrh radě opětovně předložen. S účinností od 1. května bylo 
schváleno zřízení nového odboru cstovního ruchu včetně potřebného posílení o jednoho pracovníka. 
Do funkce vedoucí byla jmenována dosavadní vedoucí městského informačního střediska Ing. Pavla 
Bičíková. Její kvalitní práce tak do budoucna dostala oporu i v odpovídající organizační struktuře.

25. dubna - v tomto měsíci se sešla rada města již podruhé a opět byl program jednání značně 
nabitý.
Po několikerých diskuzích byl navýšen počet pracovníků sociálního odboru o jednoho, schválen byl 
i pracovník pro informační centrum a podatelnu městského úřadu, naopak nebylo vyhověno stejné 
žádosti vedoucí finančního odboru, a to i přes její snahu osvětlit nárůst a složitost práce tohoto 
odboru. Spolu s minulým navýšením pracovníka v nově zřízeném odboru cestovního ruchu dosáhl 
nyní počet pracovníků městského úřadu 64.
Při minulém zasedání rada potvrdila na návrh hodnotící komise ve funkci ředitele I. základní školy 
Mgr. Josefa Rytíře, tentokrát ve funkci vedoucího hradu Valdštejna pak Ladislava Kouckého.
Odbor správy majetku předložil plán údržby městských objektů, informaci o probíhající 
rekonstrukci čp. 5 (pro ZUŠ) včetně schválení navýšení finančních prostředků pro úpravu 
koncertního sálu. Pro bytovou výstavbu bylo důležité schválení výsledku výběrového řízení na 
sdružení finančních prostředků a zajištění výstavby. Odbor dostal také za úkol provést analýzu 
stávajícího bytového fondu, a to nejen pro jednání rady, ale i zastupitelstva města. Zároveň měly být 
dokončeny letošní rozsáhlé prodeje městských nájemních bytů v panelových domech do konce září.



V souvislosti s příznivým vývojem rozpočtu byl radě předložen návrh na rekonstrukci městského 
informačního střediska na náměstí - rada schválila zařazení této akce do návrhu rozpočtových změn. 
Diskutovalo se také o tom, jak zajistit základní využití Dolánek (schváleno umístění mobilních WC, 
zprovoznění dětského bazénu a dokončení úpravy vstupu do Jizery).
Rada v rámci přípravných prací pro rekonstrukci Střelnice schválila výběrové řízení na firmu, která 
by postavila náhradní garáže v ulici 28. října i v areálu stávajících garáží v sousedství Střelnice.
Velký prostor v jednání této rady byl věnován hospodaření velkých městských organizací - Městské 
teplárenské, s.r.o., Technických služeb, s.r.o. a příspěvkové organizace Městské nemocnice. Byly 
projednány a schváleny audity, výroční zprávy, vypořádání případného zisku, hlavní investiční 
záměry. Dozorční rady dostaly do příštího roku za úkol předložit návrh osnovy výročních zpráv, aby 
jejich závěry měly pro radu větší a jasnější vypovídací hodnotu.
Obšírnou diskuzi vyvolaly další dva body programu. Byla to budoucí úloha a poslání Rady pro 
Regionální televizi Turnov včetně jejího složení. Další materiál byl věnován podobnému orgánu - 
redakční radě Hlasů a ohlasů. Nakonec rada města přijala usnesení předložit tuto problematiku k 
rozhodnutí zastupitelstvu města, které by také mělo rozhodnout o personálním složení obou rad.
Vzhledem k důležitosti byly tentokrát předloženy radě návrhy vzešlé z jednání dopravní komise. 
Jednalo se o zlepšení průjezdnosti centrem města. V zájmu řešení navrhla komise radikální opatření 
- zákaz zastavení během dne v Sobotecké a Hluboké ulici. Vzhledem k tomu, že se tento návrh 
dotkne značného množství obyvatel, zvláště obchodníků, rada se rozhodla předložit tuto záležitost k 
rozhodnutí zastupitelstvu města.

16. května - radě města byla předložen jako jeden z bodů předložena možnost alespoň částečného 
řešení majetkových vztahů v průmyslové zóně. V této době totiž pánové Šálek a Kousal výjimečně 
projevili zájem urychlit průběh jednání a vyměnit pozemky s Městem, aby zde mohli začít podnikat. 
Rada však s tímto řešením nesouhlasila a dala za úkol odboru správy majetku intenzivně jednat se 
třemi soukromými vlastníky (dva členové rodiny žili v zahraničí) o odkoupení. Ale až na začátku 
příštího roku získalo tímto krokem Město většinu pozemků, uskutečnilo plánované výměny s výše 
jmenovanými a zároveň začalo jednat s investory.
Do budoucna směřoval i další krok. Rada v minulosti řešila možnost odkoupení domu čp. 238 v 
Sobotecké ulici, aby tím vznikla možnost jeho demolice a narovnání i rozšíření hlavní příjezdové 
komunikace do centra Turnova. Bylo také rozhodnuto zařadit do návrhu rozpočtových změn 
vybudování autobusové zastávky u hotelové školy (bývalých kasáren) a směrem do města posunout 
zastávku k "hudební škole" v Husově ulici. Urychlení záměru bylo navrhováno vzhledem k tomu, 
že se podařilo prosadit u Okresní správy silnic opravu celé Žižkovy ulice. Město se pak mělo 
připojit novým chodníkem naproti hotelu Karel IV. K větším opravám na městských komunikacích 
měla patřit Alšova ulice, schody s hroutící se zdí u Svěrácké brány. Po vypracování kompletní 
studie schválila rada vyhlášení výběrového řízení na výrobu šipkového orientačního systému a 
příjezdových tabulí. Nakonec byla pro realizaci vybrána firma Cité, s.r.o.Zlín, která zpracovávala i 
studii, spolupráce však nebyla nejlepší a práce končily až o Vánocích.
Po letech se rada opět vrátila k možnosti odprodeje bývalého městského kina na Trávnicích (první 
usnesení zastupitelstva v této věci bylo přijato již v roce 1992).
Rada ještě projednala zprávu o dosavadní i plánované činnosti Sdružení Český ráj a na závěr 
schválila výsledek výběrového řízení na tvorbu grafických podkladů pro vznik digitální technické 
mapy města. Tuto pro město důležitou zakázku získala pardubická firma Geovap.

13. června - rada nejdříve zrušila svou kontrolní komisi vzhledem k tomu, že na základě nového 
zákona o obcích pracoval i kontrolní výbor zastupiteltva v podstatě s týmiž členy.
Rada se znovu vrátila k problematice nových zřizovacích listin příspěvkových organizací, nyní jí 
byl předložen již návrh vlastního znění. Nové byly především vazby k majetku, upraven byl i 
způsob péče o budovy, které měly být pronajaty. Vše pak mělo s konečnou platností projednat 
zastupitelstvo města.
Velitel požární jednotky, která již měla 15 členů, předložil zprávu o postupném vybavování 



nejnutnější výstrojí a technikou i o odborném zaškolování. Toto přípravné období by mělo skončit v 
závěru srpna.
Důležité materiály v programu rady se tentokrát týkaly rozvoje města. Byla schválena vítězná 
firma, turnovský Projekt Profes, na technický dozor při rekonstrukci Střelnice, rada schválila 
vypsání výběrového řízení na zpracování regulačního plánu průmyslové zóny Vesecko a vypsání 
výběrového řízení na studii přírodního rekreačního areálu v Dolánkách jako řešení schválené v 
souvislosti s ukončením existence tamního koupaliště. Odbor dostal za úkol předložit zastupitelstvu 
podnět ke změně územního plánu za účelem rozšíření rozvojových ploch u plánovaného průtahu 
I/10 od bývalých pekáren k Rohozci a severozápadně od výše zmíněné průmyslové zóny. Dalším 
úkolem bylo jednání o výkupech domu čp. 238 a 450 v Sobotecké ulici v zájmu koncepčního řešení 
této komunikace.
Z majetkových věcí rada projednala záměry, které pak byly předloženy zastupitelstvu - výměnu 
městského domu v Palackého ulici za synagogu a záměr prodeje pozemku v průmyslové zóně 
Ohrazenice pro SUS Semily na výstavbu nového areálu. Tím by pak konečně mohlo dojít k přesunu 
tohoto zcela nevhodného provozu z centra města na Trávnicích. Dále byla schválena firma Syner 
Liberec jako vítěz výběrového řízení na přestavbu vestibulu městského kina.
Starosta Ing. Hejduk předložil souhrnnou informaci o připravovaných investicích Nadace B. J. 
Horáčka Českému ráji. V této souvislosti rada rozhodla svolat jednání rozšířené o členy komise pro 
výstavbu sportoviště v Sobotecké ulici.
Městská teplárenská Turnov, s.r.o., zařadila do programu návrh na novou cenu tepla, a to na 412,50 
Kč. Je to navýšení pouze o 1%, přičemž cena plynu stoupla o 6,7%. Společnost dostala za úkol 
rozdíl kompenzovat z vlastních zdrojů a cenu pro obyvatele již více nenavyšovat.
Poslední bod se týkal nově zakládaného Kulturního centra Turnov, s.r.o.. Byl jmenován první 
jednatel společnosti Václav Feštr, dosavadní ředitel příspěvkové organizace, a dozorčí rada.

18. července - přestože byly prázdniny, rada měla bohatý program jednání. Početné byly návrhy 
odboru správy majetku na různé pronájmy. Byla projednána informace o průběhu rekonstrukce 
vestibulu a sociálních zařízení kina - bylo rozhodnuto, že proti původním předpokladům bude 
realizována i druhá etapa akce, která zahrnuje i novou pokladnu a především kinokavárnu. 
Rozhodnutí souviselo i s výhodným prodejem bývalého kina, kdy Město získalo proti 
předpokládaným 3 milionům dokonce 6,2 mil. korun. Navíc bylo také schváleno výběrové řízení na 
položení nového povrchu levostranného chodníku v Palackého ulici včetně veřejného osvětlení.
Jeden z bodů navržených odborem správy majetku přinesl v budoucnu ještě mnohé problémy. 
Jednalo se totiž o uprázdnění bytu v domě U Raka (čp. 1401), který měl být v budoucnu zbourán, 
aby uprázdnil místo novému náměstíčku a komunikaci u rekonstruované Střelnice. Poslední byt zde 
obýval pan Herout, městský strážník, se svou manželkou. Nájemní smlouva s Městem byla 
uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 7. 2001. Vzhledem k tomu, že pan Herout nepřijal nabízený 
jiný byt, rada souhlasila s ukončením nájemní smlouvy bez náhrady, pokud on své stanovisko 
nezmění. Na pana Herouta pak byla podána žaloba na vyklizení bytu, ale okresní soud celou věc 
nevyřešil ani do příštího roku, kdy se mělo začít se stavbou. Město pak spolu s KCT, s.r.o., bylo 
nuceno hledat dohodu. Byl to zajímavý, ale pro město nepříjemný doklad fungování našeho 
soudnictví. Se Střelnicí souviselo i schválení výběru dodavatele na výstavbu náhradních garáží, a to 
firmy Status Turnov. Obdobně tomu bylo i se schválením smluv s Nadací B. J. Horáčka Českému 
ráji o přijetí nadačních daru na přípravné práce na rekostrukci Střelnice a výstavbu smuteční síně. 
Hlavním bodem týkajícím se Střelnice však bylo usnesení o vypsání veřejné obchodní soutěže na 
největší investiční akci Města v příštích letech - rekonstrukci a dostavbu kulturního zařízení 
Střelnice. Bez příslibu daru nadace ve výši 130 mil. korun by si Turnov takovou stavbu ze svého 
rozpočtu nikdy nemohl dovolit.
S budoucností výstavby jižního sjezdu z průtahu od Prahy I/35 do Fučíkovy ulice souvisela 
informace s možností výstavby náhradního domu v prostoru bývalých kasáren nad penziony. Odbor 
rozvoje města dostal za úkol zadat zpracování studie v několika variantách, aby budoucí zástavba v 
této prozatím kvalitně urbanisticky řešené čtvrti byla co nejlepší.



Opět až během roku byl radě předložen návrh na jednu investiční akci v městské nemocnici. Byla to 
rekonstrukce rehabilitačního oddělení. Vzhledem k stávajícímu neutěšenému stavu rada rozhodla, 
že je to návrh oprávněný, ale bude realizován až s ohledem na vývoj rozpočtu. Při rozpočtových 
změnách na konci září tuto akci v hodnotě téměř 4 mil. korun zastupitelstvo schválilo.
Radě byla také předložena jako vždy obšírná zpráva o vydávání měsíčníku Hlasy a ohlasy 
Turnovska, rada schválila dosavadní hospodaření a využívání finančního příspěvku města i složení 
nové redakční rady.
Finančnímu odboru bylo konečně po několikerém odmítnutí schváleno navýšení počtu pracovníků o 
jednoho.
Schválením pronájmu Agentuře Mateřídouška v novém Středisku volného času dětí a mládeže byla 
v Turnově zavedena nová služba. Po dvě dopoledne v týdnu měly maminky možnost svěřit své 
malé ratolesti do péče Mgr. Hofmanové a vyřídit si potřebné záležitosti bez nároku na čas ostatních 
členů rodiny nebo sousedů.

15. srpna - Významná část tohoto jednání byla věnována velkým městským organizacím. První dva 
úvodní body jednání rady obsahovaly zprávy jednatelů o činnosti dvou nejmladších městských s.r.o. 
- Kulturního centra a Městské sportovní. U první to byly především informace o činnostech a 
problémech spojených s ukončením existence TKS a realizací všech legislativních a organizačních 
kroků spojených se založením organizace nové. Následovala také informace o přípravě 
rekonstrukce Střelnice. Jednatel Městské sportovní Jiří Vele dostal za úkol prověřit možnosti letního 
zprovoznění krytého bazénu na Výšince s využitím venkovních odpočinkových ploch.
Další projednávanou městskou organizací byly Zdravotně sociální služby. Diskuze se týkala 
především hodnocení činnosti organizace v prvním roce její existence a jejího budoucího rozšíření o 
domov důchodců. Byly schváleny dle návrhu sociální komise na základě příslušných vyhlášek 
navržené sazby za služby poskytované v penzionech pro důchodce.
Následně byl schválen podrobný plán investičních akcí Městské teplárenské, s.r.o., ve výši 800 tis. 
korun.
V této souvislosti proběhla diskuze o majetkových vazbách mezi Městem a jeho s.r.o. Starosta s 
vedoucí finančního odboru Drahomírou Staňkovou dostali za úkol stávající stav prověřit a předložit 
návrh na aktualizované řešení těchto důležitých vztahů.
V oblasti krizové problematiky rada schválila zřízení bezpečností rady města a uložila panu 
Černému předložit rozbor příslušných zákonů a vyhlášek s informací o úkolech z nich vyplývajících 
pro Město.
K důležitým bodům programu patřilo i schválení některých výběrových řízení - výběr firmy na 
rekonstrukci sídla Městského informačního střediska a přístavby zázemí Technických služeb, s.r.o. 
(v obou případech zvítězila turnovská firma Lebeda, s.r.o.), vyhlášení výběrového řízení na 
projektovou dokumentaci chodníku v Palackého ulici a studii celkové rekonstrukce Nádražní ulice. 
K velkým investicím směřovalo schválení veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby smuteční 
síně a schválení výběrového řízení na TDI při této stavbě. O samotné realizaci však mělo být 
rozhodnuto až v příštím roce na základě známých konkrétních finančních částek.
Informativní charakter měly body o dokončení knihy o Turnově a o reformě veřejné správy.
O neutuchajících problémech s dopravním omezením v Sobotecké a Hluboké ulici svědčila petice 
občanů požadujících obnovení možnosti zastavení pro zásobovatele prodejny Domino. Rada však 
byla v tomto bodě neústupná.

12. září - k prvnímu bodu programu, který byl věnován archeologickým výzkumům v Maškově 
zahradě i požadavku na navýšení finanční částky vzhledem k velkým vrstvám zeminy, která 
zakrývala archeologické vrstvy, byli přizváni pracovníci muzea, Dr. Prostředník a Dr.Jakouběová. 
Výsledky výzkumu byly skutečně zajímavé, první bronzy na území Turnova dokonce unikátní, a tak 
bylo stanoveno, aby v budoucím areálu byla řešena i kvalitní prezentace těchto objevů z nejstarší 
historie města.
Vedoucí odboru rozvoje města seznámil členy rady se studiemi, které řešily zástavbu v Terronské 



ulici nad penziony. Bylo však rozhodnuto učinit výběr až podle stanoviska komise pro rozvoj města. 
Následně byl vybrán jako nejvhodnější návrh turnovské firmy Profes Projekt, s autory pak byly 
dořešeny ještě některé úpravy.
Pro dětské centrum byl schválen dodavatel schodišťové plošiny pro malé klienty odkázané na 
invalidní vozík. Dále rada schválila zpoplatnění Havlíčkova náměstí zavedením parkovacích 
automatů. Toto opatření mělo napomoci uvolnění centra města. Odbor správy majetku dostal za 
úkol řešit majetkové vztahy na parkovišti u autobusového nádraží, aby tam mohlo být do budoucna 
zřízeno hlídané parkoviště a bylo tak více využíváno.
Na základě nového zákona o obcích musela rada nově jmenovat předsedy komisí. Při té příležitosti 
také projednala aktuální složení jednotlivých komisí, když někteří členové ztratili zájem o práci v 
nich.

17. října - Uplynul téměř rok od zprovoznění průtahu I/35 a vzhledem k tomu, že trvaly či se 
projevily některé problémy, byli přizváni do jednání rady zástupci investora a Okresní hygienické 
stanice v Semilech. Byly vzneseny připomínky především ke stále trvající hlučnosti, špatné kvalitě 
asfaltového povrchu, chybějícímu reflexnímu značení na vozovce, nedostatečné péči o zeleň atd. 
Investor v této souvislosti argumentoval tím, že stát dal nakonec souhlas s II. jakostním stupněm 
asfaltového povrchu i s chystaným zlepšením protihlukových stěn (v hodnotě 7 mil. korun). 
Světelné značení prý nebylo předmětem dodávky a jeho pořízení je již věcí správce. Rada města v 
této souvislosti uložila tajemníkovi Ing. Šmirausovi, aby na konci roku 2002 zabezpečil jednání 
všech zúčastněných složek a byla provedena komplexní kolaudace po třech letech provozu. Dále 
měl jednat s vedením Správy a údržby silnic v Semilech o provedení zmiňovaného značení a 
průběžné údržbě zeleně, která nebyla dobrou vizitkou Turnova.
Na žádost III. základní školy bylo povoleno čerpání rezervního fondu ve výši 700 tis. korun na 
modernizaci počítačové učebny a úpravy kabinetu chemie. Organizací města se týkaly inásledující 
body. Byl projednán podkladový materiál ke zpracování zřizovacích listin organizačních složek 
obce stejně jako byly nedávno obdobně projednávány zřizovací listiny příspěvkových organizací.
Pak přišly opět na řadu společnoti s ručením omezeným. Byla schválena organizační struktura a 
počet pracovníků Kulturního centra, Městské teplárenské byla pro příští rok schválena oprava 
kogenerační jednotky na Výšince. Také městské nemocnici byl schválen plán investic na rok 2002 s 
tím, že jejich finanční zabezpečení bude zařazeno do návrhu rozpočtu. Organizace Nempra, s.r.o., 
založená městskou nemocnicí, měla dosud dva jednatele. Rada schválila, aby jeden z nich, ředitel 
nemocnice Sláma, z této funkce odstoupil a společnost by měla jednatele pouze jednoho.
Na základě přijatých pravidel projednala rada výsledky hodnotících komisí a potvrdila ve funkci 
ředitelky knihovny Danuši Altovou a ředitele kina Miloše Kerpla.
Novým problémem bylo nakládání s ornicí, která se během několika let nahromadila z probíhajících 
staveb a nyní rada projednala návrhy odboru životního prostředí na její odprodej soukromým 
zájemcům i okolním obcím.
Bytové výstavbě mělo do budoucna prospět uzavření smlouvy na sdružení finančních prostředků s 
firmami vybranými ve výběrovém řízení na zajištění výstavby vícebytových jednotek.
Již několikrát diskutovanou a odkládanou byla otázka reklam na veřejném zařízení. Během roku se 
objevily problémy s neukázněnými firmami, které své plakáty vylepily, kde jen to bylo možné 
(prodej koberců, cirkusové představení apod.). Finanční postih byl vymahatelný jen se značnými 
problémy. Chyběl řád a pravidla, i když doposud hlavním provozovatelem reklamních ploch byl A. 
Šrajer se svou firmou Corap. Rada nyní schválila vyhlášení výběrového řízení na provozovatele.
Již delší dobu bylo projednáváno případné navýšení počtu strážníků městské policie, nyní bylo 
schváleno zvýšení o dva a vypsáno výběrové řízení.
V letošním roce také vypršela dvouletá smlouva na zajištování regionálního televizního vysílání. 
Předběžná jednání starosty s dosavadním partnerem, firmou Aspera, nepřinesla zásadní výsledky, a 
tak dostal starosta za úkol vypsat výběrové řízení na zabezpečení televizního vysílání v příštím 
období.



7. listopadu - dva významné okruhy v programu listopadové rady byly sociální záležitosti a péče o 
zeleň. Kromě jmenování komise Zdravotně sociálních služeb Turnov byl diskutován návrh sociální 
koncepce města. Názorově rozdílnou diskuzi vyvolal především bod týkající se rekonstrukce tzv. 
štábu v kasárnách pro potřeby chráněných dílen a bytů, to vše pod správou občanských aktivit typu 
Fokusu. Vzhledem k tomu, že se již dříve objevila také možnost objekt prodat firmě, která by jej 
přestavěla na byty, zvažovalo se přesunutí chráněné dílny Fokusu do prvního poschodí městského 
kina. Sociální komise v této souvislosti dostala možnost koncepci dopracovat a znovu ji nejdéle do 
poloviny příštího roku předložit k projednání. Rada dále projednala první návrhy na kritéria pro 
přijímaní obyvatel do nového domova důchodců s tím, že by k jejich nastěhování mohlo dojít na 
přelomu srpna a září příštího roku. Kritéria byla doporučena po diskuzi dopracovat tak, aby byla co 
nejtransparentnější a minimalizovaly se problémy při výběru.
Tradiční obsah měla zpráva lesního hospodáře Ing.Tomsy. Jeden bod však tentokrát vzbudil živou 
diskuzi. Byly to problémy s rekultivací skládky na Kadeřavci, kde bylo otázkou, zda firma, která 
byla vybrána ve výběrovém řízení, prováděla po výsadbě také náležitou a předepsanou péči.
Na základě zprávy o průběhu prací v Metelkových sadech dostala vedoucí odboru životního 
prostředí Ing. Sedláková za úkol sledovat s Ing.Tomsou stav po rekonstrukci a vyhodnotit následně 
s projektantem a zhotovitelem díla úroveň provedených prací. To vše se odvíjelo především od 
problémů, které během prací v kvalitě díla vznikly.
Tajemník úřadu Ing.Šmiraus připravil pro radu obsáhlý materiál o reformě veřejné správy, tak jak je 
zatím připravena v návrzích Ministerstva vnitra. Pro města, kterým by měla přinést významné 
povinnosti od počátku roku 2003, však tato reforma zatím znamenala mnoho neznámých.
Dlouho očekávaný byl materiál o reklamách z pohledu stavebního úřadu, ale jeho vedoucí Ing. 
Zakouřilová žádné návrhy na jejich regulaci zvláště v centru města však nepřinesla.
Na základě provedeného výběrového řízení, které nepřivedlo před výběrovou komisi žádné nové 
kvalitní adepty, byl ve funkci velitele městské policie potvrzen její dosavadní představitel Jan Pelc.

22. listopadu - program rady byl tentokrát kratší, protože od 17 hodin na něj ještě navazovalo 
pracovní zastupitelstvo věnované diskuzi nad návrhy regulačních plánů bytových zón.
Rada nejdříve projednala ceny za svoz komunálního odpadu pro příští rok (vzhledem k zvýšení 
plateb na skládce a v liberecké spalovně). Složitější již byla diskuze nad návrhem Technických 
služeb s.r.o. na zpoplatnění sběrných dvorů a nad novými zákonnými možnostmi zavedení nového 
systému zpoplatnění sběru komunálnho odpadu. Většina obcí zaváděla podle nového zákona o 
odpadech platbu na obyvatele, která mohla dosáhnout výše až 500,- Kč. Vzhledem k tomu, že se 
stávající systém zatím v Turnově osvědčil, ale byl finančně náročný (dotace z městského rozpočtu 
již přesáhla 3 mil. korun), pověřila rada komisi pro životní prostředí a odbor, aby připravila návrhy 
na změny v systému s ohledem na nové zákonné možnosti.
Rada mimo jiné projednala první informace o návrhu rozpočtu pro příští rok a vyslechla informaci 
starosty o neúspěšném výběrovém řízení na zabezpečení televizního vysílání.

12. prosince - poslední jednání rady v roce bylo tak jako po celý rok stejně obsáhlé. Starosta s M. 
Čejkovou informoval členy rady o průběhu prací na rekonstrukci čističky odpadních vod a 
úspěšném dokončení jednání se státem, kdy se podařilo ze 70% zabezpečit financování z různých 
zdrojů včetně fondu Evropské unie.
Rada byla také informována o ceně vodného a stočného, kterou stanovilo Vodohospodářské 
sdružení Turnov pro rok 2002, a to ve výši 36,-Kč. Na návrh Městské teplárenské, s.r.o., byla 
schválena cena tepla ve výši 419,- Kč (nárůst o 1,6%).
Jeden z bodů programu se týkal městské nemocnice. Radu překvapila informace o zvýšení počtu 
pracovníků, a to bez předchozího projednání a schválení, jak je u městských příspěvkových 
organizací povinné. Ředitel proto dostal za úkol předložit radě komplexní rozbor vývoje v roce 
2001 a plánu na příští rok. V nemocnici vzbudil tento krok poměrně velkou nevoli, protože byl 
považován za zásah do samostatného rozhodování.
Po dlouhém a složitém hodnocení bylo uzavřeno jednání výběrové komise pro výběr dodavatele na 



akci Rekonstrukce a dostavba kulturního zařízení Střelnice. V hodnocení byla těsně první hrádecká 
firma První regionální společnost, ale rada nakonec vybrala za vítěze pražskou firmu Metrostav, a.s. 
Její nabídka totiž byla o téměř 10 mil. nižší než u předchozí firmy. Následně došlo k odvolání proti 
tomuto výsledku ze strany První regionální, ale ta naštěstí nakonec své rozhodnutí změnila a 
odvolání stáhla. Přesto tento vývoj znamenal značnou komplikaci v přípravách největší městské 
investice.
Obsáhlý informační materiál předložil radě odbor správy majetku - přehled o uskutečněných 
investičních akcích, analýzu bytového fondu, přehled o pozemkovém majetku města a výsledky 
analýzy stavu mostů v majetku Města.

Po posledním letošním jednání rady města se její členové sešli na krátkém posezení. V přátelské 
diskuzi bylo mnohými z nich konstatováno, že je potěšitelné, jak byly více či méně náročné 
problémy řešeny se snahou o věcnost a politická příslušnost členů zůstávala stranou. Myslím si, že 
to leccos napovídá o vzájemné komunikaci v tomto nejvyšším článku komunální samosprávy.

Komise rady města

Komise v letošním roce prošly aktualizací personálního složení vzhledem k tomu, že někteří 
členové docházeli na jednání minimálně. Bylo to do značné míry i pochopitelné a omluvitelné, 
protože některé komise se scházely častěji a přinášely tak nemalé nároky na čas zúčastněných, a to 
bez nároku na finanční odměnu (kromě předsedy).
Navíc rada na svém dubnovén zasedání schválila jednací řád komisí, který reagoval na nový zákon 
o obcích 138/2000 a mimo jiné vyžadoval nadpoloviční účast členů, aby byla komise 
usnášeníschopná. Nejednou se stalo, že jednání bylo z tohoto důvodu hned na počátku ukončeno.

Komise pro dopravu - byla nově ustaveným poradním orgánem rady a sešli se v ní nejen zástupci 
města, ale i policie (včetně dopravní), ČSAD Semily, Technických služeb atd. Její význam se brzy 
ukázal, protože zvládala na místě velice rychle projednat návrhy, které by jinak musely být řešeny s 
každou institucí zvlášt. Jednalo se např. o umístění přechodů pro chodce, dopravních značek apod. 
Jedním z nejzásadnějších návrhů komise byl zákaz denního zastavení v Hluboké a Sobotecké ulici.

Komise pro správu majetku, komise pro rozvoj města - stále častěji byla svolávána společná 
jednání, aby se komise mohly vyjadřovat především k důležitým problémům města. Jednalo se 
především o hodně náročné připomínkování regulačních plánů bytových zón, problematiku velkých 
investic, průmyslové zóny apod.

Komise sociální - spolu odborem MěU předložila radě v závěru roku návrh sociální koncepce 
města. Vzhledem k tomu, že zahrnoval i přestavbu tzv. štábu na dům pro sociální občanské aktivity 
a šlo o řešení finančně náročné i netradiční (viz kapitola V.), nebyla tato koncepce schválena a 
komise dostala za úkol její dopracování a nové předložení. Stejně tak tomu bylo i u pravidel pro 
přidělování lůžek v novém domově důchodců.
Komise se běžně zabývala přidělováním bytů v penzionech, vyjadřovala se k složitým případům, 
které řešil odbor, diskutovala protidrogovou tematiku.

Komise pro nemocnici - na pravidelných schůzkách přímo v nemocnici předkládalo vedení různé 
problémy týkající se především financování zdravotní péče ze strany VZP a účasti Města na rozvoji 
této největší městské příspěvkové organizace.

Komise kulturní - významným tématem byla aktualizace pravidel pro přidělování finanční podpory 
na pořádání akcí a činnost kulturních spolků na území Turnova. V druhé polovině roku byla členy 
komise diskutována a připomínkována koncepce kulturní politiky města předkládaná předsedkyní a 



vedoucím odboru. Spolu se zprávou o činnosti kulturních organizací a rozdělením podpory v roce 
2001 byl celý materiál schválen na posledním letošním jednání zastupitelstva města.

Komise památková - v letošním roce její práce trochu polevila. Požadavek na aktualizaci Programu 
regenerace městské památkové zóny přednesený místostarostkou na počátku roku zůstal zatím 
nesplněn.

Komise sportovní - kromě pravidelného rozdělování financí z městského rozpočtu předložila 
komise zastupitelstvu na říjnovém jednání nové návrhy na způsob podpory sportu, jejichž přijetí by 
znamenalo dvoumilionový nárůst oproti letošnímu roku. Větší částky měly jít i do oprav 
sportovních zařízení, které však byly v majetku jednotlivých klubů. Nutno ale v této souvislosti říci, 
že na tyto účely věnovala sportovním organizacím letos Nadace B. J. Horáčka Českému ráji téměř 
10 mil. korun. Výše uvedený návrh v zastupitelstvu po bouřlivé diskuzi neprošel i přesto, že se 
starosta jako předseda spolu s dalšími sportovci o jeho schválení velice snažili. Nakonec byl 
materiál znovu předložen v prosinci. Navrhované záměry byly schváleny, ale bez konkrétních 
finančních částek. Ty budou stanoveny až v rámci projednávání budoucího rozpočtu.

Komise pro výchovu, vědu a vzdělávání - během roku se komise vyjadřovala k pravidelným 
tématům, jako byly kratší prázdniny během roku, koordinace provozu družin, ředitelská volna apod. 
Členové komise byli požádáni o spolupráci na zajištění mezinárodního sportovního setkání dětí z 
partnerských měst, vyjadřovali se k navrhovanému řešení nových prostor ve Středisku volného času 
a k jeho plánovaným aktivitám.

Komise cestovního ruchu
Komise byla rozšířena o několik starostů okolních obcí, kteří se již podíleli na dopracování 
Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Turnovsku. Po schválení tohoto materiálu zastupitelstvem 
komise účinně podpořila vznik samostatného odboru i zařazení rekonstrukce do městského 
rozpočtu. Členové komise diskutovali o výsledcích prvních etap zpracovávaného Programu rozvoje 
cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, připomínkovali propagační aktivity připravené 
pro turistickou sezónu.

Komise finanční a finanční výbor zastupitelstva (nově jmenován na základě nového zákona o 
obcích) - členové řešili klasické problémy - rozpočet, úvěry, rozpočtové změny. Stanoviska komise 
byla vždy hodně důležitá pro jednání rady i zastupitelstva.

Komise kontrolní a kontrolní výbor - byly řešeny úkoly dle plánu i podněty, nejčastěji jako vždy 
předkládané panem Kunetkou. Komise se zabývala hlavně prověřováním finančních nákladů na 
některé diskutované akce. Jedním z témat bylo např. dodržování územního plánu stavebním 
úřadem. Výsledky objevily některé chyby při povolování staveb, ale především z doby minulého 
vedení. Současná vedoucí Ing. Zakouřilová takové problémy již nemá.

Bezpečnostní rada obce - tento nový orgán byl do určité míry svým posláním trochu podobný 
povodňové komisi, ovšem s daleko širší působností. Byl jmenován radou města na srpnovém 
jednání, tedy o měsíc dříve než došlo k tragickému teroristickému útoku v New Yorku. Zřízení 
bezpečnostní rady ukládal krizový zákon č. 240/2000 o krizovém řízení. Krizovým řízením se 
obecně rozuměl souhrn řídících činností se zaměřením na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních 
rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením 
určitých krizových situací, které ale nesouvisely s obranou ČR vůči vnějšímu nebezpečí. Mohlo 
tedy jít o takové události jako byly přírodní katastrofy, velké ekologické či průmyslové havárie 
apod.
Bezpečnostní rada obce měla do budoucna projednávat a schvalovat opatření zajišťující 



připravenost města na tyto mimořádné události. Bude se jednat např. o krizový plán, plán evakuace 
osob, vyhodnocení připravenosti jednotlivých složek města na krizové situace apod. Rada se sešla v 
letošním roce jednou, aby projednala hlavní úkoly své činnosti. To již bylo v době po výše 
zmíněných teroristických útocích a v době, kdy ochrana obyvatelstva byla živě diskutovaným 
tématem. Proto rada dala jako první úkol odpovědným pracovníkum prověřit zajištění civilní 
obrany na území města Turnova.
Členy bezpečnostní rady byli jmenováni: Ing.Milan Hejduk (předseda rady), MUDr. Vladimír 
Eckert a PhDr. Hana Maierová (místostarostové), Ing. Miroslav Šmiraus (tajemník MěÚ), Václav 
Jágr (velitel Hasičského záchranného sboru v Turnově), pplk. Vladimír Studnička (velitel Policie 
ČR v Turnově), Arnošt Černý (velitel Jednotky požární ochrany Turnov), Jan Pelc (velitel Městské 
policie Turnov).

Městský úřad

V roce 2001 rada města schválila počet pracovníků městského úřadu ve výši 64. Toto číslo bylo 
však naplňováno postupně a prozatím ne v této plné výši. O jednu pracovnici byl posílen sociální 
odbor, po opakovaných žádostech i finanční odbor. S novým pracovníkem se počítalo i pro 
informační centrum radnice a podatelnu, o dva policisty měla být posílena městská policie, ale k 
tomu po celý rok nedošlo, nenašli se vyhovující adepti.
V tomto roce byl zřízen jeden nový odbor - odbor cestovního ruchu v čele s Ing. Pavlou Bičíkovou. 
Měl dvě oddělení, jedno s úkolem rozvoje cestovního ruchu a regionální spolupráce, kam byla 
přijata nová pracovnice Ing.Eliška Gruberová. Druhým oddělením bylo Městské informační 
středisko.
Naopak dlouhodobě zůstával oslaben odbor rozvoje města po odchodu mladého pracovníka Ing. 
Janouška. Personální výměna proběhla i na počítačovém pracovišti.
K dalším změnám došlo v umístění pracovišť. Odbor rozvoje města získal dostatečné prostory v 
prvním poschodí, na jeho místo v nejvyšším patře se přestěhoval odbor školství, kultury a sportu. 
Dva odbory se nakonec přesunuly do objektu ve Skálově ulici, který byl před několika lety pro 
takové účely rekonstruován. Jednalo se o živnostenský úřad a odbor sociálních věcí, což mělo 
opodstatnění vzhledem k zdejšímu umístění pracoviště sociálního referátu okresního úřadu. 
Pracovníka se zcela novou náplní činnosti získal i odbor vnitřních věcí. Byl to pracovník 
odpovědný za požární ochranu, hasičskou jednotku obce a krizovou problematiku. Městský úřad 
také poměrně často využíval nabídky úřadu práce a zaměstnával mladé praktikantky, což bylo 
výhodné, protože odtud plynuly i mzdové prostředky.
První rok provozu zaznamenalo i nově vybudované informační centrum úřadu spojené s 
podatelnou. Občané zde mohli získat informace od zkušeného pracovníka, důchodce Jana Hájka, 
bývalého vedoucího odboru vnitřních věcí. Občanům zde byl k dispozici internet a mohli tu také 
získat veškeré formuláře z jednotlivých odborů.
Internetové stránky Města, které byly postupně vylepšovány a obohacovány, se staly již nedílnou 
informační platformou, kterou využívalo sále více uživatelů.
Na závěr zmiňme ještě jednu drobnost. I letos se podařilo pokračovat v příležitostných menších 
výstavách v prvním poschodí radnice. Na jaře to byly fotografie Mgr. Karla Bárty, ředitele III. 
základní školy, s ekologickou problematikou, na podzim pak výstava, kterou Správa CHKO Český 
ráj před tím připravila pro letní sezónu v informačním středisku na Věžáku a která se týkala 
aktuálního tématu "UNESCO a skalní města Českého ráje". Barevné fotografie a zajímavé texty 
zaujaly jak příchozí občany, tak pracovníky městského úřadu.



Kronika Města Turnova za rok 2001 - II. ROZPOČET

Rozpočet města na rok 2001 byl jako vždy nejdříve projednáván ve vedení města, ve finančním 
výboru a finanční komisi a poté byl po předchozím neveřejném projednání schválen na veřejném 
zasedání Zastupitelstva města Turnova dne 30. ledna 2001. Usnesení zastupitelstva znělo:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města Turnova v příjmové části ve výši 312.567 tis. Kč, ve 
výdajové části ve výši 328.326 tis. Kč a ve financování 15.759 tis. Kč. Zároveň bylo schváleno 
přijetí střednědobého úvěru do 19 mil. korun.
Veřejné projednávání rozpočtu, i když měli možnost zastupitelé diskutovat v týdenním předstihu na 
neveřejném jednání, bylo jako vždy poměrně obsáhlé. Starosta představil základní kapitoly 
rozpočtu jak pro zastupitele, kterých se dostavilo 26, tak pro přítomné občany. Rozpočet byl 
postaven tak, aby zahrnul provozní výdaje, významné investiční akce a přitom udržel zadluženost 
maximálně do 60 mil. korun. Samozřejmě se počítalo i s mimořádnými příjmy především z prodeje 
bytů. Pan Kunetka připravil své podrobné připomínky k jednotlivým položkám v písemné podobě, 
aby mohly být založeny k archivovaným podkladům pro jednání zastupitelstva. Zvláště rozporoval 
položku 2 mil. korun určenou na vysílání RTT, dále pak finance týkající se hospodaření Městské 
teplárenské Turnov, s.r.o. atd.. Další návrhy na změny, o nichž se jednotlivě hlasovalo, předkládali i 
další zastupitelé - např. RNDr. Jarolímek navrhoval o 200 tis. zvýšit příspěvek na sport, pánové 
Šilhán a Grund o 50. tis. příspěvek na činnost kulturních spolků. Nakonec byla schválena pouze 
změna, kterou navrhoval RNDr. Pelc, a to vyčlenit samostatnou částku 300 tis. korun na zpracování 
studie na řešení přírodního rekreačního areálu v Dolánkách a dále pak bylo schváleno vyčlenění 
financí potřebných na vypracování projektu protipovodňových opatření.
Rozpočet na rok 2001 obsahoval na 300 položek v příjmech i výdajích.

Příjmy

Daňové..................................98.565 tis. Kč
Nedaňové................................49.369 tis. Kč
Kapitálové..............................81.821 tis. Kč
Dotace..................................82.812 tis. Kč

V městském rozpočtu trvale činily hlavní příjmovou položku daně, i když se jejich skladba 
vzhledem k novým rozpočtovýn pravidlům, které vláda stanovila, změnila. Navíc se v důsledku 
nového přerozdělení daní změnila výše těchto příjmů, kde celkem protismyslně "bohatá" města 
dostala menší příděl z daní, a v rámci této zvláštní solidarity byly slabším obcím přesunovány větší 
částky. Tak vlastně stát do značné míry popřel dosavadní snahu, aby samy obce a města měly zájem 
na rozvoji podnikání, protože tak si mohly zvyšovat své daňové příjmy. V rozpočtu Turnova, který 
se mohl pochlubit stabilními a dobrými příjmy z daní, se muselo z výše uvedených důvodů počítat 
se snížením asi o 10 mil. korun.

Daňové příjmy

Celkem byly daňové příjmy plánovány ve výši 98.565 tis. Kč (po rozpočtových změnách během 
roku vzrostl jejich rozpočet na 113.041 tis. Kč). Předpokládaná daň od fyzických osob se vzhledem 
k výše uvedeným skutečnostem musela snížit na 13.000 tis. Kč, tzv. sdílená daň převáděná od 
finančního úřadu by měla dosáhnout výše 66.291 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob 18.296 tis. 
Kč (v podstatě obec sama sobě), daň z nemovitostí 4.450 tis. Kč, doplatek daní od FÚ za rok 2000 
ve výši 2.615 Kč, dále byly v této kapitole různé druhy poplatků atd. Z rozpočtu tak zmizela daň ze 
závislé činnosti.



Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly v rozpočtu stanoveny ve výši 49.369 tis. Kč. (po rozpočtových změnách 
55.507 tis. Kč). Největší položku činily nájmy. Byly to opět nájmy za byty, nebyty, zahrádky ve 
výši 21.600 tis. Kč, nájmy z organizací založených Městem (TST,s.r.o., MTT, s.r.o., VHS) ve výši 
11.800 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy se předpokládaly ve výši 81.821 tis. Kč (v rozpočtových změnách byl tento 
předpoklad snížen na 58.329 tis. Kč). Počítalo se s prodejem pozemků, další etapa prodeje bytů a 
domů 32.500 tis. Kč měla tvořit hlavní základ pro zajištění investic města, samozřejmě vedle darů 
přijatých od Nadace B. J. Horáčka Českému ráji (předpoklad byl 60 mil. Kč).

Dotace

Poslední příjmovou položku předpokládanou ve výši 82. 812 tis. Kč činily dotace. Jednak to byla 
pravidelná dotace poskytovaná prostřednictvím Okresního úřadu v Semilech na výkon státní správy 
(podle počtu obyvatel) ve výši 23.041 tis. Kč, příjem 2.674 tis. Kč od obcí na žáky v turnovských 
školách, státní dotace na výstavbu domova důchodců pro letošek ve výši 57 mil. Kč a další menší 
položky.
Výdaje

a) Běžné výdaje
1. Odbor správy majetku.....................37.100 tis. Kč
2. Odbor životního prostředí.................5.890 tis. Kč
3. Samosprávní záležitosti...................9.300 tis. Kč
4. Odbor školství a kultury.................25.314 tis. Kč
5. Cestovní ruch.............................2.017 tis. Kč
6. Zřizovatelské záležitosti (TST, MN ad.)..19.520 tis. Kč
7. Městská policie...........................3.314 tis. Kč
8. Sociální péče............................21.692 tis. Kč
9. Odbor vnitřních věcí.....................23.596 tis. Kč
10.Odbor rozvoje města.........................700 tis. Kč
11.Hasiči (jednotka obce a dobrovolní).......1.070 tis. Kč
12.Finační operace...........................9.410 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů činil celkem 158.923 tis. Kč.

b) Kapitálové výdaje

Položka kapitálových výdajů činila v městském rozpočtu pro tento rok vysokou částku - 169.403 
tis.
Tak jako vždy zde byly zahrnuty investiční akce města, na něž vedle vlastních příjmů byla použita 
státní dotace (domov důchodců) nebo dar nadace (OAHŠ, městská nemocnice). Domov důchodců 
činil opravdu největší položku - celých 60 mil. Kč. První výdaje spojené s rekonstrukcí Střelnice 
byly ze strany nadace plánovány na předběžné práce (úhrada projektů a výstavba náhradních garáží) 
ve výši 15 mil. Kč, na sportovní areál byla plánovaná částka ve výši 33,5 mil. Kč (mimo jiné na 
archeologický výzkum a zpracování projektové dokumentace).



Z městského rozpočtu bylo plánováno 10.700 tis. na rekonstrukci komunikací (především 
dokončení Skálovy ulice, autobusovou zastávku a chodník v Husově ulici apod.), další částky byly 
plánovány např. na přípravu průmyslové zóny, pokračování nezbytné rekonstrukce v městské 
nemocnici, dokončení sokolovny v Mašově, příspěvek Vodohospodářskému sdružení na 
rekonstrukci čističky odpadních vod.

Financování

Pro krytí všech plánovaných investičních akcí město již po několik let hospodařilo s úvěry. Byl to 
kontokorentní úvěr ve výši 20 mil. Kč, který byl vždy pro přechod do dalšího kalendářního roku 
nahrazen krátkodobým překlenovacím úvěrem ve stejné výši. Dále to byla úhrada splátek úvěrů 
(střednědobého, hypotečního, splátka půjčky Státnímu fondu životního prostředí). Celkem bylo 
financování plánováno pro tento rok ve výši 15. 759 tis. Kč.

Rozbor hospodaření za rok 2001

Rozbor hospodaření byl finančním odborem zpracován ve stejné podrobné tabulce jako rozpočet, 
takže porovnání jednotlivých položek bylo velice přehledné.
Původně schválené rozpočtové položky prodělaly během roku určitý vývoj, jak bylo ostatně 
naznačeno v předchozí části této kapitoly. Nastalé změny byly dle potřeby projednávány městským 
zastupitelstvem. Celkem vzrosty příjmy na 327.242 tis. Kč. Významnou změnu způsobila dotace na 
platy učitelů základních škol, které byly zřizovány Městem. Vzhledem k tomu, že učitelé byli státní 
zaměstnanci, dostávaly školy mzdové prostředky prostřednictvím okresních úřadů. Během roku 
však nastala změna v souvislosti s reformou veřejné správy a tyto finance začaly být posílány 
školám prostřednictvím městských úřadů, takže se náhle objevily i v rozpočtu Města. V tomto 
případě se jednalo o nemalou částku - 42 mil. korun. Navíc Město nečerpalo plánované nadační 
dary především na sportovní areál, kde proběhl pouze archeologický průzkum v hodnotě 4,6 mil. 
Kč. (to se samozřejmě objevilo i v nižších kapitálových výdajích), nevyčerpána zůstala i částka na 
Střelnici atd.

Příjmy

Daňové....................................98.187 tis. Kč
Nedaňové..................................47.511 tis. Kč
Kapitálové................................54.867 tis. Kč
Dotace...................................126.677 tis. Kč

Daňové příjmy
Rozpočtovýni změnami během roku tato položka v rozpočtu vzrostla na 113 mil. korun. Nakonec 
však byl naplněn původní rozpočet ve výši 98.187 tis. Kč. Hlavní pokles způsobila položka daní z 
příjmů právnických osob (obec sama sobě, která byla naplněna jen na 7,2% ) - místo 18.296 tis. 
bylo přijato 1.324 tis. Kč. Ostatní příjmové položky byly splněny dle předpokladů nebo mírně 
překročeny.

Nedaňové příjmy

Tyto příjmy ve výši 47.511 tis. Kč neodpovídaly původnímu předpokladu o 2 mil. Kč, vzhledem k 



částce schválené v následných rozpočtových změnách to bylo dokonce o 8 mil. Kč. Jednalo se o 
větší množství položek počínaje platbami nájemného za pozemky i byty, téměř poloviční byly 
služby za bytové prostory, nenaplněna byla i položka darů, výběru z parkovacích automatů apod. 

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly v původním rozpočtu schváleny ve značné výši, nakonec činily v tomto 
roce 54.867 Kč. Především nebyly vyčerpány dary z Nadace B. J. Horáčka, které se předpokládaly 
ve výši 60 mil. korun. Práce na rekreačním areálu ani na Střelnici nepostupovaly tak rychle, jak se 
očekávalo.

Dotace

Jak již bylo výše uvedeno, zde způsobila změnu především částka téměř 43 mil. korun na platy 
učitelů, tady finance, které městským rozpočtem pouze "protekly".

Výdaje

1. Odbor správy majetku..........................40.329 tis. Kč
2. Odbor životního prostředí......................6.114 tis. Kč
3. Samosprávní záležitosti........................9.634 tis. Kč
4. Odbor školství a kultury......................23.673 tis. Kč
5. Cestovní ruch..................................2.029 tis. Kč
6. Zřizovatelské záležitosti.....................20.971 tis. Kč
7. Městská policie................................3.282 tis. Kč
8. Sociální péče.................................19.300 tis. Kč
9. Odbor vnitřních věcí..........................23.885 tis. Kč
10.Odbor rozvoje města..............................732 tis. Kč
11.Hasiči (jednotka obce a dobrovolní)............1.057 tis. Kč
12 Finanční operace..............................53.037 tis. Kč
Celkem bylo v hospodaření Města vydáno na běžné výdaje 204.043 tis. Kč.

Kapitálové výdaje
Ve skutečnosti byly v roce 2001 kapitálové výdaje nižší než se na počátku roku v rozpočtu 
předpokládalo. Přesto dosáhly poměrně úctyhodné výše 129.703 tis. Kč. V plné výši byla např. 
vyčerpána státní dotace 57.860 tis. Kč na výstavbu domova důchodců. Nejméně bylo ve srovnání s 
plánovaným rozpočtem spotřebováno na sportovní areál. Z plánovných 33 mil. korun to bylo pouze 
4.660 tis. Kč. Stejně tomu bylo i v případě Střelnice, kde rozdíl činil 5 mil. Kč, a u smuteční síně 
500 tis. korun. Naproti tomu se ve výdajích objevilo rozšíření Městského informačního střediska, 
vybudování autobusové zastávky v Žižkově ulici u penzionů nebo 600 tis. korun na zahájení 
rekonstrukce oddělení rehabilitace v Městské nemocnici.

Financování

Tato položka doznala také změny - snížila se proti rozpočtu, a to jak ve srovnání s počátkem roku, 
tak ve srovnání s rozpočtovými změnami. V rámci rozpočtových změn byl rozpočet v této položce 
totiž zvýšen na 16.591 tis. Kč. Výsledná částka k 31. 12. 2001 byla 6.504 tis Kč.
Rozbor hospodaření schválilo ZM dne 30. května 2002 tímto usnesením:  ZM souhlasí s výsledkem 
celoročního hospodaření Města Turnova v příjmové části ve výši 327.242 tis. Kč, ve výdajové části 



ve výši 333.746 tis. Kč a ve financování 6.504 tis. Kč.

Každoročně byl diskutován ve finanční komisi, v radě i zastupitelstvu města jeden velký problém 
městského rozpočtu a letos tomu nebylo jinak. Neustále totiž vzrůstala částka potřebná na krytí 
běžných výdajů Města i jeho organizací. Souviselo to jak se vzrůstem cen energií a režijních 
provozních nákladů (poštovné, telefony apod.), tak samozřejmě i případnými úpravami mezd. 
Postupně se tak snižovala částka, kterou bylo možné směřovat do investic, tedy na kapitálové 
výdaje. Bez prodeje městského majetku, který Město ke své činnosti nepotřebovalo, jako byly v 
letošním roce např. byty v panelových domech, by kromě dotací či darů nadace nebyly k dispozici 
téměř žádné investiční prostředky. Z těchto diskuzí vždy vyplynul jeden úkol - prověřit možné 
úspory a hledat koncepční řešení v ekonomice města. Nebyla to věc jednoduchá, a tak se tato 
záležitost rok od roku odsouvala.



Kronika Města Turnova za rok 2001 - III. PRŮMYSL, 
OBCHOD, SLUŽBY

Město Turnov a jeho okolí vykazovaly v ekonomické sféře i v letošním roce nejen stabilitu, ale i 
setrvalý rozvoj, stoupající výkonnost a prosperitu. Zdejší finanční a živnostenský úřad 
obhospodařoval spádové území asi o 35 tisících obyvatelích. Z nich působilo 2.800 jako samostatní 
živnostníci, dále zde bylo zaregistrováno 384 společností.
Samotný patnáctitisícový Turnov pak měl polovinu obyvatelstva ekonomicky aktivního. 
Nezaměstnanost se držela po celý rok v rozmezí 3,5 - 4 %, což byl ve srovnání s celostátním 
průměrem výsledek záviděníhodný. (Jen pro zajímavost - v partnerském polském městě Jawor a v 
téměř celém Polsku měli nezaměstnanost 20%). Tento údaj dokazuje zmiňovanou prosperitu, ale 
zároveň naznačuje určitý problém pro další rozvoj. Permanentně totiž chyběli kvalifikovaní dělníci, 
absolventi odborných středních škol i absolventi vysokých škol technického zaměření. ISŠ Turnov 
zaznamenávala proti minulosti naštěstí zvýšený zájem uchazečů, naopak stále větší problémy se 
daly spíše očekávat v zaměstnanosti absolventů početných obchodních akademií. Jen málokterý 
podnik, v Turnově pak asi žádný jiný, však dokázal nastartovat takový program směřující k získání 
nových pracovníků jako Sklostroj Turnov CZ,s.r.o. Jednak bylo přímo v závodě na Přepeřské 
zřízeno Středisko praktického vyučování ISŠ a ti, kdo se rozhodli pracovat v podniku po ukončení 
školy, byli i finančně motivováni (během studií a po nástupu mohli získat celkem 40 tis. korun). 
Většina firem se takových kroků obávala vzhledem k tomu, že stále pociťovala určitou nejistotu ve 
vztahu k budoucnosti. Navíc nedokázala takto myslet dopředu. Většinou totiž začala hledat 
potřebného pracovníka až tehdy, když např. rozšířila výrobu, zařídila nový provoz apod. 
Samozřejmě, málokdy se přesně v takovém okamžiku našel někdo s potřebnou kvalifikací, kdo by 
vyhovoval přesně jejím představám. Snad se i ostatní vedoucí pracovníci dokážou někdy podívat 
dále do budoucnosti (ještě horší byla v tomto směru tato "krátkozrakost" v oblasti služeb).
Tradiční kamenářské a šperkařské firmy v čele s DUV Granát a Preciosou.a.s., pociťovaly v 
letošním roce v některých oblastech své produkce nečistou konkurenci nejrůznějších dovozců 
méněcenných tradičních šperků. Granát se proti tomu snažil bránit tím, že zavedl vystavování 
certifikátů ke svým výrobkům, aby ukázal zákazníkům, že jedině v jeho prodejnách mají záruku, že 
kupují šperk s pravými českými granáty a ne nějakou náhražku většinou s indickými almandiny. 
Zvláště v Praze tato nekvalitní nabídka byla očividná, když velké množství obchodů inzerovalo ve 
svém firemním štítě prodej šperků s českými granáty. Především dobrý odbyt v letní turistické 
sezóně a předvánoční trh pak původní obavy odehnaly. Granát se také stále více zapojoval do 
spolupráce s odborem cestovního ruchu MěÚ a dalšími institucemi, což významně přispělo k 
zajištění kvalitního programu dvou zajímavých akcí. Regionální den v Českém ráji pro novináře a 
cestovní kanceláře byl věnován tradicím kamenářství a šperkařství, dále se pak Granát stal 
spoluorganizátorem dvoutýdenní letní akce Kámen a šperk v Českém ráji.
Významnou událost zaznamenala Šroubárna, a.s. Turnov. Dne 7. září společným setkáním s 
bývalými i současnými zaměstnanci a obchodními partnery oslavila 50. výročí svého vzniku. V 
Sedmihorkách připomněl ředitel Ing. Carda historii a především hlavní změny a úskalí, se kterými 
se vždy podnik dokázal vyrovnat. Pro jeho současnost je důležité, že se podniku i nadále po úspěšné 
transformaci daří zvyšovat objem výroby, obchodní obrat i zisk.
Příkladem další prosperující ryze domácí firmy byl Polpur, s.r.o. Díky vytvářenému zisku byl 
podnik postupně rozšiřován. V letošním roce projevili jeho majitelé dokonce zájem o nákup 
pozemků na průmyslové zóně, protože jeden jeho objekt (bývalé Monokrystaly mezi mosty) ležel v 
zátopovém území a loňskou povodní mu byly způsobeny několikamilionové škody. Nakonec byly 
provedeny stavební úpravy ve stávajícím objektu a zvláštní péče byla věnována různým 
protipovodňovým opatřením. Stejně dobře si vedl i Sklostroj, který díky velkým zakázkám 
především do bývalých zemí Sovětského svazu měl zajištěnou produkci minimálně na tři roky. Z 
jiného oboru byla nábytkářská firma TR Antoš,s.r.o., která se specializovala na výrobu replik 



historického nábytku. Její vzestup byl skutečně obdivuhodný, když majitel začínal v první polovině 
90. let sám, postupně provoz díky zájmu především zahraničních zákazníků rozšiřoval. Výrobu 
přenesl na Perchtu do bývalé truhlárny Podniku místního průmyslu, velkou prodejnu má v Nádražní 
ulici nad hotelem Beneš. Dnes zaměstnává 150 pracovníků, přičemž pouze 5% své výroby uplatní 
na domácím trhu, ostatní vyváží. Co do objemu je asi největším českým vývozem nábytku do 
zahraničí. Bez jeho expozice se neobejdou významné nábytkářské veletrhy, zvláště v Německu, kde 
má nejvíce svých zákazníků, ale své výrobky vyváží např. i do USA.
Další kapitolou by mohly být podniky se zahraniční účastí nebo vlastněné zahraničními majiteli. Ke 
komplexu německé firmy patří Kamax, s.r.o., který vedle výrobní haly na automobilové součástky 
vybudoval moderní správní budovu, expedici i sklad a plánuje další rozšíření. Podobně se rozvíjí i 
francouzská firma Saint - Cobain ADVANCED CERAMICS, s.r.o., která začala v Turnově 
odkoupením části Diasu a nyní postavila další výrobní halu. Její produkce jemné sanitární 
mechaniky a stále se zkvalitňujících umělých kloubních náhrad je v evropské konkurenci úspěšná a 
velice kladně hodnocena. Další rozvoj zaznamenal i Ontex CZ, s.r.o. (belgický vlastník), jehož 
výroba potřeb osobní hygieny se rozšířila do další nově postavené haly. V závěru roku se pak 
objevil první zájemce o koupi pozemků na průmyslové zóně.
Obchodní síť zůstávala v Turnově nezměněna a přes všechny obavy malých obchodníků z větších 
marketů i nadále stabilní. Zdejší Delvita u nádraží, Plus - Discount v Sobotecké a Coop - Diskont na 
Daliměřicích, tedy největší turnovské potravinové obchody, se co do velikosti nedaly srovnávat s 
libereckými a mladoboleslavskými supermarkety a hypermarkety. Nevytvořily tedy nějak 
nebezpečnou konkurenci, která by likvidovala malé obchody. Naopak ty na to do určité míry 
hřešily, protože nadále jejich majitelé či provozovatelé setrvávali v zaběhlých zvycích. Otevírací 
doba (většinou do 17.00 a jen výjimečně do 18.00 hod.), samozřejmě s jedinou výjimkou výše 
zmíněných supermarketů a samozřejmě tzv. večerek, nevyhovovala většině zaměstnaných lidí. A tak 
nebylo divu, že i Turnováci vyjížděli nejvíce asi do Liberce, aby si nakoupili v pohodlí a v téměř 
neomezenou dobu. Je zajímavé, že anketa, kterou uspořádala redakce Hlasů a ohlasů, vypověděla, 
že právě tento jev považují Turnováci za velký problém negativně ovlivňující také rozvoj 
cestovního ruchu. A tak asi největší událostí letošního roku bylo v této oblasti omezení parkování v 
Hluboké a Sobotecké ulici, které asi rozčeřilo nejvíce hladinu klidného života místních obchodníků.
Dotkněme se ještě bankovnictví. Velkou krizi prodělala v tomto roce Investiční a poštovní banka. 
Jejímu krachu zabránila transakce podpořená vládou, když ji odkoupila Česká obchodní banka. Pro 
stát to znamenalo několikamiliardovou ztrátu pocházející z nezdravého hospodaření tohoto ústavu. 
Ostatní bankovní domy prodělávaly především personální zeštíhlování, zvláště Česká spořitelna, 
když do jejího vedení vstoupila rakouská banka Die Erste. Tuto situaci je možné ukázat na příkladu 
turnovské pobočky. Počet jejích zaměstnanců klesl z devadesáti na šedesát a měl se nadále snižovat. 
Nový dům, který nedávno vyrostl v sousedství historické budovy, byl najednou téměř prázdný a 
spořitelna se ho snažila odprodat.
Poštovní služby se v letošním roce nezměnily a výjimečně i taxy za jednotlivé úkony zůstaly stejné 
jako loni.
A tak lze na závěr této kapitoly konstatovat, že Turnov se naštěstí nedostal, tak jako některá jiná 
města, do vážnějších ekonomických problémů. Hospodářská stabilita i různorodá nabídka 
zaměstnání měly velký vliv na rostoucí zájem o koupi bytu či bytovou výstavbu, což by mohlo 
přispět k tak potřebnému růstu počtu obyvatel s ohledem na široké spektrum zdravotnických, 
školských, kulturních a sportovních zařízení, která v městě již nyní jsou nebo se plánuje jejich 
vybudování.



Kronika Města Turnova za rok 2001 - IV. VÝSTAVBA

Rok 2001 probíhal ve znamení dvou velkých investičních akcí, které měly přesáhnout i do roku 
následujícího a které zajišťoval odbor rozvoje města. Další dvě velké investice byly tímto odborem 
připravovány. Bohužel byla poněkud narušena diskuze nad studiemi sportovně-rekreačního areálu v 
Sobotecké ulici, protože hlavní iniciativu v jejich zpracovávání převzala Nadace a sám pan 
B.J.Horáček.
Rada i zastupitelstvo věnovaly v tomto roce velkou pozornost územně plánovací dokumentaci, které 
se věnovali především dva pracovníci odboru rozvoje města (Ing. Košková a Ing.Mejsnar) a jejíž 
zpracování bylo samozřejmě zadáváno na základě výběrových řízení odborným firmám. Jednalo se 
především o její další stupeň - regulační plány. Ve srovnání s jinými městy bylo asi ojedinělé zadání 
regulačních plánů zón určených pro bytovou výstavbu (Károvsko, Výšinka, Daliměřice). Dále to 
byl regulační plán průmyslové zóny Vesecko a počítalo se i se zpracováním regulačního plánu 
centra města.
Větší množství staveb a rekonstrukcí středního a menšího rozsahu zajištovali, jak bylo obvyklé, 
pracovníci odboru správy majetku.

Výstavba domova důchodců
výše letošní investice: 57.000 tis. Kč
dodavatel: Konstruktis Novostav, s.r.o., Praha

U této akce byl během stavby upravován projekt, který měnil původní jednoúčelový domov 
důchodců na víceúčelové centrum sociálních služeb, zahrnující nejen služby domova důchodců 
včetně pokojů s intenzivní péčí, ale také pokoje se sociální péčí a tzv. domovinku, dále pak centrum 
pro terénní sociální pracovnice. Na takovéto centrum byla získána státní dotace ve výši 88 mil. 
korun. Celkový rozpočet včetně projektu a vybavení však přesáhne 100 mil. korun, a tak zatížení 
rozpočtu Města bude nemalé. Stavba by měla být dokončena v červnu roku 2002.

Příprava akce Rekonstrukce a dostavba Střelnice
Zpracování projektové dokumentace
cena: 3,5 mil. Kč
dodavatel: Design 4, s.r.o., Turnov

Na tuto velkou investici přislíbila Nadace B. J. Horáčka Českému ráji neuvěřitelných 130 mil. 
korun, jak bylo uvedeno již v loňském zápise v souvislosti s výběrovým řízením na studii. Koncem 
minulého roku proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektu. Jako nejlepší byla vybrána 
turnovská firma Design 4, v.o.s. V jednotlivých fázích probíhaly diskuze nad provedením stavby ve 
snaze první rozpočtované náklady ve výši asi 180 milionů snížit minimiálně o 20 milionů korun. 
Proběhlo také posouzení v některých speciálních oblastech. Odevzdané projekty pak posoudili 
odborník Nadace B.J. Horáčka Českému ráji i zástupci firmy Profes Projekt Turnov, která byla 
vybrána jako technický dozor investora. Na podzim pak byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž na 
stavbu. V samém závěru roku schválila rada za vítěze firmu Metrostav, a.s. Praha.
Dalším úkolem, který bylo nutné v této přípravné fázi vyřešit, byla výstavba, popřípadě koupě 17 
náhradních garáží a jejich následná výměna za ty, které ležely na území potřebném pro stavbu.
Na přípravnou fázi uvolnila nadace prvních 17 mil. korun. V souvislosti s investicí dále proběhlo 
založení nové společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o., která se měla stát plátcem DPH a 
investorem.
V roce 2001 zajistil odbor správy majetku opět značné množství středních a menších investičních 
akcí jak na nemovitostech v majetku Města tak na městských komunikacích. Celková hodnota 
přesahovala 25 milinů korun.



Rekonstrukce sokolovny Mašov
cena: 6.261.000,-Kč
dodavatel: Status, s.r.o. Turnov

Před několika lety předala TJ Turnov tento objekt městu, protože neměla tak velké finanční 
prostředky, aby mohla realizovat tolik potřebnou a velmi finančně náročnou rekonstrukci. Také pro 
městský rozpočet to byl velký problém. Kompletní projekt zahrnoval opravu střechy, rekonstrukci 
vlastní tělocvičny a dostavbu jejího zázemí, rekonstrukci restaurace a jejího sociálního zařízení, 
opravu a nátěr omítky a nakonec výstavbu dvou bytových jednotek v půdních prostorách.
Nyní tedy byla dokončena pouze první etapa započatá v minulém roce a zahrnující tělocvičnu a 
všechny s ní související potřeby. Sál i šatny a sociální zařízení byly skutečně pěkné, i když průběh 
prací nebyl vůbec jednoduchý. Projektanti totiž neudělali podrobný průzkum podlahy a nezjistili, že 
pod parketami je ještě jedna stará a shnilá vrstva. A tak se nakonec musela navíc dělat celá nová 
podlaha. Sokolovna, která byla svěřena do správy Městské sportovní Turnov, s.r.o., ještě v jarních 
měsících začala sloužit zdejší škole a sportovním oddílům.
Jak jsem uvedla, další finance v rozpočtu pro letošek nebyly. A tak nakonec odbor správy majetku 
navrhl radě uvolnit alespoň 200 tisíc korun na nejnutnější opravy v restauraci, aby mohla být 
uvedena do provozu, protože v této okrajové části Turnova žádné takové zařízení, které vždy k 
tomuto místu patřilo, není (snad jen kromě příležitostných akcí v hasičárně v Kalužníku).

Odkanalizování mateřské školy a IV.základní školy v Mašově
cena: 748.856
dodavatel: SaD, v.o.s., Jablonec n. Nisou
Zůstaňme ještě v Mašově, byť u menší stavební akce, ovšem se značným významem a navíc se 
souvislostí s výše uvedenou stavbou. V Mašově celém totiž ještě nebylo vyřešeno odkanalizování. 
Při vybudování odpadu od sokolovny bylo projekčně vyřešeno spojení s touto akcí v jednom 
kanalizačním potrubí. Po letech velkých problémů ve školce a ve škole, kdy prosakoval odpad do 
sklepa, bylo konečně vše vyřešeno.

Rekonstrukce sociálního zařízení - Gymnázium Turnov
cena: 2.294.930,-Kč
dodavatel: Ing. Jiří Jech, Turnov

Školní budovy byly po letech v mnohém zanedbané a vyžadovaly neustálé opravy. Po rozsáhlé 
rekonstrukci školní kuchyně a jídelny přišla na řadu kompletní oprava sociálního zařízení.

Rekonstrukce čp. 5 pro Základní uměleckou školu v Turnově
cena: 2.215.182,-Kč
dodavatel: Stavby Ouvín, s.r.o., Turnov

Na podzim roku 2000 zastupitelstvo schválilo přesun základní umělecké školy do budovy na 
náměstí, kterou měla v lednu opustit obchodní akademie a hotelová škola. Urychleně byly 
připravovány projekty alespoň na ty nejnutnější práce. Na celkovou rekonstrukci budovy by bylo 
potřeba asi 30 mil. korun a ty město k dispozici v tuto chvíli nemělo.
Přesto se do této akce podařilo zařadit nejen opravu části střechy, která byla již po několik let ve 
velice špatném stavu, ale i vybudování nových příček zmenšujících některé třídy nebo výstavbu 
stupňovité konstrukce pro hodiny tří školních sborů. Nejkomplikovanější byla přestavba šaten a 
bývalých kabinetů v přízemí pro nový koncertní sál. Nový interiér podle návrhu Turnováka Karla 



Sekeného vytvořil nový a velice příjemný kulturní prostor s pódiem a hledištěm téměř pro 100 
diváků. Vedle něho, v dřívějším salonku, vznikl výstavní prostor umožňující prezentace nejen prací 
žáků školy, ale i jiných výtvarníků.

Rekonstrukce a přestavba vestibulu kina
cena: 2.778.820,-Kč
dodavatel: Syner, s.r.o., Liberec
Původně zvažovaná jednoduchá rekonstrukce sociálního zařízení byla po diskuzi v radě rozšířena 
na úpravu celého vestibulu a následnou etapizací dle finačních prostředků. Nakonec se až v průběhu 
stavby podařilo prosadit v rámci rozpočtových změn rekonstrukci celou, a to díky úspěšnému 
prodeji starého kina na Trávnicích, když výsledek dražby dvojnásobně přesáhl očekávání a přinesl 
Městu 6,2 mil. korun.
Promítání již bylo zahájeno v září, ale úplný závěr prací připadl na listopad. Sociální zařízení nyní 
patřilo bezesporu v Turnově k nejlepším, a to i co se týká netradičně řešených barevných obkladů. 
Šatna se poněkud zmenšila, ale za ní vyrostla kavárna, kde se počítalo pro příští rok s pořízením 
videoprojekce tak, aby se rozšířila nabídka pro návštěvníky a tato investice byla ještě více 
zhodnocena. Nová pokladna s počítačovým prodejem vstupenek pak celou akci završila. Po divadle 
opět další kulturní instituce měla vyřešenou finančně náročnou a dlouho plánovanou přestavbu. 
Další bod v koncepci sanace kulturních zařízení, kterou zastupitelstvo schválilo již v roce 1996 a 
kterou v minulém roce aktualizovala kulturní komise, byl naplněn.

Rekonstrukce městského informačního střediska
cena: 732.311,- Kč
dodavatel: Lebeda, s.r.o., Turnov
O přestavbě se diskutovalo již minulý rok, především o možném rozšíření prostor pro stále 
vzrůstající počet zákazníků. Vždyť "Ičko" se nacházelo v městském objektu s nejvýhodnější 
polohou pro tyto účely (v čp. 26 na horním rohu náměstí), a tak kromě potřebných financí stačilo 
dohodnout se s nájemkyní, která zde měla cestovní kancelář (ta se nakonec přestěhovala do nově 
rekonstruovaného domu v sousedství). Když rada na jaře přijala návrh zařadit tuto akci do 
rozpočtových změn, urychleně byly připraveny projekty. V polovině září byla zahájena přestavba, 
která se sice protáhla až do konce listopadu, ale výsledek byl velice kvalitní. Rozšířený pult, více 
výstavních vitrin, stolky, kde si mohli návštěvníci napsat pohledy, a oddělené místo pro dva 
počítače s napojením na internet.

Informační orientační systém - I. etapa
cena: 734.488,- Kč
dodavatel: Cité, s.r.o., Zlín

První etapa realizace studie, vypracované stejnou firmou, spočívala ve výrobě vítacích příjezdových 
tabulí a šipkového orientačního systému. Vzhledem k vzdálenosti a pravděpodobně i dalším 
zakázkám této firmy však komunikace vázla a akce přinesla hodně problémů. Aby se mohlo 
pokračovat kupředu, musel pracovník odboru správy majetku, odpovědný za tuto akci, navíc 
spolupracovat při konečném umísťování stojanů a při jednání se správci sítí a především dopravním 
inspektorátem. Jeho pracovníci totiž dělali největší problémy, a tak nakonec nebylo možné 
instalovat žádnou z navržených velkorozměrných vítacích tabulí u sjezdu od Liberce a Prahy do 
Turnova. Stejné problémy byly i u stojanů se šipkami. Vlastní instalaci prováděla zlínská firma až 
těsně před Štědrým dnem. Přes všechny problémy bylo pro následnou turistickou sezónu v této 
oblasti připraveno alespoň to nenutnější.



Plynovod a vodovod Benátky
cena: 947.982,-Kč
dodavatel: Evosa, s.r.o.

Téměř každý rok se podařilo vyřešit v tomto směru větší či menší problém v okrajových částech 
města. Letos šlo o třetinovou investici proti předchozímu Károvsku, ale přesto to byla opět velmi 
potřebná a užitečná akce.

Sociální zařízení - Technické služby Turnov, s.r.o.
cena: 2.105.448,- Kč
dodavatel: Lebeda, s.r.o., Turnov

Již při stavbě areálu Technických služeb v Sobotecké ulici probíhaly živé diskuze o rozsahu areálu. 
Rozměry budov byly hodně omezeny, a to nyní přinášelo problémy. Přece jen se činnost společnosti 
rozrůstala, např. v oblasti odpadového hospodářství, a tak nebyly prostory např. pro agendu s tím 
spojenou, pro pracovníky chybělo dostatečné zázemí. Proto rada a pak i zastupitelstvo nakonec 
schválily v rámci rozpočtových změn zahájení přístavby zázemí pro pracovníky. Stavba však měla 
být dokončena v příštím roce.

Rekonstrukce oddělení rehabilitace Městské nemocnice
cena 3.626.250,-Kč
dodavatel: První liberecká stavební, s.r.o., Liberec
Rehabilitace byla naposledy modernizována před 30 lety, a tak stále rostoucímu množství pacientů 
poskytovala hodně neutěšené prostředí. Proto se stala další investicí, kterou zastupitelstvo na návrh 
vedení nemocnice a díky početnému zastoupení lékařů schválilo jako další investici v rámci 
podzimních rozpočtových změn (projekty již byly připraveny). Závěr této kompletní rekonstrukce 
bude až v příštím roce.

Komunikace a doprava

Stav komunikací byl trvalým problémem, a to nejen Turnova. Velké nedostatky bychom mohli 
nalézt na hlavních státních silnicích, na městských ulicích i chodnících. Každým rokem se však na 
městském majetku podařila rekonstrukce, která krok za krokem neutěšený stav napravovala.
Nepodařilo se sice přesvědčit státní instituce o výstavbě plánovaných kruhových křižovatek ve 
městě, ale velice důležité bylo zahájení stavby severního sjezdu z průtahu I/35 do Fučíkovy ulice. 
Jižní sjezd stále vázl na jednání s družstevníky o náhradní výstavbě za jejich dům. Ale i to se snad 
jednou podaří.
Po kontrolních měřeních proběhly také úpravy v hodnotě asi 7 mil. korun zlepšující protihluková 
opatření kolem průtahu I/35 (prodloužení a zvýšení stěn na kritických místech). Touto 
problematikou se také zabývala rada města. Podle ověřených informací probíhaly i práce na 
projektové dokumentaci pro budoucí stavbu severního obchvatu I/10 tak, aby se mohlo v příštím 
roce započít s výkupem pozemků.
Vedení města se také snažilo projekčně připravit rekonstrukce hlavních tepen města, jako např. 
Nádražní ulice a ulice Sobotecké, aby byly k dispozici základní podklady pro jednání se státem o 
potřebných investicích. Vzhledem k tomu, že se s veřejnou správou měnilo i rozložení 
zodpovědnosti příslušných institucí, nebude jednání s novými pracovníky Libereckého kraje vůbec 
jednoduché a rychlé. Svou roli sehraje jistě i tenčící se tok financí.



Rekonstrukce Skálovy ulice
cena za práce provedené v r. 2001: 3.177.000,-Kč (celkem 7,2 mil.)
zhotovitel: Stavby silnic a železnic, Liberec

Tato kompletní rekonstrukce asi 150m dlouhého úseku započala na podzim minulého roku a jak to 
bývá, vzbudila značnou nespokojenost zdejších obchodníků. A to i přes to, že akce byla časově 
směrována mimo turistickou sezónu. V jarních měsících se pak pokračovalo dlážděním a osazením 
lamp veřejného osvětlení. Zároveň péčí památkové komise probíhala i oprava sousoší a celkový 
vzhled ulice by měla k lepšímu významně změnit kašna, která zde byla obnovována podle starých 
fotografií. Práce prováděl akad. sochař a restaurátor Jiří Novák z Hrubé Skály. V deštivém podzimu 
však nemohly být již provedeny potřebné impregnační nátěry a osazení čerpací techniky pro 
výměnu vody. Ke zprovoznění mělo tedy dojít až v příštím roce. Škoda, že velká finanční náročnost 
nedovolila v opravě ulice pokračovat, protože výsledek byl skutečně pěkný. A tato ulice, kde se 
nacházejí výstavné veřejné budovy a umělecká díla a která je také důležitou turistickou tepnou, by 
si to nepochybně zasloužila.

Deset akcí v hodnotě více než 6 mil. korun bylo spojeno s komunikacemi. Nové povrchy dostaly 
úseky chodníků v Husově a Komenského ulici, v Žižkově ulici a na levé straně ve směru k nádraží 
v ulici Palackého. Opěrné zdi byly vybudovány u schodů ke Svěrácké bráně a u cesty v horní části 
Mašova. Neúnosný stav Alšovy ulice mezi obchodem Večerkou a mateřskou školou vyřešila 
kompletní rekonstrukce včetně chodníků a veřejného osvětlení. Nové povrchy byly položeny v 
ulicích B. Němcové, Daliměřické a Lesní.
Co se týká vlastní dopravy, její intenzita se v Turnově stále zvyšovala. Mírné zlepšení téměř 
neúnosné situace v průjezdnosti Hluboké ulice řešil od poloviny roku zákaz stání během dne, i když 
vzbudil velice rozhořčenou reakci zdejších obchodníků.
V letošním roce se také alespoň částečně podařilo reagovat na stížnosti občanů, a to především z 
okolních vesnic, na to, že se při rekonstrukci náměstí již nepočítalo s autobusovými zastávkami. 
Nad křižovatkou "U Borovičků" byla vybudována všem předpisům vyhovující autobusová 
zastávka. Další nová zastávka byla uvedena do provozu mezi OAHŠ a penziony (zatím ale pouze ve 
směru od centra), bylo prosazeno i zastavování u Střediska volného času dětí a mládeže v Husově 
ulici, čímž se vystupujícím přiblížilo centrum i nemocnice. Přes všechna tato opatření se čas od 
času stále znovu objevovala kritika na zrušení zastávek na náměstí.

Byty a bytová výstavba

V letošním roce proběhla další rozsáhlá etapa prodeje městských bytů stávajícím nájemníkům. 
Jednalo se o 14 velkých panelových domů. Vzhledem k složitosti celé transakce proběhl prodej 
prostřednictvím zprostředkovatelské firmy PZ Invest Turnov. Městu po dokončení těchto prodejů 
mělo zůstat ještě 406 bytů (k tomu ještě byly k dispozici byty v penzionech a domech sociální péče 
pro důchodce).
Záměrem do budoucna bylo maximálně podporovat bytovou výstavbu zajišťovanou jinými 
subjekty, do níž by Město vkládalo státní dotaci a podle pravidel zachovalo vlastnickou spoluúčast 
po dobu 20 let. Takto bylo vypsáno výběrové řízení na výstavbu ve třech lokalitách. U dvou, tj. v 
blízkosti městského kina a nad hřištěm v Turnově II., práce celkem dobře postupovaly - vybrané 
firmy zpracovávaly stavební studie.
Dalším významným krokem bylo zadání zpracování regulačních plánů bytových zón celkem o 
rozloze 158 ha. Koncept, který byl představen na lednovém zasedání zastupitelstva, počítal s 
možným nárůstem o 6.000 obyvatel, což byla pro možný rozvoj města dostatečná rezerva.
První zóna pro výstavbu rodinných a bytových domů se rozkládá na ploše 49 ha v prostoru Hruštice 
a Károvska a mohlo by zde bydlet 1.400 lidí. Druhá čtvrť vyroste v Durychově a na Kamenci (až k 



"benzínce" na Kyselovsku). Na ploše 64 ha by mohly vyrůst domy pro 2.700 lidí. Poslední plocha 
vyčleněná pro individuální výstavbu je na okraji Daliměřic a zahrnuje 44 ha pro 1.600 nových 
obyvatel. Hlavní výkresy regulačních plánů byly vystaveny na panelech v prostorách radnice. 
Občané mohli vznášet své připomínky na odbor rozvoje města. K regulačním plánům se 
vyjadřovaly komise rady a samozřejmě i všechny dotčené orgány. Veřejné projednávání se konalo v 
městském divadle za přítomnosti architekta. Připomínky pak byly projednány na veřejném zasedání 
zastupitelstva.
V době projednávání se objevilo samozřejmě velké množství připomínek ze strany vlastníků 
pozemků, ale po skončení prací by mohla být zrušena stavební uzávěra a značný zájem soukromých 
stavebníků uspokojen.

Vodovody a kanalizace

V této oblasti působí v Turnově dvě ínstituce - Vodohospodářské sdružení Turnov, které pronajímá 
své zařízení provozovateli a tím je VaK Turnov, nyní v užším napojení na Severočeské vodovody a 
kanalizace , a.s.

Vodohospodářské sdružení Turnov
Ředitelka: Marcela Čejková

Pro sdružení to byl rok velmi náročný, protože se podařilo zahájit druhou etapu kompletní 
rekonstrukce městské čistírny odpadních vod. Na jejím počátku byly pouze přislíbeny dotace a 
půjčka od státu se zapojením fondů Evropské unie. Avizovaný rychlý postup při získání financí se 
však nekonal, a tak Ing. Hejduk, předseda sdružení, a M. Čejková, ředitelka VHS, museli vynaložit 
obrovské úsilí, aby stavba nemusela být přerušena. Úspěch se dostavil až koncem roku.
Vzhledem k novému zákonu o obcích muselo VHS nejdéle do konce roku projít transformací na 
tzv. dobrovolný svazek obcí. Jednalo se o nové smlouvy mezi obcemi a nové stanovy.

Rekonstrukce a přestavba čistírny odpadních vod - II. etapa
výše letošní investice: 36 mil. Kč
dodavatel: Metrostav, a.s., Praha

První etapa proběhla již v roce 2000 nákladem 27 mil. korun (včetně projektu), Město přispívalo 
částkou 10 milionů. V letošním roce byla zahájena další etapa, finančně trojnásobně náročnější. 
Měla být dokončena v roce 2002 v celkovém objemu 66 mil.korun. Vzhledem k tomu, že byly 
finance slibovány v daleko dřívějším termínu, hrozilo reálné nebezpečí, že práce bude muset být 
přerušena. Nakonec k tomu nedošlo a stavba realizovaná firmou Metrostav a.s. stále probíhala, 
takže bylo prostavěno více než 20 mil. korun. Zkušební provoz technologie měl začít v květnu 
příštího roku, s dokončením se počítalo na přelomu září a října.
Rekonstrukce ČOV byla velice organizačně složitá. Stavební práce probíhaly na stávajících 
objektech, budovány byly i objekty zcela nové a navíc musel být udržen normální provoz. Tato akce 
zajistí v této ekologické oblasti na budoucí desetiletí Turnovu bezproblémový provoz i případný 
další rozvoj.

Výstavba vodovodu a vodojemu na Bukovině u Dolánek
cena: 4.300.000,-Kč
dodavatel: SaD, v.o.s., Jablonec n. Nisou



Z celkové částky bylo 750 tisíc korun hrazeno provozní společností, která pravidelně financuje 
automatizovaný systém řízení. Vedle ČOV to byla další značně rozsáhlá akce, která zajistila kvalitní 
využití dalšího zdroje pitné vody a novým vodovodem se vyřešily především bytové objekty v této 
oblasti.

Vedle těchto významných akcí byla realizována rekonstrukce vodovodu v Daliměřické ulici, kterou 
tamní občané již dlouho požadovali, vodoměrná šachta pro prameniště Šlajferna, z financí města 
vodovod v Benátkách a řada menších staveb vodovodu vyvolaných především potřebami 
individuálních stavebníků v okrajových částech města. Další záměry se pak projekčně připravovaly 
jako vždy v dostatečném časovém přestihu.

VHS Turnov se nezabývá jenom investicemi. Do kompetence jeho rady patří také stanovení ceny 
vodného a stočného.
Ceny pro rok 2001:
vodné - 19,30 Kč
stočné - 13,46 Kč
(Ceny jsou včetně 5% DPH)
V polovině října se po delších jednáních podařilo s řadou obcí semilskému okresu (Svazek města 
Semily, Město Semily, Jilemnice, Chuchelna, Benešov, Kacanovy, Olešnice, Troskovice, Vyskeř) 
uzavřít dohodu s provozní společností VaK Turnov, a.s. o společném postupu ve stanovení jednotné 
ceny vodného a stočného. Na základě této dohody byla 25.listopadu zástupci obcí projednána a 
schválena jednotná cena pro rok 2002 ve výši:
vodné - 20,47,-Kč/m3
stočné- 13,80,-Kč/m3
(+ DPH 5%)

Tyto nové ceny znamenají proti loňskému roku nárůst o zhruba 9,5%. Částečně to bylo způsobeno 
zpoplatněním podzemní vody ze zákona, růstem nájemného ze strany VaK pro VHS, inflací a tím 
zvýšenými náklady na provoz a údržbu.

Od provozní společnosti VaK Turnov získává VHS každoročně více než 30% tržeb formou 
nájemného. Tyto prostředky spolu s dalšími dotacemi a příspěvky od Města Turnova jsou používány 
na výstavbu nových sítí a rekonstrukci stávajících. V posledních pěti letech bylo takto investováno 
85,5 mil. Kč, samotné VHS se na investičních akcích podílelo částkou 48 mil. Kč, Město Turnov 30 
mil.

Plynofikace, tepelné hospodářství

V letošním roce nedošlo k žádné investici v oblasti plynofikace na území Turnova. Také již byly 
zrušeny příspěvky pro ty občany, kteří rušili topení pevnými palivy a zaváděli plynové nebo 
elektrické topení. V tomto směru byly nejpalčivější problémy odstraněny, i když tím není řečeno, že 
na tomto úseku není již co řešit.

Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
Jednatel: Ing. Vladimír Konopka (od dubna 2001)

Tato městská obchodní společnost prodělala v tomto roce zásadní změnu. Po odchodu Ing. Žalského 
do penze zastupoval ve funkci jednatele a ředitele stávající pracovník pan Jozífek. Z výběrového 
řízení pak vzešel nový jednatel Ing. Vladimír Konopka, který byl radou jmenován do funkce 



jednatele 21. března s nástupem do funkce 17. dubna.
Již 25. dubna, když se projednávala výroční zpráva MTT, s.r.o., za rok 2000, proběhla i diskuze s 
novým jednatelem o jeho představě řízení této významné městské organizace. Je zajímavé, že již po 
týdnu svého působení přednesl konkrétní představy o personálních opatřeních, která by vedla k 
úspoře pracovních míst, o čemž bylo velmi dlouho a ze strany rada města neúspěšně diskutováno s 
předchozím dlouholetým jednatelem Ing. Žalským. Ing. Konopka navrhoval např. zrušení místa 
ekonomického náměstka, sloučení funkce chemika provozu a technika provozu, stejně tak i 
skladnice a zásobovače. Koncem roku byl skutečně stav zaměstnanců snížen z 30 na 28. Ing. 
Konopka také počítal s větším zapojením údržbářské čety do výdělečné činnosti. Zda se mu to 
podaří, budeme moci zhodnotit napřesrok.
Velké investice letos nebyly plánovány. Cenu tepla pro rok 2001 dostal nový jednatel za úkol udržet 
ve stávající výši, a to 408,50 za GJ.
Nový jednatel se kromě dokonalého poznání své organizace musel potýkat s velkým množstvím 
nových zákonů a vyhlášek pro oblast energetiky. Při hodnocení činnosti roku viděl jednatel mezi 
úspěchy především tyto skutečnosti:
- získání licencí na výrobu a rozvod tepelné energie a výrobu elektřiny na budoucích 25 let
- udržení všech dosavadních odběratelů
- ziskový výsledek hospodaření po dvou letech ztrát, zastavení trendu každoročního poklesu prodeje
- zrušení 14denní letní odstávky v dodávce teplé vody
- minimální zdražení tepelné energie přes vysoký nárůst ceny plynu, což bylo umožněno i 
výrazným zvýšením tržeb za vnější činnost údržby
- přechod od psacích strojů na zasíťovanou strukturu počítačů a s tím spojenou změnou pracovních 
návyků
- přemístění skladu z Výšinky do hlavní správní budovy v ul. Kosmonautů
- přechod na bezhotovostní vyplácení mezd pracovníkům, stejně tak i provádění operací v 
obchodním styku
- elektronické zabezpečení jednotlivých výtopen

Mezi nezdary viděl jednatel nezískání nového velkého odběratele, nedostatek financí na některé 
potřebné větší investice, nedostatečné ohodnocení vedoucích pracovníků.
Tepelná energie byla i v letošním roce rozváděna ze sedmi zdrojů: teplárna Výšinka I, výtopny 
Nádražní, Žižkova, Přepeřská, ul. 5. května, bloková kotelna Výšinka 2, do 31. 3. (tj. do zahájení 
rekonstrukce) fungovala i kotelna v pečovatelském domě v ul. 28. října.
Mezi odběratele patřilo 2.104 bytových jednotek, školská zařízení, objekty zdravotně sociálních 
služeb, administrativní prostory, městské kino, prodejna a dva průmyslové podniky - DUV Granát a 
Šroubárna, a.s. Ve všech těchto objektech bylo vytápěno 161 tis. m2 podlahové plochy. Při výrobě 
tepelné energie a elektřiny v kogenerační jednotce se spotřebovalo 3,767 mil. m3 plynu. Z výtopen 
je tepelná energie rozváděna tepelnými rozvody o celkové délce 7,2 km.

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

Společnost tak jako každý rok zajišťovala své běžné činnosti specifikované aktuálním dodatkem 
smlouvy. Nad tento rámec se po dohodě s odborem správy majetku podílí také na dalších opravách 
komunikací a jiných činnostech.

Vedení společnosti se podařilo prosadit v rámci rozpočtových změn zahájení přístavby sociálního 
zázemí pro pracovníky. Díky úvěru, jehož jištění vzalo na sebe Město, byl pořízen moderní 
velkoobjemový vůz na svoz komunálního odpadu. Nyní se již nemusely rozlišovat popelnice a 
velkoobjemové kontejnery, navíc zde byl odpad zároveň lisován, takže odpadlo překladiště na 
Vesecku. Za smluvní týdenní odvoz občan pololetně zaplatil 1.160,-Kč (za čtrnáctidenní 660,-), 



jednotlivá známka na odvoz popelnice nebo pytel přišla na 36,-Kč.
Odpad byl v tomto roce hodně diskutovanou kapitolou vzhledem k tomu, že rostly náklady na 
provoz sběrných dvorů (nový byl zprovozněn v Pacltově ulici), kde byly služby pro občany stále 
bezplatné. Naproti tomu nový zákon o odpadech, který byl v platnosti od 1.ledna 2001, umožňoval 
zavést platby na svoz a likvidaci odpadu na obyvatele. Většina obcí se tomuto zákonu podřídila a 
pro rok 2002 toto řešení přijala. V Turnově proběhla diskuze na toto téma koncem roku a zatím byl 
ponechán stávající systém. Byl považován ve vztahu k občanům za více motivující. Odbor 
životního prostředí s Technickými službami a komisí pro životní prostředí však dostaly pro příští 
rok za úkol tuto otázku zodpovědně dále projednat a navrhnout řešení.
Každý občan Turnova vyprodukoval v letošním roce 260 kg komunálního odpadu, což odpovídá 
celorepublikovému průměru. Do konce roku 2000 byl odvážen pouze na skládku do Košťálova, ale 
letos se začal ve velké míře odvážet do liberecké spalovny, kde se využije alespoň jako energetická 
surovina. Sběrné dvory umožňují občanům bezplatně odevzdávat tříděný odpad, a to téměř 40 
druhů. Mezi ty nejběžnější patří jednotlivé druhy papíru, železo, sklo, PET láhve, tetrapakové 
krabice, textil, dřevo, stavební suť, z nebezpečných odpadů např. zářivky, lednice, zbytky barev a 
jiné chemikálie nebo baterie. Bylo zde možné odložit i velkoobjemový odpad, který se do popelnice 
nevešel. Velkobjemové kontejnery byly přistavovány již jen dvakrát do roka v okrajových částech 
města (Malý Rohozec, Bukovina, Nudvojovice). Protože ale v kontejnerech končilo vše bez 
jakéhokoli třídění, zavedla se letos novinka. U kontejneru měl službu pracovník Technických služeb 
a dohlížel na třídění přiváženého odpadu.
Do separace odpadů se zapojuje stále více občanů, velký podíl na ekologické výchově mají školy. 
Od září byla pro žáky turnovských škol za spolupráce Technických služeb, odboru životního 
prostředí a Střediska volného času připravena soutěž. Velkou motivací se staly losy a na konci 
pololetí losování cen.
Separace odpadu má pro Město i motivaci finanční. Díky vysokému množství vytříděných 
nebezpečných odpadů se v posledních letech podařilo získat zpět 70% z poplatků zaplacených za 
skládku v Košťálově. Další prostředky ve výši 130.000,-Kč byly pravidelně získávány od firmy 
EKO-KOM, a.s. Vesměs se opět do odpadového hospodářství vracely.
Přes všechny tyto možnosti zůstávají stálým problémem černé skládky. Na jejich likvidaci bylo opět 
vynaloženo 200.000,-Kč.

Péče o zeleň

Koncem minulého roku skončila pětiletá smlouva na údržbu městské zeleně se zahradnictvím Jana 
Hájka. Během těchto let byl především zásluhou dřívější vedoucí odboru životního prostředí Ing. 
Jany Hadačové vybudován systém, kdy byla zmapována většina ploch a rozčleněna do kategorií 
podle nároku na údržbu. Samozřejmě i nadále je třeba tuto péči vylepšovat, hledat nové možnosti a 
přístupy. Zároveň díky tomu mohly být v rámci nového výběrového řízení zadány konkrétní údaje o 
množství potřebné práce. Celková výměra udržovaných ploch činila 43.350 m2. Samozřejmě se 
jednalo nejen o trávníky a plochy osázené trvalkami, ale i plochy vysazované letničkami. K tomu 
započítejme výsadbu truhlíků v oknech veřejných i soukromých budov na náměstí a kontejnery 
rozestavěné na jeho ploše. Na některých místech byly rozmístěny keramické mísy, které firma 
musela také osazovat.
Výsledek hodnocení výběrové komise byl těsný, ale doporučení znělo pro dosavadní firmu Jana 
Hájka jako pro vyzkoušeného partnera. Na radě města však proběhla velice bouřlivá diskuze, 
protože nabídka druhého v pořadí byla o 800.000,-Kč ročních nákladů nižší (roční náklady tak 
činily 2,8 mil. korun). Členové rady, kteří byli ve výběrové komisi, MUDr. Eckert a Ing. Pekař, se 
snažili obhájit většinové stanovisko komise, ale marně. A tak nakonec byla za vítěze vybrána firma 
Diké, s.r.o., Alšovice, zastoupená zahradním architektem Ing. Halamou.
Postup prací byl daný odsouhlaseným harmonogramem a provedení prací měsíčně kontrolovaly 
pracovnice odboru životního prostředí. Firma v mnohém zkoušela novinky, např. v druzích 



výsadby, a někdy nebylo řešení zcela šťastné např. v hlavním městském parku. Dobře byly ale např. 
na jaře ošetřeny keře, pěkná byla výsadba na hrobech významných osobností apod. Poněkud vázla 
běžná údržba, kterou nemohly provádět stroje. Hodně prací zajišťovali asi sezónní pracovníci, 
možná brigádníci, o sobotách a nedělích.
V některých případech vzbudila velkou kritiku občanů i zastupitelů údržba trávníků těžšími stroji 
navíc v rozmoklém terénu. Poničené trávníky vzbuzovaly smutný pohled a firma měla co 
napravovat.
Během tohoto prvního roku bylo o mnohých záležitostech diskutováno, vytýkány chyby, ze strany 
firmy celkem iniciativně předkládány návrhy na nová řešení. Samozřejmě také docházelo k 
úpravám čerpání financí podle skutečnosti. V této oblasti hraje samozřejmě nemalou roli počasí, 
letos velmi deštivý červenec a pak nepříznivé září. Pro příští rok se počítalo hlavně s úpravou v 
zařazení jednotlivých ploch do kategorií.
Vedle toho je jedním ze závažných problémů údržba těch pozemků, které nejsou ve vlastnictví 
Města. Je to například údržba zelených ploch, které jsou v sousedství silnic a měla by se o ně starat 
Správa a údržba silnic, středisko Semily. Zvláště svahy u průtahu I/35 a okolí křižovatky U 
Kudrnáčových hodin působily velice neupraveným dojmem a nebyly dobrou vizitkou při vjezdu do 
Turnova. Samozřejmě veřejnost nezajímalo, kdo je za tento stav zodpovědný. Dalším závažným 
problémem je ničení zelených ploch při výkopových pracích. Většina realizačních firem ponechá 
plochy po skončení prací bez odborné úpravy a pak zde zůstávají nerovnosti, nekvalitní zemina, 
kameny a následně tu vyrůstají plevelné druhy rostlin.
Mimo základní smlouvu na údržbu zeleně zajišťoval odbor životního prostředí provádění dalších, 
spíše jednorázových akcí. V mnoha případech se jednalo o sekání dalších ploch. Tak např. v červnu 
letošního roku byla posekána luka od autobusového nádraží do Dolánek, kde vypovědělo nájemní 
smlouvy zemědělské družstvo Agro Všeň. Velice rychle se zde navíc šířily invazní rostliny, 
především netykavka a křídlatka. Majitelé byli vyzváni, aby tyto práce uhradili. V jarních měsících 
byly také osety nově upravené plochy v areálu bývalého koupaliště v Dolánkách. V teplých dnech 
znovu začaly být občany využívány k rekreaci (do provozu byl uveden dětský bazének, upravena 
byla část břehu pro vstup do Jizery). Na některých místech byly založeny nové záhony a vysázeny 
keře.
Odbor životního prostředí dále pravidelně objednával prořezávání stromů. Výjimečnou záležitostí 
bylo ošetření Daliměřické lípy. Součástí péče o zeleň byly i městské lesy obhospodařované pod 
dohledem lesního hospodáře Ing.Tomsy. V únoru a březnu byl proveden výchovný zásah ve 
Struhách, kde došlo k odstranění nemocných a nevhodmých dřevin. Prostory uvolněné po kotlíkové 
těžbě byly znovu zalesněny. Na Hlavatici byl v listopadu proveden pod rozhlednou výřez 
náletových dřevin, především akátu, a vysazeny borovice. V lesním porostu ve Farářství proběhla 
těžba kotlíkovou metodou v jedné lokalitě, následně byl vysazen buk. Všude byla nová výsadba 
oplocena.
V tomto roce byla zahájena další etapa rekonstrukce parku v Metelkových sadech nákladem 2 mil. 
korun. Projektovou dokumentaci na komunikace zpracovala turnovská firma Profes Projekt, část 
výsadeb zpracovala autorka studie Ing. Jitka Novotná. Výběrové řízení na realizaci vyhrála firma 
Diké, s.r.o., ale průběh prací provázelo hodně problémů a nezdarů. Po dalším kácení byly především 
prováděny terénní úpravy a budovány nové stezky. Při letních přívalových deštích byly několikrát 
poničeny, došlo k odplavování ornice z trávníku a občané to označovali především jako chybu 
firmy, potažmo Města. Během prací proto muselo dojít k vytvoření příčných povrchových 
odvodňovacích opatření. V rámci smlouvy, záruk a tak pod. sice muselo být vše napraveno, ale 
zbytečně se kolem této záležitosti znovu jitřila citlivá veřejná diskuze o potřebnosti akce a kvalitě 
projektu i prováděných prací.
Také u prací provedených v minulém roce se objevily problémy - došlo totiž k úhynu značného 
množství vysázených stromů a keřů. Ukázalo se, že povrch měl malou propustnost, a tak v době 
velkých dešťů docházelo k přemokření. V rámci záruk měl toto předchozí dodavatel, Zahradnictví 
Jan Hájek, napravit.I když bylo diskutabilní, co bylo chybou jeho a co projektové dokumentace.



Problematika psů

Od 1. ledna tohoto roku vstoupila v platnost nová vyhláška č. 61/2000 o místním poplatku ze psů. 
Tyto poplatky patřily na zastupitelstvu i mezi občany k tématu velice živému a diskutovanému. V 
každém případě se neměnily dvě skutečnosti - psů ve městě stále přibývalo a neukázněnost jejich 
majitelů v placení poplatků se nijak zásadně neměnila a ještě horší to bylo s úklidem po psích 
miláčcích.
Po dlouhé době byl poplatek ze psů pojat zcela nově - byl stanoven v jednotné výši 400,-Kč pro 
fyzické osoby (v případě, že je pes používán k podnikatelské činnosti nebo ho vlastní právnická 
osoba, činí poplatek 1.100 Kč). Od poplatku jsou nadále osvobozeni držitelé invalidního průkazu 
(ZTPP), osoby nevidomé a bezmocné. Poloviční částku zaplatí důchodci. Při převzetí psa z 
městského útulku je placení odloženo o rok. Vesměs tento přístup znamenal pro většinu majitelů 
snížení nebo nezměněný stav, bouřili se však obyvatelé z okrajových částí města. Opět se na tomto 
případě ukázalo, jak těžké je vyhovět všem.

Památková péče

Pro letošní rok přiznalo Ministerstvo kultury Turnovu na
Program regenerace památkové zóny 1.070.000 korun. K tomu se připojila částka 1 mil. korun z 
městského rozpočtu. Památková komise pak navrhovala zastupitelstvu rozdělení na veřejné i 
soukromé objekty zapsané v památkovém seznamu. Další daleko menší finanční částku pak 
rozdělovala komise na opravu malých památkových objektů - letos to bylo především sousoší ve 
Skálově ulici a oprava sochy P. Marie Immaculaty v zatáčce u cesty k Durychovu. Také na 
Valdštejně se opět pokračovalo další etapou.

Opravy památek

Rekonstrukce střechy na kubistickém domě čp. 1294
cena: 1.396.895,-Kč
dodavatel: Pario, s.r.o., Hradec Králové

Kubistický dům u nádraží byl významným a v České republice ne tak častým dokladem kubismu v 
architektuře. Byl postaven firmou Ducháček, která vyráběla pianina. Nyní sídlila v přízemí ordinace 
dětské lékařky, v poschodích se nacházely byty. Dlouhou dobu však tento městský majetek chátral. 
Památková komise jej proto zařadila mezi prioritní akce na městském majetku v památkové zóně. 
Projekty zpracovala turnovská firma Profes Projekt, která již prokázala citlivý přístup k takovýmto 
objektům (projektovala např. i přestavbu kasáren na školu).
Rozpočet na celou rekonstrukci však dosahoval téměř 5 mil. korun, a tak byla nezbytná etapizace. 
První na řadu přišla oprava krovu a střechy za téměř 1,4 mil. Byly sdruženy prostředky ze tří 
položek městského rozpočtu - 270 tisíc ze státní dotace na městskou památkovou zónu, 730 tis. z 
položky na památky a zbývající část z rozpočtu odboru správy majetku na opravy bytových domů. 
Výsledek byl uspokojivý.

Kostel P. Marie - střešní krytina
cena: 1.069.158,- Kč
dodavatel: Status,s.r.o., Turnov



Především díky příspěvku z Programu regenerace MPZ mohl majitel, římskokatolická církev, která 
ze svého připojila pouze 110.158,-Kč, pokračovat ve finačně náročné opravě. V letošním roce 
dostala novou měděnou krytinu druhá boční loď (směrem k hřbitovu). Kde bylo zapotřebí, došlo i k 
výměně bednění krovu.

Secesní vila čp. 618, ul. 28. října - oprava fasády
cena: 332.000,- Kč (příspěvek vlastníka 132.800,-Kč, příspěvek Okresního úřadu Semily 50.000,-
Kč)

Tato rodinná vila, dnes v majetku p. Ježkové, byla na počátku století postavena profesorem zdejší 
šperkařské, tehdy klenotnické, školy Antonínem Karčem. Čistý secesní sloh nebyl u rodinných 
objektů tak častý, a proto také byla v minulosti zapsána do státního seznamu památek. Předchozí 
majitelka, dcera prof. Karče, neměla svou rodinu a při své nepraktičnosti, jak ji Turnováci znali, 
nebyla nikdy schopna se o tento objekt starat. A tak teprve nyní dostal dům opět majitele, kteří se 
snažili uvést ho do pěkného stavu.

Hrad Valdštejn
dodavatel: Status, s.r.o., Turnov

V roce 2000 byla ateliérem arch. Girsy zpracována koncepce záchrany hradu Valdštejna a zde 
stanovený harmonogram se i v letošním roce dařilo naplňovat. V této etapě se jednalo o další etapu 
opravy ohradní zdi, tentokrát na prvním nádvoří včetně opravy narušeného spárování na druhém 
mostě. Ve výběrovém řízení zvítězila turnovská firma Status, s.r.o., která z minulých let zdejší 
prostředí dobře znala. Navíc její cenová nabídka byla nejvýhodnější. Začátek prací se poněkud 
pozdržel, protože autor projektové dokumentace doc. Girsa, který se svými kolegy na vlastní 
realizaci pečlivě dohlížel, věnoval velkou pozornost stanovení receptury spárovací malty především 
s ohledem na minulé nedobré zkušenosti především při opravě mostu.
Pak zase vznikly problémy s rychlostí prováděných prací vzhledem k špatnému počasí, kdy 
červenec byl velmi deštivý a také září nemělo téměř žádný den bez deště, pak navíc brzy v listopadu 
přišly podzimní mrazy. Proto nastaly problémy s časovým harmonogramem, práce nebyly v plném 
rozsahu dokončeny. Ještě před Vánocemi po prvním období silnějších mrazů začala na některých 
místech opadávat omítka, zvláště v úseku zdi, na kterém se pracovalo až v září a říjnu a nestačil 
řádně vyschnout. Hned byl vyzván doc. Girsa k vyhodnocení celé situace, k nápravě však musí dojít 
až na jaře. Nepochybně to byla nepříjemná komplikace.
V závěru roku byla ještě osazena nová vstupní masivní vrata, která se stala další ozdobou areálu. 
Další práce byly financovány z rozpočtu správy hradu, a to díky stabilně vysokým příjmům ze 
vstupného. Velmi pěkně působí nová pískovcová dlažba kolem kostela, která byla položena na 
nevzhledný beton. Část před vchodem do kaple bude dokončena až na jaře. Za kaplí nad loni 
opravenou zdí byl osazen plaňkový plot s kamenicky opracovanými sloupky. Stopy po stavbě 
zakryl trávník. A tak zase jedna část hradu byla kompletně dána do konečné podoby.
Trochu stranou pozornosti probíhala další důležitá práce, kterou zajišťovali RNDr. J. Schrofl a Ing. 
Sv. Chamra z ČVUT v Praze. Po loňském průzkumu skal se letos na skalní bloky osazují měřidla, 
aby byl sledován případný pohyb skal a okamžitě zjištěny kritické body.
Souběžně byl v letošním roce vybrán zpracovatel projektů na rekonstrukci klasicistního objektu na 
prvním nádvoří (bývalý hostinec). Ve výběrovém řízení zvítězil i přes vyšší cenovou nabídku 
Atelier Girsa, s.r.o. Praha, který již v minulém roce zpracoval studii a dosavadní spolupráce byla ku 
prospěchu hradu. Snad se podaří prosadit v příštím roce realizaci této akce. Byla by to poslední 
velká rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že by bylo vhodné rozdělit ji maximálně na dvě etapy, 
nebude to při celkovém rozpočtu téměř 7 mil. korun vzhledem k ostatním požadavkům na městský 
rozpočet jednoduchá záležitost.



Kronika Města Turnova za rok 2001 - V. ZDRAVOTNICTVÍ A 
SOCIÁLNÍ PÉČE

Městská nemocnice
Ředitel: Ing. Tomáš Sláma
Náměstek pro lékařsko - preventivní péči: MUDr. Martin Hrubý
Počet zaměstnanců: 361 (47 lékařů, 188 SZP, 126 ostatních)

V letošním roce bylo pacientům k dispozici 180 lůžek a ambulantní ordinace. Bylo přijato celkem 
6.785 pacientů a s průměrnou dobou hospitalizace 4,91 dnů. V turnovské porodnici se narodilo 390 
dětí.
Městská nemocnice byla co do počtu zaměstnanců největší příspěvkovou organizací zřizovanou 
Městem Turnovem. Tak jako v případě všech ostatních byla zastupitelstvem schválena nová 
zřizovací listina platná od 1. července. V mnohém upravovala péči o rozsáhlý městský majetek, tzn. 
majetkoprávní vztahy ke zřizovateli (nájem budov), a samozřejmě specifikovala hlavní a vedlejší 
činnosti nemocnice i ve vztahu k novému živnostenskému zákonu.
Nemocnice byla také zakladatelem obchodní společnosti Nempra, s.r.o., která provozovala tepelné 
hospodářství a prádelnu. Díky instalaci kogenerační jednotky byly do budoucna zajištěny značné 
úspory v nákladech na elektrickou energii.
I když v tomto roce měla nemocnice historicky nejmenší počet 180 lůžek, její výkony vzrostly 
(např. v r.1999 měla ještě 231 lůžek). Nyní byl totiž kladen především důraz na rozvoj 
ambulantních služeb. V letošním roce se také rozběhl provoz na lůžkách následné péče. Tím byla na 
základě výběrových řízení, která v předchozím období vyhlásila Všeobecná zdravotní pojišťovna, 
dovršena restrukturalizace lůžkového fondu nemocnice. Přes všechny problémy s nedostatkem 
zdravotního personálu se podařilo v nemocnici během tohoto roku stabilizovat i personální obsazení 
tohoto nového oddělení.
Ve vybavení lékařskou technikou byly nejvýznamnějším přírůstkem dva sonografické přístroje 
nejmodernější úrovně v hodnotě 5 mil. korun. Tento krok byl možný díky vyšším platbám ze strany 
zdravotních pojišťoven.
Po loňské rekonstrukci se naplno rozjel stravovací provoz a brzy byla kapacita 1700 jídel denně 
zcela naplněna. Svědčilo to o kvalitě služeb nové kuchyně.

Úsek léčebně-preventivní péče
Jak bylo již výše uvedeno, byla v dubnu ukončena restrukturalizace lůžkového fondu vytvořením 
oddělení následné péče s 36 lůžky. Celkový počet se dostal na plánovanou úroveň 180 lůžek. 
Významně se tak snížila doba pobytu pacientů na lůžkách akutní péče na téměř 5 dnů. To spolu s 
vysokou obložností 88,6% dokazuje velice dobré výsledky hospodaření a především efektivnost 
využívání celého zařízení. Za tento rok nemocnice vykázala 53.381 lůžkodnů, zatímco v minulých 
letech se tento počet pohyboval stabilně kolem 45 tisíc lůžkodnů. Celkově se výkon navýšil o 11%. 
S uvedenými výsledky souvisí i nárůst počtu provedených operací. V oboru chirurgie se zvýšil 
především počet urologických operací, o což se zasloužil především MUDR. Kolombo, a nově 
zahájený program kyčelních endoprotéz ve spolupráci se semilskými ortopedy. Nedostatečné 
financování však brání tomu, aby byly uspokojovány veškeré potřeby pacientů. V oblasti akutní 
péče byl přes pokles počtu lůžek udržen objem výkonu. Na celkovém nárůstu výkonů nemocnice 
měly hlavní podíl ambulantní složky a nově zřízená následná péče.
Novou strukturu lůžek a vyšší výkonnost by nebylo možné provozně zabezpečit s tím počtem 
zaměstnanců, jaký byl na počátku roku. Navíc v roce 2000 prodělávala nemocnice téměř personální 
krizi, kdy se na některých odděleních dokonce uvažovalo o omezení provozu. Letos se konečně 
podařilo získat dostatečný počet středního zdravotnického personálu. Také se ukázalo jako 
koncepčnější nahradit větší počet vojáků náhradní vojenské služby v pomocném personálu stálými 



pracovníky. Přes všechnu snahu se nemocnice potýkala s vysokou fluktuací pracovníků.
Činnost     nemocnice významně ovlivňuje nedostatečné financování zdravotnictví v České 
republice. Je tak limitován objem poskytované zdravotní péče i objem předepsaných léků. Bohužel 
se tento trend pro následující rok asi nezmění. Především to trvale omezuje možnosti rozvoje 
turnovské nemocnice.
Přehled o činnosti lůžkové části:

Chirurgie (primář MUDr. D. Berndt)
Došlo ke stavebním úpravám v přízemí hlavní budovy tak, aby především sociální zázemí 
vyhovovalo současným požadavkům. Bylo zde léčeno 2.767 pacientů s průměrnou ošetřovací 
dobou 4,38 dne a využití lůžek bylo 90%.

Operační sály:
Bylo doplněno instrumentarium pro vyšetřování a ošetřování horních močových cest. Bylo 
provedeno 2.515 operačních úkonů.

ARO (primář MUDr. J. Patka)
Bylo hospitalizováno 690 pacientů. Počet ošetřovacích dnů byl podobný jako loni - 1.834. Podle 
vykázaných bodů však stoupla intenzita péče o 18%.

Interní oddělení (primář MUDr. J. Tomášek)
V letošním roce poskytovalo oddělení péči na 40 lůžkách rozdělených do dvou stanic včetně 6 
lůžek na jednotce intenzivní péče a dvou pokojů s nadstandardním vybavením.

Gynekologicko-porodnické oddělení (primář MUDr. A. Mikl)
Pro pacientky a mladé maminky bylo k dispozici 14 porodnických lůžek (6 pro stále početnější 
riziková těhotenství v 1 pokoji a 8 lůžek ve dvoulůžkových pokojích zařízených pro pobyt matky s 
novorozencem) a dále 16 gynekologických lůžek.

RHB a NRP (primářka MUDr. J. Kolombová)
Lůžkové oddělení poskytovalo následnou a dlouhodobou rehabilitaci nemocným, u kterých 
léčebněrehabilitační postupy tvořily převážnou část léčebného programu.

Následná ošetřovatelská péče (primář MUDr. D. Pospíšil)
Oddělení přijímalo pacienty s chronickým onemocněním nebo s onemocněním v poakutním stadiu, 
jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a těžiště péče je především v odborném ošetřovatelství.

Dětské oddělení (primář MUDr. J. Froml)
Pro pacienty bylo připraveno 30 lůžek na dvou stanicích (pro kojence, předškolní, školní děti a 
dorost, jedna stanice byla určena pro novorozence). Mezi přijatými bylo 392 novorozenců a 817 
ostatních dětí. 432 osob doprovázelo malé pacienty. Průměrná ošetřovací doba na novorozeneckém 
úseku byla 16,8 dne, ve zbylé části 4,6 dne. Tradiční základní a mateřská škola při nemocnici 
poskytuje v plném rozsahu výuku nemocným dětem na I. stupni, starším žákům a předškolním je 
poskytována individuální péče.

Ambulantní část

Chirurgie
Pacientům byla k dispozici ambulance všeobecná, úrazová, cévní, pro onemocnění prsu, 3 dny v 
týdnu urologická, do denního provozu bylo uvedeno pracoviště urodynamiky.

Interna



Léčebná péče byla prováděna v ambulancích všeobecné interní, kardiologické, 
gastrooenterologické, endokrinologické, diabetologické, nová byla ambunlace pro léčení obezity a 
poruchy lipidového metabolismu. Zajišťována byla i nově zaměstnavatelům zákonem předepsaná 
péče závodního lékaře.

Gynekologie
Byla vykonávána základní ambulantní péče, zajišťována poradna pro těhotné, poradna pro RT, 
poradna pro onemocnění děložního čípku, pro gynekologickou onkologii, urogynekologii, sterilní 
manželství a další.

Rehabilitace
Služby pacientům byly rozšířeny o fyzioterapii pro pacienty s urologickou a gynekologickou 
problematikou, byla zavedena léčebná tělesná výchova pro těhotné.

Pediatrie
Pracovala zde odborná nefrologická ordinace pro děti a dorost, odborná endokrinologická ordinace, 
ordinace pro rizikové novorozence a kojence, odborná gastroendokrinologgická ordinace pro děti a 
dorost, odborná psychiatrická ordinace, akupunktní ordinace s laseroterapií, alergologická a 
všeobecná pediatrická ambulance.

V nemocnici dále fungovalo oddělení klinické biochemie a hematologie (primář RNDr. P. Brzák), 
oddělení patologicko-anatomické (primář MUDr. J. Tichý), rentgenologie (primář MUDr. P. Šváb), 
léčebná rehabilitace, plicní ambulance a dvě pracovnice prováděly domácí péči (home care).
Lékaři turnovské nemocnice se podíleli na různých výzkumných úkolech mezinárodního a 
republikového charakteru. Chirurgie započala s klinickým zkoušením účinku preparátu Cefobid. 
Interní oddělení se účastnilo mezinárodní studie Seniors a v echokardiografické substudii zaměřené 
na účinky betablokátoru u starších pacientů se srdečním selháním. Pokračovalo se v účasti na 
republikové kardiologické studii PRAGUE 2 a na mezinárodní kardiologické studii CAF-003 Icon. 
Gynekologicko-porodnické oddělení se účastnilo programu Drahokam, podílelo se na klinické 
studii účinku hormonální antikoncepce a klinické studii účinnosti preparátu Sumamed v léčbě 
kolpitid. Projekt Drahokam byl v letošním roce oficiálně ukončen, dále byly na vyžádání prováděny 
přednášky s výukou samovyšetřování.
Již tradičně vyučovali lékaři nemocnice na sousední Střední zdravotnické škole - letos byli čtyři. 
Samozřejmostí bylo vzdělávání - tři lékaři absolvovali předatestační stáž. 4 studenti vykonávali v 
Turnově povinnou praxi. Navíc je nemocnice organizátorem odborných seminářů. V roce 2001 bylo 
uspořádáno 7 celoústavních seminářů s okresní účastí lékařů i sester a praktických lékařů. Na 
některých odděleních proběhly samostatné semináře pro lékaře a sestry. Odborní zaměstnanci se 
zúčastnili dalších vzdělávacích akcí mimo nemocnici.
Do oblasti mezinárodních vztahů lze zařadit práci MUDr. Brzáka a Dr. Faltuse na projektu 
podporovaném z Programu Phare. Jedná se o společnou dokumentaci pacientů s trvalou 
antikoagulační léčbou. MUDr. Hodík a MUDr. Faltus se zúčastnili traumatologického sjezdu v 
Hannoveru, MUDr. Kolombo urologického kongresu v Krakowě.

Podívejme se ještě na letošní ekonomiku nemocnice, tedy na hospodaření. I když byla v letošním 
roce opět vykázána ztráta ve výši 3.393 tis Kč, byla ve srovnání s minulým rokem třetinová (nižší o 
6.462 tis. Kč). Výši nákladů ovlivnil především růst mezd, a to o 28% proti minulému roku. Byl 
způsoben především nárůstem tarifních složek platu o 11% u zdravotnických profesí a o 6% u THP 
od 1. 1.2001 a současně nárůstem počtu zaměstnanců během roku, což souviselo se zvýšenými 
výkony v oblasti poskytovaných zdravotních služeb. Průměrný plat pro všechny kategorie činil 
15.196,-Kč. Nutno poznamenat, že průměrná mzda lékařů přesáhla 30 tisíc korun, ale tento příjem 
byl tradičně dosahován velkým počtem přesčasových hodin. Se zvýšenou produkcí ve stravovacím 
provozu souviselo navýšení položky na nákup potravin. Náklady tak stouply ze 118 na 145.568 tis. 



Kč (index 1,23), ovšem výnosy vzrostly ze 108 mil. korun na 142.175 tis. Kč (index 1,31). 
Významné navýšení výnosu od zdravotních pojišťoven bylo způsobeno kombinací několika faktorů 
- nově stanovený způsob financování zdravotní péče na rok 2001, zvýšená zdravotní péče, 
zohlednění výkonnosti nemocnice v minulém roce. Vývoj ekonomiky Městské nemocnice v 
Turnově byl v letošním roce skutečně příznivý.

Zdravotnictví v Turnově nespočívalo samozřejmě pouze v činnosti městské nemocnice. Síť ordinací 
praktických i odborných lékařů však nezaznamenala zásadní změnu. Lékárenská služba byla 
rozšířena o lékárnu v nemocnici (v prostorách bývalé chirurgické ambulance). Nájemce zde 
poskytoval velice kvalitní služby a brzy se ukázalo, že i za cenově nejvýhodnějších podmínek pro 
zákazníky. Zdejší lékárny nevyužívali jen pacienti nemocnice, ale právě z finančních důvodů byla 
lékárna poměrmě hojně navštěvována i pacienty z jiných ordinací. Prodej a výdej léků byl rozšířen i 
v centru města, když si majitel lékárny pod radnicí otevřel pobočku na rohu Hluboké a Tázlerovy 
ulice.

Sociální péče

Tato oblast je rozdělena na tři základní okruhy. Jednu oblast činnosti vykonává sociální odbor MěÚ, 
druhou pak jednotlivé organizace, kde v letošním roce proběhla významná organizační změna, a 
pak v Turnově fungují i občanské aktivity.

Sociální odbor MěÚ

Vzhledem k určitému nárůstu a rozšiřování činnosti městského úřadu bylo po delších diskuzích ve 
vedení rozhodnuto, aby se odbor přestěhoval do Skálovy ulice čp. 84. Po navýšení o jednoho 
pracovníka z důvodu rostoucí četnosti sociálních dávek pracoval odbor ve složení 5 pracovníků. 
Zabýval se zákonem vymezeným okruhem sociálních dávek, jejichž objem již vzrostl na 13.825 tis. 
Kč (o 3 mil. více proti loňsku). Dávky pobíralo 1.505 osob, což znamenalo, že jejich počet stoupl 
během roku o 100. Odbor ve spolupráci se sociální komisí vyřizoval žádosti do penzionu pro 
důchodce (evidováno 312) a do domu s pečovatelskou službou (evidováno 86). Do nového domova 
důchodců, jehož provoz měl být zahájen asi v září příštího roku, bylo letos zaregistrováno již 66 
žádostí.

Zdravotně sociální služby Turnov

Od 1. ledna vstoupila v platnost významná organizační změna - sloučení sociálních služeb pro 
seniory do jedné příspěvkové organizace - Zdravotně sociální služby Turnov. Vedením byla zatím 
pověřena vedoucí odboru Bc. Hana Kocourová, od května nastoupila jako ředitelka Ing. Milena 
Tomášková. Po dokončení domova důchodců bude tato organizace po nemocnici druhou největší 
městskou příspěvkovou organizací.
V nové instituci byla spojena dosavadní příspěvková organizace Turnovské sociální služby (tj. 
penziony pro důchodce v Žižkově ulici) s byty pro 148 obyvatel a dům s pečovatelskou službou na 
Výšince s 122 obyvateli. V obou zařízeních byly poskytovány pečovatelské služby, které si 
obyvatelé hradili v cenových relacích daných vyhláškami. V Žižkově ulici měla také sídlo terénní 
pečovatelská služba, kterou vedla M. Jordáková (vedoucí z nyní rekonstruovaného domu s 
pečovatelskou službou v ul. 28. října, jenž bude spojen s budoucím domovem důchodců). Terénní 
služba pečovala o 134 klientů, někteří z nich byli denně sváženi do tzv. Domovinky. Klub 
důchodců, který byl do této struktury také zařazen, měl 105 členů, jimž byl k dispozici každý 



pracovní den.
Ředitelka Tomášková ve spolupráci s Bc. Kocourovou se účastnily průběhu stavby domova 
důchodců a zabývaly se stanovením postupu v přijímání nových zaměstnanců (zatím schválen počet 
34) i 71 klientů.

Dětské centrum Turnov (Sluníčko)
Ředitelka: MUDr. Čepková

Centrum se uvnitř dále dělí na zdravotnické a školské zařízení. Odborné pracovnice poskytují péči 
dětem se zdravotním postižením, a to ve věku 2 až 16 let. Zabývají se výchovou, vzděláváním a 
léčbou dětí s kombinovanými vadami (tělesnými, duševními a smyslovými), vyučováním dětí ve 
speciální mateřské škole, ve speciální škole a dětí s diagnózou autismu. Toto zařízení navštěvuje 
stabilně na 30 dětí nejen z Turnova, ale i z širokého regionu.

Občanské sdružení FOKUS
Vedoucí: L. Kanclířová

Po odchodu Ing. Tomáškové, která činnost v dílnách i aktivity sdružení velmi rozšířila, byla 
vybrána ve výběrovém řízení L. Kanclířová, aby v této práci pro zdravotně postižené dospělé 
občany pokračovala.

Centrum pro rodinu "Náruč"

Cílem tohoto občanského sdružení, které zde vzniklo v roce 1999, jsou aktivity posilující a 
podporující rodinné soužití. Od září nalezlo útočiště v novém sídle Střediska dětí a mládeže. Jeho 
akce jsou určeny mladým maminkám většinou pobývajícím na mateřské dovolené. Centrum pořádá 
vzdělávací přednášky, tematicky zaměřené akce např. na ruční práce, výchovu dětí apod. Jeho 
činnost je obdivuhodná a stojí zvláště za připomenutí, že se o centrum starají dvě dobrovolnice, 
paní Hajnová a slečna Vlková, které za tuto svou činnost zaslouží obdiv.
Obě tato občanská sdružení mají finanční a organizační podporu města (Fokus např. náklady na 
energie a mzdy), daří se jim také získávat nejrůznější granty i příspěvky místních sponzorů. Jejich 
činnost je velmi potřebná a doplňuje nabídku oficiálních městských organizací.
Na podzim začala fungovat ve Středisku volného času dětí a mládeže ještě jedna aktivita, která stojí 
za povšimnutí, i když je soukromá. Mgr. Hoffmanová zde v centru nazvaném Mateřídouška dvakrát 
v týdnu začala nabízet krátkodobé hlídání dětí tak, aby si maminky např. na mateřské dovolené 
mohly zařídit v klidu vše, co potřebovaly. Touto službou se vhodně doplňovala např. klasická 
nabídka mateřských škol. 



Kronika Města Turnova za rok 2001 - VI. ŠKOLSTVÍ

Školství bylo vždy činností, v níž se postupný a zdánlivě pomalý vývoj děl diskuzemi zasvěcených 
odborníků za spoluúčasti širší veřejnosti. Rok 2001 nebyl výjimkou, spíše naopak - problematika se 
často objevovala na stránkách novin i v rozhlase a televizi. Téměř všichni učitelé různých stupňů si 
asi oprávněně stěžují, že do školství přichází ze státního rozpočtu daleko menší procento financí než 
v jiných svým rozvojem a stavem srovnatelných zemích. Kdybychom vzali v potaz výsledky 
některých celosvětových výzkumných studií založených na srovnávacích soutěžích, museli bychom 
konstatovat, že úroveň našeho školství postupně klesá a poněkud zaostává. Je nutné však 
podotknout, že objektivita takovýchto výsledků je dost sporná.
Bylo by tedy potřebné investovat do školství daleko více prostředků, protože vzdělanost národa je 
jeho budoucností. Ale spíše se hledají úspory, vymýšlí se "optimalizace", tedy možnost zrušení 
některých méně obsazených škol. Často se v této souvislosti objevily názory, že zvláště vysoké 
školství by mělo být částečně placeno studenty samotnými. Zvláště kritická situace pak nastala letos 
pro střední školy v druhé polovině roku, kdy bylo jejich zřizovatelství převedeno na nově vzniklé 
kraje v rámci probíhající reformy veřejné správy. Nejednou totiž "zmizely" peníze, které putovaly z 
okresních úřadů zpět na ministerstvo a nově na kraje. Koncem roku některé střední školy neměly 
ani na výplaty.
Samotný obsah i formy školské práce se mění pomalu, hodnotím - li tuto problematiku z roku na 
rok. Při hodnocení delšího časového úseku jsou však již změny průkazné a hluboké. Jak se za 
posledních 10 let změnilo vybavení škol a tím i způsob výuky, je i pro mnohé učitele neuvěřitelné. 
Studenti ani veřejnost toto většinou objektivně posoudit nemohou.
V řadách pedagogů trvaly stížnosti na neúměrně nízké platy. I když byly platové tarify poněkud 
upraveny a zvýšeny, stačí to tak tak na pokrytí inflace. To je také základní příčinou toho, proč 
zvláště na nižších stupních je 90% učitelek a proč mezi pedagogy se také nachází velký počet 
důchodců.
Velkou pozornost ve výchovné práci škol zabírá problematika drog. Výsledky značného úsilí i 
vynaložených financí jsou však velmi skromné. Celospolečenským problémem jsou výchovné 
problémy, které mohou pedagogové jen těžko sami řešit, protože s velkou částí rodičů je 
komunikace velmi problematická. Většinou rodiče nechtějí slyšet informace o prohřešcích svých 
ratolestí a spolupráce, která je pro řešení problému nezbytná, se jen těžko hledá. Jde o měřítka 
hodnot, obecnou kulturu, ke které nepřispívá ani např. televize, jejíž programy jsou buďto 
bezduchou zábavou nebo uvádí filmy naplněné krutostí a násilím.

Pokud máme charakterizovat činnost turnovských škol, nenastaly v nich zásadní změn, a to včetně 
mateřských škol, které si udržovaly nezměněnou strukturu i počet dětí. Obsazenost těchto zařízení 
se zatím pohybovala kolem 90%. Největší problémy měla VIII. MŠ s waldorfským výchovným 
programem, kde zbyla ze dvou tříd pouze jedna.
Školní život má svůj zaběhlý rytmus a dokonce i některé rušivé situace, jako např. chřipkové 
epidemie apod., jsou vlastně očekávány. Přesto v letošním roce musím zdůraznit minimálně dvě 
události, které se běžnosti vymykaly. První z nich, ta méně výrazná, bylo 40. výročí trvání 
turnovské zdravotnické školy. Druhá pak měla široký ohlas v celém regionu. 1. února opustila 
Obchodní akademie a hotelová škola budovu na náměstí a přestěhovala se do nové budovy 
zrekonstruovaných bývalých kasáren. Poněkud v pozadí zůstaly dvě další události, které s touto 
změnou úzce souvisely. V krátké době dvou měsíců byla provedena základní rekonstrukce budovy 
čp.5 na náměstí, aby se sem mohla nastěhovat Základní umělecká škola. Tím tato tradiční turnovská 
instituce získala dostatečné velké prostory, aby mohla uspokojit velký počet zájemců. A třetí 
stěhování - do uvolněné budovy v Husově ulici se přemístilo Středisko volného času dětí a mládeže, 
které doposud sídlilo v provizoriu městského kina. Činnost zahájilo počátkem září. O všech těchto 
událostech je více pojednáno v části týkající se jednotlivých škol. V Turnově tedy proběhly přesuny, 
při nichž došlo v mnoha směrech ke zlepšení vybavenosti těchto institucí.



Následující odstavce jsou výběrem toho podstatného ze zpráv o činnosti jednotlivých škol. 
Podrobné informace je možno nalézat ve školních kronikách. Jsou však bohužel psány podle 
školních roků a nikoliv roků kalendářních. zpracovávání údajů podle školních roku a nikoliv roků 
kalendářních.

ZŠ TURNOV, Skálova ul. (I. základní škola)
Ředitel: Mgr. Josef Rytíř
Zástupkyně: Zdeňka Malá
781 žáků, 31 tříd

Svými 781 žáky ( 399 chlapců, 382 dívek ) ve 31 třídách je škola nadále v Turnově počtem největší. 
Průměrně chodí do třídy 25 žáků.
Vyučovalo se opět ve třech budovách. 19 tříd 5.- 9. ročníků bylo umístěno v původní staré budově 
školy z r.1908 ve Skálově ulici. Kuchyně s jídelnou, nedávno rekonstruovaná, zajišťovala obědy pro 
více než 1500 strávníků. Část z nich byla z jiných škol ( SUPŠ, III.ZŠ ).
Osm tříd 1.-3.roč. učilo v budově v Prouskově ulici, kam se obědy dovážely. Čtyři třídy pak učily v 
mateřské škole U Lip, kde se stravovaly z kuchyně tohoto zařízení.
Tělocvična byla v hlavní budově a večer sloužila i sportovním klubům a kroužkům, žáci ostatních 
dvou budov využívaly haly tělovýchovných jednot.
V průběhu roku došlo k rekonstrukci počítačové učebny, kam bylo instalováno 17 nových počítačů 
a nový nábytek. Počítačovou technikou a internetem byla vybavena i sborovna, do 9. tříd byl 
zakoupen nábytek, tři třídy dostaly novou podlahu, ve Skálově ulici byla natřena okna.
Výuka probíhala podle osnov vzdělávacího programu Národní škola. Byl zajištěn i široký výběr 
nepovinných předmětů ( např. příprava pokrmů, výtvarný seminář, výpočetní technika, atd.). 
Prospěli všichni žáci, ze 104 žáků 9.ročníku bylo 12 přijato na gymnázium, 54 na střední odborné 
školy a 38 na učiliště. 22% žáků mělo vyznamenání. Škola měla 4 oddělení družiny s 25 žáky.
Na škole pracovalo 82 zaměstnanců (8 mužů), z toho 8 žen bylo na mateřské dovolené. Pedagogů 
bylo 54, z toho 4 vychovatelky v družinách. Plnou kvalifikaci mělo 92% učitelů. Stálým problémem 
bylo získání plně kvalifikovaných učitelů angličtiny a výpočetní techniky. Učitelé zorganizovali 
okresní soutěž v odbíjené pro učitele " Učitelská smeč ".
Žáci se zúčastnili řady akcí organizovaných školou nebo akcí na vyšší úrovni. Uveďme jen ty 
nejdůležitější.
Škola uspořádala zájezd do Paříže a do Žitavy, jednotlivé třídy byly na exkurzích v Praze, v Mladé 
Boleslavi, Terezíně, atd. V rámci protidrogové prevence se pro 6.-9.roč. se konala řada akcí ( 2x 
setkání s odborníky z Policie ČR, beseda s Radkem Johnem, spisovatelem a televizním tvůrcem, s 
míčovým kouzelníkem Skorkovským) - tyto akce byly žáky přijaty s velkým zájmem. Nižší ročníky 
se velmi úspěšně účastnily akce " Děti, pozor červená" a výcviku dopravní kázně na dopravním 
hřišti, všechny ročníky pak ekologických akcí "Den země", "Kyselý déšt" a sběru odpadu. Finanční 
podpora byla věnována na vzdělání indického dítěte v akci Adopce na dálku.
Bohatá byla už tradičně sportovní činnost. V prosinci a březnu došlo k turnaji 9. ročníků 
turnovských škol v hokeji ( v Lomnici), 3. ročník absolvoval plavecký výcvik, 7.ročník lyžařský 
kurz. Úspěchem bylo 2. místo v regionální soutěži škol v košíkové a 3.místo v okrese v Poháru 
Českého rozhlasu. Třetí v okrese skončila škola i v Olympiádě anglického jazyka, 14. v republice v 
Historiádě v Golčově Jeníkově.
Rozpočet školy obsáhl 17 mil.příjmů a 18 mil. výdajů.

ZŠ TURNOV, ul. 28 října (II. základní škola)
Ředitel: Mgr. Zdeněk Vavřich



Zástupkyně: Mgr. Eliška Holečková
Počet žáků: 541

Na škole bylo zapsáno 541 žáků ( 262 chlapců a 279 dívek ) ve 22 třídách. Průměr na třídu byl 24,6.
Budova školy z roku 1934 prošla průběhem doby menšími stavebními úpravami. Hřiště u školy 
bylo vybaveno v roce 2001 sociálním zámezím ( sprchy a WC ) a slouží i veřejnosti. Některé třídy 
byly dovybaveny novým nábytkem, novou podlahou, část školy byla vymalována. Vznikl 
internetový klub s knihovnou na místě šaten. Naplno se rozjel školní klub vytvořený z chodby v 
přízemí. Na ploše 90m2 je umístěn videokoutek, knihovna, žáci mohli pracovat se 6 novými 
počítači napojenými na internet. Úspěšná spolupráce byla tradičně s městskou knihovnou.
V 1.- 5.ročníku se vyučovalo podle osnov Obecné školy. Ve všech třídách byla prováděna 
dyslektická a logopedická péče. V 6.- 9.ročníku se učilo podle osnov Základní školy. Výběr 
volitelných a nepovinných předmětů byl přiměřený (jazyky, výtvarná výchova, sborový zpěv, 
informatika, dramatická výchova, atd.)
Z 541 žáků 9 neprošlo, z toho 7 v 6.- 9 - ročníku. Z 268 žáků 6.- 9.ročníku bylo 95 s vyznamenáním 
( 35% ). V 9.ročníku vycházelo 71 žáků - 8 přijato na gymnázium, 25 na střední odborné školy, 38 
na učiliště a střední integrované školy.
Škola měla 4 oddělení družiny ( s poplatkem 50 Kč za dítě).
Pracovní kolektiv tvořilo 54 zaměstnanců (7 mužů). Pedagogických pracovníků bylo 37 (6 mužů). 
O činnosti školy byla informována veřejnost v lokálním tisku ( Hlasy a ohlasy Turnova, Pojizerské 
listy, Krkonošské noviny ) a ve vysílání RTT.
Na škole pracovaly tři dyslektické a jedna logopedická skupina. Byly vedeny proškolenými 
asistentkami.
Výroční zpráva obsahuje téměř 40 akcí pořádaných školou. Jsou v ní protidrogové pořady (např. 
setkání s Radkem Johnem), zájezdy na bruslení do Lomnice, na plavání do Liberce, exkurze do 
skláren (Harrachov), do skanzenu u Lysé n. L., do ZOO Liberce, na veletrh INVEX do Brna, 
návštěvy divadelních a filmových představení ( "Kytice", "O Popelce" ), sportovní akce (turnaj v 
minitenisu, v kopané, cyklistické výlety) a zábavné pořady (školní karneval, školní mikulášská 
nadílka, noční prohlídka zámku Sychrov), besedy se spisovateli (Lhotová, Mastníková, Hulpach). 
Škola zorganizovala plavecký výcvik ( 3.-5.roč.) a lyžařský kurs (7.roč.).
Velmi úspěšné byly i soutěž "O nejlepší kraslici", malování hrníčku k Svátku matek a účast v 
pěvecké soutěži "Turnovský kos".
Někteří žáci získali ocenění. V "Turnovském kosu" L. Maruška, T.Rindtová, J.Kudek, v literární 
soutěži "Neváhej a piš"
Lenka Pohořalová, Pavla Kohoutková. Ve sportovních soutěžích vynikli chlapci i dívky v odbíjené 
(1. místo mezi školami), v atletickém přeboru 1.- 5.ročníků získali žáci několik prvních míst.
Rozpočet dosáhl 11,7 mil.Kč příjmů i výdajů ( rozdíl činil pouze 8 tis. Kč). Odborem kontroly MÚ 
Turnov byla provedena kontrola, podstatné závady zjištěny nebyly.

ZŠ Turnov, Žižkova ulice (III. základní škola)
Ředitel: Mgr. Karel Bárta
Zástupce: Mgr. Jaromír Roubíček
Počet žáků: 736

Škola od r. 1995 využívá objekt rekonstruovaný z bývalých kasáren. K budově byla přistavena 
jídelna, vybudovány dvě tělocvičny a venkovní hřiště pro míčové hry. Škola má moderní vybavení 
(nábytek, počítače, internet), čeká ji však úprava terénu v okolí, dostavba prostoru školní družiny a 
šatny a přestavba půdy.
Škola byla vybrána do projektu Evropské unie jako jedna ze 4 v České republice a byla i 
koordinačním centrem akcí v libereckém regionu v diskuzi "Výzva 10 miliónů".



Škola měla v roce 2000-2001 736 žáků (384 chlapců a 379 dívek). Dvě třídy (3.ročník) byly z 
kapacitních příčin umístěny v budově kina. Výuka probíhala ve všech ročnících podle projektu 
Národní škola. Výběr nepovinných předmětů byl velmi široký (19 možností, z toho 5 cizích jazyků 
včetně ruštiny a španělštiny). Ze 414 žáků 6.- 9. ročníků bylo 25% vyznamenaných. V průběhu let 
pomalu stoupá počet neomluvených hodin žáků.
K osmiletému studiu gymnázia bylo přijato 11 žáků (ze 20 přihlášených). Z 9.ročníku šlo 8 na 
gymnázium, do středních škol 64, 28 bylo přijato do učebních oborů.
Škola měla 4 oddělení školní družiny se 140 žáky, ve 3 odděleních školního klubu bylo 305 žáků.
Stravování bylo zajištěno ve školní jídelně dovozem z kuchyně ZŠ ve Skálově ulici (v ceně 14,50 
Kč u žáků, 15,50 Kč u pracovníků školy, 31 Kč u cizích strávníků). Vydávání obědů se dělo 
moderním způsobem kreditními kartami a počítačovým způsobem. Bylo možné si vybrat ze 2 jídel 
sestavovaných podle zásad správné výživy.
Ve škole je bufet - tzv. Mlsárna, který zajištuje i svačiny pro 1.- 5.ročník.
Učebny výpočetní techniky, sborovna, kanceláře a studovna byly propojeny počítačovou sítí a 
připojeny na internet.
Na škole pracovalo 69 pracovníků, z toho 53 pedagogů (9 mužů). Do 30.6. vyučovala angličtinu 
lektorka z USA. 22 učitelů má praxi delší než 20 let, z nich 7 dokonce 30 let. Do školy nastoupilo 
11 nových pedagogů, 9 ukončilo pracovní poměr k 30.6., 8 učitelek bylo na mateřské dovolené.
Škola organizovala pro učitele školení pro práci s počítačem a o využití internetu, zájemci se mohli 
zúčastnit kurzu angličtiny. Téměř všichni se v průběhu roku účastnili různých akcí dalšího 
vzdělávání. 20 učitelů působilo velmi aktivně v dalších organizacích, hlavně sportovních, v 
pěveckých sborech atd.
Velká pozornost byla věnována logopedii, dyslexii, integrovaným žákům a zvláště pak protidrogové 
prevenci. S učiteli byla uspořádána beseda s profesionálními terapeuty na téma "Co dělat, když se 
na škole objeví droga". Tematika drog byla zařazena v 7.- 9. ročníku do osnov.
16.- 20.října 2000 byl na škole proveden průzkum týmem Ústavu výzkumu školství z Pedagogické 
fakulty KU (systémem dotazníků pro učitele i žáky, rozhovorů s učiteli, žáky, ale i se starostou). 
Účelem bylo zjistit podmínky úspěšnosti škol. Touto problematikou se zabývala i anketa učitelů 
zachycující pozitivní a negativní jevy na škole, co by se dalo zlepšit a jak tomu může přispět vedení 
školy či každý učitel.
Ve škole je poměrně silná odborová organizace (23 členů), která se podílí na tvorbě kolektivní 
smlouvy a při přípravě zájezdů, při zlepšování prostředí atd.
Úspěšná byla spolupráce Rady rodičů (SRPDŠ), která má 24 členů a sešla se 4x. SRPDŠ se uplatnil 
zvláště při organizování zájezdu dětí do Itálie a Chorvatska a při zajištování lyžařského výcviku a 
letního tábora v Českém Dubu.
Informace o škole byly publikovány v regionálním a lokálním tisku, ředitel vystoupil v televizi 
(ČT2 pořad Netopýr) a v Českém rozhlase. Byla vydána i informační brožura, přeložená do 
němčiny a angličtiny.
Školní knihovna vybavená 3 počítači s připojením na internet má 4 276 knih, k dispozici jsou 
časopisy odborné i populárně vědecké, ve výpůjčkách převládá naučná literatura (hledání 
informací). Při knihovně funguje školní klub (4.- 9. ročníky), v němž je přihlášeno 305 žáků.
Žáci se zúčastnili velkého počtu různých soutěží a někteří dosáhli výborných výsledků. První místa 
získali v krajském kole v recitaci Lenka Kepková, v okresním kole olympiád v anglickém a 
německém jazyce Lukáš Nacházel, Tereza Konopáčová a Roman Bartoň, Lukáš Louda skončil 2. v 
okresním kole Pythagoriády. Ve sportovních soutěžích se žáci umístili 8x na prvních místech 
(družstvo fotbalu, na Dětských olympijských hrách, Jaromír Dědek se stal "Sportovcem 
Turnovska", Kristýna Čermáková zvítězila ve vrhu koulí v Poháru Českého rozhlasu).
Z bohaté činnosti žáků je možno uvést:
- vydávání školního časopisu Bomba školy - aneb kouzlo dospívajících, kam přispívají i učitelé. 
Časopis získal uznání v literární soutěži "Neváhej a piš".
- projekt "Poznáváme náš kraj", navazující na projekt "Žijeme v Evropě"
- školní televizní studio, které zachycuje události na škole (např. mikulášskou nadílku, představení 



divadelního kroužku atd.). Pracovalo v něm 22 žáků.
- školní jarmark (28.6.) s tanečními, divadelními i pěveckými vystoupeními (jarmareční písně) a se 
soutěžemi
- "Den Země" (6.ročník) - úklid krajiny uspořádaný CHKO
- vysázení stromů v Hruboskalském arboretu
- soutěž vědomostí o Turnově a o českém jazyce
- sběr lahví (PET), obalů a starého papíru
- projekt "Voda", kde se žáci seznámili široce s problematikou
- anonymní anketa žáků 9.ročníků o pozitivních a negativních jevech ve škole
- účast na sportovních akcích škol (kopané, florbal, hokej v Lomnici)
Školu poctil návštěvou pěvecký sbor ze Zadaru (14.3.), senátor V. Fischer (podnikatel v turismu) a 
senátorka J. Filipová (30.10.2000), poslankyně A. Svobodová (29.1.2001). Žáky pobavila skupina 
historického šermu.
Výroční zpráva obsahuje samozřejmě ještě další akce (výlety, lyžařský výcvik atd., zájezdy).
Rozpočet školy dosáhl výše 15,6 mil. příjmů a 15,3 mil. výdajů, z toho 8,6 mil. činily platy 
pracovníků.

ZŠ TURNOV - MAŠOV (IV. základní škola)
Ředitelka: Mgr. Stanislava Šmucrová
Počet žáků: 80
Vybavení školy se v průběhu roku zlepšilo ukončením rekonstrukce sokolovny a vybudováním 
volejbalového hřiště, které bude zpřístupněno i veřejnosti. Byla postavena i čistička odpadních vod 
pro ZŠ, mateřskou školu a sokolovnu. Budova školy je zcela vyhovující, nábytek je moderní.
K 30. 6. 2001 měla škola pět ročníků s 80 žáky, ve školní družině bylo 26 žáků. Vyučování 
probíhalo podle projektu Obecná škola. Stravování bylo zajištěno v sousední mateřské škole. Z 5. 
ročníků se dostali 2 žáci na osmileté gymnázium.
Učitelský sbor je stabilizovaný, se 100% aprobovaností. Měl 6 učitelek s dlouholetou praxí (od 12 
do 35 let), které se účastnily řady seminářů. 2 učitelky jsou i dyslektickými asistentkami (5 žáků je 
dyslektiků, 8 má vadu řeči). Výuka plavání byla zajištěna v bazénu v Turnově.
Při inspekci provedené inspektorem Mgr. Pavlem Antošem z oblastního pracoviště České školní 
inspekce v Liberci byla škola vyhodnocena jako vynikající v kvalitě vzdělávání a jako velmi dobrá 
v kvalitě řízení.
Z řady akcí je možno zmínit letní stanování družiny na Branžeži, stanování v červnu v Krčkovicích, 
zájezd do Itálie (1. - 9. 6.), účast na pěvecké soutěži Turnovský kos, na Kinderolympiádě v Jablonci 
(atletika) a Jičíně, zájezd do divadla v Praze (Popelka), další divadelní představení (Zlatý kolovrat, 
Legenda o hvězdě, Bajaja), účast ve štafetovém běhu "Zátopkova 5", na Dětských olympijských 
hrách a v turnaji v kopané a vybíjené. Děti také zpívaly pod vánočním stromem na turnovském 
náměstí. Byl uspořádán ve spolupráci s rodiči tradiční ples školy.
Škola nemá právní subjektivitu, provoz a údržby financuje MěÚ Turnov, platy byly hrazeny 
Školským úřadem v Semilech.

Zvláštní škola Turnov
Ředitel: Mgr. Jaroslav Drbohlav
Zástupkyně: Mgr. Zdeňka Casanová
Počet žáků: 121



Škola vyučovala 121 žáků ve 14 třídách. 14 prospělo s pochvalou. 2 žáci byli integrovaní a 
pracovali podle individuálního programu výchovy a vzdělávání. Asi 30 dětí prošlo logopedickou 
nápravou.
Školu absolvovalo 18 dětí, z nich 14 bylo umístěno do odborných učilišť, 4 zůstaly v péči rodičů.
Na škole vyučovalo 18 učitelů (5 mužů). Jejich odbornost se zvyšovala využitím nabídky programů 
Pedagogického centra (např. kurz dyslektických asistentů, problematika koktavosti atd.), na dvou 
setkáních sekce speciální pedagogiky a školeními výchovných poradců. Snahou pedagogů je, aby 
žáci získali výuční list jako podmínku jejich integrace ve společnosti nebo alespoň absolvovali 
9.ročník.
Aprobovanost je 83%. 7 pracovníků pracovalo v provozu, z toho 4 v kuchyni, kde se vařilo na 220 
jídel (zčásti pro ISŠ).
Součástí školy je speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené, působící pro celý okres a 
přilehlé oblasti okolních okresů (Jičín, Boleslav). Mělo 5 pedagogů (vše ženy), z nich 3 pracovaly 
na dohodu. V evidenci centra bylo 460 dětí, které centrem prošly. Jedna z logopedek vyjížděla 
pravidelně do 5 míst okresu.
Z učitelských akcí je možno zmínit přednášku psycholožky Zdeňky Svobodové o Indii, Nepálu a 
Srí Lance, návštěvu divadelních představení ("Hospoda na Mýtince" z repertoáru Divadla Járy 
Cimrmana), vyprávění právníka Ivo Jahelky v městském divadle.
Pro děti byla připravena řada akcí. Pravidelně se scházelo 13 zájmových kroužků s výtvarnou, 
sportovní (např. jóga, gymnastika, stolní tenis atd.) a další náplní (flétna, zpěv,
angličtina). Na radnici byly vystaveny s velkým úspěchem keramické a malířské práce žáků. 
Následná besídka pro rodiče měla sbližovat děti celé populace a byla navštívena mnoha romskými 
rodiči. Dramatický kroužek pod vedením Dany Vaverkové sehrál pohádku "Kašpárek v pekle" na 
festivalu Podkrkonošské společnosti rodičů a přátel postižených dětí a pro žáky základních škol v 
Turnově. Pěvecký sbor vystoupil v domově důchodců, pod vánočním stromem na náměstí a při 
školních akcích (např. na besídce).
Bylo obsazeno několik soutěží. Výborného výsledku dosáhlo čtrnáctičlenné družstvo ve čtyřboji, 
který pořádala Podkrkonošská společnost (nejvyšší ocenění), dobře si vedl kroužek přírodovědců v 
Kopidlně (3.místo). Zvláště úspěšné byly stolní tenistky, kde 2 se dostaly do národního finále. 
Veronika Bečková získala stříbrnou medaili v dorostenkách a Jitka Černá byla šestá mezi ženami. 
Dobře si počínali cyklisté. Lyžařský výcvik 7.a 8.ročníků byl uskutečněn za krásného počasí na 
Huťské boudě v Krkonoších a plavecký výcvik 3. a 4. ročníku v bazénu u turnovského gymnázia. 
Pro vybrané žáky se uskutečnil zájezd do libereckého bazénu. V závěru školního roku žáci dobře 
reprezentovali školu v atletických soutěžích na Daňkově stadionu. Byl uskutečněn i Den dovedností 
a znalostí (pod vedením L. Berndta a P. Šulce) a akademie, jejíž vrchol byla zdramatizovaná báseň 
Vodník v podání 8. ročníku. 
Rozpočet školy činil 7,9 mil. příjmů a 7,8 mil. výdajů.

Základní umělecká škola TURNOV
Ředitel: Vladimír John
Zástupkyně: Ladislava Grundová
Počet žáků: 508

Škola prošla v roce 2001 velkou změnou. V souvislosti se stěhováním obchodní akademie a 
hotelové školy do rekonstruovaných bývalých kasáren byla přemístěna z Husovy ulice č.77 do 
budovy na Náměstí Českého ráje č.5. Třídy bývalé hotelové školy a obchodní akademie byly 
adaptovány pro výuku hry na hudební nástroje, zpěvu a výtvarných předmětů, jedna učebna byla 
postupně vybavována pro výuku klasického tance. V sobotu 28. dubna začalo stěhování a od 
pondělí již šli žáci do nového. Slavnostní zahájení proběhlo 7. května. Škola získala velmi dobré 
prostorové možnosti, bohužel vybavení nástrojové a technické je stále nedostačující. Škola nemá 
právní subjektivitu, ta byla připravována až od počátku příštího roku. Od r.1998 má pobočku v 



Rovensku p. Troskami.
Školu navštěvovalo 508 žáků v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. Výuka se řídí učebními 
plány Ministerstva školství. Přijímací řízení se uskutečnuje na základě výchovných koncertů pro 
žáky mateřských škol. V roce 2001 absolvovalo 27 žáků, 4 byli přijati na školy s uměleckým 
zaměřením.
Na škole působilo 28 učitelů a učitelek, z toho 25 vyučovalo hudebnímu oboru (zpěv, nástroje, 
tanec). Kromě klavíru a houslí byla možnost výuky hry na kytaru, akordeon, saxofon, trubku, 
flétnu, klarinet, violu a bicí. Ve výtvarné výuce pak kresba a keramika.
Česká školní inspekce vydala vcelku pozitivní vyhodnocení činnosti školy, menší nedostatky byly 
napraveny.
Učitelé a žáci školy tvoří základ Turnovského orchestrálního sdružení, které za 8 let činnosti 
účinkovalo na mnoha místech v regionu i dále. Sdružení se zaměřuje hlavně na barokní hudbu, 
avšak i soudobá tvorba má v jeho repertoáru své místo. Dirigentem souboru je Jan Novotný, 
kontrabasista Orchestru liberecké opery, jejíž členové účinkují často jako sólisté.
Od listopadu 2000 cvičil přetvořený Dechový orchestr ZUŠ, který se začal zaměřovat na swingovou 
hudbu, v novém obsazení nástrojů. Vedoucím tělesa (19 hráčů) je uč. B. Lédl. Poprvé vystoupil 
orchestr 7. 5. 2001 při otevření nové školy, v létě pak byla navázána spolupráce se skupinou 
mažoretek z Kopidlna. Dále orchestr účinkoval při zahájení Turnovských staročeských trhů, při 
přivítání pěveckého sboru z Francie atd.
Výčet akcí pořádaných školou a těch, jichž se škola účastnila, je rozsáhlý a lze doporučit nahlédnutí 
do výroční zprávy školy. Snad uveďme aspoň některé.
Soustředění sboru Carmina se konalo 3x (v Janově n.Nisou, v Zásadě) - vedly L.Grundová a 
D.Harthová, Turnováček se sešel na soustředění (v Janově 2x).
V rámci Dvořákova Sychrova se konala 20.-22. 6. 2001 "Interpretační dílna" s mezinárodní účastí 
(22 zpěváků a 18 klavíristů, z toho 3 ze SRN a 1 z Polska), kterou pořádal Spolek přátel hudebního 
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov za spoluúčasti ZUŠ. Vyučovací lekce byly ve třídách ZUŠ, 
závěrečné vystoupení všech účastníků a koncerty lektorů se konaly v divadle. Akce se účastnilo 11 
žáků ZUŠ Turnov.
23. května byl v kině uspořádán koncert "Zpíváme si pro radost", kde vystoupily dětské sbory z 
Turnova, Semil a z Mnichova Hradiště. Hostem byl sbor studentů a učitelů z Francie (z oblasti 
Loire), kde loni hostovala Carmina.
Dětské sbory Carmina i Turnováček vystoupily při řadě příležitostí ve městě i okolí (Přáslavice, 
Valdštejn, při dětské půlnoční mši v chrámu P. Marie, na festivalu dětských pěveckých sborů v Mn. 
Hradišti) - vedoucí Grundová, Harthová, Novotná.
Žáci se účastnili i mnoha soutěží a dosáhli několika dobrých umístění (1.místo smyčcového kvarteta 
i tria, v klavíru V.Wachtl, Hanisková, Tomášková). Žáci Wachtl a Tomsa se účastnili soutěže Prague 
Junior Note 2001.
Žáky jsme dále mohli vidět při akcích některých spolků a organizací, kde tvořili kulturní rámec 
programu (např. při sázení Stromu milenia Spolkem rodáků, při otevření penzionu v 
Radvanovicích, při půlnoční mši, výročí TGM, "Turnovské pecce").
Soubor Carmina zajel na počátku září r. 2000 i do polského Jaworu, aby reprezentoval kulturu 
Turnova při "Mezinárodních trzích chleba".
Toto je jen krátký výčet, za nímž musíme vidět i svědomitou práci učitelů - uveďme z nich některé, 
kteří se nejvíce objevují v souvislosti s těmito akcemi: L. Grundová, D. Harthová, B. Lédl, V. 
Vydrová, M. Zelená. Ze žáků uveďme V. Wachtla, J. Tomsu, L. Maierovou, L. Vélovou, Š. 
Langovou.
Slavností byla pro školu reciproční návštěva francouzského pěveckého sboru budoucích učitelů 
Maitrise de la Loire (20.- 23. 5. 2001). Hosté byli ubytováni v rodinách, prohlédli si okolí 
(Valdštejn, Hrubou Skálu, Trosky, Dlaskův statek) večer zpívali v kostele sv. Mikuláše, v Rovensku 
a na přehlídce dětských sborů v kině. Sbor byl přijat na radnici starostou.



Středisko volného času dětí a mládeže
Ředitel: Mgr. Karel Štrincl

Do poloviny roku byly jakýmsi sídlem střediska 2 malé klubovny a kancelář v budově kina v 
Žižkově ulici. Po přestěhování ZUŠ (umělecké školy) na náměstí se podařilo pro činnost SVČDM 
získat její dosavadní sídlo v ulici Husově čp.77. K činnosti jsou samozřejmě využívány mnohé další 
prostory v základních školách i na gymnáziu, některé akce se konají v Městské knihovně Ant. 
Marka či v objektech tělovýchovných organizací atd. Tyto prostory je nutno pronajímat.
Pravidelná činnost útvarů SVČDM je členěna do 5 úseků tematicky zaměřených.
A. Kulturní sekce se zabývá hlavně divadlem. Má několik divadelních souborů, dramatický 
kroužek, literární kroužek v knihovně, hudební a pěvecký soubor (sídlo v gymnáziu), kroužek hry 
na flétnu a anglické konverzace. Hodně práce zde odevzdal Mgr. Petr Haken v Turnovském 
divadelním studiu.
Zájmové kroužky kulturní sekce navštěvovalo přes 140 členů.
B. Výtvarná sekce je zaměřena hlavně na keramiku, její sídlo bylo v dílně na III.ZŠ. Má přes 60 
členů.
C. Přírodovědná sekce je zastoupena astronomií. Ve hvězdárně s kroužkem pracoval prof. Kafka, 
měla 12 členů.
D. Všeobecně technická sekce provozovala vaření (v ZŠ Mašov), filatelii (I.ZŠ), modelářství 
(gymnázium) a společenské hry (ZŠ Mašov). Měla 67 členů.
E. Sportovní sekce byla nejširší. Zahrnovala volejbalové kroužky, orientační běh, aerobik, florbal, 
pohybové hry převážně v tělocvičnách II.ZŠ., gymnázia a TJ Turnov. Měla přes 210 členů.
Počet všech členů zájmových útvarů SVČDM přesáhl 510.
Příležitostná činnost byla organizována často ve spolupráci se školami a sportovními kluby. 
SVČDM se tak prostřednictvím Turnovského divadelního studia účastnil regionální přehlídky 
divadelních inscenací Modrý kocour 2001, recitačních soutěží, ve spolupráci s Městskou knihovnou 
A. Marka vydávání časopisu pro děti (Granátek) v rámci literárního kroužku, čtenářské a literární 
soutěže "Neváhej a piš" a "Neváhej a maluj", besed se spisovateli, vystoupení na "Lomnickém 
hudebním jaru" (sborový zpěv), výstav prací keramiky, večerů na hvězdárně, sběratelských burz 
(filatelie), mnoha akcí sportovních ("Školní smeč", soutěž v aerobiku, orientačním běhu atd.).
Vedení SVČDM zajišťovalo řadu vlastních akcí, např. dovednostní soutěže "Veselý otazník", 
vyhledávací závody mladých atletů, masový běh "Zátopkova štafeta", turnaje v míčových hrách pro 
středoškoláky, soutěž ve zpěvu "Turnovský koš". Ve spolupráci s knihovnou vznikly "výchovné" 
pořady ke čtenářství.
O prázdninách byly připraveny dětské sportovní tábory a poté tábory pro středoškoláky v 
Krčkovicích, o Velikonocích se uskutečnil dobrodružný výlet "Dobytí Valdštejna". Společné 
táborové pobyty zorganizovaly i některé zájmové útvary (divadelní, orientační běžci).
Zvláště je nutno ocenit činnost Turnovského divadelního studia (TDS - vedoucí Mgr. Haken). 
Nastudovalo 3 nové inscenace (např. Kamenný host, Petr a Lucie), sehrálo 42 představení, v nichž 
účinkovalo na 70 herců, pro více než 8500 diváků. Studio se zúčastnilo řady přehlídek s 9 
inscenacemi ve 13 městech (v Hradci to byla mezinárodní akce, v Prostějově a Trutnově celostátní). 
Soubor na nich získal řadu ocenění za dramaturgii, oceněny byly i herecké výkony (L. Špetlík, P. 
Valent, T. Neubauerová). Přehlídky divadelních souborů "Modrý kocour" se v Turnově zúčastnilo 
12 souborů nejen z okolí, ale z různých míst naší republiky. Z nich čtyři byly vybrány k účasti na 
národní přehlídce a jeden postoupil na Jiráskův Hronov.
Zpráva o činnosti SVČDM zaznamenala i mnoho dalších akcí uspořádaných ve spolupráci s jinými 
organizacemi, na tomto místě uvedené jsou jen části.
V SVČDM působilo 26 pracovníků, z toho 3 byli interní (ředitel, vychovatel a ekonomka) a 23 
externích v zájmových útvarech (většinou na menší počet hodin). Na plný úvazek pracoval vedle 
ředitele ještě vychovatel Aleš Ressler.
Rozpočet dosáhl výše 1,5 mil. na straně příjmů i výdajů. Výsledkem únorové a březnové kontroly 



hospodaření provedené odborem kontroly MěÚ, byla doporučení a opatření, která byla realizována.

STŘEDNÍ ŠKOLY

Střední školy vycházejí z dlouhodobějších obecných plánů výuky a výchovy, které se postupně 
upřesňují. Důraz je kladen na systematickou přípravu ke studiu na vysoké škole (hlavně na 
gymnáziu), na vytvoření návyků a schopností, které by umožňovaly získat vědomosti samostudiem. 
Nejde jen o to, co znát, ale i o to, jak k těmto znalostem dojít. Proto se prosazuje co nejužší vztah 
mezi výkladem v hodině a stanovením úkolů, jež si student řeší sám. Školy musejí mít ovšem 
patřičné vybavení počítačovou technikou, k dispozici musí být odborné publikace. Tento trend je 
posilován i řadou soutěží a rozšiřováním možností uplatnit zájmy i ve volném čase. Přílišné 
zdůrazňování znalostí faktů snižuje přirozenou zvídavost a postrádá tvůrčí složku činnosti. V oblasti 
výchovy se zaměřuje v rostoucí míře pozornost na vztah studenta k učiteli, zvláště k třídnímu. 
Třídní učitel musí mít přehled nejen o výsledcích studenta ve výuce, ale popřípadě o jeho osobních 
problémech. Proto se výrazně zvyšuje podíl individuálních diskuzí se studenty i jejich rodiči. 
Zvláštní pozornost je pak nutno věnovat nežádoucím projevům - brutalitě, šikanování, drogám. 
Velký význam tu mají předměty společenských věd ve spojitosti se školeními o prevencích těchto 
jevů.

Gymnázium
Ředitel: prof. Miroslav Sucharda
Zástupce: PaeDr. Jaroslava Dudková
Počet studentů: 443

Výchovná i výuková koncepce vychází z dlouhodobých záměrů. V průběhu roku se hodně 
diskutovalo o zrušení osmiletého gymnázia - většina pedagogů úmysl odsoudila, neboť by to 
znamenalo krok zpět ve vzdělání.
Škola měla v r.2000/2001 celkem 443 studentů (181 chlapců a 262 dívek) v 15 třídách. Osm tříd 
tvořili studenti osmiletého studia (239 studentů, 110 chlapců a 129 dívek), 2 třídy sedmiletého (58 
studentů, 21 chlapců a 37 dívek) a 5 tříd čtyřletého studia (146, 50 chlapců, 96 dívek). S 
vyznamenáním prospělo 29,7%, tedy 131 studentů, neprospěl jeden, průměrný prospěch byl 1,75. 
Maturitní zkoušky absolvovaly 2 třídy sedmiletého studia (z 58 bylo 24 s vyznamenáním) a čtvrtý 
ročník (z 33 bylo 5 vyznamenání). 2 studenti byli ze zahraničí (USA, Venezuela).
Do osmiletého studia bylo možno přijmout 30 žáků (z 94 přihlášek), do čtyřletého 29 žáků.
Regionální zázemí tvoří 28 základních škol, možnost dopravy je bez problémů i ze vzdálenějších 
míst (Český Dub, Železný Brod).
Na škole působilo 39 vyučujících, z toho 13 s částečným úvazkem (19 mužů, 20 žen). 
Aprobovanost byla 97%, průměrný věk 43,7 let. Dva učitelé byli Kanaďané: James a Helen 
Proudfootovi. Nepedagogických pracovníků bylo 20, z toho 10 v kuchyni.
V únoru a březnu došlo za provozu ke generální rekonstrukci sociálního zařízení, k opravě šaten a 
sprch (firma Jech odvedla dobrou práci v ceně 2,2 mil.) - hrazeno z rozpočtu MěÚ Turnov.
Nadační fond gymnázia působil ve stejném složení, v čele šestičlenné rady je prof. Miroslav Vávra. 
Členy rady jsou i 3 zástupci rodičů. Dobrovolný příspěvek byl stanoven nejméně 100 Kč. Byl 
vypracován nový statut. Z fondu byl zakoupen počítač, poskytnut příspěvek na lyžařské kurzy, 
odměny žákům a na nákup knih. V rámci fondu je veden dar Jana Bohuslava Horáčka. Podle 
pevných kritérií je poskytován finanční příspěvek nejlepším maturantům (30 tis. Kč nejlepšímu, 
dále 20 tis. a 10 tis.Kč). Část daru byla investována do nákupu projektoru, plátna a pomůcek pro 



biologii.
Počátkem dubna uspořádala škola prezentaci moderní vyučovací techniky v biologii a fyzice 
získané z darů Nadace B.J. Horáčka, Sklostroje a Preciosy). Účastníci zde mohli vidět, jak jsou 
zakoupené přístroje ve výuce využívány.
Součástí tradice jsou i školní plesy. Maturitní se konaly 23. 2. v Pěnčíně a 16. 3. na Střelnici, již v 
pořadí 9. abiturientský 27. 1. na Střelnici. Setkání důchodců se konalo na konci června na 
Frýdštejně v hotelu Sport.
Škola získala živnostenský list ke zřizování jazykových kurzů, kterých proběhlo šest (v anglickém a 
německém jazyce). Financování je samostatné, není součástí rozpočtu. Kurzy vznikly na žádost 
některých podniků, jejich účelem bylo zjistit jazykovou úroveň jejich pracovníků.
Vedení školy uskutečnilo opět řadu akcí. V rámci družby škol - gymnázia, Integrované střední školy 
v Turnově a Konrad Adenauer Schule v Kriftelu ve Frankfurtu n.M. proběhly dva výměnné pobyty. 
Po říjnové návštěvě německých studentů, kteří si prohlédli školu, město a mnohá místa v okolí 
( Liberec, Harrachov, Paseky, zámek v Mnich. Hradišti, Škodovku v Ml.Boleslavi atd.) a Prahu, se 
turnovští studenti vydali 26. března 2001 zase do Německa. Navštívili Frankfurt (letiště), banku, 
výstavu automobilů, Goethův dům, tropickou zahradu atd.
Událostí roku byla výměna pobytů studentů z mexického Zacatepecu. Dohoda byla uzavřena při 
cestě naší parlamentní delegace do Mexika. Zásluhu na ní měl především dr. Hector Medellin, který 
studoval v Praze a oblíbil si Český ráj při soukromých návštěvách. V září 2000 přijelo 8 mexických 
studentů z Institutu v Zacatepecu s prof. Medellinem. Byli ubytováni v rodinách a podnikli mnoho 
výletů (školní chata v Pasekách, Praha, Liberec, K.Hora, Český ráj) doprovázeni studenty 
gymnázia. Jejich spokojenost byla nelíčená, zajímavá byla jejich srovnání s životem doma. Koncem 
listopadu se 15 studentů gymnázia vydalo do města Zacatepec, aby absolvovali též bohatý program. 
Viděli starobylé pyramidy v Teotihuacánu, obrovské Mexico City a lázeňské Acapulco, prohlédli si 
národní park "Las Estacas". Výpravu vedli prof. Starý a Stanková (vyučuje španělštinu) a MUDr. 
Eckert, zástupce starosty. Po návratu uspořádali účastníci besedy s videoukázkami. Cesta přispěla k 
oboustrannému poznání, častá výměna mezi oběma školami bude však těžko uskutečnitelná.
Byly uskutečněny i dvě historicko - kulturní exkurze do Francie. Pro 3. ročník Paříž, Normandie 
(místa invaze), pro kvartu Marseille, Monte Carlo.
V rámci evropského roku jazyků vyhlášeného Evropskou unií působila na škole od dubna do konce 
června asistentka španělštiny Natalia Boronat. Součástí této akce bylo i vydání školního časopisu 
Herolt v němčině a angličtině, návštěvy divadelních představení v angličtině a jazykové kurzy pro 
budoucí 1.ročník. Dva studenti získali certifikát Britské rady z angličtiny a čtyři studenti němčiny 
na Goethe Institutu.
Ve výčtu další činnosti je shlédnutí řady divadelních představení v Praze (Karlín, Divadlo J. 
Cimrmanna, Divadlo pod Palmovkou atd.) i v Turnově. Na škole působil "Klub mladého diváka" 
organizující zájemce o pražská představení. Uskutečnila se řada besed s významnými osobnostmi (s 
Jiřím Diensbierem, Hectorem Medellinem z Mexika, spisovateli A. Lustigem a Vladimírem 
Hulpachem - spisovatelem, viceprezidentem Evropské banky Mats Karlssonem, publicistou 
Radkem Johnem) na nejrůznější témata. Bohatý je i výčet exkurzí do řady míst naší republiky.
Ve studenských soutěžích a olympiádách obsadili studenti šest prvních míst v okresních kolech, v 
krajském kole zvítězila J. Paldusová. Úspěchem bylo i 5.místo M. Špíny v oblastním kole 
(angličtina) a 4.místo J. Kolomazníka v regionálním kole (fyzika).
Významným úspěchem byla práce sextána Tomáše Kučery v soutěži "Holocaust - svědomí lidstva", 
který byl pozván s prof. Janou Dumkovou na Pražský hrad a přijat prezidentem.
Aktivní jsou i zájmové kroužky - zvláště možno zmínit vlastivědný vedený P. Mlejnkem, který 
uspořádal několik exkurzí (Praha- výstava Deset století architektury, opevnění z r.1938 u Králík), 
jeho členové pozorovali činnost Jizery a posuzovali ekologické následky pobytu sovětské armády 
na Vesecku.
Nadále vycházel časopis Herolt (5x), jedno číslo bylo vydáno v angličtině. Šéfredaktorem byl 
Jaroslav Kotoský, žák V.A.
Pěvecký sbor zaznamenal úspěch na Lomnickém hudebním jaru, kde vystupovalo šest zahraničních 



sborů. Obecenstvo přijalo s nadšením zvláště spirituál afrického kmene Zulů a skladbu muzikálu 
Jesus Christus Superstar. Sbor vystoupil i v soutěži "Turnovský kos", sólisté na "Novopackém 
slavíčku" a na akci "Ahoj prázdniny" v městském kině.
Ve spolupráci s CHKO se škola 27. 6. 2001 účastnila ekologického dne s námětem Ukliďte svět 
2001. Kolem turistických cest bylo sebráno 40 velkých pytlů hlavně umělých obalů, skla atd.
Škola se podílí i na "Srdíčkovém dnu", kdy studenti procházejí městem a vybírají na výstavbu 
transplantační jednotky kostní dřeně. Dárcům peněz připínají symbol srdíčka.
Pokračoval se zvýšeným zájmem program protidrogové prevence besedami i v samotné výuce.
Bohaté jsou sportovní aktivity na škole či ve spolupráci se sportovními oddíly nebo jinými školami. 
Úspěšná byla družstva v okresních soutěžích v košíkové (1.místo dívek), odbíjené (1.místo 
smíšených družstev), kopané (2.místo), v krajském kole středoškolského poháru byly dívky 2. 
Lenka Štastná (3.ročník) je mistryní ČR na 400m překážek ve své kategorii, Radka Brožová 
obsadila 2. místo v orientačním běhu.
Řada studentů působila jako pořadatelé při GIRO BIKEFEST ve Svijanském Újezdě.
Lyžařské kurzy se nadále konaly ve školní chatě v Pasekách. Všechny třídy se účastnily plaveckého 
výcviku ve školním bazénu.
Sportovní kurzy 2. ročníku se uskutečnily na Malé Skále s bohatým programem (sjíždění Jizery, 
horolezectví, cykloturistika, zdravověda).
Sportovní den na škole proběhl 26.června a byl naplněn turnaji družstev jednotlivých tříd.
Jako člen Asociace středoškolských sportovních klubů mohla škola uskutečnit zájezd do Dolomit 
Passo Tonale pro lyžaře (o jarních prázdninách).
Rozpočet na rok 2000/2001 činil téměř 15 mil. Kč příjmů a 14,7 mil. Kč výdajů.

Integrovaná střední škola
Ředitel: PaedDr. Jaroslav Šonský
Zástupci: Ing. Jiří Jisl, Mgr. Eva Pugnerová, František Dudek
Počet studentů: 557

Integrovaná škola obsahovala střední odbornou školu (SOŠ) a střední odborné učiliště (SOU).

Střední odborná škola (SOŠ) byla 4letá zakončená maturitou - obor obchodně podnikatelská 
činnost.

Střední odborné učiliště (SOU) bylo 3leté ukončené výučním listem v oborech: zámečník, nástrojař, 
obráběč kovů, optik, brusič kamene (včetně šperkových), kuchař - číšník, kuchař, číšník - servírka, 
prodavač potravin, oděvů, smíšeného zboží a zlatník (klenotník).

Nástavbové studium nabídlo obory podnikání:
a) v obchodu a službách
b) v umění a rukodělné umělecké výrobě
c) v technických povoláních
Bylo zakončeno maturitou.

Počet studentů na konci školního roku činil 557, 11 žáků bylo pro neprospěch vyloučeno v průběhu 
roku.
Na SOU se učilo 413 učnů v 17 třídách dle oborů, 17 bylo s vyznamenáním, 15 neprospělo, 8 
neklasifikováno. Průměrný prospěch byl 2,44.
Na SOŠ studovalo 144 studentů ve 4 třídách, 7 s vyznamenáním, 13 neprospělo. Průměr prospěchu 
2,36.
Učňovské zkoušky vykonalo 132 učňů (9 s vyznamenáním). Nejlepší výsledky byly dosaženy v 



oboru prodavač potravin a kuchař, naopak u zlatníků bylo 5 neprospívajících.
Maturitu absolvovalo 25 žáků, 5 k ní nebylo připuštěno. Byli pouze 2 vyznamenáni, 2 neprospěli.
Do učebních oborů (SOU) bylo přijato 162 žáků z 269 přihlášených - obor brusič nebyl otevřen. Do 
SOŠ bylo ze 46 přihlášek vybráno 30 studentů. Do nástavby se z 85 uchazečů dostalo též 30 
studentů.
Ve škole bylo zaměstnáno 70 pracovníků. Pedagogických pracovníků bylo 51 (včetně 8 na domově 
mládeže a 5 mistrů odborného výcviku). 7 pracovalo externě. Aprobovanost byla 95%. Z 19 
provozních zaměstnanců a THP pracovali 2 externě.
Škola má solidní vybavení odbornými učebnami. Byla zřízena nová učebna pro vaření a stolničení, 
dále jsou tu 2 učebny techniky administrativy, 3 učebny výpočetní techniky, 2 jazykové učebny a 
odborné učebny.
Tělocvična je smluvně zajištěna v TSC Turnov, rovněž fitnes centrum (vedle ISŠ), bazén je k 
dispozici na gymnáziu. U školy je víceúčelové hřiště.
Součástí školy je domov mládež v ul. 28. října pro 74 žáků a jídelna (od r.1998) s kapacitou 200 
jídel. Jídlo se dováží z kuchyně Zvláštní školy. Stravovalo se 48 žáků a 30 zaměstnanců. Přes 140 
žáků se stravovalo ve střediscích praktického vyučování a na pracovištích. Škola vlastní i dům s 
šesti bytovými jednotkami a od roku 2001 i garáže ve dvoře domova.
U učebních oborů zajišťovala škola pouze teoretickou výuku.
Odborný výcvik byl i nadále zajišťován na 3 typech pracovišť:
1) na střediscích praktického vyučování (které jsou samostatnými subjekty) - SPV
Byla to střediska Sklostroj, Granát, Potraviny PAVCO Jablonec prodejna Výšinka, Rubín Semily a 
jeho nástupnická organizace JOKA PLUS Česká Lípa. Se středisky byly uzavřeny smlouvy a pro 
přípravu učňů byly poskytovány dotace. Za zácvik zodpovídají určení mistři zaměstnan´ v 
závodech.
2) na pracovištích praktického vyučování - u soukromníků - PPV
3) Na smluvních pracovištích praktického vyučování - SPPV

Hlavně v oborech obchod, pohostinství, částečně i zlatník a optik za výcvik odpovídají mistři 
odborného výcviku, kteří jsou zaměstnáni školou.
Problémy vznikají někdy v koordinaci teoretické výuky s praxemi a ve stanovení odměn. Vedoucí 
provozoven byli zváni na školu, aby mohli posoudit praktickou činnost žáků.
Odborný výcvik v pohostinství byl zkvalitněn vybudováním cvičné restaurace v budově školy. Ta 
byla vybavena moderním inventářem, s nímž se žáci v provozovnách vesměs dosud nesetkávali.
Nejvýznamnější mimovýukovou akcí byly vzájemné návštěvy studentů školy a Kondrad Adenauer 
Schule v Kriftelu u Frankfurtu n. Mohanem. Škola spolu s gymnáziem ve dnech 23. - 27.října 2000 
hostila 20 studentů a 4 učitele této školy v Českém ráji. 26.- 31. března 2001 bylo 20 studentů z ISŠ 
a gymnázia se 4 učiteli v SRN. Tato akce je pořádána ve spolupráci s Gymnáziem v Turnově a více 
o jejím průběhu viz ve zprávě o gymnáziu. Celá akce byla velmi úspěšná a napomohla vzájemnému 
poznání různých oblastí života hlavně mladých lidí.
V závěru roku odjela skupina studentů na zájezd do Řecka. Pro první ročník proběhl v červnu i 
ekologický kurz v Krkonoších.
Odborné exkurze se zaměřily na poznání provozů v Turnově (Granát, Sklostroj), žáci navštívili i 
řadu výstav (Liberec, Praha, Litoměřice).
Důležitá byla spolupráce s Úřadem práce v Semilech - besedy umožňovaly získat orientaci při 
hledání zaměstnání a v právních vztazích.
Na škole se opět konala "Burza středních škol okresu Semily" za velké účasti rodičů žáků 
základních škol. Své obory představila škola i na přehlídce škol "Nisa Schola" v Liberci. V lednu 
pak byl uskutečněn "Den otevřených dveří" opět za účasti mnoha rodičů.
Plně bylo využíváno hřiště s umělým povrchem pro sportovní zájmovou činnost. Žáci se účastnili 
řady turnajů v odbíjené, sálové kopané, stolním tenisu a košíkové. Úspěšné výsledky byly 
zaznamenány při účasti v okresní soutěži v lehké atletice. K poznání Českého ráje sloužily 
turistické pochody. Lyžařský výcvik se uskutečnil na Dvoračkách, sportovně turistický kurz ve 



Starých Splavech (zaměřen na cykloturistiku a vodácký sport). Škola organizovala 7. okresních kol 
v různých sportech a získala několik prvních míst (volejbal, fotbal, sportovní lezení, stolní tenis, 
orientační běh), v okresním kole se na 1. místě prosadili chlapci v atletice, na 2. místě dívky v 
košíkové, v krajském kole je úspěchem 4. místo chlapců v atletice a 2. místo chlapců ve stolním 
tenise. Sportovní činností se zabývala bohužel jen menšina žáků.
Velká pozornost byla věnována drogové prevenci. Důraz se kladl na zdravé využívání volného času. 
Problematika se řešila ve spolupráci s rodiči a psychologem. Na škole proběhla anketa s otázkami 
zaměřenými na využití volného času, drogy, kouření, alkohol, představy o budoucnosti atd. 
Odpovědi ukázaly, že 28% považuje kouření za málo nebezpečné, 93% pije příležitostně, 17% se 
cítilo po droze dobře, ale 84% ji odmítá, 75% tvrdilo, že dosud nemá s drogami sebemenší 
zkušenosti.
V domově bylo ubytováno 78 žáků, výchovu zajišťovalo 5 vychovatelů.
Žáci byli rozděleni do čtyř výchovných skupin. V průběhu roku došlo k několika výchovným 
problémům. Dva žáci museli být vyloučeni z ubytování. Objevila se i marihuana a po policejní akci 
se prohloubila prevence jejího výskytu ve spolupráci s psychologickou poradnou a okresním 
protidrogovým koordinátorem (besedy, osobní konzultace atd.). Práce žákovské samosprávy se 
postupně vylepšovala. Nabídka aktivit pro volný čas byla pestrá, kromě turnajů v různých sportech 
mezi turnovskými domovy byly připraveny i psychohry a vědomostní soutěže. Dobrou samostatnou 
akcí je "Dětský den" (už 4. ročník "netradičních disciplín") a závěrečný táborák na rozloučenou se 
3. ročníkem. V domově koncertovala skupina DUOUS, žáci shlédli představení "Romeo a Julie".

Obchodní akademie a hotelová škola
Ředitel: Mgr. Otakar Špetlík,
Zástupkyně: Mgr. Marcela Hyšmanová
357 studentů

Náš zápis o životě této školy nemůže začít jinak než datem 1.února 2001. Od tohoto dne docházejí 
studenti do nové budovy, která byla zrekonstruována z bývalých kasáren ve Zborovské ulici. Stavba 
byla v listopadu zkolaudována, v lednu byla vybavena novým zařízením. Ještě před otevřením měli 
obyvatelé možnost prohlédnout si rozsáhlé prostory, mnozí z velkým údivem posuzovali přeměnu 
budovy, které hrozila demolice. Náklady na rekonstrukci dosáhly přes 100 mil. Kč, z nichž 60 mil. 
bylo hrazeno Nadací B. J. Horáčka Českému ráji (založené bývalým žákem školy, který se stal 
velmi úspěšným podnikatelem na Kanárských ostrovech a po listopadové "sametové" revoluci se 
rozhodl podporovat výstavbu řady objektů v Turnově a okolí). Projekt zpracovala firma Profest 
Projekt, s.r.o., Turnov ve spolupráci s vedením a zaměstnanci školy. Vybavení nábytkem, přístroji a 
technikou přislíbilo Ministerstvo školství ve výši 12,3 mil.Kč. Dobudování školní kuchyně a 
domova mládeže si ještě vyžádá asi 30 mil.Kč. Provozní náklady zčásti pokrývá Město Turnov 
především snížením nájemného, které jako státní škola musí městu hradit. Škola se snaží přispět z 
vlastní hospodářské činnosti, hlavně poskytováním služeb při svatebních hostinách a banketech a 
pronajímáním dočasně nevyužitých prostor. Nevýhodou je, že v budově není tělocvična, studenti 
mohou ale docházet do blízké haly. Je tady ale posilovna, aula pro aerobik, před budovou pak jsou 2 
hřiště s umělým povrchem pro míčové hry. Optimálně jsou vyřešeny třídy, zvláště pro výuku 
výpočetní techniky. Bylo třeba zakoupit nový výukový software, v čemž opět pomohla Nadace B. J. 
Horáčka.
Široké prezentaci školy napomohla i zcela nečekaná událost. Miss ČR pro rok 2001 se stala Diana 
Kobzanová, studentka 4.ročníku OA v Turnově. Tento údaj se v televizi i tisku mnohokrát opakoval, 
ředitel školy s 2 učiteli dokonce vystoupili v televizním pořadu o Dianině životě. Prezentaci 
napomáhaly i akce, jež škola pořádá a jichž se účastní (viz jejich výčet dále).
V oblasti vzdělávací a výchovné došlo k několika změnám. Nově byl zpracován Školní řád, kladně 
hodnocený předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR V. Klausem při jeho návštěvě školy 
18.IX. 2000. Poněkud byla změněna organizace praxí - na OA se rozšířily do institucí veřejné 



správy a podniků cestovního ruchu, kde studenti získávají větší komunikativní dovednosti. Na 
hotelové škole se využívá akcí, které připravuje sama škola. Nová koncepce maturit a úpravy 
učebních plánů reagují na požadavky praxe. Velmi dobrá spolupráce byla navázána s německým 
partnerem ZIHOQA BONN, který zajišťuje praxe studentů v SRN (v průběhu roku 15 žáků 2. a 3. 
roč.). Některým studentům byla nabídnuta práce v SRN po vystudování. Zatímní slabinou bylo 
zajištování praxí v anglicky mluvících zemích.
Ve 13 třídách OAHŠ studovalo 357 studentů, na třídu připadlo 27,5 žáků. S vyznamenáním bylo 19 
studentů. Maturitou prošlo 76 žáků, 8 s vyznamenáním (2 neprospěli).
Přes 200 studentů bylo z okolních okresů (Jablonec, Liberec, Boleslav, Jičín).
Do prvního ročníku bylo přijato 27 studentů do OA (z 92 přihlášených) a 52 na hotelnictví a 
turismus (z 203 přihlášek).
Na škole je zaměstnáno 75 pracovníků: 39 pedagogů (12 mužů, 27 žen) s téměř 100% 
aprobovaností, z 36 nepedagogických pracovníků bylo 23 zaměstnáno v domově mládeže a v 
kuchyni i jídelnou. Pedagogický sbor byl doplněn a zkvalitněn 3 učiteli jazyků, učitelkou ekonomie 
a zvláště učitelem na výuku hotelového provozu, odbornicí z praxe, která působila ve vedení hotelu 
Zlatý lev v Liberci (Mgr. Krchová). Téměř všichni učitelé si zvyšovali kvalifikaci formou 
odborných seminářů a stáží pořádaných většinou ministerstvy školství a financí. Na 2 týdenní stáž 
byla vyslána do Japonska PhDr. Špínová (angličtina), v Německu byly na stáži učitelky němčiny, 4 
učitelé zahájili studium nadstavbového charakteru na Pedagogické fakultě v Liberci. Bohužel dosud 
nebyl dálkově studovatelný obor pro učitele gastronomie.
Na škole byl prováděn rozsáhlý program prevence nežádoucích jevů. Uplatnil se v některých 
předmětech (právní nauka, občanská nauka - psychologie, nauka o výživě, ekologie, tělesná 
výchova) v ekologickém kurzu v Horním Maršově, v přednáškách o dospívání, ve spolupráci s 
Ligou proti rakovině, v zapojení studentů v akci "Květinový den".
Škola se snažila o úzkou spolupráci s organizacemi zaměřenými na problematiku takových jevů a s 
rodiči a vytvářela podmínky pro zdravé využití volného času (v zájmové činnosti sportovní, 
sebevzdělávací, v nepovinných předmětech).
Zájmová činnost studentů se děla zčásti v odborné oblasti. Barmani se úcastnili dvanácti soutěží a 
získali 1. místo v "Hobé lupu" (Pavlína Zbrojová) v Pardubicích a 2. místo v Brně (Václav Vidner). 
Tomáš Sejkora vyhrál celostátní soutěž "Gastro Junior 2001" mladých kuchařů v Brně. Škola 
uspořádala "Běh barmanů" a "Chodník" - soutěže dvojic na Náměstí Českého ráje (účast osmi škol 
ze tří regionů), účastnila se 3. ročníku celostátní soutěže v disciplínách cestovního ruchu v Hradci 
Králové. Studenti OA se zapojili do soutěže v technice administrativy (Jičín, Hradec Králové).
Bylo realizováno 22 odborných exkurzí (z toho 7 do zahraničí), 5 odborných kurzů na špičkové 
úrovni (barmanství, studené kuchyně, cukrářská výroba, hygiena).
Ke škole patří také sport. V 1. ročníku proběhl tradiční lyžařský kurz. Studenti se zúčastnili 
dvanácti tělovýchovných soutěží (dívky získaly 2. místo ve středoškolském poháru v atletice v 
semilském okrese).
Z výčtu dalších akcí aspoň několik:
11.9. beseda s viceprezidentem Světové banky (na gymnáziu) - OA, 8.11. beseda s předsedou 
Parlamentu ČR V. Klausem - OA, prezentace vína Znovín Znojmo, návštěva ředitelky Hotelové 
školy ve Strasburgu.
Významnou slavností se stalo předání maturitních vysvědčení, při němž se nejlepším studentům 
dostalo odměn z Nadace B. J. Horáčka (účast zástupce nadace a představitelů města).

Hospodářská činnost školy
Významným zdrojem příjmů školy byla její hospodářská činnost. Na základě živnostenského listu 
byla provozována hostinská činnost - ubytování a stravování v domově mládeže o prázdninách, 
příprava hostin, banketů, stánkový prodej ve spolupráci s cateringovými firmami ve vlastních 
prostorách, ale i při zasedání Mezinárodního měnového fondu či v Obecním domě v Praze.
Škola pronajímá své prostory (např. pro sklad vína Znovín Znojmo). Několik bývalých tříd bylo 
pronajato Turnovskému kulturnímu středisku v domově mládeže.



Tato činnost závisela na obětavosti pracovníků, převážně byla vykonávána o prázdninách či 
víkendech. Dramatické chvíle prožívala skupina studentů a učitelů při zasedání MMF ve Veletržním 
paláci při demonstracích v jeho okolí.
V seznamu uspořádaných gastronomických akcí byly bezesporu nejvýznamnější raut ve Veletržním 
paláci při zasedání MMF (44 žáků, 3 učitelé) - 29. 9. 2000, Svatováclavský večer ve Španělském 
sále (50 žáků, 2 učitelé), banket pro velvyslance Slovinské republiky v místnostech školy, raut pro 
firmu Autobrzdy v Praze, výpomoc firmě Golem Praha v rámci FOOD BUSINESS FORUM v 
Kongresovém centru v Praze. Hospodářská činnost přinesla škole zisk 27 500 Kč. Navíc je velkou 
školou manuálních dovedností a organizačních schopností pro studenty i učitele.
Domov mládeže zahrnuje i školní jídelnu. V domově bylo ubytováno 78 studentů ve 24 pokojích. 
Po přestěhování školy do nové budovy bylo možno využít uvolněné místnosti v domově (bývalé 
třídy) ke zřízení studovny a 3 kluboven. Ve studovně jsou 4 počítače (s internetem), 10 
elektronických psacích strojů, v knihovně lze provozovat činnost kroužků dramatických či 
hudebních, k dispozici je i herna pro stolní tenis. 3 místnosti byly pronajaty od 1.7.2001 
Turnovskému kulturnímu středisku.
Studenti se mohli věnovat sportu v blízkých tělocvičnách (SUPŠ), na školních hřištích a ve 
fitnesscentru. Měli k dispozici 10 horských kol. Byly uskutečněny i zájezdy do Liberce 
(Aquacentrum) či do Lomnice na zimní stadion. Finanční prostředky (24.300,- Kč) byly získány od 
rodičů a účelovou dotací.
Jídelna vykazovala 705 strávníků (12% nárůst), z toho 267 celodenních. Oběd se připravoval i pro 
zdravotnickou a střední uměleckou školu, dále pro "cizí" strávníky (cena 39,-Kč). Pro studenty stála 
celodenní strava 56,20 Kč, oběd 20 Kč. Celková cena jídel dostoupila 586.000,- Kč.
Ve dnech 12.- 20. 3. proběhla na škole kontrola České školní inspekce - oblastního pracoviště 
Liberec, která posuzovala široký okruh otázek, hlavně pak efektivnost využívání prostředků 
státního rozpočtu. Zhodnotila práci školy jako vysoce nadprůměrnou.

Střední uměleckoprůmyslová škola
Ředitel: akedemický malíř Václav Žatečka
Zástupce ředitele: Ing. Josef Krejčí
Počet studentů: 189

Od počátku školního roku 2001-2002 převzal řízení školy Mgr. Jiří Mašek, dosavadní ředitel odešel 
do důchodu. Počátkům jeho činnosti však bude věnován až zápis z následujícího školního roku.
Škola vzdělává studenty v 5 oborech čtyřletého studia:
1) rytí kovů ( plošné a plastické )
2) umělecké zámečnictví a kovářství
3) zlatnictví a stříbrnictví
4) broušení a rytí drahých kamenů
5) umělecké odlévání
Bylo otevřeno i nástavbové studium restaurování - od září 2001. Obsah vzdělávání umožňuje 
absolventům vykonávat činnost středních výtvarně technických pracovníků v individuální 
uměleckořemeslnické činnosti nebo v podnikatelské sféře, připravuje je i ke studiu na vysoké školy. 
Při přijetí do školy prochází student i specifickou zdravotní prohlídkou (zaměřenou na zrak, alergie, 
nebezpečí záchvatů atd.)
Na škole studovalo 189 žáků (50 chlapců, 139 dívek), z nich 22 prospělo z vyznamenáním, 2 
neprospěli, 3 byli vyloučeni.
Maturitní zkoušky absolvovalo 39 studentů (9 chlapců, 30 dívek), 11 uspělo s vyznamenáním.
Do 1. ročníku bylo přijato 50 žáků ze 139 přihlášených (20 chlapců a 30 dívek). Nejvíce bylo 
zařazeno do zlatnictví a stříbrnictví (18), do ostatních oborů 7 - 9. Nástavbové studium oboru 
restaurování mělo 8 žáků.
Studující byli z 47 okresů, z toho ze semilského okresu bylo 46 žáků, libereckého a jičínského po 



16 žácích. Nejvzdálenější žáci byli z okresů Vsetín (1), Nový Jičín (4), Vyškov (1), Sokolov (1), 
Karlovy Vary (1).
Na škole vyučovalo 31 učitelů, z nichž 22 s plným úvazkem, 5 učitelů byli důchodci a 4 pracovali 
na dohodu. Pouze 4 byly ženy. Aprobovanost byla 78%. K pedagogickým pracovníkům je možno 
přiřadit i 2 vychovatelky. Nepedagogů bylo 14, z toho 3 důchodci a 4 ve vedlejším pracovním 
poměru (uklízečky).
Škola měla bohatou činnost v prezentaci prací žáků. Zlatnické práce byly vystavovány ve Stii (u 
Florencie, v srpnu 2001). V ČR připravila škola výstavu Kámen - kov - šperk v Muzeu Podkrkonoší 
v Trutnově (listopad 2000), v prosinci a lednu (2000/2001) byla otevřena výstava granátových 
šperků z posledních 35 let v prostorách školy, v květnu byla uspořádána ve škole výstava výrobků z 
drahých kamenů (při Turnovských trzích), v červenci na 1000 návštěvníků vidělo tradiční 
prázdninovou školní výstavu (7. - 22. 7. 2001).
Škola měla zastoupení i ve stálých výstavách v muzeích v Turnově, Jablonci a na hradě Helfštýně 
(kovářská expozice). Představila se i na přehlídce "Krása kovu" ve slévárenské škole v Brně (říjen 
2000). Den otevřených dveří spojený s prohlídkou ateliérů a dílen se konal 26. května 2001 za 
velkého zájmu veřejnosti.
Studenti se účastnili několika soutěží uměleckých škol. Úspěchem bylo 2. místo Daniely Kmínkové 
v soutěži Euroregionu Nisa. V soutěži vyhlášené Městem Turnov "Poselství pro 3.tisíciletí" získali 
žáci školy první dvě místa.
Studenti 4. ročníku se účastnili mezinárodního setkání kovářů v Gothě (SRN). Na tradičním 
sympoziu uměleckých kovářů "Hefaistos 2000" získala škola 5 prvních a 2 druhá místa.
Škola udržovala spolupráci s některými firmami. Nejvýznamnější byla účast na soutěži firmy 
Oktant v Železném Brodě, kdy 3 nejlepší návrhy byly oceněny odměnou 14. 000,- Kč. Tradiční je 
spolupráce s jabloneckou firmou Preciosa - figurky na inovacích výrobního programu v oblasti 
vzorování a s podniky ze Svazu výrobců bižuterie a Sdružení klenotníků ČR.
Škola spolupracuje s organizátory Abilympiády (soutěže postižených osob), dále i s řadou 
kulturních i odborných institucí regionálního i celostátního významu (OMČR v Turnově, s muzeem 
v Semilech, Liberci, Jablonci s Moravskou galerii v Brně, s Uměleckoprůmyslovým muzeem a s 
Národním muzeem v Praze, s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.
Studenti se účastnili několika sportovních soutěží pořádaných školami, významným dnem v životě 
školy je i ples maturitních ročníků (v Pěnčíně), na němž se vždy scházejí i dřívější absolventi.
Na Domově mládeže SUPŠ bylo ubytováno 55 žáků, takže byla kapacita zcela naplněna a 
nedostačovala požadavkům. Pracovali zde 3 pedagogičtí pracovníci. Dost velký počet bydlí v 
soukromých bytech. Studenti v domově mládeže byli rozděleni do dvou výchovných skupin. Důraz 
byl kladen na přípravu na vyučování, na využití volného času na možnost rozvíjení individuálních 
zájmů. Velká pozornost je věnována protidrogovým akcím. Žáci se stravují v jídelně blízké ZŠ.
Rozpocet školy dosáhl 12,7 mil. Kč příjmů a 14,3 mil. Kč výdajů.

Střední zdravotnická škola
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková
Zástupce: Mgr. Pavel Doubrava
Počet studentů: 198
Velkou událostí pro školu byly oslavy 40. výročí založení, které proběhly mezi 8. - 13. říjnem 2001. 
Škola uspořádala odborně zaměřený " Den astmatiků" a "Den diabetiků". Následoval den pro 
veřejnost s možností prohlídky školy a jejího vybavení. V pátek se konalo slavnostní shromáždění 
za účasti zástupce Libereckého kraje, starosty Turnova a zástupců České školní inspekce). 
Vyvrcholením byl koncert Jihočeského filharmonického orchestru z Českých Budějovic (dirigent 
David Švec, vedoucí agentury Milan Kraus, absolvent turnovského gymnázia). Večer 12.října se 
kostel P. Marie téměř zaplnil posluchači, kteří přijali skladby Vivaldiho a Myslivečka nadšeným 
potleskem.
Ve školním roce 2000 - 2001 poskytovala škola vzdělání v oborech: - všeobecná sestra (4leté 



studium pro absolventy ZŠ a pětileté studium při zaměstnání)
- ošetřovatelka (2leté studium pro absolventy ZŠ)

Na škole studovalo 189 studentek a 9 studentů v 9 třídách. V oboru všeobecná sestra 176, externě 
při zaměstnání 3, obor ošetřovatelka studovalo 19 žákyň. Maturitní zkoušku absolvovalo 27 žáků (z 
toho 6 s vyznamenáním), 3 neprospěli. Do prvních ročníků bylo přijato 60 žáků + 15 do externího 
studia. Studijní výsledky jsou průměrné, nutno vzít v úvahu obtížnost studia, kdy teorie musí být 
spojena s manuální zručností a psychickou odolností. Žádná z absolventek není v evidenci úřadu 
práce, zájem o ně je veliký.
Škola zaměstnává 58 pracovníků, z toho pedagogů bylo 41, 18 pracovalo na plný úvazek, 4 na 
částečný, odborné předměty vyučovalo 19 doktorů. Aprobovanost byla 75%, bez příslušného stupně 
vzdělání se vyučovalo angličtině a zčásti tělesné výchově. Pokrýt celou výuku aprobovanými učiteli 
bylo při stávající slabé kvalitní nabídce velmi obtížné. Učitelský sbor zůstal vcelku konzolidovaný.
Propagace školy byla zajišťována návštěvami vedení školy na ZŠ, na burzách škol v okolí, hlavně v 
okresu Semily, internetovou stránkou a letáky, které byly rozesílány do základních škol. Praktická 
výuka probíhala nadále v městské nemocnici, souvislé provozní praxe 3. ročníku i v okolních 
nemocnicích podle bydliště žáků. Pět vybraných žákyň absolvovalo praxi v německém Niesky na 
základě spolupráce škol. Čtvrtý ročník praktikoval zčásti u privátních lékařů. Učitelé všeobecně 
vzdělávacích předmětů se účastnili akcí z nabídky Pedagogického centra v Hradci Králové, další 
vzdělání získávaly i odborné učitelky na akcích IDVZP Brno, IPVZ Praha a na seminářích v 
Turnově. Ředitelka studovala doktorandské studium na UK Praha a stala se členem rady ředitelů 
zdravotnických škol ČR. Zástupce se stal držitelem profesionální licence cvičitele lyžování.
U žáků se ve zvýšené míře projevovaly specifické poruchy učení doložené psychologickými 
poradnami, což vyžadovalo zvýšené nároky na individuální přístup k žákům, v některých případech 
i ve spolupráci s klinickými psychology. Osvobození z tělesné výchovy ve zvýšeném počtu je velmi 
negativním jevem, neboť zvláště povolání sester souvisí se zdravotním stavem. Vedení školy není 
nakloněno povolováním opakovat ročník při slabém prospěchu, neboť odpovědnost absolventů je 
vysoká. Problémem je zvyšující se absence.
Třída oboru ošetřovatelka měla velké problémy. Byli v ní žáci a žákyně, kteří původně chtěli 
studovat jiné obory, neměli o studium velký zájem. Vyvstaly problémy s docházkou, kázní a 
chováním na veřejnosti. Případ podezření na drogovou závislost a distribuci drog u jedné žákyně 
řešila dokonce Policie ČR. Třída se postupně zmenšovala neprospěchem a přijetím některých žákyň 
na jiné školy a její další trvání bylo ekonomicky neúnosné. Zbývající žákyně pak přešly na jiné 
SZŠ.
Budovy školy i domova mládeže vyžadovaly pouze běžnou údržbu. Po nezaviněné srážce bylo 
zakoupeno nové služební vozidlo, jídelna a kuchyň byly dovybaveny (viz. odstavec o domově 
mládeže).
Škola uspořádala řadu seminářů (odborných) nad rámec osnov, soutěž v recitaci, matematice. 
Zajímavou byla soutěž o nejlepšího maňáska a nejhezčí velikonoční dekorace. V oblasti 
sportovního vyžití se konaly mezitřídní soutěže v odbíjené a košíkové. Studentům bylo umožněno 
sebevzdělání v masérském kurzu a kurzu znakové řeči a získání řidičského průkazu.
Žákyně uspořádaly maňáskové divadélko pro dětské oddělení a pro děti ze stacionáře "Sluníčko". 
Zúčastnily se akce "Květinový den" a "Den pro diabetiky a alergiky", podílely se na zajištění 
sportovních akcí na stadionu. Družstvo školy se zúčastnilo celorepublikové soutěže v předlékařské 
první pomoci - 13. místo bylo solidní umístění.
Sportovně - turistický kurz druhého ročníku se konal v Pleskotech a byl zpestřen sjížděním Jizery.
V domově mládeže bylo ubytováno 96 studentek. Domov mládeže plnil poslání na velmi dobré 
úrovni, jak potvrdila i inspekce ČŠI. Vedoucí vychovatelka Zuzana Musilová měla k dispozici čtyři 
vychovatelky s plnou aprobací. Výchovný program byl promyšlený, podařilo se vytvořit vstřícné 
komunikativní prostředí, výborně se uplatnila knihovna. Kapacita 111 lůžek je větší, než škola 
potřebuje. V domově byli proto ubytováni i studenti z dalších škol (SUPŠ, OAHŠ). Rozdílnost 
zájmů měla určité důsledky na organizování společných akcí. Oblíbené byly literární večery a 



besedy s kadeřnicí či kosmetičkou. Cyklus přednášek se zaměřoval hlavně na oblast výživy a 
ekologie. Byly uskutečněny společné výlety a hry v terénu, zajímavý byl zájezd do Prahy 
(historické památky a muzikál) a návštěva hvězdárny. Domov uspořádal turnaj v odbíjené.
Pro stravování měl domov mládeže jídelnu, kuchyň sloužila jen ohřívání. Na večeře docházeli žáci 
do jídelny Hotelové školy v Turnově, od září 2001 byla všechna jídla odebírána z nemocniční 
kuchyně, která je po rekonstrukci nejmodernější v Turnově. Školní jídelna a kuchyň byly vybaveny 
novými dřezy a mycím strojem. Stravovalo se 89 osob ( z toho 64 studentů), tedy podstatně více 
než v předešlém roce.



Kronika Města Turnova za rok 2001 - VII. KULTURA

Opět máme jeden rok za sebou a tato kapitola by měla být již tradičně hodně obsáhlá.
Než přistoupíme k výčtu toho nejzajímavějšího, co se v Turnově v kulturních aktivitách odehrálo, 
zmiňme se nejdříve o jedné významné události, která do oblasti kultury nepochybně patřila. Byla to 
návštěva ministra kultury Pavla Dostála. Uskutečnila se ve čtvrtek 3. května a směřovala do 
několika míst okresu Semily. Zástupci Turnova, PhDr. Jakouběová z muzea a PhDr. Maierová za 
Město, se nejdříve zúčastnili dopolední besedy na Okresním úřadě v Semilech. Protože ministr 
vysvětlil, že se takto snaží mapovat situaci a problémy v regionech, směřovala diskutovaná témata k 
tomu nejpalčivějšímu - financování kultury, především té místní, památkové péči a neexistenci 
příslušného zákona, dopadům reformy veřejné správy. Do samotného Turnova měl ministr dorazit 
odpoledne, ale stalo se tak s dvouhodinovým zpožděním. A tak po prohlídce muzea, kterým byl 
ministr velmi překvapen, nedošlo již ani na divadlo a z prohlídky památkové zóny zbyla jen cesta 
kolem kostela sv. Mikuláše k autu na náměstí. Dále byly kromě několika ústních informací předány 
alespoň brožury Turnov známý a neznámý a Kultura v roce 2000, které by v případě zájmu 
ministrovi obraz o Turnově doplnily. Ministrovi byla také předána písemná žádost o záštitu nad 
hudebním festivalem Dvořákův Turnov a Sychrov, která byla později kladně vyřízena. Co říci k 
tomuto dni? Ministr byl unaven, bylo zřejmé, že moc informací již nevnímá, a tak očekávání nějaké 
užitečné diskuze se v žádném případě nenaplnilo.
Jednou z nejvýznamnějších akcí každoročního přehledu je přehlídka mladého amatérského divadla 
Modrý kocour, která na jevištích městského divadla a kina proběhla od 16. do 18. února. Letos se 
již podařilo jejím pořadatelům, že VI. ročník dostal mezinárodní rozměr. I když opět nepřijel soubor 
ze slovenského Dolného Kubína, plně to vynahradilo polské Divadlo tvůrčí myšlenky Surya z 
partnerského Jaworu. Jeho představení s názvem "Ze sedmera hříchů..." se stalo překvapením celé 
přehlídky. Byla to inscenace beze slov zcela založená na pohybu, souhře světel, měnících se obrazů 
promítaných na plátno i hudby. Žánrově tak polští hosté významně obohatili pestrost přehlídky, 
protože takovéto představení dosud diváci v Turnově neměli možnost shlédnout.
Modrý kocour, v němž se letos představilo 11 souborů ve 12 představeních, je jednou z 
postupových přehlídek na národní setkání amatérských divadel, která se každoročně koná v Písku.
Na Modrém kocourovi se také představily domácí soubory, které se však letos mezi nominované 
nedostaly. Pořádající Turnovské divadelní studio uvedlo hru Kamenný host v režii Jaroslava 
Stuchlíka. Čmukaři se představili v loutkové verzi hry Ferdinanda Rojase Celestina.
Pomyslné vítězství si z Turnova odvezly dva soubory. Vosto5 pražské DAMU a Nejhodnější 
medvídci z Hradce Králové. Studenti divadelní fakulty si nominaci na národní přehlídku zasloužili 
inscenací s názvem Rekonstrukce. Tragikomedie o vyšetřování železniční nehody začínala již 
během příchodu diváků do hlediště, kdy herci po celou tuto dobu setrvávali na scéně v nehybných 
pózách. Druzí nominovaní si pro turnovské publikum připravili představení Chiliastra. Děj se 
odehrával v řecké vesnici, kde se schylovalo k závodu o titul Král paprika, jehož vítěz musel sníst 
co nejvíce pálivých papriček. Hra pobavila nejen vtipnými dialogy a písničkami, ale i důmyslně 
připravenou scénou.
Zda se v příštím roce podaří uskutečnit záměr obohatit program o hosty z Německa a získat grant na 
podporu přeshraniční spolupráce z Programu Phare CBC, je otázkou. Ale i v tomto provedení 
Modrý kocour prokázal, že VI. ročníkem pokročil opět dále ve své kvalitě.
U divadla ještě zůstaňme. Vždyť hned měsíc po Modrém kocourovi se sjeli do Turnova další 
divadelníci, loutkáři, a to na XI. ročník loutkářské soutěžní přehlídky Turnovský drahokam, jehož 
pořadatelem je aktivní turnovský soubor Na židli v čele s Petrem Zárubou. A opět malí diváci 
hlasovali o tom, která pohádka se jim nejvíce líbila a který soubor tedy obdrží putovní Cenu 
dětského diváka. O přízeň dětí se ucházely soubory z blízkého okolí (Český Dub, Libáň, Jablonec n. 
Nisou, Liberec) i vzdálenějších míst, jako je Hradec Králové, Desná a nechyběli ani loňští vítězové 
ze souboru BOĎI z Jaroměře. Samozřejmě vystoupili i turnovští Čmukaři a sami pořadatelé - 
soubor Na židli (tentokrát jeho nejmladší členové). Nakonec největší přízeň získal soubor Vozichet 



z Jablonce n. N. s pohádkou "Taky trochu o kůzlátkách".
Samozřejmě patřila mezi významné či zajímavé kulturní události letošního jara například i oslava 
140. výročí činnosti Pěveckého sboru A. Dvořák či dubnové oblastní předkolo konkurzu folkové a 
country hudby, byť se netěšilo velkému zájmu návštěvníků, v závěru května pak 5. ročník přehlídky 
těch nejmladších dětských pěveckých sborů "Zpíváme si pro radost".
K dubnu patřila ještě jedna zajímavá událost. V sobotu 7. dubna přenášela Česká televize soutěž o 
Miss České republiky. Vítězkou se stala dívka z Českého ráje - Diana Kobzanová, studentka OAHŠ 
narozená v nedalekém Roudném (obec Karlovice).
K vrcholným akcím prvního pololetí tradičně patřily Turnovské staročeské trhy, tentokrát již VII. 
ročník. O víkendu 26. - 27. května byl pro více než devět tisíc návštěvníků pořadateli, kterými byly 
Okresní muzeum Českého ráje a Spolek přátel muzea, připraven opravdu nabitý program. V parku 
probíhal tradiční trh řemesel, kde ve stáncích nabízeli a mnohdy i předváděli výrobu svého zboží 
řemeslníci nejen z Čech, ale i z Polska, přijel také zástupce Německa a nechyběly ani dva stánky se 
sýrem, vaflemi a uzenými rybami, které obhospodařovali naši přátelé z partnerského Reeuwijku 
(Spolek přátelství Turnov - Reeuwijk). A tak se představili výrobci keramiky, skla, textilu, tvůrci 
výrobků z textilu, proutí a dřeva, kováři, kameníci, svíčkaři a další. Bylo možné ochutnat tradiční 
pečivo sladké i slané, teplé pokrmy i různé druhy piva. No a k tomu celodenní program na dvou 
scénách - v atriu za muzeem a v parku. Folklór byl zastoupen např. soubory Šafrán, Hořeňák, 
Horačky, Nisanka, pro mladé vystoupil v sobotu večer turnovský Tom Mašek Band, mezi "hvězdy" 
patřili pražští profesionálové - České buchty nebo bratři Tesaříkovi. Jedním z vrcholů kulturního 
programu bylo vystoupení Divadla Kvelb z Českých Budějovic, kde herci v exotických kostýmech 
hráli na chůdách. Ve větší míře se letos na kulturním programu podíleli také hosté z ciziny - polská 
divadelní skupina Stres a folklórní soubor Wegrowianie, pěvecký sbor Vivace a taneční skupina 
Jazzdans z Reeuwijku, odkud přijela početná skupina u příležitosti 10. výročí spolupráce mezi 
oběma městy. Letošní ročník trhů byl navíc obohacen o prodejní výstavu drahých kamenů a 
minerálů, kterou v sokolovně uspořádal zdejší Cech brusičů drahých kamenů. Program trhů byl tedy 
opět bohatý, počasí se vydařilo, a tak všichni - návštěvníci i pořadatelé - mohli být nadmíru 
spokojeni.
K významným akcím letošního roku přiřaďme i 46. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a 
Sychrov, který se navíc nesl i v duchu 160. výročí narození A. Dvořáka a konal se pod záštitou 
ministra kultury i za významné finanční pomoci Města a fondů EU. Hlavními pořadateli byl Spolek 
přátel hudebního festivalu DTS spolu s Turnovským kulturním střediskem, dalšími akcemi se 
připojila Pekařova společnost Českého ráje a samozřejmě i Pěvecký sbor A. Dvořák a správa 
Státního zámku Sychrov. A tak byl program zahájen již 15. června odbornou dvoudenní konferencí 
"Antonín Dvořák a tvorba jeho současníků", která probíhala v prostorách Obchodní akademie a 
hotelové školy v Turnově a kterou připravila právě PSČR spolu s významnými pražskými 
odbornými institucemi. Především úvodní referáty byly určeny i pro širší veřejnost. Večerní páteční 
koncert manželů Lédlových přivedl do kaple rohozeckého zámku na šest desítek milovníků 
Dvořákovy tvorby. Slavnostní ráz mělo oficiální zahájení festivalu na zámku Sychrov v sobotu 16. 
června. Po tradičním vystoupení Pěveckého sboru A. Dvořák u pamětní desky A. Dvořáka byla za 
velké účasti hostů slavnostně otevřena Dvořákova pamětní síň v křídle sychrovského zámku. 
Program toho dne ukončil koncert v zámecké kapli. Festival pak pokračoval v úterý 19. června 
koncertem Symfonického orchestru Euroregionu Nisa, v němž je soustředěno na 60 žáků českých, 
polských a německých hudebních škol. Dirigentem byl Dieter Kempe, šéfdirigent filharmonie v 
Gorlitz (Zhořelec). Druhou polovinu festivalu tvořila již druhým rokem Interpretační hudební dílna 
mladých "Hudba je lék", podporovaná i z Fondu malých projektů Phare CBC. V nových prostorách 
základní umělecké školy se opět čtyřem desítkám účastníků věnovali vynikající lektoři. Po tři 
večery pak bylo turnovské divadlo dějištěm vynikajících koncertů, které se již těšily daleko větší 
pozornosti veřejnosti než loni. Ve středu vystoupili Roman Janál, sólista Státní opery Praha, a 
klavíristka Maria Vigilante, rodem Češka žijící v Rakousku. Další večer patřil skvělé japonské 
pěvkyni Michiyo Keiko, která žije v Čechách, a profesoru pražské akademie klavíristovi Tomáši 
Víškovi. Závěr pak patřil všem absolventům, kteří předvedli to, co si v Turnově procvičili. To, že 



spolu s nimi znovu vystoupili i jejich lektoři, bylo pro všechny jistě nezapomenutelným zážitkem. 
Celý program festivalu pak končil koncertem mladých umělců Tomáše Vinkláta a Marie Vigilante. 
Letošní ročník festivalu znovu prokázal, že myšlenky oživit a omladit festival pomocí hudební 
dílny snad byla šťastná. Nyní jde o to, aby pořadatelé dokázali tuto úroveň udržet.
Také letní měsíce měly v Turnově co nabídnout. Turnovské kulturní středisko opět připravilo 
každotýdenní koncerty jak na náměstí, tak na zámku Hrubý Rohozec. Představily se místní i 
hostující soubory - dechovky Jilemničanka a Desanka, dále místní Tom Mašek Band, Jazz kvintet a 
Funk Corporation, potom Ready Kirken z Pardubic, plzeňská kapela COP. Na zámku tradičně 
vystoupili Štěpán Rak s Alfrédem Strejčkem a varhaník Michal Novenko.
Další akcí, kterou se postupně z podnětu Města a ve spolupráci několika institucí daří postupně 
obohacovat, je seriál akcí Kámen a šperk v Českém ráji, který jak domácím, tak především turistům 
ve dvou červencových týdnech ukazuje zdejší kamenářskou a šperkařskou tradici. Původně komorní 
ráz mezinárodního šperkařského sympozia a výstavy prací jeho účastníků, které již po třinácté 
pořádá turnovské muzeum, se tím obohacuje o akce pro nejširší veřejnost. Návštěvníci se mohli 
podívat na práci brusičů drahých kamenů manželů Hakenových, byla zpřístupněna Střední 
uměleckoprůmyslová škola, kde studenti seznamovali zájemce s vystavenými pracemi mnoha 
generací studentů, a se zajímavou nabídkou přišlo i družstvo Granát. V druhém poschodí jeho 
galerie na náměstí, kde je malá expozice věnovaná granátovému šperku, předváděla dvě děvčata 
rukodělnou výrobu granátových šperků.
Hudební léto v Turnově ukončil již IV. ročník hudební přehlídky Turnovské babí léto. Představily se 
zde skupiny Jarret Liberec, Modrotisk Jablonec n. N., romská kapela Terna Čhave z Hradce 
Králové, Neřeš a Jablkoň z Prahy a další. Bohužel opět pršelo, a tak se musel program přenést pod 
střechu turnovského divadla. Prostředí bylo sice komornější, ale potlesk vyprodaného hlediště 
svědčil o spokojenosti všech přítomných.
Měsíc září zahájil poprázdninovou sezónu bohatým programem, a tak uveďme několik skutečně 
významných akcí. Jedna z nich se konala v rámci programu uspořádaného v muzeu u příležitosti 
Dnů evropského dědictví tentokrát pod režií Města Turnova. V neděli 9. září byla slavnostně 
pokřtěna nová reprezentativní publikace o našem městě "Turnov - Český ráj". Kmotrovství přijal 
prof. Jaromír Horáček a Vojtěch Ron. Práce na této knize trvaly déle než rok a pro většinu 
zúčastněných to byla výjimečná činnost, se kterou se tak často v životě nesetkají. Pro Město Turnov 
knihu vydalo Nakladatelství Jakoubě vybrané pro tuto práci ve výběrovém řízení, s autory 
spolupracoval konzultační a poradní tým jmenovaný radou města (za Město byla garantem Dr. 
Maierová). K uskutečnění tohoto díla významně přispěla finanční podpora sedmnácti především 
turnovských firem. Autorem většiny fotografií byl Bohumil Jakoubě, jednotlivostmi přispěli Pavel 
Charousek, J. Bredler a L. Dostál. Text ve třech kapitolách věnovaných historii a současnosti 
Turnova, zdejšímu kamenářství a šperkařství, a v závěru pak krajině Českého ráje, zpracoval PhDr. 
Miroslav Cogan. Autorem grafické koncepce byl mladý pražský výtvarník Tomáš Coufal, který zde 
předvedl velmi kvalitní práci. V turnovské tiskárně Unipress bylo vytištěno celkem 5000 kusů, z 
toho po tisícovce i v anglickém a německém jazyce. Díky získané finanční podpoře i dobré nabídce 
nakladatelství mohla být knížka prodávána za velmi přístupnou cenu 400,-Kč. U čtenářů především 
z řad Turnováků vzbudila velmi příznivý ohlas. Díky cizojazyčným mutacím může reprezentovat 
naše město i daleko za hranicemi.
Vedle již tradičního posvícení pořádaného muzeem na Dlaskově statku v Dolánkách jsme ve 
stejném termínu mohli být svědky výjimečné události. V sobotu 22. září byl totiž znovuvysvěcen 
kostelík na Hruštici. Před více než dvaceti lety byl převzat do majetku města, aby byl přestavěn na 
smuteční rozlučkovou síň. K realizaci projektu však nikdy nedošlo a nakonec letos začala být 
připravována její výstavba pod hřbitovem díky příslibu finanční spoluúčasti Nadace B. J. Horáčka. 
Kostelík delší čas chátral. První větší oprava zde byla provedena v roce 1994 (střecha a omítka), 
další pak v roce 1997, kdy byl kostel vrácen církvi. Od té doby probíhaly především opravy v 
interiéru, došlo k obnově oltáře, varhan, byly sem přemístěny lavice. (O druhé adventní neděli sem 
pak ještě přibyl dřevěný betlém, na kterém po dva roky pracoval turnovský řezbář Jan Vybíral ve 
své dílně v Pacltově huti ve Skálově ulici díky darům i finančnímu příspěvku města. Světitelem a 



hlavním celebrantem byl generální vikář litoměřické diecéze Mons. Karel Havelka. Slavnostního 
aktu, který svým vystoupením dojemně doplnil dívčí pěvecký sbor Carmina, se zúčastnilo tolik lidí, 
že se ani všichni dovnitř nevešli. Památný hruštický kostel se tak znovu vrátil věřícím i všem, kdo 
mají zájem o dějiny a kulturu našeho kraje.
Měsíc říjen přinesl v tradičně bohaté nabídce několik mimořádných akcí, které stojí na tomto místě 
za připomenutí.
Na počátku měsíce proběhly oslavy 40. výročí působení střední zdravotnické školy v našem městě, 
která k nám v rámci reorganizace okresů v roce 1961 byla přesunuta z Vrchlabí. Za tuto dobu 
opustilo její lavice 1973 zdravotnických pracovníků, učilo zde 110 pedagogů a ve stejných rolích tu 
působilo 90 lékařů. Za tu dobu škola prošla různými peripetiemi, ale v době současné optimalizace 
školství se snad o svou existenci bát nemusí. Má v Libereckém kraji jen jedinou konkurenci v 
liberecké zdravotnické škole, jejíž absolventi odcházejí především do tamní nemocnice a dalších 
zdravotnických zařízení. A tak turnovská "zdravotka" poskytuje odborné vzdělání zájemcům z 
okresu Semily, Jičín, Jablonec a České Lípa, což je dostatečné zázemí pro získávání nových 
studentů. Vlastní oslavy byly určeny nejen všem, kteří nějakým způsobem v minulosti i současnosti 
spojili se školou svůj život, ale i široké veřejnosti. Kromě slavnostního setkání ve škole byla 
připravena výstava o její historii, konaly se specializované přednášky. Vše vyvrcholilo slavnostním 
koncertem ve zcela zaplněném chrámu P. Marie v provedení Českobudějovického filharmonického 
orchestru pod vedením turnovského rodáka Milana Krause. Ten sem v letošním roce zavítal již 
podruhé, když na konci května uspořádal humanitární koncert, jehož výtěžek byl věnován lidem 
postiženým zemětřeseními v El Salvadoru.
O víkendu 20. a 21. října byl několika zajímavými akcemi po rekonstrukci otevřen Markův dům Na 
Sboře ve Skálově ulici. Neuplynulo mnoho času od doby, kdy se na zastupitelstvu dikutovalo o tom, 
zda tento dům prodat zájemci, který zde chtěl zřídit stylovou restauraci, či jinému, který měl v 
plánu přestavět jej pro rodinné bydlení. Proti těmto nabídkám tehdy stál se svou žádostí 
Ochranovský sbor, jehož členové se oddělili od zdejší Jednoty bratrské. Dnes je jich asi 150. 
Zastupitelstvu byl předložen plán vybudovat v tomto domě, který stojí na pámátných místech v 
mnohém spojených s duchovními dějinami a významnými osobnostmi města (Antonín Marek, Fr. 
Marek, Michal Kotler), nejen prostory pro vlastní duchovní potřeby, ale i pro další prospěšné 
společenské akce. Zastupitelé tehdy rozhodli ve prospěch kultury a duchovna.
Celá rekonstrukce, která i s cenou domu přišla na 4,5 mil. korun, by nemohla proběhnout bez 
podpory Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, Českoněmeckého fondu budoucnosti, pomoci 
partnerského sboru v německém Konigsfeldu a samotných členů, kteří zde navíc odpracovali stovky 
hodin. Všichni přítomní se nejdříve shromáždili před domem, kde zazněla slova poděkování a přání 
do budoucí činnosti v tomto vkusně opraveném objektu. Vedle duchovního Ondřeje Halamy 
vystoupili hosté místní i ze zahraničí. Pak již následovala prohlídka stálé expozice ve foyer, 
přednáška o aktuálním odkazu Jednoty bratrské, kterou přednesl synodní senior Českobratrské 
církve evnagelické Pavel Smetana a večerní koncert B. Lédla a jeho přátel. Nedělní bohoslužba byla 
spojena s vystoupením mnoha hostů a přátel sboru. Po oba dva dny nechybělo bohaté občerstvení, 
které obětavě připravily členky sboru. Vzhledem k tomu, že ještě bylo nutné dokončit některé 
drobné úpravy objektu, konala se zde další akce pro veřejnost až v prosinci (adventní koncert Evy 
Henychové). Ale od té doby již byl Markův dům naplňován bohatým společenským děním, což jen 
potvrzovalo správnost rozhodnutí turnovského zastupitelstva a pravdivost slibu zástupců sboru 
realizovat předloženou koncepci.
Třetí ročník Neformálního jazzového festivalu proběhl ve dnech 26. a 27. října v netradičním 
prostředí městského divadla. To mu však nijak neubralo na hodnotě ani na zájmu posluchačů. V 
nabitém programu vystoupili domácí Funk Corporation a Lédl Jazz Kvintet (který pokřtil své první 
CD) a kvalitní hosté. Vrcholem prvního večera bylo Trio Karla Růžičky, druhý den pak kapela Jana 
Kořínka and Groove s hostem, americkým bluesmanem Ebem Davisem. Podle odborníků i 
přítomných diváků to bylo jedno z nejkvalitnějších vystoupení, které se v Turnově na jazzových 
přehlídkách uskutečnilo.
Listopad byl zahájen slavnostním předáním rekonstruovaného kina divácké veřejnosti (viz část 



věnovaná činnosti kina), ale my zde připoměňme jednu akci, která se uskutečnila ve dnech 16. a 17. 
listopadu. V Turnově proběhl čtvrtý ročník znovuobnovené Folkové poetiky, i když prozatím, 
bohužel, za malého zájmu diváků. Nejdříve se v pátek dopoledne na gymnáziu a v aule hotelové 
školy konaly koncerty začínajících písničkářů, v sále ZUŠ pod patronací knihovny se představili 
soutěžící v recitaci. Program prvního dne vyvrcholil společným koncertem mladých písničkářů v 
divadle. Sobotní blok opět v sále ZUŠ zahájilo neformální poetické pásmo dříve Turnováka, nyní 
Hradečáka Jiřího Studeného, odpoledne proběhly krátké recitály mladých písničkářů, na řadu přišlo 
i divadelní představení. "Profesionální" část poetiky zahájila česká folková písničkářská legenda 
Karel Plíhal a další. Přehlídku ukončila v tomto žánru bezkonkurenční Zuzana Navarová a Koa. Dle 
názoru odborníků i zúčastněných příznivců této muziky není takových přehlídek pro mladé v 
republice mnoho. Snad si tato turnovská získá větší pozornost veřejnosti a pořadatelé v této náročné 
práci vytrvají.
Před Vánocemi se v našem městě již tradičně konala početná řada kulturních akcí, takže snad 
nebylo dne, kdy byste nemohli navštívit nějaký pěkný program. Nabídka byla mimořádná - čtyři 
advetní koncerty, četné pořady pro děti, vánoční koncerty turnovských sborů i profesionálních 
umělců, akce v muzeu, na Valdštejně.
Týden před Vánocemi již potřetí připravilo Město Turnov na náměstí třídenní řemeslnné trhy, které 
opět zaznamenaly velký zájem návštěvníků. Předvánoční atmosféru umocnil každodenní 
doprovodný kulturní program, snad o trochu bohatší než loni. Poprvé se připojila i základní 
umělecká škola snad díky svému novému působišti na náměstí. Trhy zahájili její trubači, s ostatními 
školními pěveckými sbory se ve společném vystoupení při pátečním zpívání představily i všechny 
sbory ZUŠ. V sobotu pak vzbudili velký zájem tři mladí hudebníci z pražské konzervatoře pro 
zrakově postižené. Vánoční písně za doprovodu houslí a klavíru, k tomu vločky sněhu - to byla 
opravdová předzvěst Vánoc. V neděli se pak s návštěvníky trhů rozloučil opět jablonecký folklórní 
soubor Šafrán a na závěr Trubači z Českého ráje.
Samotný závěr roku a vstup do roku 2002 Turnováci mohli přivítat velkým ohňostrojem, který byl 
připraven Městem z iniciativy samotného realizátora Zdeňka Pohla z Daliměřic a za finanční 
podpory, kterou on sám zajistil u turnovských podnikatelů. Několik tisícovek lidí, kteří zaplnili obě 
strany náměstí, tak mohli obdivovat barevné světelné gejzíry provedené v takové bohatosti, jak asi 
Turnov ještě nezažil.
I když jsme v tomto úvodním přehledu došli na samý závěr roku, věnujme se ještě dvěma tématům.
Zastupitelstvo města projednávalo dne 13. prosince obsáhlý materiál věnovaný turnovské kultuře. 
Vznikal delší dobu a jednotlivé podklady byly diskutovány a připomínkovány na jednáních kulturní 
komise. Obsahoval tři části. A tak zastupitelstvo po delší diskuzi schválilo Koncepční zásady pro 
oblast kultury města Turnova a jeho regionu (Kulturní politiku města), které směřovaly do 
budoucnosti a specifikovaly vztah města k zajišťování kulturních potřeb občanů. Na to navázaly 
dvě konkrétní části. Jedna byla věnována zprávě o kulturních organizacích města a výhledu na rok 
2002. Poslední obsáhlá část se zabývala činností spolků (občanských aktivit). Zastupitelstvu byla 
předložena zpráva o rozdělení finančních prostředků za tento rok i aktualizovaná pravidla 
rozdělování podpory z městského rozpočtu na činnost těchto spolků a pořádání kulturních akcí ve 
městě. Bylo dobré, že si zastupitelé museli opět uvědomit, jaký význam v životě města Turnova má 
kultura. Kolik desítek tisíc návštěvníků ročně využije zdejší programovou nabídku, jak velký počet 
zájemců navštíví naše turisticky atraktivní instituce. Jak velký počet našich občanů se kultuře 
aktivně věnuje a že tito občané uskuteční pro širokou veřejnost více než stovku akcí ročně.
V závěru této části jsou již tradičně uvedeny výsledky ankety Turnovská pecka, kterou včetně 
slavnostního vyhodnocení organizuje Kulturní centrum Turnov. A ani letos neuděláme výjimku. 
Slavnostní vyhlášení se konalo v zaplněném divadle ve čtvrtek 28. února. Program, který byl 
tentokrát šťastně "obsazen" především mladou generací, uváděl již podruhé mladý pražský herec 
Pavel Vydra, turnovský rodák.
Z celkově 50 oslovených osobností své výsledky odevzdalo 49, naopak čtenáři HOTu se zatím moc 
do hlasování nezapojili - do redakce přišlo jen 34 hlasovacích lístků, z toho 11 mimoturnovských. 
Tak snad příště!



Oficiální výsledky byly následující: nejdříve převzal cenu Ladislava Petrnouška za nejlepší herecký 
výkon z rukou vedoucího Turnovského divadelního studia Petra Hakena student Lukáš Špetlík za 
roli Zilvara ve hře Bylo nás 5 + 5 (o této ceně rozhodují sami divadelníci).
Pak již nastupovali nominovaní, kteří se umístili na předních místech ankety v hlavních kategoriích. 
Osobností roku 2001 se stala Eva Kordová, knihovnice, tvůrkyně a organizátorka obrovského 
množství kulturně výchovných pořadů turnovské knihovny, jinak také konferenciérka mnoha 
pořadů, člověk, kterého uznává početná kulturní turnovská veřejnost. Cenu za nejvýznamnější 
kulturní počin roku - Turnovskou pecku 2001 - obdržel nakladatel Bohumil Jakoubě, který ve 
spolupráci s Městem a pro Město Turnov vydal publikaci Turnov - Český ráj.
Úvodní část této kapitoly dosáhla značného počtu stránek, a přesto zde jsou popsány jen ty 
nejdůžitější události, které se v letošním roce na poli turnovské kultury odehrály. Nepochybně by za 
takovéto širší připomenutí stály i další, o mnohých je zmínka v následujících bodech této kapitoly, 
která je věnována jednotlivým organizacím a občanským aktivitám.

Kulturní organizace

Městské organizace

Turnovské kulturní středisko
Kulturní centrum Turnov, s.r.o.
Ředitel, jednatel: Václav Feštr

Jak je z titulku zřejmé, prodělala tato nejvýznamnější městská kulturní příspěvková organizace 
důležitou organizační změnu. Rozhodnutí o založení městem stoprocentně vlastněné společnosti s 
ručením omezeným bylo navrženo ze strany správní rady Nadace B. J. Horáčka, jmenovitě 
finančního odborníka Ing. Šubrta, vzhledem k plánované investiční akci. Pokud by realizovala 
rekonstrukci a přestavbu Střelnice tato organizace jako plátce DPH, mohl by být z hlediska 
finančního uplatněn výhodnější daňový režim. Tato změna, kterou za rušenou příspěvkovou 
organizaci garantoval V. Feštr a za Město PhDr. H. Maierová, byla organizačně velmi náročná a 
trvala proti předpokladům až do konce roku. Zastupitelstvo města svým usnesením uložilo založit 
novou organizaci k 1. 7. 2001. Všechny kroky (zakládací listina sepsaná notářským zápisem, 
ustavení správní i dozorčí rady atd.) se do tohoto data stihly, ale pak přišly dlouhé lhůty, ve kterých 
obchodní soud v Hradci Králové vyřizoval registraci. K té došlo až 12. září, a tak teprve od tohoto 
data začala tato nová společnost právně fungovat. Velké množství usnesení rady a zastupitelstva a 
následné realizační kroky se pak týkaly převodu všech činností, pracovně právních, majetkových a 
dalších vztahů (kromě drobného majetku byly převedeny i pozemky a stávající objekty Střelnice). 
Zároveň souběžně probíhalo ukončení veškeré činnosti stávající příspěvkové organizace.
Všechny výše popisované kroky byly náročné pro ty, kteří je museli realizovat, ale pro veřejnost se 
ve vlastní náplni činnosti organizace nic nezměnilo. A tak v tomto směru bylo tedy vůči občanům 
jako uživatelům služeb nového kulturního centra nejdůležitější změnou jeho přestěhování. Na 
podzim byl totiž ve Střelnici ukončen provoz (fungovala jen restaurace) a kanceláře se dočasně 
přemístily do objektu Domova mládeže OAHŠ ve Skálově ulici. Většina pracovníků zde sídlila v 
přízemí (včetně předprodeje vstupenek), v prvním poschodí pak ředitel a redakce měsíčníku Hlasy a 
ohlasy Turnovska.
Programová nabídka byla jako vždy bohatá, byť i zde nastal pro vedení organizace problém, který 
se však naštěstí podařilo obratem vyřešit. V polovině roku se totiž náhle rozhodla odejít programová 
pracovnice Denisa Fišerová. Ředitel se rozhodl přijmout Danu Feštrovou, tedy svou manželku, 
která měla s touto prací příležitostné zkušenosti. Brzy se potvrdilo, že je plnohodnotnou náhradou 
předešlé pracovnice, a tak zanedlouho ustaly naštěstí jen ojedinělé připomínky na zmíněný 
manželský vztah v jedné organizaci. V programové nabídce se tak v druhé polovině roku změnilo 
jen to, že nemohla být k činnosti využívána budova Střelnice. Tato městská organizace nadále 



připravovala tradiční abonentní řady divadelních představení v Turnově, zájezdů do pražských 
divadel i do libereckého divadla F. X. Šaldy. V spolupráci s Kruhem přátel hudby bylo připraveno 
opět osm koncertů vážné hudby. No a k tomu nepřeberná programová nabídka z mimoturnovských 
profesionálních i místních zdrojů. Své návštěvníky si také našly různě zaměřené klubové pořady, 
konané v intimnějším prostředí za oponou. Největší pozornosti se těšil cestovatelský klub, jehož 
devět pořadů navštívilo téměř šest stovek návštěvníků.
Již z úvodu této kapitoly je zřejmé, že bylo věnováno také hodně pozornosti "nekomerčním 
aktivitám" zvláště pro mladé, jako byla Zahrada či Folková poetika, kvalitní zázemí bylo vytvářeno 
i pro činnost turnovských kulturních spolků, pokud o takovouto spolupráci měli jejich členové 
zájem. Jednalo se jak o organizační pomoc při pořádání různých akcí, tak o vedení účetnictví.
Bohužel, stále vázla spolupráce s místními školami, které mnohdy složitě připravovaly pro své žáky 
zájezdy do pražských divadel, než aby využily nabídky místní instituce, která mohla být podle 
jejich přání uzpůsobena.
A tak na závěr trochu statistiky. Celkem bylo v budově divadla uskutečněno 121 nejrůznějších 
pořadů, které navštívilo 13.711 diváků. V budově Střelnice patřilo nejvíce hodin tanečním kurzům, 
dále to byly koncerty a tradiční plesy, jedna diskotéka pro děti. Celkem to bylo 69 akcí s počtem 
1437 návštěvníků. Přestože to byl počet úctyhodný, bylo nepochybně v tomto směru stále co 
zlepšovat. Přitažlivost komerční nabídky ale také samozřejmě záležela na financích, které dostávala 
organizace z městského rozpočtu (což byla asi jedna třetina nákladů), a které si sama dokázala 
vydělat.

Městská knihovna Antonína Marka
Ředitelka: Danuše Altová

Je potěšitelné, že i v době tlaku médií, počítačů, nabídky videokazet zůstávají čtenáři turnovské 
knihovně věrni. V letošním roce navštívilo hlavní budovu a pobočky 17.682 zájemců o výpůjčku 
knih či o návštěvu kulturního pořadu. Celkem bylo zapůjčeno 101.182 knih (z toho 31.404 naučné a 
54.075 krásné literatury dospělým, 12.433 dětem - tento stav samozřejmě ovlivnily knihovny 
existující na všech školách). Dále si návštěvníci vypůjčili 18.011 periodik a 3.270 zvukových 
nahrávek. Za 300.556,- Kč bylo zakoupeno 1.411 nových přírůstků a odebíráno 87 periodik. 
Celkem tak knihovní fond čítal 78.665 jednotek (v tom bylo 430 audiovizuálních dokumentů).
V tomto roce bylo v knihovně zaregistrováno 2.068 čtenářů, z toho čtenářů do 15 let bylo 644. Jak 
bylo již výše zmíněno, na všech základních i středních školách fungovaly školní knihovny v mnoha 
případech obsazené samostatným odborným pracovníkem. Tyto knihovny mohly děti navštěvovat 
vpodstatě každodenně jako školní kluby apod. Do městské knihovny pak chodily, aby se především 
účastnily nejrůznějších aktivit. Proto se také počet dětských čtenářů nezvyšoval.
Vzdělávací a výchovná činnost je pro turnovskou knihovnu typická a především díky pracovnici 
Evě Kordové tradičně bohatá. Navíc v letošním roce se do přípravy některých akcí zapojil i 
pracovník za Střediska volného času dětí a mládeže Aleš Ressler, jinak nadaný hudebník a zpěvák. 
Knihovna v rámci dlouhodobé koncepce spolupracovala se všemi městskými kulturními 
organizacemi. Některé akce pro školní mládež proběhnou samozřejmě i několikrát za den, výstavy, 
besedy jsou určeny také pro dospělé, a tak jejich celkový počet dosáhl v letošním roce opět 
úctyhodného čísla 385, což se zdá až nemožné, ale je tomu skutečně tak. Všechny aktivity pro děti a 
mládež se konaly v rámci projektu Klubu dětských knihoven "Kde končí svět".
Turnovské děti jsou zapojené do nejrůznějších soutěžních literárních aktivit a díky svým úspěchům 
se dostaly i na zajímavé akce mimo Turnov. Zástupci literárního kroužku Turnovský granátek 
(kroužek vydává i vlastní časopis) a mladí výtvarníci ze základní umělecké školy byli pozváni na 
vyhlášení výsledků vyhodnocení nejlepších knižních titulů pro děti a mládež. Všichni ocenění 
obdrželi kromě zlaté stuhy také nádherné keramické ceny právě od turnovských žáků ZUŠ ze třídy 
Zdeny Baladránové. Ceny také předávala žákyně Anna Mastníková, šéfredaktorka Turnovského 



granátku a nadaná výtvarnice.
Již pátým rokem se turnovské děti zúčastnily ankety o knihu, která měla největší úspěch u mladých 
čtenářů. Vylosovaní dostali knižní ceny a deset z nich jelo 5. dubna do Prahy opět do Památníku 
národního písemnictví na setkání se známými spisovateli a ilustrátory dětských knih. Členové 
Turnovského granátku dokonce vystoupili v kulturním programu. Takové zážitky jsou opravdu 
nezapomenutelné.
Tradici měla soutěž "Neváhej a piš", která ukázala na nejvýraznější talenty tohoto roku, když Řád 
rytíře krásného slova byl udělen Janě Vélové a Anně Mastníkové, členkám redakční rady časopisu 
Turnovský granátek. Na slavnostní akt na Pražském hradě asi pětice turnovských účastníků dlouho 
nezapomene, když osobně přišla všechny přivítat manželka prezidenta paní Dagmar Havlová. 
Knihovna úzce v této oblasti spolupracuje s učiteli na školách, kde se např. podařily pod vedením 
učitelky Jany Šírové ve třetí a čtvrté třídě projekty "Proč nikdy nebudu brát drogy?", "Zvířata kolem 
nás" a "Mezinárodní den stromů a dřeva". Menší děti se také účastnily soutěže "Neváhej a maluj", 
své účastníky si našly podvečery s pohádkou, do jejichž náplně se aktivně zapojily i některé 
maminky s malými dětmi. Pro všechny prvňáčky byla určena oblíbená "Slavnost abecedy", kdy je 
připraven komponovaný pořad jako hodina výchovy ke čtenářství a na závěr akce slavnostní 
program spojený s návštěvou autora a ilustrátoa knihy, které byla v tom roce věnována pozornost. 
Na konci školního roku bylo opět v kině připraveno vyhodnocení různých soutěží spojené s 
návštěvou hostů a kulturním programem.
Pod názvem Knihovna otevřená všem proběhla dvouměsíční propagační akce naplněná zajímavými 
programovými nabídkami, jako např. Týden knihoven v druhém říjnovém týdnu. Také knihovny ve 
všech školách připravily dny otevřených dveří. Při takovýchto propagačních akcích byly také 
zájemcům poskytovány internetové informační služby zdarma, probíhalo proškolování, jak používat 
toto stále oblíbenější médium. 

Kino
Ředitel: Miloš Kerpl

V letošním roce prožilo městské kino náročnou sezónu. V oblasti filmových představení se opět 
podařilo udržet vzrůstající křivku návštěvnosti ať již celkové nebo průměrné na jedno představení. 
A tak nejdříve trochu čísel. V hlavní budově se konalo 285 představení, které navštívilo 35.021 
diváků (tj. průměrně 123 diváků na 1 představení). Nadále zůstala v oblibě návštěva letního kina, 
které je již široko daleko jediné v okolí. 56 představení navštívilo 8.647 diváků, tj. dokonce 
průměrně 154 diváků na představení. Celkem bylo tedy v kině promítnuto 341 představení s 
celkovou návštěvností 43.668 diváků a se skvělým průměrem 128 diváků na jedno představení. 
Proti loňsku to tedy bylo celkem o 35 představení více, o 6 tisíc diváků více s průměrnou 
návštěvností 122 diváků na jedno představení (to jsou v celorepublikových údajích velice dobrá 
čísla). Celkové tržby činily 2.211.470,- Kč, tj. o 470 tis. více ve srovnání s loňským rokem.
Během roku bylo promítáno několik velice úspěšných filmů. Některé byly spojeny při premiérovém 
představení s návštěvou tvůrců a hlavních hereckých protagonistů. Skvělý ohlas měla beseda se 
Zdeňkem a Janem Svěrákovými i Janem Vetchým při turnovské premiéře jejich filmu Tmavomodrý 
svět, který byl v následujícím roce nominován na Oscara a získal několik ocenění v odborné anketě 
Český lev. Zcela zaplněné kino také přivítalo hlavní hrdiny filmu Princezna ze mlejna II v čele 
režisérem Zdeňkem Troškou. Na podzim pak měla spíše komornější ráz beseda uvádějící film Babí 
léto, věnovaný starší generaci. Do Turnova přijeli Stela Zázvorková, pan Zindulka a Vlastimil 
Brodský. Všichni tři si také na počátku roku 2002 odnesli nejvyšší ocenění v anketě Český lev za 
herecké výkony. Nikdo z diváků by při této příležitosti jistě nečekal, že to je nepochybně poslední 
osobní setkání s Vlastimilem Brodským. V dubnu příštího roku si totiž sám vzal život, když se 
zastřelil na své chalupě ve Slunečné na Českolipsku. Odešel tak na vrcholu slávy.
A to jsme již u další významné kapitoly v životě kina. Hodně dlouho se totiž diskutovalo o nutné 
rekonstrukci zcela nevyhovujícího sociálního zařízení, které bylo v 80. letech budováno především 
pro potřeby tehdejších uživatelů - vojáků sovětské armády. Na základě rozhodnutí rady města byla 



zpracována nejdříve studie a pak projektová dokumentace od turnovské firmy Design 4 na 
rekonstrukci celé vstupní haly. V rozpočtu však byly nejdříve finance na první etapu, tedy jen na 
rekonstrukci sociálního zařízení. Ve výběrovém řízení na realizaci byla vybrána firma Syner 
Liberec. Když se pak v létě podařilo v dražbě prodat velice výhodně za 6,2 mil. staré kino, navrhla 
H. Maierová nejdříve vedení Města a pak radě realizovat etapy obě. S rozpočtovou změnou 
souhlasila rada a následně i zastupitelstvo, a tak sice komplikovaně a s prodloužením 
dokončovacích prací ve vybavení kavárny se nakonec podařilo uskutečnit dílo celé. Vestibul se celý 
změnil, byly vyměněny i celé vchodové dveře a ostatní prosklení, vybudována bezbariérová 
nájezdová rampa. Sociální zařízení dostalo velice moderní a netradiční podobu, nechybělo ani WC 
pro invalidy. Šatna se sice zmenšila, ale vznikla oddělená kinokavárna s barovým pultem, proti ní 
pak vznikla prosklená pokladna, kde byl zaveden i počítačově evidovaný prodej vstupenek. V 
budově kina se promítalo od druhé poloviny září, ale v úplnosti byly práce dokončeny v závěru 
října. Slavnostní předání do užívání turnovské veřejnosti se konalo 1. listopadu a bylo spojeno s 
bezplatným promítáním českého hudebního filmu Rebelové. Kino bylo zaplněné do posledního 
místečka včetně prostoru na schodech a přítomní byli spokojeni jak s přestavbou, tak s tímto 
filmovým dárkem. Samozřejmě ale nic nemůže být jednoduché, a tak ještě po dokončení vznikly 
neshody s dosavadním provozovatelem prodeje občerstvení, který se již nepřihlásil do nového 
výběrového řízení na nájem. Bohužel tak od listopadu do konce roku vznikla časová proluka před 
nastoupením nového provozovatele, což bylo občany i vedením Města vnímáno velice negativně. A 
tak tato situace poněkud pokazila radost z toho, že další kulturní instituce se mohla pochlubit 
kvalitně provedenou rekonstrukcí značné části budovy. Bylo nakonec na řediteli a dalších 
pracovnících kina, aby obtíže překonávali. Nakonec i návštěvnost kina dosvědčovala, že se to 
víceméně dařilo.

Filmový klub
75 členů
Vedoucí: Lada Capoušková

Filmový klub by měl být zařazen spíše do kapitoly pojednávající o turnovských spolcích. Ale 
vzhledem k tomu, že jeho činnost je velmi úzce spojena s filmovou tvorbou, věnujme se mu na 
tomto místě.
V letošním roce připravilo jeho dvoučlenné vedení pro příznivce kvalitních filmů 27 představení s 
celkovou návštěvností 1.790 diváků. Součástí činnosti byla i účast v celostátní filmové přehlídce 
Projekt 100 -2001, která proběhla v sedmdesáti českých kinech. Devět turnovských představení 
navštívilo 736 diváků, tj. slušný průměr 82 osob na jedno představení.
Počet členů není stálý. Zájemci si kupují na každou sezónu novou průkazku, která je vlastně 
přihláškou na daný rok. Představení jsou přístupná i široké veřejnosti, která občas ráda změní 
komerční nabídku běžného programu kina.
Oba členové vedení se účastní také různých seminářů, aby příprava programové nabídky byla stále 
kvalitnější. Letos to byla tradiční valná hromada Asociace českých filmových klubů, tentokrát ve 
Ždáře n. Sázavou, potom účast na Zimní filmové škole v Uherském Hradišti.

Hrad Valdštejn
Vedoucí: Ladislav Koucký

Hrad se i v letošním roce těšil zájmu návštěvníků, kterých sem přišel opět rekordní počet - 72.115. 
Díky kastelánovi se návštěvní sezóna (tzn. především otevírací doba) podřizovala jejich zájmu a 
navíc byly opět programově zajištěny i Vánoce. Výstavní činnost navázala na celostátní projekt 
Deset století české architektury, když přímo do Prahy byl do části věnované baroku zapůjčen model 
hlavních budov s dominantní kaplí sv. Jana Nepomuckého, dílo pana Kouckého. Na výstavě přímo 



na Valdštejně byla představena dobová vyobrazení hradu, pohlednice, fotografie, nechyběla ani 
Valdštejnská kronika, nedávno po dlouhých letech nalezená a trvale uložená v muzeu. V této části 
výstavy byla také představena studie rekonstrukce Valdštejna Doc. Václava Girsy. Druhou část 
výstavy tvořil soubor fotografií nazvaný "Letem českým světem" zachycující staré i současné 
pohledy na významné české památky.
Poprvé byla samostatná výstava umístěna i v biliárním sále a tvořily ji kovářské práce studentů 
turnovské SUPŠ.
Na 19. a 20 května pak byla plánována Svatojanská pouť. Ta se však nakonec stala široce 
diskutovaným problémem, který budil i pozornost regionálního tisku a televize. Jednalo se totiž o 
to, že pracovníci CHKO po několika letech přestali s konečnou platností tolerovat použití cesty od 
Hrubé Skály k Valdštejnu pro přepravu tradičních pouťových atrakcí. Pan Koucký byl velmi 
pobouřen a zklamán, místostarostka H. Maierová dokonce požádala, i když bezvýsledně, o výjimku 
na regionálním odboru Ministerstva životního prostředí v Liberci, za což pak byla kritizována 
členem rady RNDr. Františkem Pelcem. I když byl kulturní program tradičně bohatý, vystupoval 
Pěvecký sbor A. Dvořák, byla mše, účinkovali šermíři atd., přesto byli především návštěvníci s 
malými dětmi zklamáni, že zde nenalezli tradiční houpačky či kolotoč. Mohli si alespoň koupit 
pouťové občerstvení. Bylo zřejmé, že se do budoucna musí hledat jiné pojetí takovýchto akcí, i 
když s tím pan kastelán nechtěl souhlasit.
Po celou návštěvní sezónu, i když probíhaly opravy zdí na prvním nádvoří a byla položena nová 
dlažba kolem kaple, byly návštěvníkům nabízeny hodnotné kulturní programy. Kromě stálých 
hostů, jako byly soubory Hradecké tucteto či Pele Mele Kvintet z Mariánských Lázní, nebo Radek 
Rejšek se svými hudebně vzdělávacími pořady, se opět na hradě objevili ochotníci. Přepeřský 
soubor s velkým úspěchem předvedl operetu Perly panny Serafínky.
O vánočních svátcích nechyběla Musica fortuna, na Štědrý den vystoupil Vokální oktet z Liberce, v 
závěru roku pak na varhany hrál Valdštejnu stále věrný Radek Rejšek. A tak lze říci, že Valdštejn 
úspěšně i v letošním roce plnil významnou úlohu turnovské kulturní instituce.

Ostatní kulturní instituce

Okresní muzeum Českého ráje
Reditelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Rok 2001 byl v činnosti tradičně velmi bohatý a navíc bychom jej mohli označit jako rok ocenění 
dlouhodobě kvalitní práce turnovského muzea.
Nejdříve v měsíci březnu po letech nominací získalo nejvyšší ocenění v anketě o největší počin 
roku v oblasti kultury za rok 2000 - Turnovskou pecku. Cena byla udělena především za realizaci 
netradičně pojaté expozice mineralogie a za soubor akcí pořádaných na Dlaskově statku v 
Dolánkách.
Ve dnech 15. - 19. května se Okresní muzeum Českého ráje zúčastnilo finále Evropského muzejního 
fora v italské Pise. Sice byla informace o této události uvedena již v loňském zápise, věnujme se jí 
ještě podrobněji. Ve výroční zprávě muzea velice podrobně popsala tuto výjimečnou událost Jitka 
Petrušková, a protože se taková událost nestává každý rok, využijme této zprávy i pro městskou 
kroniku.
Na základě doporučení českého delegáta v evropském fóru PhDr. Jany Součkové byla do soutěže o 
muzeum roku 2001 za Českou republiku nominována dvě muzea. Židovské muzeum v Praze a 
OMČR v Turnově. Celkově se do soutěže přihlásilo přes 200 muzeí z celé Evropy. Odborná komise 
pak vybrala 102 muzeí, která následně komisaři z jiných zemí navštívili a podrobně hodnotili. 
Výsledkem byl výběr 42 organizací, které byly vyzvány k prezentaci na konferenci jednání 
Evropského muzejního fóra v Pise. Za Českou republiku se naše muzeum zúčastnilo jako jediné. 
Počet muzeí z východní části Evropy nebyl velký, protože podmínky, v nichž pracují, se nedají se 
západem srovnávat, takže tato muzea jen výjimečně splní přísná kritéria soutěže. Přesto vedle 



gigantu, jako je např. Naftařské muzeum z Norska s ročním rozpočtem 200 milionů dolarů, přijela 
do Pisy i menší muzea s obdobným zaměřením jako je to naše.
Turnovští se zde mohli přesvědčit, že muzea v západní Evropě jsou ve středu zájmu společnosti, 
která velmi dbá o uchování dokladů z dávné i nedávné minulosti. Mezi perspektivní muzejní obory 
tak v současnosti např. patří tzv. průmyslová archeologie, která přetváří průmyslové objekty, jako 
továrny, doly apod., na polyfunkční vzdělávací, muzejní a zábavní centra.
Jednání v Pise probíhalo v šesti sekcích. Do každé sekce bylo vybráno šest muzeí, přičemž se již 
mezi nimi pořadí nestanovuje - někdy jsou z různých hledisek nesouměřitelná. Turnovské muzeum 
bylo zařazeno do kategorie regionálních muzeí. Vlastní prezentace proběhla podle regulí soutěže 
formou dialogu, na pozadí byly zároveň promítány diapozitivy z činnosti muzea. Turnov a Český 
ráj reprezentovaly české granáty a předměty z nich vyrobené, mezi kterými zaujal kříž, kopie daru 
vyrobeného v DUV Granát Turnov pro papeže Jana Pavla II. při jeho návštěvě České republiky na 
počátku 90. let. Velký zájem byl i o propagační materiály umístěné v předsálí konference. Ty 
účastníkům představily nejen muzeum, ale i Turnov včetně DUV Granát a celého Českého ráje.
Účast na konferenci poskytla také pracovníkům muzea ucelený přehled o nejlepších muzeích 
Evropy, nejnovějších vývojových trendech a celkovém směřování tohoto oboru v počínajícím 
novém století.
V rámci celkového hodnocení se muzeum dostalo do výběru 18 kandidátů na hlavní cenu. Putovní 
ocenění Nejlepší muzeum roku nakonec získalo Muzeum železnice z Yorku v Anglii.
Účast OMČR Turnov v evropské soutěži je nesporně doposud nejvýznamnějším oceněním činnosti 
muzea. Závěrečný ceremoniál, který se konal v muzeu Piaggio za účasti představitelů Rady Evropy, 
italské vlády a belgické královny v sobotu 19. května, byl pro turnovské muzejníky prý jedním z 
nejkrásnějších zážitků v jejich dosavadní kariéře a zároveň i jedním z nejhezčích ocenění jejich 
práce.
Nyní se již ale vraťmě k vlastní každodenní činnosti muzea, a to nejdříve prostřednictvím několika 
čísel. Návštěvníci měli k dispozici stejný počet expozic jako loni, tedy sedm včetně Dlaskova 
statku. Vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími spolupořadateli bylo připraveno více než třicet 
výstav, téměř čtyři desítky přednášek a dalších dvacet kulturních akcí. Celkem za letošní rok 
expozice, výstavy a další akce navštívilo 65.895 návštěvníků (z toho Dlaskův statek v Dolánkách 
10.106). Návštěvníků kulturně výchovných akcí z celkového počtu bylo 14.178. A to jsou čísla po 
delší době téměř rekordní.
Sedm stálých expozic neprodělalo sice zásadní změny, ale přesto k některým zajímavým úpravám 
došlo. Nově byl např. instalován kabinet drahých kamenů, kde se střídavě představily drahé kameny 
z mimoevropských nalezišt (Vietnam, Brazílie).
Počátkem roku obdrželo muzeum grant Ministerstva kultury ČR na restaurování malované dřevěné 
světnice z roku 1807 (expozice národopisu). Během druhé poloviny roku byla provedena první část 
prací - sondy maleb a zahájení vlastního restaurování. Další grant byl věnován úpravám expozic 
tak, aby byly vhodné pro zrakově postižené návštěvníky. Byly pořízeny popisky ve slepeckém 
písmu, vybrány exponáty zajímavé pro vnímání hmatem, byl připravován zvukový průvodce a 
tištěný průvodce v Brailově písmu. Pro expozici turnovského kamenářství se muzeu podařilo získat 
dar z Filmových ateliérů Barrandov - kopii vícemístného renesančního brusičského a zlatnického 
stolu v hodnotě cca 1 mil.korun.
Tradičně byla bohatá výstavní činnost muzea. V letošním roce byl uspořádán úctyhodný počet 37 
výstav. Tři výstavy byly věnovány výtvarnému umění. Výstava Umělci Euroregionu Nisa byla 
mezinárodním projektem, jehož hlavním garantem bylo muzeum v partnerském městě Jawoře. Z 
restaurovaných obrazů turnovského barokního malíře Jana Jiřího Hertla, které byly doplněny 
sochařskými díly kosmonoských Jelínků, byla vytvořena hlavní výstava sezóny, navazující na 
celostátní projekt Sláva barokní Čechie.
Poslední výtvarná výstava byla věnována dílu Zdenky Svobodové, ženským a dětským aktům v 
kresbách a grafice.
Výše zmíněný celostátní projekt byl v Turnově a v celém Českém ráji, kde nesl název Baroko v 
Českém ráji - "Deum et musas laudamus", doplněn mnoha dalšími akcemi. Pracovníci muzea 



připravili ještě výstavy: Františkáni v Turnově (připomínka 350. výročí založení turnovského 
františkánského kláštera) a Deum et musas laudamus - Společnost a kultura barokního období v 
Českém ráji a západním Podkrkonoší. 1. května byl navíc uspořádán koncert barokní hudby v 
podání souboru Ritornello v kostele sv. Františka.
Vývoj odívání a módy v 19. století byl dokumentován na výstavě "Od biedermeieru k secesi" 
exponáty zapůjčenými z muzea ve Vysokém Mýtě (textil a doplňky) i exponáty z pořadatelské 
instituce (obrazy nábytek, umělecké řemeslo). Dvě další výstavy se tematicky věnovaly šperku. 
Symposion 2001 tak jako každý rok představil práce účastníků XIII. mezinárodního šperkařského 
symposia letos doplněné o kolekci studentských prací ze šperkařských ateliérů Kunsthochschule 
Dusseldorf, Akademie Sztuk v Lodži a Montclair University New Jersey.
V samém závěru roku byla v kabinetu drahých kamenů uspořádána výstava prací ze soutěže 
mladých zlatníků, kterou pořádal časopis Klenotník a Cech zlatníků ČR Brno ve spolupráci s 
Design centrem Brno. Spolupořadatelem byl Cech brusičů a rytců drahých kamenů ČR Turnov.
Každým rokem je velká pozornost věnována přípravě vánočních výstav a dalších akcí a vždy je 
hledáno nějaké nové tematické zaměření. Letos byly Vánoce v muzeu věnovány jednak hračkám, a 
to především historickým vláčkům ze soukromé sbírky, a jednak motivu narození dítěte. "Vrána letí, 
nese děti" přiblížila narození a první léta života dítěte v 19. a na počátku 20. století v lidovém i 
městském prostředí.
Již třetím rokem jsou obsazovány výstavami i prostory Dlaskova statku v Dolánkách, které mají u 
více než 10.000 návštěvníků značný úspěch. S oslavou masopustu a ochutnávkou tradičních jídel 
bylo spojeno zahájení výstavy Chléb se peče, polévka se vaří (tradiční lidové pokrmy, staré způsoby 
vaření a skladování potravin). Na toto téma navázala výstava věnovaná výrobě másla Naše máma 
vrtí dnes, zahájená o Velikonocích. Další výstava byla nazvána Všechno koření od Boha stvořený. 
Návštěvníci se seznámili s kořením a bylinami používanými v Pojizeří a Podkrkonoší v lidovém 
léčitelství i při vaření. Zahájení bylo spojeno s červnovým svátkem sv. Jana Křtitele, kdy byl 
program obohacen o pálení svatojanských ohňů. Poslední výstava "Chvála hlíny" - byla spojena s 
tradicí místního hrnčířství. Při zahájení si každý mohl také výrobu na hrnčířském kruhu vyzkoušet.
Jedna z četných muzejních výstav se týkala zcela nových metod a pohledů na archeologii. 
Seznamovala návštěvníky především s výsledky výzkumů v oblasti letecké archeologie, které 
prováděli v minulých letech archeologové turnovského a jičínského muzea.
Další výstavy věnované mimo jiné českému granátu byly připraveny tak jako v minulých letech i 
pro jiná muzea (Žatec, Vimperk, zámek Vranov), dvě výstavy proběhly v polském Jaworu.
V kulturních aktivitách muzea vynikají dvoudenní Turnovské staročeské
trhy, které bychom mohli označit jako největší turnovskou kulturní akci a za jednu z 
nejvýznamnějších kulturních akcí regionu.
Velkou oblibu u návštěvníků si udržely všechny kulturní programy na Dlaskově statku v Dolánkách 
počínaje Masopustem, přes Velikonoce a Svatojanskou pouť až k zářijovému posvícení. Letos se 
návštěvníci nedočkali Vánoc na statku, protože se na podzim započalo s nezbytnou opravou krovu.
K muzeu samozřejmě také patřila odborná práce. Sbírkový fond se letos rozrostl o 1.715 
přírůstkových čísel, což bylo 28.878 kusů sbírkových předmětů. Z nich většina pocházela z 
archeologických výzkumů Dr. Prostředníka v Maškových zahradách, Turnově - Mašově, na 
Střelnici, v Ohrazenicích ad. Ostatní fondy byly doplňovány opět formou darů nebo nákupem 
(mineralogie, kamenářská technologie, etnografie, fotodokumentace, umělec. řemeslo). Starší fondy 
byly dále pořádány, některé předměty konzervovány nebo restaurovány. Nechyběla publikační 
činnost odborných pracovníků muzea, práce v odborných komisích a spolcích. Badatelnu muzea 
navštívilo letos 154 zájemců o nejrůznější témata především pro zpracování seminárních, 
bakalářských či diplomových prací. 

Zámek Hrubý Rohozec
Vedoucí: Jindřich Zeman



Nový vedoucí správy zámku se dokázal se svými úkoly vyrovnat a připravit zajímavou sezónu 
včetně obohacení různými programovými aktivitami. Proběhly tematické prohlídky expozic v 
dobových kostýmech, na nádvoří pak několik koncertů. Například o svátcích na počátku prázdnin 
měla velký úspěch právě jedna z takových akcí nazvaná "Vítejte ve starých časech", kde kromě 
průvodců v dobových kostýmech se zde mohli návštěvníci setkat se starou hudbou a malým 
tržištěm. Nechyběly ani každoroční pohádky v provedení loutkářského souboru Na židli. K 
propagaci zámku a celého Turnova přispěl také jeden z pořadů Ráno s Českou televizí, který se zde 
na počátku turistické sezóny natáčel. Díky tomu všemu přívítal v tomto roce Hrubý Rohozec 33.750 
návštěvníků.

Spolky

Divadelní soubor Antonín Marek
26 členů
Přeseda: V. Sajíc
V minulém roce po několikaleté přestávce v činnosti slavil soubor úspěchy s komedií "S tvojí 
dcerou ne". Stačilo však onemocnění jedné z hlavních protagonistek a činnost byla na celý rok 
narušena. Nekonalo se bohužel žádné představení.

Divadelní spolek Dora
7 členů
Vedoucí: Dagmar Landrová
Zcela dívčí divadelní soubor pokračoval ve své činnosti i letos, byť inscenacemi, které nastudoval 
již v předchozím období. Byla to jednoaktovka "Dora", hra "Jekatěrina" a inscenované čtení "Než 
zazvoní tetka Smrtka". Některá děvčata již studovala na vysokých školách, a tak v Turnově hrál 
soubor minimálně - pouze jednou v divadelním klubu. Turnováci tak ani netušili, jak často 
reprezentovala děvčata své město na jiných místech. Dvě desítky představení byly sehrány ve 
vysokoškolských klubech v Hradci Králové a v Olomouci, soubor vystupoval na renomované scéně 
hradeckých Jesliček a v tamním divadle Drak a na dalších místech.
Také účast na přehlídkách byla úctyhodná - ve Svojanově, v Úpici, dále na přehlídce "Štronzo" v 
Moravské Třebové a "Tyjátr na trati" v České Třebové. 

Divadelní soubor Ateliéry T55
6 členů
Vedoucí: Jaroslav Stuchlík
Soubor vznikl letos, a tak ho lze přiřadit skutečně k těm nejmladším. Ne však zkušenostmi členů, 
protože již umělecký vedoucí a režisér je dlouholetý spolupracovník Petra Hakena, členové se 
rekrutovali ze souborů Turnovského divadelního studia.

Dívčí pěvecký sbor CARMINA
38 členů
Vedoucí: Ladislava Grundová
Pěvecký sbor již tradičně nezištně vystupoval při mnoha příležitostech v Turnově i mimo hranice 
města. Působí při Základní umělecké škole, takže se některé akce konají s její podporou.
První velkou letošní akcí bylo společné vystoupení s dalším školním sborem Turnováčkem při 
velikonočním koncertu na hradě Valdštejně. 7. května Carmina nechyběla při slavnostním otevření 
nové školní budovy a v červnu spolu s Karmínkem při závěrečném koncertu ZUŠ. Nádherným 



zážitkem bylo pro všechny zúčastněné slavnostní vysvěcení kostela sv. Matěje na Hruštici po jeho 
opravě. K závěru roku patří adventní koncerty, jejichž program je nacvičován během podzimních 
měsíců. Letos Carmina vystoupila na Všeni, Hodkovicích, v německém Niesky, Přáslavicích a o 
Štědrém dnu v turnovském kostele sv. Mikuláše. Činnost doplňovala i příležitostná vystoupení, jako 
např. při sázení stromu milenia Spolkem rodáků v městském parku, o vánočních trzích na náměstí 
apod.
Ani letos nechyběla v činnosti účast na přehlídkách. Byl to festival Jarní písnička v Mnichově 
Hradišti, mezinárodní festival sborů "Jaro se otvírá" se soutěží o cenu Zd. Lukáše ve Žďáru nad 
Sázavou, kde sbor zvítězil.
Sbor také hostil své přátele z Francie, kde byl v loňském roce. V květnu přijel do Turnova pěvecký 
sbor Maitrise de la Loire z Montbrisonu, který se samozřejmě představil i v Turnově.

Fotoklub Safír
39 členů
Předseda: Břetislav Jansa
V letošním roce se fotoklubu zvláště díky iniciativě Břetislava Jansy podařilo realizovat náročné 
aktivity. Jednak byly v měsíčních intervalech obměňovány výstavy v galerii Safír v koridoru muzea, 
jednak se podařilo rozjet činnost nového Sdružení fotografů Euroregionu Nisa. První výstavy se 
konaly v Jelení Goře a v Jablonci n. Nisou.
Velká pozornost byla věnovány přípravě 14. ročníku fotosoutěže "Zemský ráj" - soutěž měla 
tentokrát celoevropský rozměr.
Především Břetislav Jansa se velkou měrou věnoval výchově mladé generace fotografů. V Jablonci 
n. Nisou se konalo deset dílen, výuka fotografování probíhala na SUPŠ v Turnově a při zdejším 
Středisku volného času se podařilo v nové budově rozjet činnost fotokroužku pro zájemce ze 
základních škol.

   Funk Corporation
9 členů
Vedoucí: Václav Brožek
Tento hudební soubor působí v Turnově dva roky a jeho mladí členové se vypracovali k dobré 
kvalitě a "rozjeli" svou činnost naplno. Moderní hudební styl, který si vybrali, vyjadřuje již název 
souboru, a tak je zřejmé, že rostoucí počet příznivců se rekrutoval především z řad mladé generace. 
Vystoupili celkem dvacetkrát, z toho třináctkrát mimo Turnov (Nový Bor, Mnichovo Hradiště, 
Železný Brod, Písek, Dvůr Králové, Mladá Boleslav, Praha). Reprezentovali naše město v 
partnerském Jaworu, velkou radost měli z postupu do oblastního finále v celostátní soutěži Zahrada. 
Nechybělo vystoupení na Turnovské pecce, v rozloučení s jazzovou sezónou "Pánové 
končíme" (atrium muzea), na turnovském náměstí v programu Turnovského kulturního léta, na 
Neformálním jazzovém festivalu v divadle.
Mladí členové souboru si jsou vědomi významu propagace, a tak považují v tomto směru za velký 
letošní úspěch vytvoření vlastních internetových stránek.

Jazz Kvintet Turnov
8 členů
Přeseda: Jan Rytíř
Umělecký vedoucí:Josef Uchytil
Soubor patří k mladým a velmi aktivním souborům, které v Turnově udržují tradici jazzové hudby. 
Celkem vystoupil na dvaceti produkcích, z nichž polovinu pomáhal sám organizovat. V září 
reprezentoval město v partnerském městě Reeuwijku při oslavách 10. výročí spolupráce.
Spolu s Lédl Jazz Kvintetem se střídá při jazzových podvečerech v pizzerii Maškovka, jejichž 



tradici založili a které se staly brzy velmi oblíbené mezi turnovskými příznivci jazzu. Tři 
vystoupení se uskutečnila na Valdštejně, v galerii turnovského muzea koncertovali mladí hudebníci 
ve prospěch občanského sdružení FOKUS, dvakrát vystoupili na festivalu Jičín - město pohádky.

Loutkářský soubor Čmukaři
5 členů
Vedoucí: Jaroslav Ipser
Nepočetný soubor byl podle počtu představení a účasti na přehlídkách v tomto roce nepochybně 
vynikající. Aktivnější byli asi již jen další turnovští loutkáři - soubor Na židli. Čmukaři totiž sehráli 
44 představení a zúčastnili se osmi divadelních přehlídek. Navíc díky svým dlouholetým 
zkušenostem poskytují odborné konzulace i dalším turnovským spolkům. Například Daniela 
Weissová se podílela na úpravě inscenace Inferno, kde si také zahrála jednu z hlavních rolí. Romana 
Zemenová zase vede ve Středisku volného času dětí a mládeže dramatický kroužek, s nímž 
vytvořila inscenaci "Lomikel a jiné zádrhele" (neboli Lomikel na Dláslech). Postoupila s ní dokonce 
na přehlídku Wolkerův Prostějov.
Kromě turnovských předstvení vystoupili Čmukaři například dvakrát v Praze, v Hradci Králové a 
Liberci.
Jistě stojí za zaznamenání účasti na přehlídkách a soutěžích - Modrý Kocour Turnov, Turnovský 
drahokam, Regionální loutkářská přehlídka Hradec Králové, Mezi ploty Bohnice, 50. loutkářská 
Chrudim (zde byli členové souboru Ipser, Weissová a Zemenová dokonce požádáni, aby vedli 
přehlídkový zpravodaj), MEDart Prostějov, Open Air Hradec Králové, Semilský paroháč.
Členové souboru D. Weissová a J. Ipser působili také jako členové odborné rady pro loutkové 
divadlo Artama Praha.

Loutkářský soubor Na židli
Vedoucí Petr Záruba

Při letmém pohledu na soupis představení, která v letošním roce soubor odehrál, mohu bez 
nadsázky říci, že to byl nejvýkonnější a nejpilnější turnovský soubor, aniž by to při skromnosti 
svých členů dával nějak najevo. Neuvěřitelný počet 120 pohádek shlédlo na osm tisíc malých i 
velkých diváků. Členové se zúčastnili pěti přehlídek a osm pohádek mělo premiéru. Již tradičně 
soubor zorganizoval loutkářskou přehlídku Turnovský drahokam, o níž byly podány podrobnější 
informace v úvodu, akci Loutkáři dětem na Hrubém Rohozci a Nedělní pohádky. Vystoupily zde i 
pozvané soubory. Celkem bylo takto odehráno 17 představení pro 801 diváků.
Od počátku roku žil soubor především přípravami již XI. ročníku Turnovského drahokamu, po 
Vánocích ožilo opět divadélko pod Střelnicí. V únoru čekal členy zajímavý výlet, když byli pozváni 
na masopustní rej do Rovenska. Malí herci hráli, jak jinak o masopustu, pohádku "O koblížkovi", 
ale trochu jinak - venku, v mrazu, na plošině přistaveného nákladního auta, které se stalo jevištěm. 
Odměnou byl nejen potlesk sedmi desítek diváků, ale i horký čaj s koblihami. Březen byl opět 
měsícem přehlídek. Soubor hrál v Benátkách nad Jizerou, ti nejmladší vystoupili na Turnovském 
drahokamu, hned nato následovala Boučkova Jaroměř a krajská přehlídka dětských souborů v 
Hradci Králové.
Letošní duben měl pro soubor obzvláštní význam. Hrála se totiž nejen poslední pohádka této 
divadelní sezóny, ale zároveň i poslední pohádka v divadélku, které si členové sami upravili v 
budově Střelnice. Ale chystá se přestavba, a tak soubor musí hledat náhradní řešení. Soubor ale ani 
teď nezahálel. Sehrál dvě vystoupení na všeňské pouti a hned týden nato tamtéž absolvoval maraton 
osmi pohádek při Pochodu pohádkovým lesem, potom vystoupení v Internetové kavárně v Liberci, 
podvečerní pohádky v turnovské knihovně, o Staročeských trzích atd. Léto patří opět především 
Hrubému Rohozci, kde soubor vystupuje již pošesté a kam zve i své spřátelené soubory z jiných 
míst. A protože do souboru chodí hodně dětí, připravili pro ně dospělí členové i čtyřdenní 



prázdninové loutkářské soustředění ve stanech v Podloučkách.
O prázdninách také začalo v historii souboru již osmé stěhování, tentokrát do menších prostor, které 
se podařilo získat v bývalé ZUŠ, nyní Středisku volného času dětí a mládeže v Husově ulici. Petr 
Záruba prokázal, že je velice zručný člověk, když za pomoci svých kolegů provedl takové stavební 
a řemeslné úpravy (včetně přestropení vyšší místnosti pro skladovací prostory), že zde vznikly 
malé, ale velice útulné klubové prostory. Na počátku září došlo k samotnému přestěhování a v 
rámci slavnostního zahájení činnosti byla sehrána v sále pohádka O červené Karkulce. Na podzim 
bylo odehráno velké množství pohádek ve spolupráci s městskou knihovnou, např. v rámci 
pohádkových podvečerů, samozřejmě nechyběly výjezdy na jiná místa a obnovené nedělní pohádky 
v novém působišti. Velký nápor znamenal pro všechny členy poslední měsíc roku. Nejdříve tradičně 
na Mikuláše oblékl Petr Záruba kostým, aby jako Mikuláš obešel mateřské školy (Město dodalo 
malé dárky). Pak byla sehrána celá "šňůra" pohádek doma i v okolí, poslední výjezd v roce byl do 
Hrádku na Nisou, kde soubor hrál vůbec poprvé.
Na předvánoční pohádkovou neděli připravili členové souboru pásmo pohádek "Pohádky z 
vánočních balíčků". Rok byl zakončen výroční schůzkou s posezením a vánoční nadílkou.
Tento soubor dělá velice záslužnou práci, protože přivádí k aktivní činnosti děti od nejútlejšího 
věku, a ti pak spolu se svými staršími kolegy hrají pohádky pro desítky svých malých kamarádů.

Pekařova společnost Českého ráje
106 členů (z toho 6 kolektivních)
Předseda: Mgr. Karol Bílek
Rok 2001 byl jubilejním 10. rokem znovuobnovení činnosti PSČR v Turnově. Proto snad trochu 
obšírněji.
Společnost si udržuje stále velice potěšitelný počet členů, kteří působí nejen v našem regionu, ale 
působí i ve významných odborných institucích po celé republice. Pro pořádání a návštěvnost 
některých akcí byl významný nový kolektivní člen - Spolek rodáků a přátel Turnova.
Do povědomí veřejnosti se společnost zapsala především cíleným programem a zaměřením činnosti 
na zmapování bílých míst v české historii. Renomé získala především pořádáním konferencí, které 
navštěvuje nejen početná obec odborníků, ale program přitahuje i zájemce z řad veřejnosti. Byly 
věnovány významným osobnostem regionu J. Pekařovi, J. V. Šimákovi, Fr. Kutnarovi či Zdeňku 
Kalistovi. S touto činností souvisí i vydávání sborníků konferenčních referátů, které mají své 
odběratele i mimo okruh účastníků. Posledním sborníkem vydaným na počátku roku je 
supplementum č.6 - Zdeněk Kalista a kulturní historie. Konference jsou připravovány ve spolupráci 
s významnými vědeckými institucemi, což přispívá k jejich kvalitnímu programu.
Hlavní akcí letošního roku byla konference "Antonín Dvořák a tvorba jeho současníků", která byla 
součástí 46. ročníku hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. Stala se jedinou odbornou 
akcí v České republice pořádanou u příležitosti 160. výročí narození A. Dvořáka. Hlavním 
spolupořadatelem se stal Ústav hudební vědy FF UK Praha, organizačně přispělo i Muzeum české 
hudby a Muzeum Ant. Dvořáka. Konference se účastnila především nejmladší generace budoucích 
hudebních vědců - studentů vysokých škol.
Společnost se v letošním roce zapojila také do celostátního projektu Sláva barokní Čechie. 
Přednáškou doc. Víta Vlnase, ředitele Archivu Národní galerie v Praze, v rámci programu valné 
hromady zahájila toto téma, v kterém kromě pražských institucí pokračovalo i turnovské muzeum a 
další instituce v Českém ráji.
Stalo se již tradicí, že bývá valné hromadě navrhována některá z významných osobností spojených s 
činností společnosti za jejího čestného člena. Letos jím byl zvolen Vojtěch Ron, turnovský rodák, 
dlouholetý herec Divadla F. X. Šaldy, jenž je spojen i se zdejším ochotnickým spolkem a Spolkem 
rodáků a přátel Turnova.



Pěvecký sbor Antonín Dvořák
56 členů
Předseda: Jiří Zajíc
Sbormistr: Bohuslav Lédl
V letošním roce soubor pod vedením B. Lédla absolvoval 14 vystoupení. To byla jistě činnost 
bohatá, zvláště s ohledem na 140. výročí činnosti. Hlavní oslavy byly soustředěny do měsíce 
března. Nejdříve byla v divadle zahájena výstava věnovaná historii i současné činnosti sboru (v 
červnu byla ještě uplatněna při "dvořákovské" konferenci pořádané Pekařovou společností Českého 
ráje). 12. března se konala pietní vzpomínka na zemřelé členy na turnovském hřbitově. 
Vyvrcholením oslav se stal slavnostní večer v divadle, který byl zároveň věnován 160. výročí A. 
Dvořáka. Jako host zde vystoupil klavírista Tomáš Víšek, turnovští Bohuslav a Eva Lédlovi. 
Zazpívali samozřejmě i oslavenci. Vyvrcholením pak byl křest vlastního CD, které nahrál sbor na 
počátku února v kostele sv. Mikuláše. Překvapením byl příchod Mistra Antonína Dvořáka, kterého 
si s gustem a vtipem zahrál ředitel semilského gymnázia Miloš Plachta.
V dubnu pak sbor nastudoval pro velikonoční bohoslužbu Mozartovu mši, v květnu na svátek sv. 
Jana Nepomuckého vystoupil na Valdštejně se vzpomínkovým pořadem u příležitosti 50. výročí 
úmrtí J. B. Foerstra. K tomu se konaly ještě tři malé koncerty v kapli.
Na Turnovské staročeské trhy přijel tentokrát sbor Vivace z Reeuwijku, tedy staří přátelé sboru. K 
milým zážitkům patřilo společné setkání i zpívání s některými členy sboru v restauraci na Hlavatici 
či výlet po Českém ráji.
Na počátku června se členové se samostatným koncertem zúčastnili hudebního festivalu Smetanovy 
Jabkenice, zazpívali si i při společném vystoupení. Pak následovala účast při zahájení letošního 
slavnostního 46. ročníku hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov pietní vzpomínkou u 
pamětní desky na zámku Sychrov.
K hojně navštěvovaným akcím sboru již tradičně patří předvánoční a vánoční koncerty. Letos to 
bylo v Přáslavicích, Železném Brodě, Rovensku pod Troskami a samozřejmě i při půlnoční mši a 
pak na Štěpána v turnovském kostele P. Marie.

Letos slavil sbor  14O let trvání, a tak se vraťme k této historii prostřednictvím článku Aloise 
Habřinského, uveřejněném v březnovém čísle Hlasů a ohlasů Turnovska.
První počátky světského sborového zpěvu jsou u nás známy již od roku 1859, kdy si Turnovští 
založili mužský sbor "Mannergesangverein". Jeho členy byli vážení občané převážně mluvící 
německy. Když v roce 1860 byla rakouskými úřady dána svoboda spolčování, požádal shora 
uvedený sbor o povolení zřízení Zpěváckého spolku. První veřejná zábava Mužského zpěváckého 
spolku se konala 9. března 1861. Toto datum je považováno za den a rok vzniku Zpěváckého spolku 
v Turnově. Již v roce 1870 dostal spolek od turnovských paní a dívek prapor a od Sokola Prouskův 
obraz "Pěvec volnosti".
A jak došlo ke spojení se jménem Mistra Antonína Dvořáka? Patronátní komisař sychrovského 
zámku, původně učitel v Radostíně, Alois Gobl, byl zaníceným hudebníkem, výborným zpěvákem a 
také členem turnovského Zpěváckého spolku. Za svého pobytu v Praze se sblížil s různými 
umělecky založenými lidmi, které v době prázdnin zval často k sobě na Sychrov. A nejčastějším 
hostem zde byl v 70. letech A. Dvořák. Prostřednictvím svého přítele navázal brzy přátelské styky s 
turnovským spolkem. V srpnu 1878 věnoval Dvořák spolku čtyři smíšené sbory - Místo klekání, 
Ukolébavka, Nepovím a Opuštěný. V lednu 1879 byl Dvořák jmenován čestným členem spolku. Za 
to se odvděčil účinkováním na koncertu v Turnově v červnu 1879. Před odjezdem do Ameriky pak 
v březnu 1892 uspořádal v Turnově vlastní koncert na rozloučenou. Zde dostal spolkový odznak v 
podobě lyry z českých granátů zasazených ve zlatě. Když 1. května 1904 Dvořák zemřel, ihned 4. 
května na mimořádné valné hromadě spolek s dovolením Dvořákovy choti jednomyslně převzal do 
svého názvu Mistrovo jméno. V říjnu 1954 byla na návrh spolku přejmenována Jičínská na ulici A. 
Dvořáka. Stejně byl dán podnět i k odhalení pamětní desky na Sychrově a založení tradice zdejších 



hudebních slavností. Stalo se tak 17. června 1951, kdy se sem také poprvé sjelo na 500 zpěváků z 
deseti pěveckých spolků z celé Pojizerské župy u příležitosti 110. výročí Dvořákova narození. Tak 
byla založena tradice Hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.
Kromě Mistra Dvořáka pro sbor psali skladby Josef Kuhn a Kajetán Tichý. Skladatel Václav Dobiáš 
věnoval spolku sbor "Heslo" na slova Fráni Šrámka, Zdeněk Folprecht sbor "Mysliveček", J. B. 
Foerster sbor "Na Valdštejně" na slova turnovské básnířky M. V. Ježkové a pro ženy sbor "Vraník".
Za dobu své existence prošel sbor mnoha změnami, obdobími rozkvětu i útlumu tvůrčí činnosti. 
Jeho členy byly stovky občanů z Turnova i celého okolí. Například po I. světové válce měl mužský 
sbor 75 členů a ženský 77 členek, 40 členů bylo přispívajících. Také za protektorátu, kdy spolková 
činnost symbolizovala i odpor vůči nenáviděným okupantům, byla aktivita veliká. Zároveň i sbor 
měl své oběti - byli to Josef Matějo, Dr. Václav Mánek, Fr. Hořák, Jos. Jiroš.
Od založení se v čele spolku vystřídalo 11 předsedů, stávající dvanáctý Jiří Zajíc řídí sbor již od 
roku 1986. Dirigentů bylo do dnešních dnů dvacet. Nejdéle dirigovali Josef Kuhn (1898 - 1911 a 
1921 - 1941) a Bohuslav Finke (1941 - 1958 a 1971 - 1976). V posledních 25 letech byli dirigenty 
Zdeňka Chmelíková, Vítězslav Čapek a Miloš Vonička. Nynější Bohuslav Lédl je dvacátý první. 
Jednatelů bylo dosud dvanáct. Velmi zodpovědný byl často vzpomínaný Karel Knop, od roku 1983 
pracuje v této funkci Jana Adamová, která se samozřejmě také plně osvědčila.
Pěvecký sbor Antonín Dvořák je nedílnou součástí veřejného a kulturního života v Turnově. Z jeho 
podnětu vznikl nejen sychrovský hudební festival, ale i tradice Turnovských hudebních večerů. Za 
dobu svého trvání nastudoval stovky sborů. Několik posledních let zpívá o Velikonocích, o pouti i o 
Vánocích v Mariánském kostele. V roce 1997 uspořádal například benefiční koncert na pomoc 
hudební škole v Přerově, která byla postižena povodní. V minulém roce nastudoval sbor s dalšími 
turnovskými hudebními a pěveckými uskupeními "Otvírání studánek" jako připomínku 110. výročí 
narození Bohuslava Martinů.
Dnes má sbor 57 členů. Zvláště v mužských hlasech by potřeboval omladit, ale to je problém v 
současné době jen těžko řešitelný. Ale i přes různé problémy zůstává sbor velmi aktivní a udělal 
dokonce odvážný krok k vytvoření vlastního CD. Jeho členové chtějí naplňovat slova "Hesla", které 
pro ně bylo složeno:
"Když všichni Češi zpívají,
když zpívá každý země české kout,
jak Český ráj by mlčet směl,
ten s písní nejvýš musí dolétnout."

Pěvecký sbor Musica Fortuna
35 členů
Předseda: V. Zajíc
Sbormistr: Vítězslav Čapek
Sbor v tomto roce absolvoval devět vystoupení, z toho čtyři přímo v městském divadle a dvě na 
Valdštejně. Zúčastnil se přehlídky severočeských sborů v Liberci, reprezentoval Turnov v 
partnerském Jaworu při Mezinárodních trzích chleba. Daleko náročnější byl zájezd do řeckého 
Kryoneri, kde sbor vystoupil se speciálně nacvičeným programem na folklorním festivalu. 
Hostitelský sbor pak přijel o prázdninách i do Turnova. Ve svém vystoupení v atriu muzea předvedl 
tance a písně z jednotlivých regionů Řecka. Ještě dříve, v květnu, hostili členové Fortuny i své 
přátele z italského města Farmignano. Jejich koncert se konal v městském divadle. V prosinci zde 
také uvedli své tuzemské přátele - královéhradecký folklorní soubor Dupák.
Ke zkouškové činnosti sboru patří již tradičně soustředění v Krkonoších i několik večerních 
posezení společně s rodinnými příslušníky.
Na závěr měsíce března připravil soubor příjemný a milý koncert. Byl určen přímo zakladateli a 
dirigentovi Vítězslavu Čapkovi, který slavil kulaté životní jubileum - padesátiny. Pěvecký sbor se 
pod jeho vedením vypracoval na vynikající úroveň a stal se významnou součástí turnovského 
kulturního života.



Spolek rodáků a přátel Turnova
377 členů
Předseda: Dalibor Sehnoutka
Spolek své aktivity směřuje především ke starší generaci, ale zároveň jimi obohacuje veřejné dění v 
celém Turnově. V minulém roce započala spolupráce s předsedou Etického fóra PhDr. Janem 
Šolcem. Jeho přednášky na obecně platná témata získávaly stále větší okruh návštěvníků. Ta 
podzimní na téma "O smyslu života" přivedla do posluchárny OAHŠ na 150 posluchačů.
Vraťme se ale k samému počátku roku. Ten již tradičně začal 20. ledna valnou hromadou v Lázních 
Sedmihorky. Na 150 členů zde hodnotilo svou činnost a plánovalo další rok. Tehdy ještě vedla 
schůzi předsedkyně Dagmar Jandová. Pak ale došlo na jedné ze schůzí výboru k náhlé neshodě a 
předsedkyně ze své funkce odstoupila. Nahradil ji Mgr. Dalibor Sehnoutka, který se snažil 
pokračovat v intencích svých předchůdců.
Slavnostní ráz mělo vysazení stromu tisíciletí v městském parku, zazpívala zde děvčata z Carminy, 
promluvila předsedkyně a nejstarší člen spolku pan Ladislav Posner, za radnici pak místostarostka 
H. Maierová. Později pak bylo toto místo ozdobeno kamenem a tabulkou s nápisem, který tuto 
událost připomínal.
Oblíbené byly mezi členy vlastivědné výlety a vycházky. Letos to bylo např. do Sedmihorek, na 
Hruštici, do Bělé, autovýlety do Dětenic, na zámek Lemberk, do Železného Brodu, Alšovic a na 
Krásnou Studnici.
V závěru roku se podařilo umístit druhou vývěsní skříňku na sídlišti v Turnově II, což by mohlo 
přispět k další propagaci činnosti spolku. V tomto směru má také velký význam, že se i letos dařilo 
s pomocí Města a Nadace B. J. Horáčka Českému ráji vydávat časopis Náš Turnov, jehož dvě čísla 
vyšla v červnu a v prosinci. Je distribuován mezi členy, a to i do zahraničí.

Tom Mašek Band
5 členů
Vedoucí: Jiří Brodský
Kapela, které existuje pouze dva roky, se může pochlubit velice bohatou činností i dílčími úspěchy. 
V letošním roce uspořádala ve spolupráci s Turnovským kulturním střediskem první ročník festivalu 
Beat Session za účasti několika známých i méně známých skupin. Festival se nekonal v Turnově, 
ale u oblíbeného koupaliště ve Svijanském Újezdě.
Opět se podařilo zorganizovat již pátý ročník přehlídky Turnovský nářez, který proběhl ve dvou 
listopadových sobotních večerech v Music Clubu Pyrám.
Soubor se zúčastnil také několika soutěžních přehlídek. Nejúspěšnější byl v plzeňské Beatové lize, 
kde postoupil až do finále.
Kromě desítek vystoupení v hudebních klubech po celých Čechách se mladí hudebníci zapojili do 
programu Turnovských staročeských trhů, hráli na náměstí v rámci Kulturního léta, vystoupili v 
programu Babího léta.
Kromě mnoha hodin ve zkušebních prostorách ve III. základní škole se podařilo koncem roku v 
libereckém zvukovém studiu Spin nahrát pětiskladbový demosnímek, kterým se chce Band 
prezentovat v letošním roce.

Turnovský Big Band
21 členů
Předseda a dirigent: Jan Voňavka
Soubor v čele s dirigentem Janem Voňavkou se postupně omlazuje a doplňuje - v letošním roce 
přibyli další hudebníci z turnovské ZUŠ. Během roku vystoupil orchestr na čtyřech koncertech. K 
tradičním vystoupením patřila Turnovská pecka a červnový závěr jazzové sezóny v atriu muzea pod 
názvem Pánové končíme. S úpěchem soubor vystoupil na Big bandovém festivalu v Chomutově.



Spolu s Jazz Kvintetem Turnov, kde působí většina hudebníků společně, uspořádali členové v únoru 
Jazzové hody, dvoudenní akci, která se již stává turnovskou tradicí. Letos zde vystoupila legenda 
českého jazzu Vlasta Průchová s Vítem Fialou a Zdeňkem Zdeňkem.

Turnovské divadelní studio
70 členů
Vedoucí: Mgr. Petr Haken
Studio pracovalo roce 2001 v několika skupinách pod vedením režisérů Petra Hakena, Ivy 
Hakenové, Romany Zemenové (také členka Čmukařů) a Jaroslava Stuchlíka. Jedno přestavení se 
hrálo pod vedením Jaroslava Marka. V letošním roce vystupovali členové studia s reprízami 6 her 
nacvičených v minulém období ale stále úspěšných. Pod režisérským vedením Petra Hakena to byly 
hry Bylo nás 5+5, Tom Sawyer a Undina. Ostatní režiséři měli po jedné hře - R. Zemenová hru 
Lomikel na Dlásnech, J. Stuchlík Kamenný host, J. Marek Inferno. Dvě nové premiéry režíroval 
vedoucí souboru příběh R.Rollanda Petr a Lucie.
Na počátku roku se konala již pošesté hlavní letošní akce turnovského mladého divadla - soutěžní 
přehlídka Modrý kocour, kterou soubor sám organizuje.
Pilný byl i soubor v účasti na přehlídkách - letos jich bylo 17. Nejdůležitější byla národní přehlídka 
Dětská scéna Trutnov (Tom Sawyer), Národní přehlídka Divadel poesie Prostějov (Lomikel na 
Dlásnech), Mezinárodní Open Air Divadla evropských regionů Hradec Králové (Bylo nás 5 + 5).

Turnovské orchestrální sdružení
20 členů
Vedoucí: Ing. Václav Brožek
Orchestrální sdružení, které obnovilo činnost před osmi lety, spojuje ve svých řadách starší generaci 
hudebníků s těmi nejmladšími - absolventy a žáky Základní umělecké školy v Turnově. Od samých 
počátků je dirigentem Jan Novotný, člen orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Někteří sólisté 
tohoto libereckého orchestru obohacují svým vystoupením koncertní programy.
V letošním roce soubor koncertoval celkem devětkrát, a to samostatně, někdy s Pěveckým sborem 
Antonín Dvořák. Již tradičně zahájilo sdružení vystoupením v programu Turnovských hudebních 
večerů. V rámci 466. THV byly předvedeny skladby Handela, Haydna a J. Bůžka. Stejný program 
byl předveden při dubnovém koncertu v hale českodubského Muzea Karoliny Světlé a v Hudební 
škole v Mnichově Hradišti v měsíci červnu. Značný úspěch sklidili turnovští hudebníci s tímto 
repertoárem v klubu Kulturního domu v Liberci při listopadovém samostatném koncertu.
A pak již přišel prosinec s vánočními koncerty. Program byl nacvičen ve spolupráci s Pěveckým 
sborem Antonín Dvořák. V Přáslavicích, Železném Brodě, Turnově a v Rovensku byla nejdříve 
provedena samostatně skladba G. F. Handela Concerto Grosso G Dur, pak následovaly písně v 
podání Evy Lédlové a Daniela Balatky a celý program vyvrcholil provedením České vánoční mše 
Jana Evangelisty Kypty.
Turnovské orchestrální sdružení má již své příznivce, a tak jsou jeho koncerty poměrně hojně 
navštěvovány. Významně tak slouží k propagaci vážné hudby.

 Z činnosti dalších spolků v Turnově
Tato část si nemůže v žádném případě dělat ambice na úplnost. Informace zde uváděné jsou spíše 
příležitostné, tak jak je spolky v průběhu roku pro kroniku dodaly. V našem městě působí totiž 
několik desítek nejrůznějších zájmových organizací, které se nedají zařadit ani do oblasti kultury 
ani sportu. Jsou to např. spolky dobrovolných hasičů, chovatelů drobného zvířectva i exotického 
ptactva, filatelisté, numismatici atd. atd.

Klub českých filatelistů v Turnově, Klub mladých filatelistů



Vedoucí: Jaroslav Mojsl

Klub dospělých tradičně pořádá v sokolovně ve čtvrtletních intervalech burzy sběratelů, kde je 
možné vyměnit, koupit nebo prodat nejen poštovní známky, ale také pohlednice, dopisy, peníze a 
odznaky. Sběratelskou veřejností jsou tyto akce vítány, pravidelně je evidovano na 50 účastníků.
Předseda klubu se velkou měrou věnuje práci s mladou filatelistickou generací. V letošním roce měl 
Klub mladých filatelistů 14 členů a spolupracoval se zájmovým kroužkem filatelie při Středisku 
volného času (SVČDM), kde se konaly pravidelné týdenní schůzky. Turnovský klub opět vyhrál 
oblastní kolo filatelistické olympiády v Pardubicích. Členové Ondřej Černý, Ondřej a Nikola Mojsl 
vystavovali své exponáty na výstavě poštovních známek v České Skalici. Dovršením věku 21 let 
opustil řady mladých dosud nejúspěšnější mladý sběratel v České republice Radek Černý. Vedoucí 
se věnuje proto s dalšími členy, mezi nimiž jsou také jeho vnukové, především přípravě dalších 
výstavních exponátů. V celoroční soutěži těchto klubů bývalého východočeského kraje turnovský 
Klub mladých filatelistů obsadil celkově druhé místo.

Český rybářský svaz
Předseda místní organizace: Vladimír Müller
Výbor místní organizace si dal před časem nelehký úkol - pokusit se vrátit do Jizery některý druh 
ryby, který zde žil před velkou otravou v roce 1964. V posledních letech proběhlo několik pokusů 
vrátit této řece parmu, když byl za několik desítek tisíc nakoupen její plůdek. Dále bylo opět 
nakoupeno 500 kg kapra a 200 kg ostatních ryb do Jizery, další pak do rybníků Libuň, Vražda, 
Roudný, Bažantník a do Modřišického ramene. Většina financí utržených z prodeje povolenek k 
lovu se tak vrací zpět do přírody. I nadále byla věnována pozornost výchově mladých rybářů. Těm 
nejmenším se opět věnoval J. Morávek. V únoru se pak konal hojně navštěvovaný rybářský ples na 
Střelnici. Na konci dubna se opět pořádaly tradiční závody na modřišickém rameni, první sobotu v 
červnu pak oslava svátku dětí formou lovu ryb udicí v rybníce Roudný. Pak začíná i mladým 
rybářská sezóna, která trvá do konce října. K nejnáročnějším pracem tak jako v jiných letech patřil 
výtěr a odchov lososovitých ryb v líhni Vazovce na přelomu roku.

Politické strany

Spektrum místní politické scény zůstávalo stabilní, strany vedly svůj vnitřní život, aniž nějak 
zásadně zasahovaly do veřejného života města, zvláště když se v tomto roce nekonaly žádné volby. 
Kromě KSČM, která měla z minulosti vyšší členskou základnu, byť především starších členů, počet 
členů v místních organizacích nepřekračoval číslo padesát. Tento stav je nezměněn již několik let, 
což je také způsobeno minulými lety nedobrých zkušeností s jednou stranou a nyní setrvávajícím 
neutěšeným stavem naší politické scény.
Co se týká pravidelné veřejné činnosti, pouze KSČM pořádala tradiční odpoledne s dechovkou v 
daliměřické "hasičárně", nechyběla ani oslava 1. máje opět s dechovkou na náměstí. Jednu výjimku 
udělala ČSSD, když uspořádala zábavné soutěžní dopoledne pro děti na sídlišti v rámci oslav 
Mezinárodního dne dětí.

Církve

Nejvýznamnější událost v tomto roce prožil bezesporu zdejší Ochranovský sbor, který se v 
předešlém roce oddělil od Jednoty bratrské. Dokázal zajistit finance a vynaložit obrovské množství 
práce při rekonstrukci Markova domu Na Sboře, kde si vybudovali členové svou modlitebnu a další 
místnosti potřebné pro činnost této církve. Navíc duchovní tohoto sboru Ondřej Halama byl člověk 



velice kulturně založený a se svou rodinou nevynechal žádnou významnou událost ve městě. Proto 
si ho ti, kdo ho znali, velmi vážili.
Římskokatolická církev díky panu vikáři Vlasákovi a finančním příspěvkům z městského i státního 
rozpočtu věnovala velkou pozornost obnově památkových objektů, tedy turnovských kostelů. V září 
tak mohlo proběhnout slavnostní vysvěcení kostela na Hruštici, opravil se další kus střechy na 
kostele P. Marie, díky Nadaci B. J. Horáčka byla započata rekonstrukce kostelíku v Nudvojovicích.
Adra, charitativní organizace napojená na církev adventistů, nadále zajišťovala sbírky šatstva i 
financí, které byly určeny na pomoc lidem postiženým válečnou či přírodní katastrofou.
Ostatní církve, jako např. Jednota bratrská nebo Československá církev husitská žily tak trochu pro 
sebe, resp. pro své členy, a na veřejnosti o nich mnoho slyšet nebylo.

Cestovní ruch

První rok své existence započal od května zřízený odbor cestovního ruchu městského úřadu (OCR), 
jehož součástí (oddělením) se stalo i Městské informační středisko. Nadále stála v čele Ing. 
Bičíková a oddělení koncepce a regionální spolupráce bylo posíleno o jednu pracovnici, když 
rozvíjené aktivity již nebylo možné realizovat právě jenom prostřednictvím Ing. Bičíkové. Ta se 
během let stala pro oblast cestovního ruchu renomovanou odbornicí, Vykonávala nejen funkci 
jednatelky Sdružení Český ráj, ale také koordinátorky České centrály cestovního ruchu (ČCCR) pro 
náš region a v tomto roce po delších průtazích byla zvolena i místopředsedkyní komise cestovního 
ruchu Libereckého kraje. Pracovnice informačního střediska se nadále věnovaly především 
poskytování služeb turistům i místním občanům. Stále větší zájem návštěvníků přitahovaly 
prohlídky města a jeho kostelů. Průvodkyně byly dokonce oblečeny v replice barokního kostýmu.
Dvě odborné pracovnice OCR se především věnovaly získávání finančních prostředků z dotačních 
titulů České republiky a Evropské unie, tvorbě a realizacím projektů na podporu cestovního ruchu. 
Během roku se dařilo rozvíjet spolupráci s mikroregiony, obcemi a městy Českého ráje díky vedení 
Sdružení Český ráj ze strany Turnova, s institucemi veřejné správy i s dalšími subjekty.
V tomto roce byly mimo jiné realizovány tyto zajímavé projekty: na počátku roku byl vydán 
Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2001, v rámci celorepublikové akce 
Sláva barokní Čechie se odbor stal jedním z iniciátorů projektu Baroko v Českém ráji a 
koordinátorem kulturních akcí i tisku propagačních materiálů. Díky grantu ČCCR se podařilo vydat 
barevnou propagační brožuru Svět baroka v Českém ráji, která přibližovala památkové objekty 
postavené v tomto slohu a navíc přinášela kalendárium nejzajímavějších kulturních akcí tohoto 
projektu. Za propagační leták Turnov - město drahých kamenů získal odbor cestovního ruchu čestné 
ocenění na celostátním festivalu TOURPROPAG 2002 v Písku. Na podzim byla zpracována 
podobná žádost pro ČCCR na vydání propagačního materiálu Skalní města Českého ráje. Projekt 
patřil k nejlepším, a tak byly potřebné finance získány. Realizace proběhne v prvních měsících 
příštího roku. Toto téma souvisí se záměrem na zápis skalních měst do Seznamu UNESCO.
Především ing. Bičíková byla iniciátorkou a realizátorkou dalších projektů v rámci Sdružení Český 
ráj, na jejichž zajištění se samozřejmě podílely i další pracovnice odboru. Ale tomuto tématu bude 
věnována pozornost na následujících stránkách.
Ke kvalitě služeb Městského informačního střediska patří nejen odbornost pracovnic, ale také 
kulturní prostředí. A dlužno říci, že rozšiřujícímu se provozu stávající stísněné prostory přestávaly 
stačit. Díky tomu, že přestavba a rozšíření MIS byla zastupitelstvem schválena v koncepci rozvoje 
cestovního ruchu na Turnovsku, podařilo se ji prosadit i do pololetních rozpočtových změn. V 
přízemí rohového domu čp. 26 na náměstí se podařilo ukončit nájem cestovní kanceláře, a tak 
mohla zmizet přepážka, která tu kdysi při rekonstrukci objektu vznikla. Byly změněny výkladce, 
rozšířen vchod, který byl nyní i bezbariérový a do jehož boční stěny byl umístěn počítačový 
infobox. Uvnitř na světlé dlažbě byl dostatečně dlouhý pult, byly rozšířeny police pro vystavení 
materiálů, zvětšilo se místo pro sezení návštěvníků. V mezipatře pak vznikl prostor pro počítače 
napojené na internet a s možností odesílat e-mailovou poštu. Upraven byl i přístup do prvního 



poschodí, kde přibude pro příští návštěvní sezónu vstupní informační expozice Turnova a okolí.
Z výše uvedených aktivit je zřejmé, že se rozvoji cestovního ruchu věnovala v Turnově značná 
pozornost a činnost v této oblasti se rok od roku posouvala k vyšší kvalitě.

Členství Turnova v jiných organizacích

Sdružení Český ráj
Předsedkyně: PhDr. Hana Maierová
Jednatelka: Ing. Pavla Bičíková
Eva Zatloukalová (MěÚ Jičín)

Sdružení v tomto roce věnovalo hlavní pracovní i finanční síly zpracování Programu udržitelného 
rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Tento úkol jako dlouhodobý cíl sdružení 
obsahovaly i jeho stanovy. Nyní se však celá věc urychlila v souvislosti s tím, že Ministerstvo 
životního prostřední ČR v minulém roce přijalo podnět podaný Sdružením Český ráj a Správou 
CHKO Český ráj, aby byla skalní města Českého ráje zapsána jako první česká přírodní památka na 
seznam UNESCO. Na přelomu roku byl přihlašovací pasport odvezen diplomatickou cestou do 
Paříže a 19. ledna 2001 byl předán zástupcem České republiky spolu s dalšími návrhy zástupci 
Rady UNESCO pro kulturní dědictví. Po dohodě s MŽP ČR byly rozděleny úkoly na zpracování 
potřebných materiálů tak, že ministerstvo a potažmo Správa CHKO Český ráj budou garantovat 
zpracování odborných materiálů a povinné dokumentace, sdružení pak všechny rozvojové materiály 
související především s cestovním ruchem.
Díky grantu z Programu obnovy venkova (včetně příspěvku z fondu Phare CBC - partnerství 
Niesky), když se nositelem projektu stala malá obec Vyskeř, a dalším financím z ČCCR se podařilo 
realizovat první etapu. Byla to analýza potenciálu území turistického regionu Český ráj, který 
zpracovávala pražská firma DHV CR, s.r.o., vybraná na základě výběrového řízení. Součástí byla i 
analýza čili profil návštěvníka zjišťovaný formou dotazníků a vyhodnocovaný renomovanou firmou 
Sofres Factum. Vůbec poprvé bylo také provedeno rozsáhlé sčítání návštěvníků zvláště ve skalních 
městech. Hned v návaznosti na tuto část se na podzim započalo s druhou etapou programu rozvoje, 
a to byla především Strategie rozvoje cestovního ruchu, dále byl proveden podrobný průzkum 
ubytovacích zařízení a nesmírně potřebná analýza a optimalizace pěších tras a cyklotras. Tato práce 
přesáhla do příštího roku, stejně jako zpracování střednědobého a krátkodobého operačního plánu.
Dalším významným počinem, který se podařilo v dubnu letošního roku dokončit, byl Katalog 
cestovního ruchu turistického regionu Český ráj. Byl to propagační padesátistránkový materiál, 
který obsahoval ucelenou nabídku turistických atraktivit. Na tento projekt o celkových finančních 
nákladech 900 tis. korun se opět podařilo zajistit významnou částku z grantů, sdružení přispělo 
pouze částkou 200 tis. Kč.
Z iniciativy Mikroregionu Český ráj, ve spolupráci s ostatními mikroregiony a za finanční podpory 
Turnova, Jičína a Mnichova Hradiště se podařilo významně rozšířit loňský záměr, kdy uvedený 
mikroregion začal provozovat dvě linky letních turistických autobusů. V letošním roce bylo 
spojenými silami zajištěno 6 linek, na nichž autobusy jezdily dvakrát denně s různou četností v 
týdnu, a to od června do konce srpna, a přepravily více než 14.000 turistů. Výhodou byla i přeprava 
kol. Velice dobrý ohlas především mezi cyklisty měla nová linka z Turnova přes Malou Skálu na 
Kozákov, dále přes Rovensko do Jičína. Navíc byly vydány v nákladu 5 tisíc kusů turistické noviny 
s aktuálním přehledem těchto spojů, s nabídkou navazujících pěších tras a cyklotras, s kalendáriem 
kulturních a sportovních akcí. Již na podzim začala příprava pro rok následující a sdružení zadalo 
zpracování studie optimalizace těchto turistických autobusů, aby byla tato služba pro příští rok, 
pokud se ji podaří udržet, ještě kvalitnější.
Dále se sdružení zúčastnilo i veletrhů cestovního ruchu v Praze i Jablonci, prostřednictvím ČCCR 
putovaly propagační materiály i do českých informačních center v cizině.
Pro poskytování informací stále více nabýval na významu internet. Proto byla věnována velká 



pozornost i tomuto médiu. To se odrazilo nejen ve vzrůstajícím počtu návštěvníků internetových 
stránek, které sdružení provozovalo ve spolupráci s turnovským odborem cestovního ruchu, ale i v 
jejich ocenění. Na celostátní soutěži pořádané pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj 
TOURPROPAG 2002 v Písku byly stránky www.bohemian-paradise.cz prvním místem a postoupily 
na mezinárodní festival propagačních filmů a médií do Karlových Varů. Tam skončily v první 
padesátce mezi desítkami účastníků z celého světa.

Severovýchodní regionální sdružení měst a obcí
Předseda: Ing. Luděk Suchomel, starosta Smržovky
Zástupce Turnova:Ing. Milan Hejduk

Sdružení v letošním roce vydalo vynikající propagační materiál pod názvem Český sever - Český 
ráj. Byl to takzvaný image materiál, který nádhernými barevnými fotografiemi a kratšími 
informačními texty lákal návštěvníky do jednotlivých oblastí těchto dvou turistických regionů. 
Protože byl určen především pro cizinu, byl vydán nejen v češtině, němčině a angličtině, ale i 
francouzštině a ruštině. U všech, komu se dostal do rukou, vzbudil nadšený ohlas.

Euroregion NISA
Předseda: Ing. Faltus, starosta Hrádku nad Nisou
Zástupce Turnova v radě ERN: MUDr. Vladimír Eckert

Členství v Euroregionu přinášelo užší vazby a kontakty především v rámci Libereckého kraje, 
informovanost o dotačních možnostech EU, především pak Fondu malých projektů Phare CBC. 
Také kontakty s dceřinnou organizací Euroregionu, Agenturou regionálního rozvoje NISA, byly 
užitečné, když byla tato agentura Libereckým krajem pověřena zpracováním druhé etapy Programu 
rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj.

Zahraniční spolupráce

Město Turnov se snažilo aktivně rozvíjet stávající kontakty s partnery v zahraničí a organizačně i 
finančně pomáhat institucím a zájmovým občanským aktivitám, aby se tyto aktivity rozšiřovaly v 
co největší míře. Toto vzájemné poznávání a výměna zkušeností byly považovány za velmi užitečné 
a potřebné pro rozvoj vzájemné evropské spolupráce.
Jednu akci zmiňme v úvodu, a to sportovní setkání dětí partnerských měst. Na 120 deseti až 
dvanáctiletých sportovců z Jawora, Reeuwijku, Niesky a Budyšína, dále pak 250 dětí v družstvech 
sestavených ze zástupců všech zdejších škol včetně Všeně a Přepeř, se sešly ve dnech 18. - 20. 
května na turnovských sportovištích, aby se utkaly v několika disciplínách (atletika, florbal, plavání 
ad.). Sportovní program byl doplněn diskotékou i výletem po Českém ráji, a tak významně přispěl k 
rozšíření kontaktů i poznatků mezi těmi nejmladšími i jejich dospělým doprovodem.

Reeuwijk (Holandsko)
Spolupráce letos dovršila desátý rok existence, a tak program aktivit byl bohatší než jindy. U 
příležitosti Turnovských staročeských trhů přijel z Holandska celý autobus s účinkujícími v 
kulturním programu. Byl to pěvecký soubor Vivace, taneční skupin Jazz Dance a hudební skupina s 
repertoárem židovkých melodií a písní. Bohatý program pobytu této početné skupiny hostů 
obsahoval slavnostní večer v divadle, následné vystoupení v programu trhů, výlet po Českém ráji a 
posezení na Hlavatici za účasti několika členů Pěveckého sboru A. Dvořák. Samozřejmě proběhla i 
pracovní jednání nad plány další spolupráce.



V druhé polovině září pak vyjela do Reeuwijku turnovská delegace celého vedení města na pozvání 
starosty Hanse Bauera. Proběhla důležitá jednání s ním i členy tamní městské rady (budoucí 
spolupráce a její podpora ze strany měst), se zástupci zdejších podnikatelů (výstavba především 
průmyslových a obchodních zón), zástupci Turnova navštívili nemocnici i některé školy v sousední 
Goudě, aby projednali možnosti spolupráce s turnovskými institucemi. Skutečně přátelskou 
atmosféru měl večer s hojnou účastí obyvatel Reeuwijku, kde vystoupil s velkým úspěchem Jazz 
Kvintet Pepy Uchytila.

Jawor

Spolupráce byla díky příhodné vzdálenosti velmi živá. V květnu zahájil v Jawoře letošní sérii 
koncertů v Kostele Pokoju Lédl Jazz Kvintet, na červnový den Jawora odjel Tom Mašek Band a 
Funk Corporation. Autobus doplnili i zaměstnanci radnice, kteří sehráli se jaworskými kolegy 
utkání ve fotbale, proběhl i soutěžní turnaj rodin.
Poláci se prezentovali na staročeských trzích, kde vystoupili jejich soubory a ve stáncích nabízelo 
své zboží několik řemeslníků. Zástupci Turnova naopak vyjeli první víkend v září na Mezinárodní 
trhy chleba. Turnovský stánek s fotografiemi z Českého ráje a nabídkou pekařských výrobků firmy 
Takano měl u návštěvníků této akce značný úspěch. Starosta a místostarostka pak vystoupili s 
krátkými projevy na obou programech polské celostátní televize.
Další aktivity samozřejmě probíhaly již bez asistence města, pouze s jeho finanční podporou. Byly 
to výměny divadelníků, výstavní akce muzeí, v začátcích byla spolupráce fotografů.

Niesky (SRN)

Během roku probíhala společná příprava partnerské smlouvy o spolupráci mezi městy. K jejímu 
podpisu došlo až počátkem příštího roku. Společné akce se konaly na poli hudebním - hudební 
škola v Niesky byla partnerem v projektu Interpretační hudební dílny v rámci hudebního festivalu 
Dvořákův Turnov a Sychrov (červen), v rámci adventních koncertů pak v Niesky vystoupila s 
velkým úspěchem turnovská Carmina.

Další kontakty, jak jsem uvedla, probíhaly bez asistence města, spíše s jeho finanční pomocí. Tak 
např. ZUŠ zde měla hosty z Francie, Musica Fortuna spřátelené sbory z Řecka a Itálie, muzeum 
aktivně rozvíjelo spolupráci s jaworským muzeem, pokračovala spolupráce nemocnic Turnova a 
Niesky, tenisti hostili přátele z Berlína atd.
Zástupci města se snažili rozšířit kontakty na Slovensku a ve Slovinsku (vzhledem k předešlé 
návštěvě slovinské delegace), zatím ale bez konkrétních výsledků.

Informační média

Hlasy a ohlasy Turnovska
Pro Město Turnov vydávalo Turnovské kulturní středisko
Šéfredaktor: Václav Feštr
Redaktor: Pavel Charousek

Měsíčník přinášející na více než 60 stránkách informace, reportáže, diskuzní příspěvky, kalendář 
kulturních a jiných akcí atd. měl rok od roku stoupající úroveň. Celý náklad 2.200 výtisků byl 
většinou velmi brzy rozebrán. Hlasy a ohlasy se opět dostaly do nejužších nominací Turnovské 
pecky.



Pojizerské listy
Vydavatelství OMIKRON, s.r.o., Modřišice
Šéfredaktor: Karel Vodrážka

Tradiční týdeník měl svůj stálý okruh odběratelů. I když přinášel informace především z Turnovska, 
občas se objevila i vzdálenější místa jako např, Semily, Žel. Brod, Mn. Hradiště nebo obecnější 
témata typu rad pro drobné podnikatele. Stabilně byla nejméně jedna strana věnována příspěvkům 
čtenářů. Poslední stránka patřila sportu.
Od poloviny roku začal pro Pojizerské listy pracovat bývalý redaktor Krkonošských novin Otakar 
Grund.

Krkonošské noviny
Turnovská redakce: Otakar Grund

Tyto noviny byly v minulých letech napojeny na nakladatelství Bohemia Press s dominantním 
vlastnictvím německého kapitálu. V polovině roku se vedení rozhodlo reagovat na existenci 
Libereckého kraje tak, že zrušilo napojení okresu Semily na Trutnovsko s představou, že vznikne 
nový regionální deník. Proto byla turnovská redakce v polovině roku zrušena. Tato představa se 
však naplnila teprve až v roce příštím.

Regionální televize Turnov
Provozovatel: Aspera, s.r.o., Praha
Redaktor: Karel Navrátil

Televize, kterou v Turnově založil a do stávající podoby vybudoval JUDr. Milan Bruncík, se během 
roku s tímto svým zakladatelem rozloučila prý vzhledem k sporům uvnitř firmy Aspera, jejímž byl 
spoluzakladatelem.
Koncem tohoto roku mělo uplynout období dvouleté smlouvy s Asperou (původně s JUDr. 
Brunclíkem). V této smlouvě bylo sice uvedeno, že budou obě strany jednat o smlouvě nové, k 
dohodě však nedošlo. Proto rada města rozhodla vypsat výběrové řízení. Aspera se však nepřihlásila 
a ze dvou přihlášených (mj. i liberecká televize Genus) nebyl žádný vyhodnocen jako vhodný. A tak 
byl osud turnovského vysílání v příštím roce nejistý.

Kapitola věnovaná turnovské kultuře je asi nejdelší ze všech. Může to být samozřejmě i profesním 
zaměřením mým jako kronikářky, ale doufám, že jen minimálně. Život Turnova byl po této stránce 
opravdu bohatý a mnoho velikostí srovnatelných měst se takovou nabídkou a šíří občanských 
aktivit opravdu chlubit nemohlo.



Kronika Města Turnova za rok 2001 - VIII. SPORT

Již druhým rokem byla péče o sport rozdělena do dvou organizačních sfér. O městský sportovní 
majetek pečovala Městská sportovní Turnov, s.r.o., která jen výjimečně působila jako organizátor 
konkrétních sportovních aktivit. Daleko širší oblast i nadále představovaly sportovní jednoty a 
kluby, a to jak rozsahem majetku (budovy, sportoviště), tak především sportovní činností.
V prosinci schválilo zastupitelstvo města další pokračování v dříve přijaté koncepci rozvoje sportu, 
především v jeho financování z městského rozpočtu. Zastupitelstvo sice nevyhovělo v požadavcích 
sportovců výrazně navýšit částku na běžné provozní náklady sportovních jednot a klubů, ale bylo 
schváleno, aby každým rokem byla řešena nějaká významnější stavební akce na neměstských 
sportovních zařízeních. Pro příští rok by to měla být rekonstrukce sokolovny v Daliměřicích.
Základním problémem v řešení těchto finančních požadavků ze strany sportovních klubů a jednot 
bylo, že si po 90. roce převzaly budovy, kde doposud provozovaly svou činnost, do svého 
vlastnictví. Vzhledem k tomu, že ani v oblasti sportu neměl náš stát ujasněnou koncepci, a to 
především případným spolufinancováním této činnosti, dostali se brzy tito noví majitelé do 
problémů. Sportovní činnost je pro společnost důležitá a tak ji v případě Turnova začalo ve stále 
větší míře podporovat za svého rozpočtu Město. Hlavním důvodem, že Město nemohlo plně 
vyhovět těmto požadavkům, bylo to, že se muselo především starat o svůj vlastní majetek, který v 
mnoha případech nebyl v právě v nejlepším stavu (vlastní zkušenost mám u kulturních zařízení). 
Přesto za posledních několik let došlo v tomto směru k významnému posunu.

Městská sportovní Turnov, s.r.o.
Jednatel: Jiří Vele
Jak již bylo dříve uvedeno, hlavní náplní činnosti byla péče o sportovní nemovitý majetek. 
Plavecký bazén u gymnázia prošel v letošním roce některými nezbytnými opravami potřebnými ke 
zlepšení hygienických podmínek. Co se týče školní výuky, byl totiž využíván na maximum, navíc 
se stále zpřísňovaly hygienické předpisy. Zájem veřejnosti již takový nebyl. Otázkou je, zda 
propagace nabídky, která se v některých dnech rozšířila i o ranní hodiny, nemohla být ještě větší.
Na jaře letošního roku byla dokončena první etapa rekonstrukce sokolovny v Mašově (viz kapitola 
IV.). Poté byl tento majetek převeden do správy MST, s.r.o., která organizovala jeho využití. Od 
května zde začala cvičit mašovská škola, plně využily znovuzavedení do provozu i složky TJ Sokol 
Mašov. Od 1. července byla pronajata restaurace.
Tato městská organizace dostala od rady města za úkol s využitím služeb odborné firmy připravit 
studii rekonstrukce hřiště pod gymnáziem a v Turnově II pod Integrovanou střední školou. V 
polovině roku byly předloženy první návrhy. Jednatel J. Vele a vedoucí bazénu J. Havlín také dle 
potřeb připomínkovali stále se měnící návrhy řešení budoucího rekreačního areálu v Sobotecké 
ulici.
Jedinou samostatnou sportovní akcí, kterou společnost ve spolupráci s dalšími spolupracovníky 
zorganizovala, bylo sportovní setkání mládeže škol z partnerských měst Euroregionu NISA a 
Reeuwijku, malá skupinka přijela i z Budyšína. Za domácí se zúčastnily všechny místní školy a také 
Přepeře a Všeň. Celkem v atletických disciplínách, florbale, plavání soutěžilo na 400 dětí. Od 
slavnostního zahájení na atletickém stadionu přes náročný sportovní program až po výlet po 
Českém ráji i účast na Memoriálu Ludvíka Daňka se vše zdařilo a celá akce přispěla k dobré 
prezentaci Turnova v zahraničí.

Sportovní jednoty a kluby

V letošním roce pokračovali turnovští sportovci v dosavadní úspěšné reprezentaci i v bohaté 
činnosti. Za strany Města byli podporováni částkou téměř 4 mil. korun, což, jak bylo v úvodu blíže 



popsáno, bylo z jejich strany stále kritizováno jako nedostatečné. Zástupce TJ Turnov Filip Stárek 
dokonce na jednom z jednání zastupitelstva přednesl petici sportovních oddílů, které požadovaly 
tuto podporu zvýšit. Nakonec se tento požadavek objevil v materiálu, který v závěru roku předložila 
zastupitelstvu sportovní komise. Vzbudil značnou diskuzi týkající se především požadované částky 
5,5 mil.korun, která byla pro další rok požadována.
V tomto roce také požívaly turnovské sportovní kluby značnou podporu ze strany Nadace B. J. 
Horáčka Českému ráji. Do rekonstrukce sportovních zařízení mohly investovat téměř 10 mil. korun.
Turnov měl v roce 2001 opět mistra Evropy (J. Oma - radiový orient. běh), muži AC zopakovali 
úspěch v extralize, byla zajištěna účast v nejrůznějších soutěžích, některé organizačně náročné 
soutěže byly uspořádány u nás. Kvalitu prokázali jak sportovci, tak jejich trenéři.
Kromě Memoriálu Ludvíka Daňka proběhla na jaře ještě jedna výjimečná akce mezinárodního 
charakteru, i když nebyla připravená místním pořadatelem. Ve dnech 14. - 22. dubna totiž probíhaly 
v několika městech Libereckého kraje zápasy mistrovství Evropy ve volejbalu kadetů a kadetek 
(hráčů do 21 let). V Turnově se v hale TJ uskutečnila utkání 1. skupiny kadetů, kterou tvořila 
družstva Německa, Slovinska, Ruska a Francie.

Anketa "Nejlepší sportovec Turnova za rok 2001"

Odrazem hlavních sportovních úspěchů je každoročně vyhlašovaná anketa Nejlepší sportovec 
Turnova. Proto v úvodu této kapitoly představme hlavní výsledky.

I. kategorie - nejlepší sportovec

1. místo - Jakub OMA, TJ Turnov, radiový orientační běh
V tomto roce zopakoval své vítězství na mistrovství Evropy, a to v pásmu 144 Mhz, byl bronzový v 
pásmu 3,5 Mhz, stal se držitelem zlaté a stříbrné medaile v soutěži družstev. Svými vynikajícími 
výsledky se již neodmyslitelně zařadil do světové špičky radiového orientačního běhu. V národních 
soutěžích získal titul mistra České republiky na dlouhé trati i titul akademického mistra ČR.

2. místo - Michaela OMOVÁ, TJ Turnov, radiový orientační běh
Další člen sportovní rodiny (matka MUDr. Omová patří k nejlepším trenérům), který stabilně patří 
k české reprezentační špičce, o čemž navíc svědčí i loňské vítězství v této anketě. M. Omová 
získala na mistrovství Evropy bronzovou medaili v pásmu 144 Mhz a dvě zlaté v soutěži družstev. I 
ona je akademickou mistryní České republiky.

3. místo - Dušan KRÁL, AC Turnov
Ve své hlavní disciplině, hodu kladivem, zvítězil na mistrovství ČR juniorů náskokem 8 m před 
svým soupeřem. Mistrovský titul získal i v disciplině hod břemenem. V kategorii dospělých obsadil 
na mistrovství ČR 4. místo, byl důležitým členem extraligového mužstva AC Turnov. Díky 
výkonům v letošním roce byl zařazen do užšího výběru pro start na mistrovství světa v r. 2002.

II. kategorie - družstva

1. místo - Atletický klub AC Turnov, muži extraliga
Je obtížné vybojovat významný úspěch, ale ještě obtížnější bývá jej zopakovat, obhájit. A to se 
podařilo družstvu turnovských atletů v sezóně 2001, kdy ve finále mistrovství České republiky - 
extraligy družstev v Ostravě - obhájilo 3. místo z loňského roku. Navíc s pražským Olympem 
prohrálo pouze o 1 bod. Dalším úspěchem bylo vítězství v jednom základním kole a dvakrát se mu 
podařilo porazit pražskou Duklu, která má závodnický kádr a podmínky k trénování na zcela jiné 



úrovni než Turnov. Kapitánem vítězného družstva byl Aleš Drahoňovský, vedoucími Fr. Svoboda, 
M. Kobosil a P. Šilhán. Úspěchy družstva byly také oceněny v prvním ročníku ankety Nejlepší 
sportovci Libereckého kraje za rok 2001.

2. místo - TJ Sokol, stolní tenis - ženy
Tenistky jsou nejúspěšnějším družstvem turnovského Sokola. Podařilo se jim zvítězit v krajském 
přeboru a postoupily do II. ligy, kde na konci roku po polovině soutěže bojovaly o 3.místo. Vedoucí 
družstva je Alena Vélová, dlouholetou trenérkou Ing. H. Goldová.

3. místo - TSC Turnov, oddíl judo - dorostenci
Družstvo startovalo v dorostenecké lize, kde získalo 7. místo v silné konkurenci družstev 
podporovaných ze strany státu. V současné době se družstva často sestavují i s využitím cizích 
závodníků. Toto družstvo se může pochlubit stoprocentním obsazením vlastními odchovanci. 
Trenéry jsou J. Vele a Fr. Rudolf.

III. kategorie A - sportovní naděje do 13 let

1. místo - Adam Sebastian HELCELET, AC Turnov
Vítězi této kategorie je teprve 10 let. K jeho největším úspěchům patřilo vítězství v běhu na 60 m a 
v hodu míčkem na mezinárodním setkání mládeže v Hoyerswerdě. V disciplinách běh na 60 m a 
skok daleký vyhrál Adam také na mezinárodních závodech v Liberci. Družstvo mladších žáků, 
jehož byl členem, se stalo přeborníkem kraje. Přes jeho nízký věk jsou jeho výkony pro budoucnost 
turnovské atletiky velkou nadějí. Trenérem je jeho otec a trenérka AC V. Šrámková.

2. místo - Jan MAREŠ, TSC Turnov - judo

3. místo -Ondřej MLEJNEK - ROB

Kategorie B- sportovní naděje do 16 let

1. místo - Ondřej HOLAS, TJ Turnov - orientační běh
Jako naděje turnovského orientačního běhu potvrdil své ambice a vybojoval titul mistra ČR na 
klasické trati v kategorii nejlepších šestnáctiletých závodníků. Jako dorostenecký reprezentant ČR 
se zúčastnil istrovství Evropy dorostu, které se konalo v Seči. Získal zde 6. místo, když ještě 5 
minut před cílem bojoval o bronz. Stále kombinuje letní orientační běh se závody v lyžařském 
orientačním běhu. Patří do tréninkové skupiny Filipa Stárka.

2. místo - Michal STUDNIČKA, TSC Turnov - judo

3. místo - Kristýna ČERMÁKOVÁ

IV. kategorie - trenér roku

1. místo - Filip STÁREK, TJ Turnov - oddíl orientačního běhu
V současné době trénuje osmnáctičlennou skupinu závodníků orientačního běhu a radiového 
orientačního běhu. Jeho systematická práce byla letos odměněna titulem mistra republiky a dalšími 
úspěchy jeho svěřence Ondřeje Holase.

2. místo - Mirek REICHL, Atletický klub AC Turnov
Po skončení závodní činnosti pokračuje jako trenér nejmladších adeptů atletiky AC Turnov. V 
posledních pěti letech prošel jako vedoucí několika družstvy. Jeho svěřenci, mladší žáci, zvítězili v 



krajském přeboru před Libercem a Jabloncem. Je velice u dětí oblíben, což je motivující při náboru 
mladých atletů.

3. místo - Petr JELÍNEK st., TJ Turnov - oddíl ROB
Další z řady dlouholetých trenérů tohoto oddílu. V jeho tréninkové skupině jsou úspěšní sourozenci 
Bílkovi, sestry Palečkovy, Ondřej Mlejnek přivezl z mistrovství ČR bronzovou medaili, Jan Bílek 
se zase nominoval na mistrovství Evropy žáků v ROBu.

V. kategorie - sportovní akce roku

1. místo - 3. ročník Memoriálu L. Daňka - AC Turnov
Již třetím rokem získávají turnovští atleti vítězství za tuto akci. Letošního ročníku se zúčastnilo více 
než 200 domácích i zahraničních závodníků, kteří se představili dvěma tisícům příznivců atletiky. 
Tento mítink byl vyhodnocen také jako třetí nejlépe obsazený atletický závod v České republice za 
Zlatou tretrou a Memoriálem J. Odložila. Tato akce svým významem přesahuje rámec města, které 
podpořilo finančně tuto akci částkou 250 tis. korun.

2. místo - Dětské olympijské hry - Asociace školních sportovních klubů a Středisko volného času 
dětí a mládeže
Druhý ročník, který opět proběhl na atletickém stadionu L. Daňka, organizačně pomáhali Středisku 
zajistit tělocvikáři zúčastněných škol. Opět nechyběl ani skutečný olympijský oheň, slavnostní 
ceremoniál s dechovkou a vlajkou. Závodilo 400 dětí z 25 škol okresu Semily.

3. místo - Basketbalový hoop camp - TJ Turnov, basketbal
Druhého ročníku červencového basketbalového campu pro chlapce a dívky od 8 do 18 let se 
zúčastnilo 80 dětí z celé republiky (20 z Turnova). Vedoucím trenérem byl Kamil Brabenec, nejlepší 
český basketbalista. Náročný týden vyplněný zajímavými tréninky a zápasy probíhal na moderních 
hřištích II. a III. ZŠ a v hale TJ.

Zápis do Zlaté knihy turnovského sportu pro rok 2001
(znění návrhů je dílem navrhujících klubů a jednot)

Jindřich BROŽ ml. (nar. 1957) - TJ Turnov, oddíl volejbalu
Je spoluzakladatelem této ankety o nejlepšího sportovce v r. 1992, působil jako dlouholetý 
pracovník TJ, je členem výboru i členem oddílu volejbalu. Zasloužil se o rozvoj většiny sportů v 
této tělovýchovné jednotě.

Vratislav JANATKA (nar. 1927) - TJ Turnov, oddíl volejbalu
Začínal se sportem jako lehký atlet, držel mnoho let rekord na 400 m a poté se stal zakládajícím 
členem turnovského volejbalu. Pomáhal budovat původní volejbalový stadion. Dodnes je aktivním 
členem tohoto oddílu.

Blahomír ROUBÍČEK (nar. 1945) - SKI CLUB Turnov
Neúnavný "tahoun" a budovatel lyžařského zázemí v lyžařském areálu SKI Turnov v Hluboké pod 
Ještědem (budování vleků a v poslední době náročná a úspěšná rekonstrukce klubové chaty). Bez 
jeho píle a odhodlání by oddíl nebyl tam, kde se v současné době nachází. "Má na svědomí" 
mnohaleté pořádání lyžařské školy pro malé adepty lyžování.

František SVOBODA (nar. 1945) - Atletický klub AC Turnov



Atletice se věnuje od svých 13 let. Již o 2 roky později se stal vedoucím družstva dorostenců, jehož 
byl v té době členem. V kategorii dorostu dosáhl svého největšího úspěchu - 4. místo na mistrovství 
ČR v hodu oštěpem. V následujících letech se převážně věnoval trenérské činnosti. Po roce 1989 
převzal vedení klubu jako tajemník. Současně je vedoucím extraligového družstva mužů a 
výkonným ředitelem úspěšného Memoriálu Ludvíka Daňka.

Ing. Jan VARCL (nar. 1952) - TJ Sokol Turnov, stolní tenis
Dlouholetý funkcionář oddílu i okresního svazu (předseda STK). Držitel licence A pro rozhodčí s 
možností rozhodovat I. a II. ligu, rozhodčí při mistrovství ČR. Je zakladatelem turnovských 
celorepublikových turnajů "Granátová pálka" a "Kozákovský achát" pro žactvo, zakladatelem a 
organizátorem podnikové ligy družstev. Od roku 1972 je trenérem mládeže a za tuto dobu věnoval 
svou péči třem stovkám žáků a žákyň. Mládež trénuje doposud. Svůj veškerý volný čas věnuje 
stolnímu tenisu, ke kterému zlákal i své tři syny.

Jiří VYDRA (nar. 1946) - TSC Turnov, oddíl judo
Členem oddílu je od roku 1960 a byl i úspěšným závodníkem. Od 70. let až dodnes vykonává 
funkcionářské, trenérské a rozhodcovské činnosti. Zařadil se mezi výrazné osobnosti tohoto oddílu.

Atletický klub AC Turnov
Prezident: Pavel Šilhán
465 členů (z toho 260 registrovaných atletů a atletek)

Soutěžní družstva:
Družstvo mužů A již čtvrtým rokem soutěží v extralize - nejvyšší klubové soutěži České republiky s 
účastí osmi vrcholných týmů. I tento rok se umístilo na výborném třetím místě.
Družstvo žen se také může pochlubit výbornými výsledky. Již čtvrtým rokem soutěží v I. lize - 
druhé nejvyšší klubové soutěži České republiky. V tomto roce si o jednu příčku pohoršilo a obsadilo 
čtvrté místo.
V republikových a dalších soutěžích bojuje za AC Turnov dalších osm družstev, počínaje týmem 
mužů B přes juniory, starší a mladší žactvo až po nejmladší žáky.
Nejlepší odchovanci AC Turnov slavili v letošním roce opět úspěchy na mezinárodních atletických 
soutěžích. Koulař Petr Stehlík a kladivářka Markéta Hajdů soutěžili na mistrovstvi světa v 
Edmontonu. Na mistrovství Evropy 22letých v Amsterodamu odcestovali koulař Antonín Žalský a 
kladivář Lukáš Melich. Všichni jmenovaní začínali s atletikou již jako mladší žáci a do vrcholových 
sportovních středisek odcházeli z Turnova již jako reprezentanti České republiky.
Klub se systematicky věnuje přípravě mládeže, aby se mohl chlubit i v budoucnu takovými 
výsledky, jako uvádíme v předchozích řádcích. Pod vedením zkušených trenérů pracuje na 150 
mladých atletů do 18 let. Ti v letošní sezóně získali tři tituly mistrů České republiky - Dušan Král 
(hod kladivem), Zuzana Bergrová (skok vysoký) a Martin Fedot (běh na 800 m). Pod AC Turnov 
patří i skupiny mladých atletů v Lomnici nad Popelkou, Jilemnici, Semilech, Vrchlabí a Vysokém n. 
Jiz., kterým AC Turnov poskytuje metodickou i materiální pomoc.
AC Turnov "obhospodařuje", co se týká povrchu MONDO, jeden z nejmodernějších stadionů v 
republice, a tak je zřejmé, že je tento areál využíván k mnoha sportovním akcím, které pořádá sám 
klub nebo je zapůjčován jiným pořadatelům.
Nejvýznamnější akcí roku byl již tradičně Memoriál Ludvíka Daňka, který se za krátkou dobu 
zařadil mezi tři nejvýznamnější mezinárodní atletické mítinky v České republice po Zlaté tretře v 
Ostravě a Memoriálu Josefa Odložila v Praze. Letošního III. ročníku se zúčastnilo na 200 domácích 
i zahraničních atletů. Přestože se pořadatelům v čele s olympijským vítězem Imrichem Bugárem a 
ředitelem závodu Františkem Svobodou nepodařilo vše podle jejich představ, šlo nepochybně o 
vrcholnou sportovní akci roku. O co vlastně šlo. Organizátoři sestavili skvělou startovní listinu, 
sehnali i úctyhodnou finanční částku (náklady se pohybují kolem 1 mil. korun, z toho 200 tis. dalo 
ze svého rozpočtu Město), aby měli na zaplacení startovného těch atletických světových špiček, 



které přislíbily účast. Jenže nakonec to bylo málo. Někdo se sice zranil, ale především na jiných 
závodech zaplatili víc, a tak očekávaná světová elita v hodu diskem nakonec do Turnova nepřijela. 
Přesto to byly vynikající závody a stovky diváků dokázaly závodníkům vytvořit skvělou atmosféru. 
Vynikající souboj předvedli naši přední koulaři - měkdejší Turnovák Petr Stehlík a Miroslav Menc, 
kteří v současnosti startují za Duklu Praha. Vítězem se stal Stehlík výkonem 20,50m. Dvě vítězství 
zaznamenal běžec Jiří Mužík, a to v hladké čtyřstovce i ve své hlavní disciplíně 400 m překážek. 
Ozdobou hodu diskem a celého memoriálu byl sice Litevec Romas Ubartas, olympijský vítěz z 
Barcelony 1992, ale nakonec výkonem 63,97 vyhrál český závodník Libor Malina.
AC Turnov zde v letošním roce uspořádal na 30 atletických závodů určených především mladým 
atletům. Na každé akci závodilo 200 - 800 dětí. Mezi dalšími pořadateli se střídá Sokol, Středisko 
volného času dětí a mládeže apod. Kromě vrcholové výkonnostní a masové atletiky zahájil AC 
Turnov v letošním roce i provoz "Klubu přátel zdravého životního stylu" pro veřejnost. Aletický 
stadion je veřejně přístupný a je vidět, že je využíván do pozdních večerních hodin.

Tělovýchovná jednota Turnov
předseda: RNDr. Otto Jarolímek
Počet členů: 779 (195 mládež do 18 let, 197 žen, 387 mužů)

Sportovní činnost oddílů byla i v letošním roce velmi bohatá a rozmanitá. Členové jednoty opět 
přivezli medaile z vrcholných mezinárodních soutěží. Tradičně se o tyto nejvyšší úspěchy zasloužili 
závodníci v radiovém orientačním běhu. Sourozenci Omovi přivezli z mistrovství Evropy ve Francii 
pět zlatých, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Úspěšní však byli i závodníci v dalších 
orientačních sportech, kteří vybojovali medaile na mistrovství republiky. Stejně tak mají 
republikové medailisty i závodníci v silovém trojboji. Mezi nejúspěšnější sportovce začínají 
pronikat i kanoisté, úspěchy zaznamenali také hráči kolektivních sportů (volejbal, basketbal...)
Hlavní náplní výboru bylo především zajištění provozu, údržba a rozvoj sportovních areálů, aby 
bylo především kde sportovat. Nejdůležitější investiční akcí byla rekonstrukce obvodového pláště 
sportovní haly vynucená již havarijním stavem skleněných výplní. Tato rekonstrukce byla 
provedena tak, aby byla v souladu s plánovanou přístavbou, takže může být považována za první 
etapu poměrně rozsáhlé budoucí dostavby. Finanční prostředky byly získány díky daru Nadace B. J. 
Horáčka Českému ráji, jejíž vklad do rozvoje turnovských sportovních zařízení byl letos opravdu 
úctyhodný. V roce 2001 se podařilo uskutečnit i menší opravy a úpravy dalších sportovišť (házená a 
loděnice, Daliměřice, Kořenov...). Díky nadaci se také podařilo zahájit zásadní rekonstrukci areálu 
volejbalu, která bude dokončena v příštím roce.

Oddíly TJ Turnov

AAK - Atletický akademický klub
Předseda: RNDr. Aleš Linka, CSc.
Počet členů: 19 (muži)

Oddíl se letos zvětšil o 4 nové členy, kteří se hned začali podílet na soutěžních aktivitách. 
Oblastních soutěží se pravidelně účastnilo 11 sportovců, oddíl se již druhým rokem zapojil do 
"nového" libereckého oblastního přeboru družstev mužů.

Basketbal
Předseda: Tomáš Mareš
Počet členů: 54 (mládež - 29, muži - 25)



Oddíl měl v letošní sezóně 2001 - 2002 v krajských soutěžích družstvo mužů, mladších žáků a 
minižáků. Koncem ledna byla nově založena přípravka nejmladších minižáků (ročník 1992 a 93), 
kteří by se na podzim mohli zapojit do krajské soutěže.
Největší radost dělají trenérům a vedení klubu právě minižáci, kteří se loni dostali až do krajského 
finále a letos k němu také směřují.
Oddílu se opět podařilo uspořádat amatérský turnaj a organizačně velmi náročnou akci - 
basketbalový kemp pro chlapce a děvčata v mini a žákovských kategoriích vedený špičkovými 
trenéry v čele s Kamilem Brabencem.

Cyklistika
Předseda: Přemysl Mužík
Počet členů: 13 (mládež - 1, muži - 12)
Oddílu se ani letos nepodařilo překonat vleklou krizi. Činnost se omezuje na individuální tréninky a 
závodění jednotlivých členů především v rámci závodů Pojizerské ligy, přičemž jeden ze závodů 
této soutěže byl organizačně zajišťován turnovským oddílem.

Házená
Předseda: Mgr. Petr Ouvín
Počet členů: 89 (mládež - 32, ženy - 29, muži - 28)

Jednotlivé složky oddílu vyvíjejí poměrně aktivní činnost a některé zaznamenávají úspěchy 
minimálně v oblastních soutěžích.
Práce oddílu se v letošním roce soustředila na péči o mládež, především trénink všech kategorií 
dívčích družstev. Přičemž počátkem roku došlo ke změně trenéra - Mgr. Víšková (Andělová) odešla 
na mateřskou dovolenou a po ní se ujal této činnosti Roman Fuchs (původně trenér dorostenek), dvě 
členky tohoto družstva mu pomáhaly.
Dvě družstva dívek obsadila v dohrávaném oblastním přeboru 3. a 4. místo. Jarní turnaje nepřinesly 
větší úspěchy. Po letní přípravě se však již dostavily dobré výsledky. Úspěchem bylo 5. místo na 
turnaji v Kolárově na Slovensku a 3. místo v tradičním turnovském podzimním turnaji. Podzimní 
část oblastní soutěže již začala děvčata absolvovat rozděleně jako družstvo mladších a starších 
žákyň. Starší byly zatím na 3. místě, mladší svou skupiny vyhrály a staly se celkovými vítězkami. 
Budou tak bojovat o účast na přeboru republiky.
Družstvo žen je sestaveno z původně druholigového družstva a zbývajících dorostenek. Hráčky se 
soustřeďují na přátelské zápasy a turnaje. Nesbírají body, ale hrají hlavně pro potěšení.

Malá kopaná
Předseda: Roman Šafář
Počet členů: 16 (muži)

Rok 2001 byl pro sportovní oddíl FC Dalmach, který v Turnově pořádá celoroční dvoukolovou 
amatérskou soutěž v malé kopané, opět úspěšný. Tato soutěž má již za sebou 7 ročníků. Zápasy 
probíhají každou sobotu na daliměřickém hřišti. Při účasti 11 mužstev domácí vybojovali 2. místo.

Kanoistika
Předseda: Martin Goruk
Počet členů: 35 (mládež - 4, ženy - 3, muži - 28)

Kanoistika na divoké vodě obsahuje dvě discipliny, slalom a sjezd, které se člení do několika 
kategorií. A ve všech měli členové oddílu své zástupce.
V roce 2001 po několikaleté přestávce dosáhli tři členové oddílu 2. výkonnostní třídy a po více než 
deseti letech se turnovská loď zařadila na bodované místo žebříčku vrcholné celostátní soutěže, 
která od roku 1993 nese název Český pohár.



Nejúspěšnějším členem byl bezesporu Jan Miller, který po intenzivním tréninku dosáhl 2. VT a 
získal několik medailových umístění na postupových závodech v kat. C1 ve slalomu. V posádce s 
O. Jarolímkem vybojovali ve sjezdu opět 2. VT a zařadili se do žebříčku Českého poháru. Obsadili 
22. místo v absolutním celorepublikovém pořadí lodí. Vzhledem k tomu, že tato dvojice spolu 
začala trénovat teprve na podzim minulého roku a absolvovala pouze tři ze šesti závodů, je to velmi 
dobrý výsledek.
Nejúspěšnějším závodníkem v mládežnických kategoriích byl stejně jako v uplynulých letech Jakub 
Zaplatílek. Díky dobrým výkonům byl letos zařazen do tréninkového střediska mládeže v 
Pardubicích. Ostatní žáci v oddíle zatím spíše zkušenosti získávali.
Významnou součástí aktivit turnovských kanoistů bylo v minulých letech závodění na raftech, i 
když nyní vzniká problém, že postupně tento sport od Českého svazu kanoistů přebírá Svaz vodáků, 
a tak se závody konají na různých místech. Proto se stává účast pro turnovské kanoisty na nich 
organizačně i sportovně nedostupná, i když se ještě letos několika závodů v rámci Českého poháru 
zúčastnili a dokonce získali medaile.
Největším pořadatelským počinem oddílu byly opět již tradiční závody ve sjezdu na divoké vodě, 
samozřejmě ne v Turnově ale na řece Kamenici. Přes chladné dubnové počasí byla úroveň závodů 
vynikající - 21. dubna se jel veřejný postupový závod, dále mistrovství ČR družstev a další den na 
náročné trati Plavy Navarov závod Českého poháru.

Silový trojboj a kulturistika
Předseda: Ing. Jiří Richtr
Počet členů: 28 (žen - 6, mužů - 22)

V oddíle se daří jak silovému trojboji, a to i na úrovni výkonnostního sportu, tak i kulturistice, která 
je v současnosti provozována spíše kondičně.
Siloví trojbojaři se zúčastnili několika závodů - Radek Pustaj přeboru Čech v benči, kde se umístil v 
kategorii do 67,5 kg na druhém místě. Na mistrovství republiky pak obsadil výkonem 132,5 kg 
bronzovou příčku. V silovém trojboji zvítězil v krajském přeboru, v přeboru Čech byl třetí.
Dále závodili Pasecký s Plesarem a Zvadou, a to v kategorii masters. Nejlépe si vedl Pavel Plesar, 
který na mistrovství republiky ve své kategorii zvítězil. Hostující Zvada byl v další kategorii první a 
Ladislav Pasecký se umístil hned na druhém místě. Díky těmto výkonům byli turnovští starší 
závodníci na tomto mistrovství v celkovém hodnocení třetí.

Futsal
Předseda: Jindřich Vaňátko
Počet členů: 22 (muži)

Oddíl úspěšně zorganizoval 2. ročník městské ligy, tentokrát za účasti 11 družstev. V turnovské lize 
malé kopané obsadili hráči páté místo. Za hlavní úkol považují stávající členové rozšíření a 
omlazení členské základny.

Orientační běh
Předseda: RNDr. Miroslav Šulc
Počet členů: 72 (mládež - 26, ženy - 21, muži - 25)

Oddíl oslavil v tomto roce již svou 20. sportovní sezónu. Vystřídaly se zde stovky malých i velkých 
sportovců, kteří si toto výročí připomněli na listopadové oslavě v kulturním domě v Kacanovech.
Pod vedením trenéra Filipa Stárka vynikla zvláště početná skupina mládeže. Vrcholu v této sezóně 
dosáhl Ondřej Holas, který získal titul mistra ČR v kategorii 16 let na klasické trati. Díky tomu se 
stal členem republikového dorosteneckého výběru. Vynikající 6. místo získal i na mezinárodních 
závodech v Seči.



Mezi dospělými se po delší odmlce zase pustila do závodění Věra Kvapilová a hned dosáhla 
skvělého výsledku - 6. místo na mistrovství ČR ve sprintu.
Oddíl opět uspořádal dvoudenní závody, tentokrát v atraktivním terénu kolem Kacanov. Kulturní 
dům i koupaliště poskytly osmi stovkám účastníků kvalitní zázemí.
K činnosti oddílu patří nejen závodění, ale i pořádání velkého množství mapových tréninků, hojně 
navštěvované tréninky v hale a vydávání časopisu Druhý dech.

MTBO (horská kola)
Předseda: Eduard Foprecht
Počet členů: 24 (ženy - 6, muži - 18)

Také letos uspěli někteří členové v hlavní náplni činnosti oddílu, a to jsou závody MTBO, přestože 
se někteří rozjeli do světa "na zkušenou". Jarča Folprechtová získala stříbrné medaile na mistrovství 
ČR, a to na krátké i klasické trati. Tím si "vyjela" právo startovat na závodech Světového poháru, 
kde celkově obsadila 17. místo. Petr Kvapil v mužské kategorii vybojoval na mistrovství ČR na 
krátké trati stříbrnou medaili. Bronzové medaile přivezly ženy z téhož mistrovství, a to za závod 
štafet.
V létě se dvě dvojice zúčastnily zcela nového závodu Bike Adventure v prostředí Krušných hor v 
okolí Jáchymova. I zde ženy uspěly se třetím místem.
Oddíl se nejenom soutěžních akcí účastní, ale sám je také pořádá. K nejvýznamnějším letos patřily 
sedmihodinový závod dvojic MTB za účasti 15 dvojic a 10 jednotlivců a TURMAN na zakončení 
sezóny. Je to již poněkud odlehčený závod, v němž musí účastníci kombinovat jizdu s během v 
různorodém terénu.

Musher club
Předseda: Jan Šabaka
Počet členů: 5 (mládež - 1, muži - 4)

Tento sport získává ve světě i u nás na oblibě. Přestože turnovským chovatelům jejich psí svěřenci 
stárnou, na domácích i zahraničních závodech vybojovali kvalitní umístění. Zároveň se však musí 
intenzivně věnovat výchově a výcviku mladých psů.

Radiový orientační běh
Předseda: MUDr. Jana Omová
Počet členů: 33 (mládež - 10, ženy - 11, muži - 12)

Pro oddíl byla letošní sezóna ve všech věkových kategoriích opět úspěšná a projevila se umístěním 
v celorepublikovém pořadí na 6. místě. Pro budoucnost oddílu je potěšující, že se letos dokázali 
prosadit i žáci. Ondřej Mlejnek vybojoval na mistrovství ČR v pásmu 144 MHz bronzovou medaili 
v kategorii mladších žáků. Neztratil se ani začátečník Vít Bílek, jehož 13. místo je příslibem do 
budoucna. Jeho starší bratr Jan se prosadil již jako zkušený závodník, když na republikovém 
mistrovství obsadil 6. místo.
Naopak v juniorských kategoriích zachraňují čest děvčata. Michaela Dlouhá dokázala vybojovat na 
mistrovství ČR dvě bronzové medaile a v národním žebříčku skončila druhá. Lucka Palečková, 
která byla v tomto hodnocení šestá, si přivezla z mistrovství ČR na dlouhé trati stříbro.
Turnov měl zastoupení i na mistrovství Evropy, které se konalo na jihu Francie v La Salvetat. Ve 
své premiérové sezóně dokázala Jana Omová v kategorii veteránek nad 50 let vybojovat v obou 
závodech shodně třetí místo, stejného umístění dosáhla v kategorii žen i na mistrovství ČR, byť při 
neúčasti české špičky. K vítězství se na evropském šampionátu probojovala v kategorii žen konečně 
Michaela Omová, a to v pásmu 3,5 MHz. K tomu přidala bronz i v pásmu 144 MHz. Dále ještě se 
svými kolegyněmi z družstva připojila další dvě zlaté medaile v soutěži družstev. Na republikových 



šampionátech vybojovala stříbrnou a dvě bronzové medaile, druhá skončila na prestižních 
mezinárodních pětidenních závodech a stala se tak vítězkou národního žebříčku v kategorii žen a 
akademickou mistryní ČR. Svou premiéru na ME v kategorii mužů zvládl na výbornou Jakub Oma. 
V závodě v pásmu 144 MHz vybojoval zlatou medaili, v pásmu 3,5 MHz získal bronz, v soutěži 
družstev pak zlato a stříbro. K tomu letos přidal tituly mistra ČR na dlouhé trati a ve foxoringu, 
stříbro a bronz v klasických závodech, titul akademického mistra ČR a druhé místo v národním 
žebříčku kategorie mužské elity. Ve Francii měl Turnov v reprezentaci ještě jednoho zástupce, a to 
Petra Jelínka ml., dlouholetého závodníka, který od letošního roku působí v roli trenéra státní 
reprezentace.

Rogaining
Předseda: Václav Zakouřil ml.
Počet členů: 15 (ženy - 5, muži - 10)

Od letošního roku vládne v českém rogainingu jediné hlavní téma - příprava 5. mistrovství světa ve 
dnech 26. - 27. 7. 2002 v Lesné u Tachova. Přičemž je to vůbec poprvé, kdy se tento podnik koná na 
evropském kontinentu. Na tomto místě určitě stojí za zmínku, že turnovský oddíl v této věci hraje 
jednu ze stěžejních rolí. Jeho členové plní totiž hlavní část úkolů spojených s přípravou - jednají s 
místními úřady, připravují tratě i veškeré organizační zajištění. Snad bude mít Turnov na tomto 
šampionátu své zástupce, třeba i z jiných "orientačních" oddílů.
Přes všechny tyto starosti nerezignovali členové oddílu ani na vlastní závodní činnost. Na 
mistrovství ČR vybojovali Václav a Helena Zakouřilovi bronz v nejpočetněji zastoupené kategorii 
MIX na 24 hodin. Jitka Grégrová a Zuzka Erbenová byly po 24 hodinách závodění v kategorii 
(odvážných) žen jen několik minut od bronzové medaile a obsadily čtvrté místo.

SOK (Samostatný orientační klub)
Předseda: Václav Zakouřil
Počet členů: 29 (mládež - 2, ženy - 13, muži - 14)

Sportovní činnost oddílu spočívá v přípravě a startech družstva lyžařského orientačního běhu 
(LOB) v letním orientačním běhu a nově i v zajištění činnosti malé skupinky dětí.
Pro LOB byla loni špatná zima, soutěž družstev se nedokončila, úspěch zaznamenaly především 
Tereza Brožová a Marie Horáková. První obsadila v celostátním žebříčku v kategorii D20 první 
místo, druhá pak zvítězila v kategorii D21 a postoupila do Elity. Družstvo, které vede V. Zakouřil 
ml., by mohlo po doplnění patřit opět k nejlepším. V družstvu mužů nastal spíše útlum činnosti, a 
tak se pozornost vedení oddílu soustředila na práci s mládeží. Okolo V. Zakouřila se podařilo 
vytvořit skupinku dvanácti dětí ve věku 6 - 8 let, pro které je zatím připravován trénink zábavnou 
herní formou. Byla také vydána mapka "U Sokolovny", kterou oddíl také poskytl Středisku volného 
času, I. ZŠ i Atletickému klubu.
SOK uspořádal v červenci velmi vydařený zájezd mládeže do Švédska. 35 dětí a dospívající 
mládeže 8 dní trénovalo a 3 dny závodilo v okolí Alvesty a Varbergu.
V tomto roce uspořádal oddíl také dva oblastní závody. Prvního na Vesecku se zúčastnilo 450 
závodníků, na oblastní přebor, který se konal v Alšovicích, přijelo 400 účastníků.

SPV Daliměřice
Předseda: Antonín Louda
Počet členů: 69 (mládež - 14, ženy - 26, muži - 29)

Oddíl Sport pro všechny organizačně zajišťoval činnost v nejrůznějších složkách tak, jak to 
odpovídalo jeho názvu. Ženy cvičily pod vedením obětavé cvičitelky Zdeny Dědečkové, která 



hodiny zaměřovala především na gymnastiku při hudbě a skupinová cvičení na jednotlivých 
nářadích. Vedoucí žákyň Jana Dlouhá zpestřovala svým svěřenkám program různými soutěžemi a 
cvičením v přírodě. Dále v oddíle působila skupinka zájemců a zájemkyň o sálovou kopanou a 
sálový hokej. Stejný zájmový směr zastupovali i hokejisté.
Vedení oddílu pociťovalo jeden dlouhodobý problém, a to byl nedostatek cvičitelů mládeže. Proto 
stále nebylo možné obnovit cvičení rodičů s dětmi, cvičení mladších žáků a žákyň či cvičení ve 
sportovní gymnastice.

SPV Mašov
Předseda: Petr Tausig
Počet členů: 114 (mládež - 14, ženy - 59, muži - 41)

V dubnu byla dokončena první etapa rekonstukce sokolovny, a to byla pro členy oddílu významná 
událost. Činnost tak mohla být v plném rozsahu obnovena, což se podařilo u všech složek již do 
konce školního roku. Bylo využíváno také hřiště za sokolovnou.
Naplno se činnost rozjela s počátkem školního roku. Velký zájem o tělocvičnu i hřiště projevila také 
mládež. Po počátečním náporu se počet v jednotlivých skupinách ustálil a začalo se s pravidelnou 
činností. Vedle klasických disciplin našly uplatnění sálová kopaná, florbal i stolní tenis. V začátcích 
je házená provozovaná na venkovním hřišti.
Vedení oddílu konstatovalo, že oddíl má na 100 aktivních členů, což při odhadu počtu obyvatel 
Mašova je celých 15%.

Volejbal
Předseda: Václav Svatoš
Počet členů: 92 (mládež - 15, ženy - 18, muži - 59)
Sportovní činnost oddílu byla tradičně bohatá. V různých kategoriích startovalo 8 družstev mládeže 
a dospělých, od okresního přeboru žáků až po národní ligu mužů. Po letech dosáhly úspěchů 
mládežnická družstva, která jsou pro oddíl zárukou budoucnosti, a to i díky obětavosti trenérů K. 
Šonského, J. Beranové a J. Špillinga. Nejmladší adepti začínají v přípravce díky spolupráci se 
Střediskem volného času dětí a mládeže.
Družstva mužů B a C i ženy hrají v přeboru II. třídy kraje, muži A po sestupu z II. ligy startují nově 
v KP I. třídy Libereckého kraje.
Podobně jako jiné oddíly TJ jsou i volejbalisté organizačně aktivní. Uspořádali 5. ročník Memoriálu 
Jindry "Itana" Brože v halovém turnaji mužů. Úspěšný a oblíbený je každoroční "podnikáč", turnaj 
podnikových družstev z Turnova a okolí.
Všichni členové oddílu se těší, až bude dokončena rekonstrukce areálu, která se realizuje díky 
podpoře Nadace B. J. Horáčka Českému ráji.

Karate
Předseda: Jan Vosáhlo
Počet členů: 49 (mládež - 47, muži - 2)

Od počátku loňského roku je součástí TJ Turnov i oddíl karate. Trénink mladých členů je zaměřen 
především na sportovní zápas - kumite - tedy zápas probíhající podle mezinárodních pravidel 
W.K.F. Mladým členům je v průměru 9 let a v této sezóně se již začali zúčastňovat prvních soutěží 
v žákovských kategoriích. I když je na nějaké hodnocení a velké výsledky brzy, přivezli si již 
několik zlatých medailí z krajských pohárů.



Tělocvičná jednota SOKOL
Starosta: Ing. Milan Hejduk
Počet členů: 599 (mládež - 234, ženy - 190, muži - 175)
V letošním roce zaznamenal Sokol bohužel snížení počtu členské základny, a to o celou stovku. 
Tento úbytek se týkal především ženských složek. Nadále pracovaly v jednotě tři odbory. Odbor 
zaměřený na sportovní všestrannost měl 203 členů, stolní tenis 81 hráčů a turistický oddíl s 316 
členy byl tradičně nejpočetnější.
Nejvýkonnějším oddílem co se týče závodní činnosti byli stolní tenisté. Pod vedením Ing. Goldové 
zvítězili v krajském přeboru a postoupili dokonce do II. ligy. Oddíl přímo v Turnově uspořádal 
bodovací turnaj mužů pro okres Semily, mistrovský turnaj žactva, podílel se na zajištění této 
discipliny v rámci sportovního setkání dětí z partnerských měst.
Turistický oddíl - Klub českých turistů - se může pochlubit nejen bohatou činností, ale i různorodou 
nabídkou akcí tak, aby si v ní mohly vybrat všechny věkové a výkonnostní kategorie oddílu. Působí 
zde 8 skupin, z toho tři skupiny mládeže. Celkem bylo uspořádáno 70 hodnotných turistických akcí. 
Jednotlivé skupiny podnikly výlety do okolí, jako např. od Kosti k Valečovu, na Kopicův statek, ale 
i do vzdálenějších oblastí naší republiky (Šumava, Kokořínsko) a do zahraničí (lyžování v Alpách, 
výprava do Jižní Ameriky - především hornaté oblasti Brazílie a Peru). Jezdilo se na kolech (např. 
cykloturistický zájezd na Šumavu), sjížděly se řeky. Nechyběly letní tábory - 3 turnusy stálého 
tábora v Borku u Miletína a 3 putovní tábory na Slovensko. Potěšitelné byly i přírůstky v řadách 
těch nejmladších v úzké návaznosti na tradiční cvičení v Sokole. Hojně je také po celý rok 
využívána chata Bosna v Pasekách n. J., a to nejen členy oddílu, ale i dalšími členy Sokola. Oddíl 
má také na starosti údržbu 156 km značených turistických tras v Českém ráji jako součást celostátní 
organizace Klubu českých turistů Český ráj - Pojizeří.
Kromě běžných cvičení v tradičních skupinách nechyběly kratší výlety starších členů, výlety na 
kole, jako vždy byly pro děti připraveny letní tábory v Pleskotech.
Největší společenskou akcí Sokola byly opět Šibřinky, které se konaly 9. března ve všech 
prostorách sokolovny za tradičně velkého zájmu veřejnosti.
Jednání výboru Sokola se konalo každý měsíc. Pozornost byla věnována přípravě rekonstrukce 
střechy pro příští rok a letošní opravě chaty Bosna (nový zdroj vody a vodoinstalace). Výbor se 
zabýval nejen problematikou turnovské jednoty, ale i širšími problémy Sokolstva, zvláště pak 
spoluprací v rámci Župy ještědské.

Fotbalový klub FK Turnov

Klub se snaží navazovat na stoletou tradici fotbalu v Turnově. V této podobě jako občanské 
sdružení funguje po mnoha problémech a změnách od roku 1999.
Klub zajišťoval v rámci svých možností sportovní vyžití pro více než stovku hráčů v jednotlivých 
družstvech. Samozřejmě, že k návštěvě utkání bylo zváni i fanoušci tohoto sportu.
Na jaře byl ukončen soutěžní ročník 2000/2001. Družstva se účastnila několika mistrovských 
soutěží.

Družstvo mužů A - stalo se přeborníkem okresu a zajistilo si postup do Východočeské I. B třídy. Ve 
dvanácti jarních utkáních nebylo poraženo - dosáhlo deseti vítězství a dvou remiz.

Družstvo mužů B - v okresní soutěži obsadilo pěkné 3. místo.

Družstvo dorostu - startovalo ve Východočeské oblastní soutěži, kde obsadilo 7. místo.
Družstvo starších žáků - ve stejné soutěži získalo 9. místo a zajistilo si tím účast i v příštím ročníku.



Družstvo mladších žáků - v této soutěži obsadilo pěkné 6. místo.

Družstvo minižáků hrálo Pojizerskou ligu, kde v konkurenci 19 celků bylo desáté.

V klubu je ještě družstvo elévů, tedy začátečníků, kteří se k budoucí závodní činnosti připravovali 
díky častým přátelským utkáním.

Junák - Svaz skautů a skautek ČR
Vedoucí: Tomáš Štecher

Turnovští junáci byli jako vždy velmi činorodí. Opět se účastnili tradičních soutěží, jako byl 
květnový Svojsíkův závod, když se přímo v Turnově konalo okresní kolo. Z něho dále postoupily 
dvě dívčí a dvě chlapecké hlídky. Turnovští byli pověřeni i uspořádáním krajského kola, které 
proběhlo za velké pozornosti veřejnosti v městských parcích a bylo součástí oslav 85. výročí vzniku 
skautingu v Turnově. Hlavní program pro malé i starší členy však proběhl o týden později - 16. 
června. O prázdninách pak byla uspořádána výstava převážně fotografií v turnovském muzeu.
K stálým a záslužným povinnostem junáků patřila i letos péče o psí útulek.

Klub lyžařů Turnov

Družstvo běžců (2 členové)
Běžci startovali v letošním roce pouze ve složení Mirek Dědeček a Martin Mikuš. První se na 
mistrovství ČR, kde obsadil 43. místo, kvalifikoval do II. výkonnostní třídy. Martin Mikuš 
absolvoval pět republikových kvalifikačních závodů mezi 6. a 14. místem. Na mistrovství ČR na 
trati 30 km skončil jako dvanáctý. V celorepublikovém žebříčku je po sezoně 2000 - 2001 mezi 
juniory na krásném 8. místě. Během léta trénují tito závodníci samozřejmě v běžeckých disciplinách 
(do vrchu, na kolečkových lyžích, v krosu). Protože i zde byl Martin Mikuš úspěšný, má naději 
dostat se do české reprezentace.

Družstvo sjezdařů (13 členů)
Družstvo trénuje Milan Kopal, ale vzhledem k vlastní závodní činnosti a samozřejmě i povinnostem 
v zaměstnání leží hlavní tíha přípravy na samotných závodnících a jejich rodičích. Hlavním úkolem 
vedení klubu proto je tuto svízelnou situaci vyřešit.

Celý klub a zvláště jeho vedení se po celý rok intenzivně připravovalo na letošní oslavu 90. výročí 
organizovaného lyžování v Turnově. Vyvrcholením byl slavnostní ples 3. listopadu v Koberovech. 
Účast byla hojná a všichni byli spokojeni.
V lednu také proběhl již 31. ročník veřejné lyžařské školy, jehož se zúčatnilo 450 dětí. Ty 
absolvovaly 5 lekcí. Velkou zásluhu na zdárném průběhu měl opět Zdeněk Pernica.
Ve své činnosti se výbor hodně potýkal s odstoupením hospodářky Ing. Mileny Lednejové. MUDr. 
Tala, který ji nahradil, nebyl samozřejmě školený ekonom, a tak bude muset klub tuto otázku 
urychleně řešit. Zvláště pak s ohledem na to, že se rozšířily služby v lyžařském areálu ve Struhách 
díky jeho rekonstrukci a bude nutné přijmout tři zaměstnance.
A nyní alespoň v krátkosti k zmiňované rekonstrukci. Začátkem roku byla na základě usnesení 
valné hromady klubu podána na Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji žádost o financování 
technického zasněžování ve Struhách. Vzhledem k tomu, že žádost byla odsunuta do dalšího kola 
rozhodování, byl znám výsledek až koncem srpna. A ten byl kladný ovšem za podmínky, že dílo 
bude dokončeno v závěru roku. I když to bylo velmi riskantní, členové klubu se urychleně pustili do 
práce, protože taková příležitost by se již více nemusela opakovat. Musely být vybudovány nové 



rozvody vody a její čerpání i nová elektrická přípojka. Mohla být zakoupena starší rolba a samotné 
zasněžování.
Výsledek celé rekonstrukce mohli v hojné míře ocenit během letošní chladné a pro lyžaře příznivé 
zimy milovníci tohoto sportu nejen z Turnova, ale i z širšího okolí. Zájem byl opravdu velký, a tak 
nadace mohla být se svým rozhodnutím spokojena. 

Slávie Zikuda Turnov
Předseda: Mgr. Petr Martin

Úspěchy šachistů se díky členům tohoto družstva dostaly v celorepublikovém srovnání na vysokou 
úroveň jako snad nikdy dříve. Družstvo A se již po několik let pohybuje v popředí tabulky I. ligy 
Českého šachového svazu, kde je zastoupeno pouze devět měst, a to nepoměrně větších než je 
Turnov. Další družstvo B začalo hrát regionální přebor, v němž pak v soutěži jednotlivců obsazují 
členové družstva trvale přední místa.
Družstvo hraje za sponzorství firmy Zikuda a jeho hlavním problémem, který se dosud nepodařilo 
vyřešit, je to, že dosud nemá k dispozici vlastní klubovnu. Soutěže družstev se pak hrají v 
daliměřické hasičárně. Tato situace je příčinou, že se stále nedaří realizovat širší nábor mezi 
mládeží.

Orel Turnov
Předseda: Ing. Jiří Hotovec

Jednota s tradičním vztahem ke katolické církvi, jak se zdá, se již natrvalo usadila na faře (Orlovně) 
v Přepeřích, i když i nadále má pronajatou klubovnu také v Jiráskově ulici. Její členové, kteří se 
zabývají šachovou hrou a střelbou ze vzduchových zbraní, uspořádali akce právě z těchto 
sportovních disciplin. Byly to jarní, letní, podzimní, vánoční a dětský vánoční šachový turnaj a jarní 
i letní střelecký turnaj ze vzduchových zbraní.
Byly ale zaznamenány také úspěchy v závodní činnosti. V republikovém turnaji orelského šachu 
obsadil Ing. Hotovec třetí místo a v regionální soutěži družstev družstvo Orel Turnov A zvítězilo a 
družstvo B se umístilo na 12. místě. Někteří členové se také věnují stolnímu tenisu a hrají okresní 3. 
ligu.

Tenisový klub Turnov
Předseda: Vladimír Jenčovský

V letošním roce oslavil klub 10. výročí své obnovené samostatné činnosti. Kromě sportovních 
aktivit lze připomenout i péči o sportovní zázemí (u fotbalového hřiště), kdy přízemí srubu prošlo 
celkovou adaptací (nová umývárna, WC, dlažby), byla položena nová střešní krytina na srubu i 
chatě, proveden nový systém odvodnění kurtů, oprava pláště srubu a řada dalších drobnějších úprav. 
Na valné hromadě klubu bylo připomenuto, že za posledních šest let významně na činnost klubu 
přispělo i Město Turnov, a to částkou 740 tis. korun.
Letošní sportovní a společenská činnost klubu se nesla ve znamení 100. výročí založení tenisového 
klubu v Turnově.
Na sportovních soutěžích družstev byl klub reprezentován sedmi týmy ve třech kategoriích. 
Družstvo A dospělých hrálo soutěž 2. třídy oblastního přeboru a skončilo z osmi účastníků na 5. 
místě. Nejvyrovnanější výkony podali P. Roubíček, D. Vejr a E. Kokšalová. Družstvo B v 
meziokresním přeboru skončilo v druhé polovině tabulky. Dle hodnocení vedení klubu se projevuje 
v těchto výkonech určitá generační mezera, kterou není možno vyplnit mladšími členy. Proto je 
věnována pozornost žákovskému družstvu, které v meziokresním přeboru skončilo na 4. místě ze 
šesti účastníků. Veteránská družstva hrála meziokresní přebor ve dvou skupinách.



Členové klubu se účastnili také soutěží jednotlivců, v samotném Turnově pak u příležitosti 100. 
výročí probíhala okresní soutěž, v níž zvítězil místní Petr Roubíček (ovšem jen při účasti hráčů ze 
Semil a Turnova).
Vrchol sezóny tvořil IX. ročník memoriálu J. Melicha navíc spojený s hlavní oslavou 100. výročí 
založení klubu. Zúčastnili se nejen současní hráči a členové, ale i pamětníci, bývalí členové, 
funkcionáři a další pozvaní hosté. Samotné soutěže se zúčastnilo 37 hráčů, z toho 11 domácích, 
kteří však vítězství nevybojovali.
Další prestižní akcí sezóny byl IV. ročník memoriálu J. Vávry, v němž startovalo v mužské kategorii 
30 hráčů, v kategorii žen 18 hráček.
O posledním srpnovém víkendu byl uspořádán klubový přebor ve třech kategoriích s účastí 27 
hráčů. Přeborníkem pro rok 2001 se stal Petr Roubíček před Ondřejem Mikulou. Ve veteránech 
vybojoval první místo Sv. Kysela, mezi ženami si odnesla vítězství D. Karasová.
Konec září patřil nejmladším, pro které byl klubový turnaj zároveň i slavnostním ukončením 
sezóny. Přeborníkem starších žáků se stal Marek Dlouhý, mladší žáky vyhrál David Knížek a 
vítězkou dívčí kategorie se stala Luisa Kramerová.
V tomto roce se konala také dvě přátelská mezinárodní utkání. Nad soupeřem z Berlína turnovští 
tradičně zvítězili, tentokrát 15:5. První říjnový víkend proběhl turnaj ve čtyřhře proti TC Lutjensee, 
jehož členové opět po dvou letech přijeli do Turnova.
Za zmínku stojí ještě jeden problém, který klubu v letošním roce zkomplikoval činnost. TSC 
Turnov prodalo sousední hotel Sport i s pozemky známému turnovskému horolezci panu 
Rakoncajovi a jeho firemnímu společníkovi panu Novákovi. Při prodeji však nebylo právně do 
smlouvy vloženo břemeno užívání přístupové cesty pro členy klubu a další návštěvníky tenisových 
kurtů (pozemek podél cesty byl navíc dosud využíván i pro parkování). Od té chvíle začaly 
nepříjemné problémy a neshody mezi sousedy, které přetrvávají dodnes.
U příležitosti 100. výročí založení Tenisového klubu v Turnově vydali členové pamětní almanach, 
kde byla historie popsána především díky kronikářské a badatelské práci MUDr. Bendáka, který 
také využil vzpomínek několika pamětníků. Využijme této práce i kulatého výročí, abychom 
nejdůležitější údaje z historie turnovského tenisu uvedli i na stránkách letošního kronikářského 
zápisu.
V roce 1892 bylo založeno první sportovní sdružení - "Klub českých velocipedistů", jehož členové 
si v roce 1900 pronajali pozemek u velkého mostu na břehu Jizery. Na něm vybudovali pro své 
jízdy oválnou dráhu a uprostřed vznikl také první tenisový dvorec. Práce na něm se však protáhly, a 
tak byl na dvorci zahájen provoz až v roce 1901. Od tohoto roku se tedy začal hrát tenis v Turnově. 
Tenisové hřiště bylo od počátku navštěvováno i hráči z jiných měst a jak uvádí soudobý tisk, 
všichni si pochvalovali jeho kvalitu. 1. září tohoto roku byl dokonce uspořádán v rámci sportovního 
dne první klubový turnaj ve dvouhrách a čtyřhrách. Mezi prvními průkopníky tenisu v Turnově byli 
bratři Durychové, Votrubcové a slečny Fridrychovy, Kabátová, Svobodová, Šlechtová a Votrubcová. 
V roce 1902, kdy Klub českých velocipedistů slavil 10. výročí činnosti, byly již v provozu dokonce 
tři dvorce a stanoveny příspěvky. Pro zajímavost uveďme, že měsíční poplatek činil 40 haléřů, 
poplatek za jednu partii pro členy 5 a 10 pro hosta.
Významný je v historii turnovského tenisu rok 1904, kdy zde byl ve dnech 13. - 15. srpna 
uspořádán první "Národní turnaj tenisový" za účasti závodníků z Prahy, Mladé Boleslavi, Semil. 
Bylo sehráno několik soutěží, mistrovství města Turnova, mistrovství Pojizeří, dvouhra studentů 
Pojizeří, dvouhra a čtyřhry otevřené i vyrovnávací. Turnovští sice nevyhrávali, vítězství v soutěžích 
si odnesla tehdejší česká tenisová špička, který se sem sjela, ale pro Turnov to byla velká 
společenská událost, zakončená slavnostním večerem v sále Střelnice.
"Druhé tenisové závody" byly uspořádány následujícího roku za účasti 34 hráčů z Prahy, Smíchova, 
Karlína, Plzně, Mladé Boleslavi, Poděbrad, Jičína, Semil, Sedmihorek a Sychrova. Třetí místo si 
tehdy odnesl Turnovák Jan Hrazdíra.
Od roku 1906 se postupně začaly rozvíjet i meziklubové styky, turnovští pokračují v pořádání 
kvalitně početně obsazených turnajů. V tomto roce se také turnovský Klub českých velocipedistů 
stal spoluzakladatelem České Lawn - tenisové asociace, což svědčí o aktivitě jeho tehdejších členů.



Mimořádná valná hromada Klubu českých velocipedistů, svolaná na podzim roku 1909 z podnětu 
Karla Jappla, rozhodla o změně stanov a změně názvu klubu tak, aby lépe odpovídal jeho 
současnému zaměření. Klub se tedy přejmenoval na Sportovní klub Turnov a tenisté v něm tvořili 
samostatný odbor (Lawn - tenis). Zkratka LTO SK pak existovala po dalších 40 let.
Slavný turnaj o mistrovství Turnova se konal celkem sedmkrát a vždy se ho účastnila hráčská elita 
českých zemí. Vyvrcholením byl poslední ročník v roce 1913, kdy se ve finále sledovaném celou 
sportovní veřejností utkali dva nejlepší čeští hráči Lad. Žemla (Rázný) a Dr. Jus, který zde zvítězil. 
Turnaj tehdy navštívil i zakladatel a předseda Českého olympijského výboru prof. Dr. J. Guth - 
Jarkovský. Slavná éra turnovského tenisu byla přerušena první světovou válkou.
První poválečná valná hromada S. K. Turnov se konala v březnu 1920 a v prvních letech se zde 
vedle lyžování aktivně pěstoval především tenis. LTO SK svou činnost v dalších letech aktivně 
rozvíjel, přijímal školní mládež, zkušení hráči vedli tréninky, obnovují se staré meziklubové styky, 
navazují se nové, obnovuje se pořádání turnajů. V roce 1925 zemřel dlouholetý předseda klubu Jan 
Hrazdíra, který po třicet let aktivně působil v turnovském sportu. Jeho jménem byl později nazván 
pohár, který každoročně získával přeborník LTK. Novým předsedou byl zvolen továrník Karel Pitaš 
(brusírna drahokamů).
V roce 1927 došlo k roztržce uvnitř Sportovního klubu, kdy část tenistů vytvořila samostatný klub. 
V Turnově tak brzy vzniklo další tenisové sportoviště, a to na pronajatých pozemcích za 
provazárnou, kde působili členové tenisového odboru Sportovního klubu. Nově vytvořený klub L. 
T. K. renovoval a rozšířil kurty u Jizery a zvláště ve 3 následujících letech slavil úspěchy, když jeho 
hráči byli stálými účastníky I. třídy Severočeské župy, čímž výkonnostně předčili své bývalé 
kolegy.
Po utlumení činnosti v době II. světové války se tenis obnovil zvláště v rámci LTO SK, který hned 
na jaře 1945 opravil dvorce, provedl nábor členů a od léta již naplno rozvinul svou činnost. Druhý 
L.T.K. svou činnost vpodstatě na čas zcela přerušil a ani po jejím obnovení již nikdy do konce své 
existence jeho členové nedosáhli bývalých úspěchů.
Po válce byl na krátko posílen význam Turnova tím, že se stal sídlem Severočeské tenisové župy, 
jejíž hranice sahaly od Děčína po Semily, na jihu k Nymburku a Českému Brodu. I když tato změna 
nastala již počátkem války, neměla vzhledem k politickému dění po několik let praktický význam. 
V čele župy stál předseda LTK Jan Hrazdíra, jednatelem a hybnou silou byl Ota Šafář a 
pokladníkem Karel Formánek, předseda LTO SK. Ti řídili župu až do jejího zániku v roce 1948. 
Všechny sportovní kluby v Turnově se musely stát členy Tělocvičné jednoty Sokol, aby měla 
jednotné vedení a kontrolu. Později se organizační struktura dále měnila a tenis byl přiřazován pod 
různými názvy k nejrůznějším organizacím. Léta po roce 1948 označil autor almanachu jako dobu 
tenisového temna, "buržoasní sport pro lepší lidi" byl zatlačován záměrně do pozadí. Nakonec se z 
bývalého L. T. K. stala DSO Jiskra (Dobrovolná sportovní organizace), z LTO SKL pak DSO 
Slavoj. V roce 1956 byly zařazeny do nově vzniklého ČSTV (Československý svaz tělesné 
výchovy). Přes půl století staré dvorce L. T. K., t.č. Jiskry, byly zrušeny, přiděleny nejdříve 
volejbalistům, později házenkářům. Oba tenisové kluby byly sloučeny od jménem Tenisový oddíl 
TJ Slavoj Turnov. Změnám názvů však nebyl konec, tenisté byli na čas odborem Sokola, pak TJ 
Turnov, TJ Sklostroj, poté opět TJ Turnov.
Padesátá a šedesátá léta nebyla tedy pro tenis utěšenou kapitolou. Celostátně byly prosazovány jiné 
druhy sportu, členská základna klesla na minimum pohybující se kolem 10 osob. Je s podivem, že 
hrstka vytrvalců udržela na pustnoucích dvorcích činnost jednoho, někdy i dvou závodních družstev 
dospělých, občas i žáků a dorostenců. Z této doby jmenujme např. manžele Kyselovy, bratry 
Valšíkovy, Martu Dostrašilovou, Karla Formánka ml., Z. Růžičku, Rudu Ječného, který vedle hraní 
"táhl" činnost i organizačně a administrativně. Pomáhalo mu i několik starších hráčů - J. Hrazdíra, 
Vl. Kobosil, O. Šafář, F. Křivan, J. Melich. Ti všichni se zasloužili o přežití tenisu v Turnově. Stav 
tenisového areálu byl na sklonku 60. let žalostný, objevily se i návrhy na přeměnu bývalých dvorců 
na parkoviště pro fotbalový stadion.
Obrat na počátku 70. let přišel na poslední chvíli. V oddíle se objevilo několik aktivních členů jako 
Ing. Cirkl, M. Dlouhý, M. Brodský, k osvědčeným rodinám Hrazdirů, Kyselů a Valšíků přibyli 



Bendákovi, Brožovi, Vrbatovi, Zelených. Děti dorůstaly, a tak najednou nebyla nouze ani o mládež. 
Nové vedení tělovýchovné jednoty v čele s M. Hrazdirou a hospodářem J. Brožem projevilo 
pochopení pro potřeby tenisu. Začínalo se téměř od začátku, když se musely vymýtit zarostlé 
plochy bývalých kurtů, které byly postupně obnovovány. Vystavělo se oplocení, byly renovovány 
šatny a sociální zařízení, přístřešky, cvičná zeď. Nakonec byly kurty renovovány kompletně včetně 
odvodnění, v roce 1976 dokonce vznikl dvorec s asfaltovým povrchem. Slibný vývoj v budování 
zázemí však přerušila katastrofální povodeň, kdy byly dvorce zaplaveny do výše 175 cm. Členové 
však odpracovali tisíce hodin, aby znovu areál obnovili.
Současně s pracemi se dařilo obnovovat a rozšiřovat i sportovní činnost. Přicházela nová generace 
hráčů, od roku 1973 byly každoročně pořádány kurzy pro začátečníky. V roce 1974 po letech 
zahájilo činnost družstvo dorostu. Vzkřísila se tradice turnaje "O pohár města Turnova", žactvo se 
ve velkém počtu účastnilo série turnajů "Velké ceny žactva" okresu Semily, výrazně se rozšířil 
rekreační tenis a koncem 70. let i závodní veteránský. Od podzimu 1974 se datují přátelské 
kontakty s berlínským klubem VSG Rahnsdorf. V první polovině 80.let opustilo oddíl několik 
hráčských opor, objevila se však řada nových jmen mezi mládeží, velmi aktivní byli veteráni, z 
nichž někteří absolvovali trenérsdký kurz, aby se mohli plně věnovat výchově mladých tenistů.
Rok 1990 se odrazil v oddíle vnitřními rozpory, které jakoby reagovaly na novou politickou situaci. 
Teprve koncem roku se situace poněkud zklidnila a podařilo se zvolit nový výbor v čele s Vlad. 
Jenčovským a oddíl se oddělil od TJ Turnov.
Na valné hromadě 22. března 1991 se opět po letech ustavila samostatná organizace tenistů, která se 
vrátila k tradičnímu názvu Tenisový klub Turnov (T. K.). Pět let trvalo, než se vyjasnily všechny 
majetkové vztahy a tenisu byly vráceny objekty a prostory po bývalém Sportovním klubu. Získána 
byla celá stará klubovna, ale hřiště u Jizery po bývalém L.T.K. bylo nenávratně ztraceno. Sportovní 
úroveň hráčů v posledních letech sice výrazně nepokročila, ale velká péče je věnována mladým, 
žákům i dorostencům, kteří by mohli navázat na kdysi slavné tradice turnovského tenisu.

Jezdecký klub při Jízdárně Naděje, Nudvojovice
Vedoucí: David Marek

Po klidnějších zimních měsících proběhla desetitýdenní příprava tří jezdců pod vedením trenéra 
pana Vencoura. Hned 5. května se dva jezdci zúčastnili závodu v Hnanicích, kde se jim podařilo 
dojet bez trestných bodů.
9. června byl v Nudvojovicích pořádán tradiční dětský den, kdy se k Jízdárně připojili pomocí i 
velké podniky Sklostroj, Šroubárna a Dioptra.
Od července se podařilo navázat spolupráci s Fokusem. Klienti chodí do jízdárny každý čtvrtek. 
Dopoledne pomáhají vykonávat lehčí práce a potom se za pomoci vychovatelky a Davida Marka 
vozí na koních. Všechny tato akce baví a je dobře, že se tento nápad daří realizovat.
Na podzim 20. října byli členové klubu pozváni na Hubertovu jízdu, která byla pořádána v krásném 
prostředí pod hradem Kost. Zkušenosti prokázali všichni tři účastníci i jejich svěřenci. Na konci 
října se pak konala další zajímavá akce, a to Veřejný trénink v Roudnici u Chlumce nad Cidlinou 
opět za účasti tří jezdců klubu s koňmi. Byla sice zima a nudvojovičtí nestáli na stupních vítězů, ale 
všichni měli z absolvovaných závodů velkou radost.
Významnou součástí v pravidelné činnosti klubu zůstávaly i v letošním roce Dny otevřených dveří, 
které se konají každé pondělní odpoledne. Všechny děti, které sem rády přicházejí, mohou poznat 
prostředí, kde se koně chovají a samozřejmě si vyzkoušejí i jízdu na nich.

Taneční a pohybová škola ILMA
Vedoucí: Mgr. Ilona Šulcová

Tato soukromná taneční škola pokračovala plnohodnotně ve své činnosti, i když její vedoucí 



prožívala nepříjemné problémy ve vedení své firmy hlídací a bezpečnostní agentury Širok. Ta se 
totiž dostala do tlaku konkurenční firmy a jen s vypětím všech sil a díky nalezení silnějšího partnera 
si uhájila svou existenci. Škola pokračovala v náplni své činnosti, tj. v taneční výuce jednotlivých 
věkových kategorií a samozřejmě organizováním závodní činnosti těch nejlepších.
Pravidelnou aktivitou byly i pro letošní rok taneční, pořádané již tradičně v Kulturním domě v 
Pěnčíně.

Stolní hokej (Stiga hokej)

Tento sport není veřejnosti moc známý, ale přesto má v Turnově své příznivce. A protože se o 
letošním prvním květnovém víkendu konalo v Turnově dokonce mistrovství republiky, věnujme mu 
pozornost i na stránkách kroniky.
Tento sport je velmi populární hlavně v severských zemích. Česká celostátní asociace pořádá 
celkem desítku turnajů ročně, mezi nimi i republikové mistrovství.
V Turnově se hraje stolní hokej od roku 1994 a jeho zástupci
byli na letošním mistrovství, které se konalo v tělocvičně II. základní školy, bezesporu úspěšní. V 
kategorii družstev se umístili na 6. místě ze 16 účastníků a v kategorii jednotlivců slavili dokonce 
vítězství. Antonín Šrajer totiž zvítězil ve veteránech nad 35 let, a to již počtvrté, celkově pak byl 
osmý. Postoupil tak na mistrovství světa, které se tentokrát konalo v Plzni. A to je již událost hodná 
pozornosti a blahopřání.

Kapitola věnovaná sportu je, zdá se, rok od roku delší. Je to důkazem jednak neustálého rozšiřování 
sportovních aktivit na území našeho města a jednak stále vstřícnějšího přístupu sportovních 
organizací k předávání zpráv pro městskou kroniku. Za to všem patří poděkování.

Na samotný závěr jsem si nechala jednu výjimečnou událost. V sobotu 3. února v libereckém Parku 
kultury a oddechu probíhalo celorepublikové vyhodnocování ankety "Horolezec století". A to se 
neslo zcela v turnovském duchu. Na základě vyhodnocení 2000 hlasovacích lístků se stal 
horolezcem století Radovan Kuchař, jako druhý se umístil Josef Rakoncaj.
Radovan Kuchař, který se narodil v roce 1928, se od mládí věnoval tomuto sportu a zůstal mu věrný 
i v době, kdy se stal zaměstnancem ředitelství Škodových závodů v Praze a pak až do roku 1977 
pracovníkem Tesly Liberec. Poté odešel znovu do Prahy, kde až do důchodu v roce 1989 pracoval 
ve vývojové a provozní základně komplexu výzkumných ústavů v Běchovicích.
Od počátku 50. let byl členem naší horolezecké reprezentace a slavil první horolezecké úspěchy v 
Alpách. V roce 1961 pak spolu se Slovákem Zibrínem nejen stál na české horolezecké špičce, ale 
zařadili se i mezi evropskou elitu, když pokořili severní stěny Matterhornu. V té době vyšla jeho 
první a velmi úspěšná kniha "Deset velkých stěn". Následovaly další výstupy a expedice, poslední 
byla do Afgánistánu. V roce 1966 utrpěl totiž v Příhrazích těžký úraz, který ho zcela vyřadil z 
vrcholového sportu. Zároveň si tím asi zachránil život, protože v roce 1970 musela do Peru odjet 
expedice bez něho a nikdo z jejích členů se již domů nevrátil.
V roce 1986 byla založena tělovýchovná jednota Český ráj, kde od roku 1988 pracoval Radovan 
Kuchař jako tajemník, když již většinu svého volného času trávil na své chatě pod hruboskalským 
zámkem. Členové jednoty věnovali nesčíslné množství hodin péči o Skalák a probouzeli takový 
zájem především u mladých horolezců a celé veřejnosti.
V rozhovoru pro Hlasy a ohlasy řekl Radovan Kuchař slova, která by měla charakterizovat nejen 
život sportovců, ale nás všech: "Myslím, že pro Turnováky by měl platit hlavně pocit větší 
sounáležitosti s místem, kde žijí, se skalním městem, přírodou a památkami. Do budoucna bude 
tohle všechno pro město ještě větším přínosem než dnes. V horolezectví se mluví i o kamarádství, 
kdy život jednoho závisí na jednání, chování a zodpovědnosti druhého. To by ale mělo platit nejen v 
horolezectví."



Kronika Města Turnova za rok 2001 - IX. OBYVATELSTVO

V letošním roce proběhlo v pravidelném desetiletém intervalu sčítání lidu, domů a bytů, a to na 
základě zákona č. 158/1999. Na této velké dotazníkové akci, která měla zachytit stav k půlnoci z 28. 
února na 1. března, se podílelo velké množství speciálně vyškolených občanů, kteří pak instruovali 
obyvatele, jak vyplnit desítky kolonek, a následně provedli základní vyhodnocení dotazníků a 
zpracovali první sumáře. Sčítacími tiskopisy byly sčítací listy osob, domovní a bytový list. Konečné 
vyhodnocení prováděl Český statistický úřad.
Na základě sumářů jednotlivých sčítacích komisařů byly již na podzim k dispozici první předběžné 
výsledky, konečné oficiální výsledky budou k dispozici až v polovině příštího roku. Odlišnost 
výsledků by však měla být jen nepatrná, a proto uveďme hlavní výsledky sčítání pro území 
Turnova.

Údaje k 1. březnu 2001
Turnov měl:
- 14.585 obyvatel (okres Semily 75.723, v r. 1961 to bylo 78.072)
- 7.000 mužů (v okrese 37.084)
- 7.585 žen (v okrese 38.084)
- 13.946 Turnováků se hlásí k české národnossti (8 uvedlo národnost moravskou, 162 slovenskou, 
17 německou, 26 polskou, 10 romskou, 416 ostatní)
( v okrese Semily se k české národnosti přihlásilo 72.682 občanů, 51 národnost moravská, 14 
slezská, 854 slovenská, 108 německá, 320 polská, 39 romská,1.655 ostatní).
- 9.778 Turnováků uvedlo, že jsou bez vyznání (tj. 67%)
- 3.187 uvedlo, že jsou věřící. Z toho: 2.055 katolíků, 129 evangelíků, 466 příslušníků církve čsl. 
husitské, 537 - ostatní, 1620 se k této kolonce nevyjádřilo.
(v okrese Semily uvedlo 47.986 obyvatel, že jsou bez vyznání, tj. 63,4%, věřících je 19.782, z toho 
14.281 katolíků, 1.146 evangelíků, 2.332 církev čsl. husitská).
- bylo zaevidováno 2.830 domů, z toho 2.103 rodinných a trvale obydlených, bytů je celkem 6.423, 
průměrný počet osob na jeden obydlený byt je 2,56 (v okrese 2,72)
(v okrese je 29.915 domů a 37.205 bytů)
- 723 bytů je v Turnově trvale neobydlených (tj. 11,3% z celkového počtu). Z toho je 211 obydleno 
přechodně, 122 slouží k rekreaci, 121 je nezpůsobilých k bydlení
(v okrese z celkového počtu 9.363 trvale neobydlených bytů slouží 5.831 k rekreaci)
- V Turnově žije 163 cizinců (tj. 1,1% obyvatel)
Z toho je 36 Slováků, 31 Vietnamců, 6 Rusů, 63 Ukrajinců, 2 občané USA
(v okrese Semily žije celkem 671 cizinců, tj. 0,9%, z toho 95 Slováků, 60 Vietnamců, 43 Rusů, 214 
Ukrajinců, 5 občanů USA)

Každým rokem je očekáván první občánek Turnova, ale v těchto dvou letech přitahovala tato 
událost větší pozornost veřejnosti než tomu bylo jindy. Vždyť rok 2000 i první rok nového tisícíletí 
2001 jsou přece jen trochu výjimečnými letopočty.
Prvním občánkem třetího tisíciletí byla v Turnově holčička Natálie Zárybnická. Narodila se svým 
rodičům 1. ledna v 10.45 hod., měřila 52 cm a vážila 4,10 kg. Od vedení města dostala na památku 
zlatý řetízek se slůnětem pro štěstí.



Počasí

V letošním roce bylo počasí na Turnovsku trochu příznivější, i když se mu ani letos nevyhnuly 
extrémní projevy. Po celkem mírné zimě, kdy se sníh udržel vždy jen velmi krátkou dobu, přišlo 
teplé jaro, zvláště v měsíci květnu. Přechod do léta byl však chladný a deštivý, pak nastalo několik 
pěkných dnů přes cyrilometodějské svátky. Poté se však vrátilo opět špatné počasí. Vše pak 
vynahradil konec července a měsíc srpen, kdy bylo konečně pěkné a velmi teplé počasí. 
Nejteplejšími dny byly 18. a 20. srpen, kdy bylo v Turnově naměřeno +31,5 st. Pak by se však dalo 
říci, že skončily prázdniny a skončilo také léto. Přelom léta a podzimu byl velice nevlídný. Měsíc 
září byl na Turnovsku chladný a bohatý na srážky, na horách dokonce přišel první sníh. To se 
maximální denní teploty pohybovaly kolem +10 st. Nebyl zaznamenán ani jeden letní den, což je v 
dlouhodobém pozorování rarita. Říjen hned na počátku přinesl několik velmi teplých dnů a z toho 
dokonce dva letní s denní teplotou ve stínu minimálně 20 st., což je opět velmi neobvyklé na tuto 
roční dobu.
V letošním roce se zcela vyplnila pranostika o Martinovi přijíždějícím na bílém koni, a to ještě s 
předstihem. V Turnově přišel první sníh již 9. listopadu a i když nevydržel, následovalo mrazivé 
počasí s ranními teplotami kolem -6 stupňů. Brzy však přišel opět sníh, a to se již sněhové pokrývka 
udržela celou zimu, což v takovém množství nebylo od počátku 70. let. Před Vánocemi dosáhla 
sněhová pokrývka v průměru neuvěřitelných 30 cm. Na Štědrý den byla naměřena nejnižší teplota z 
celého roku, a to -19 st., na některých místech, jako např. v Dolánkách, až - 24 st. 28. prosince 
začalo opět hustě sněžit, a tak jsme v Turnově měli dokonce půlmetrovou sněhovou přikrývku. 
Navečer se přehnala vánice s bouřkou a silničáři se vyrovnávali s kalamitou nejen na Turnovsku, ale 
snad v celé republice.

Bezpečnost

V letošním roce má tato část poslední kapitoly novou dimenzi. Událostí v USA, nečekaným 
leteckým teroristickým útokem na dva mrakodrapy, tzv."Dvojčata", v obchodním centru New 
Yorku, se zásadně změnila nejen mezinárodní situace, ale i pocity obyčejných lidí na celé 
zeměkouli. Bezpečnost obyvatelstva, problematika civilní obrany (zásobení maskami, stav krytů 
apod.) - to byla témata, která byla každodenně diskutována. Ani v Turnově tomu nebylo jinak. 
Množily se dotazy, diskuze v regionální televizi i v tisku. Na prvním jednání bezpečnostní rady 
obce dostal pracovník městského úřadu Arnošt Černý, velitel požární jednotky, úkol prověřit počet 
plynových masek pro děti a starší občany, zjistit stav v institucích zřizovaných městem (zvláště na 
školách a v městské nemocnici), a to včetně evakuačních plánů. Stav krytů ve městě byl 
nedostatečný a neutěšený. Vesměs se dala situace nejen v našem městě, ale i celostátně, zhodnotit 
jako zcela nevyhovující. Tento stav byl mimo jiné způsoben dlouhodobým nezájmem, kdy se civilní 
obrana považovala za přežitek minulého režimu, a to samozřejmě i samotnými občany. A tak 
všechny zodpovědné instituce čeká na tomto úseku hodně práce. Obavy byly opodstatněné, protože 
se množily nejrůznější případy nebezpečných či podezřelých poštovních zásilek, začala válka USA 
proti Afgánistánu, zemi, odkud teroristé pocházeli a kde nacházeli útočiště, síť teroristů pronikala 
skutečně do většiny zemí světa.

Pokračujme ale dále již obvyklým tématem, a to jsou informace o běžné bezpečnostní situaci ve 
městě a jeho okolí. I nadále zde působily preventivně i represivně dvě složky - Policie ČR a 
Městská policie.
Turnov se nadále potýkal s problémy spojené s dopravou. V roce 2001 došlo v okrese Semily 
celkem k 1.361 dopravním nehodám, což bylo o 131 méně než loni. V oblasti Turnovska, které je v 
péči Obvodního oddělení Policie ČR v Turnově, se přihodilo 466 dopravních nehod. To je jen o 1 
méně než loni. Usmrceni byli 3 lidé, těžce zraněno bylo 21 a lehce 59 účastníků dopravních nehod. 
Hmotné škody byly odhadnuty na 19,1 milionů korun. Sami řidiči zavinili 421 nehod, tj. 90,3%, 11 
nehod se stalo vinou chodců. Nejvíce nehod bylo zaviněno nesprávným způsobem jízdy (264, tj.



56,7%). Alkohol sehrál roli u 28 nehod. Jedna nehoda se smutným koncem se stala 31. ledna v 
Sobotecké ulici již blíže k Mašovu. Řidič zde srazil 77letého cyklistu a z místa nehody ujel. 
Cyklistovi by již sice žádná pomoc nepomohla, ale nepomoci zraněnému celou situaci ještě 
zhoršuje. Když se řidič dozvěděl, že cyklista zemřel, sám se nakonec přihlásil na policii. V této 
souvislosti je třeba uvést, že Okresním policejním ředitelstvím v Semilech byl slibováno auto s 
posádkou dopravní policie, ale za celý rok nebyl tento slib splněn.
Zvláště v turistické sezóně se Turnovsko potýkalo s častými krádežemi drahých osobních aut. V 
nejednom případě byli poškozeni turisté, kteří tak od nás neodjížděli s pěknými vzpomínkami.
Mnoho přestupků, které řešila Městská policie, souviselo opět s neukázněností řidičů. Jednalo se o 
nedovolené parkování, kdy řidiči neváhali zaparkovat i napříč chodníku. Diskuze o takovýchto 
přestupcích byly mnohdy naplněny arogancí, která dokonce v jednom případě vyvrcholila 
otevřeným konfliktem dvou městských policistů s řidičem. Vše mělo dohru u soudu, ale případ 
nebyl do konce roku uzavřen.
Další události, které zde ještě zaznamenejme, se staly v polovině října. Ve středu 17. října byla na 
několik hodin vyklizena II. základní škola, když neznámý telefonát oznámil řediteli, že je v budově 
bomba. Děti odešly do parku, přijela zvláštní jednotka se speciálně vycvičenými psy. Ale nic se 
nenašlo. Jak se následným vyšetřováním zjistilo, bylo vše dílem jednoho žáka, který takto použil 
svého mobilního telefonu.
I když události podobného charakteru znepříjemňovaly každodenní život ve městě, nedaly se svou 
závažností srovnávat s výše uvedeným děním celosvětového významu.

S výše popisovanou bezpečnostní problematikou v oblati dopravy souvisela i jedna změna, která se 
týká řidičů. Od 1. ledna 2001 došlo totiž k přesunu dalších agend z Policie ČR na příslušné okresní 
úřady. Týkalo se to dopravní agendy zahrnující vydávání řidičských průkazů a správního řízení 
souvisejícího se spácháním dopravních přestupků. Stejně tomu bylo i s agendou přezkušování 
nových adeptů na získání řidičského průkazu. Od zmíněného data začal vyřizovat všechny uvedené 
záležitosti Referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ v Semilech, ovšem ve stávajících 
kancelářských prostorách nového Okresního policejního ředitelství. Negativní dopad však měla tato 
změna právě na Turnováky, protože agenda řidičských průkazů přestala být vyřizována tak jako 
dosud na detašovaném pracovišti v Turnově a všichni museli cestovat opět do Semil. Bohužel nebyl 
zachován stejný postup jako v případě agendy občanských průkazů a pasů, která přešla na okresní 
úřady v polovině minulého roku a okamžitě byl přesunut výkon této státní správy na pracoviště 
Městského úřadu v Turnově.
O tom, že turnovské pracoviště dopravního inspektorátu, které zde působilo od 1. 7. 1996 vždy 
jeden den v týdnu, bylo občany opravdu využíváno, svědčí následující údaje: bylo zde provedeno 
12.994 změn u motorových vozidel (v Semilech 67.166), bylo vydáno 1.956 národních a 738 
mezinárodních řidičských průkazů. Celkem zde bylo provedeno 15.688 úředních úkonů, což je 
16,3% z celkového počtu.



Kronika Města Turnova za rok 2001 - Příloha
Seznam starostů města Turnova:
Antonín Svoboda 1850-1861
Jan Cibulka 1861-1864
JUDr. Antonín Šlechta 1864 - 1870
Edvard Vorel 1870-1883
JUDr. Jaroslav Svoboda 1883-1889
Isidor Hák 1889-1897
Vilém Pařízek 1897-1899
PhMg.Josef Radský 1899-1919
MUDr. Josef Honsů 1919-1923
JUDr. Václav Šolc 1923-1927
PhMg.Josef Radský 1927-1931
Josef Žák 1931-1938
RNDr. Josef Plíhal 1938-1941
V roce 1941 bylo zastupitelstvo rozpuštěno a byla jmenována městská správní komise, která vedla 
město až do roku 1945.
Dr. Václav Mánek 1945 - starosta
Jan Škopán 1945 - předseda NV
František Beneš 1945-1946
Rudolf Kocián 1946-1948
Antonín Krejčík 1948
Karel Novák 1948-1951
Zdeněk Jetmar 1951-1954
Antonín Smejkal 1954-1960
Jan Nalezenec 1960-1970
František Koníček 1970-1976
Josef Vlna 1976-1990
JUDr. Václav Šolc 1990-1998
Ing. Milan Hejduk 1998

Nositelé titulu Čestný občan města Turnova:
* 13.11.1911 - čestné měšťanství města Turnova uděleno prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, 
rektoru české univerzity, který zastupoval Turnov na sněmu království Českého a zasloužil se o 
zřízení střední školy v Turnově.
* 11.5.1916 - čestné měšťanství uděleno továrníku Josefu Boháčkovi za práce na poli průmyslu a 
hospodářství, čestné měšťanství uděleno také císařskému radovi Františku Šlechtovi za práce na 
poli průmyslu.
* 9.8.1918 - jmenován čestným měšťanem spisovatel Alois Jirásek.
* 19.12.1918 - jmenován čestným měšťanem prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
* 28.10.1919 - přiznáno čestné občanství dr. Edvardu Benešovi, ministru zahraničních záležitostí 
(na základě oběžníku Zemského úřadu v Praze ze dne 21.září 1939, podle něhož měly být 
odstraněny jakékoliv památky na dr. Edvarda Beneše a jeho choť Hanu Benešovou, bylo usnesení 
ze dne 28.10.1919 zrušeno měst. zastupitelstvem v Turnově 21.12.1939, obnoveno bylo 17.května 
1945).
* 29.3.1920 - čestným občanem jmenován univerzitní profesoři Josef Šimák a Josef Pekař.
* 12.4.1938 - čestným občanem jmenován člen zemského výboru, továrník František Smejkal z 
Poličky, který se zasloužil o výstavbu nemocnice.
* 10.5.1938 - čestným občanem jmenován PhDr. Milan Hodža, ministerský předseda.
* 24.5.1945 - čestnám občanem jmenován prof. Zdeněk Nejedlý, mj. za svoji příchylnost k Turnovu 



a Českému ráji, za neochvějnou víru ve vítězství, za jeho veliká díla o Smetanovi, Masarykovi a 
Leninovi. (Turnov byl prvním českým městem, kde Zdeňku Nejedlému bylo přiznáno čestné 
občanství. Později je obdržel i v rodné Litomyšli.)
* 13.12.1945 - čestné občanství uděleno diviznímu generálu Aloisi Liškovi, veliteli Vysoké školy 
vojenské, rodáku ze Záborčí u Turnova, za zásluhy o vybudování zahraniční armády 
československé v Anglii. (Plenární zasedání 11.července 1949 čestné občanství odňalo.)
* 1945 - čestné členství Daliměřic bylo uděleno veliteli ruských partyzánů Feodoru Kotovovi.
* 20.11.1946 - čestné občanství uděleno ak. mal. Karlu Vikovi.
* 20.11.1946 - čestnými občany města Turnova jmenováni předseda vlády Klement Gottwald a jeho 
náměstci dr. Petr Zenkl, dr.Msgre Jan Šrámek, Zdeněk Fierlinger a předseda Ústavodárného 
Národního shromáždění Josef David. (9.dubna 1948 bylo zrušeno usnesení z listopadu 1946, jimž 
bylo uděleno čestné občanství města Turnova Msgre.Dr. Janu Šrámkovi za pokus o útěk do ciziny. 
Na programu jednání plenárního zasedání 11.července 1949 byl návrh, aby čestné občanství města 
Turnova bylo odňato bývalému předsedovi NS, poslanci Josefu Davidovi a div. generálu Aloisi 
Liškovi. Na základě zprávy ministerstva vnitra a sice, že není pravda, že Josef David opustil území 
republiky, ale že žije v soukromí, bylo čestné občanství odňato pouze div. generálu Aloisi Liškovi, 
který opustil vlast a vstoupil do služeb cizího státu.)
ft*24.5.1948 - čestnými občany města Turnova jmenován ministr národní obrany armádní generál 
Ludvík Svoboda a náčelník generálního štábu armádní generál Bohumil Boček.
* 8.5.1965 - čestnými občany města jmenováni partyzáni Andrejev a Krutějev.
* 26.9.1970 - čestnými občany Turnova jmenováni kapitán donských kozáků, odbojový pracovník a 
partyzán na Turnovsku Karpovič Ivan Pikalov a jeho syn generálporučík Vladimír Karpovič 
Pikalov.
* 20.1.1983 - čestným občanem jmenován Alexandr Lukič Cjura, který po celou dobu deseti let 
obětavě pomáhal při plnění volebního programu NF, pomáhal při zabezpečení řady kulturních i 
politických akcí a utužoval přátelství mezi našimi občany a občany SSSR.

Zastupitelstvo města několikrát řešilo možnost vrátit se znovu k udělování čestného občanství. 
Nakonec se usneslo, že by bylo dobré znát nejdříve historii vzhledem k tomu, že udělování této 
pocty nebylo vždy podle našich dnešních představ a hodnot a odpovídalo době, ve které bylo 
uděleno. Tento materiál byl zpracován odborníky Státního okresního archivu v Semilech.


