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ÚVODNÍ INFORMACE O KRONICE 
A MĚSTĚ TURNOV

Na základě smlouvy s Městem Turnov a rozhodnutím rady města přebírá zpracování 

textové části Kroniky města Turnova počínaje rokem 2002 

Pavel Charousek, který dosud zpracovával pouze obrazovou přílohu.

Současný zpracovatel tímto děkuje PhDr. Haně Maierové, která kroniku zpracovávala 

dosud, za poctivou a svědomitou práci a prohlašuje, že se bude snažit 

na ni co nejlépe navázat…

Komise letopisecká: Ing. Milan Hejduk – předseda, René Brož – tajemník, Mgr. Dalibor 

Sehnoutka, Jitka Petrušková.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TURNOVĚ

* Město Turnov mělo k 31. prosinci 2002 14 403 obyvatel. 
Největší věková skupina jsou lidé ve věku (40 – 59 let) – asi 27%, následuje skupina lidí 

ve věku od 25 do 39 let – asi 22 %, obyvatel mezi 70 – 79 rokem věku je zhruba 8%.

* Turnov je dnes čtvrtým největším městem v Libereckém kraji.

* Vlastní město se dělí na 13 částí, organizačně vedených na pěti katastrálních 

územích, kterými jsou Turnov s přilehlými Nudvojovicemi, Daliměřice, Hrubý Rohozec, 

Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý 

Rohozec, Mokřiny a Vazovec.

* V našem městě funguje množství středních a menších firem, nezaměstnanost je na 

nízké úrovni, pohybuje se málo nad 5%. Počet podnikajících subjektů na konci roku 2002 

byl celkem 4 421! Z toho bylo soukromých podnikatelů s vlastním živnostenským listem 

3 950, 23 akciových společností, 429 společností s ručením omezeným a 19 veřejně 

obchodních společností.

* Územní obvod města Turnova s přilehlými obcemi má rozlohu 2 277 ha a je 

nedílnou součástí Českého ráje. Turnov se nalézá na rozhraní tří klimatických a 

geologických jednotek - Mnichovohradišťské kotliny, Vyskeřské plošiny a Libuňské brázdy. 

Nejnižší nadmořská výška je 243 m. n.m. u Jizery a nejvyšší bod je 420 m.n.m. u hradu 

Valdštejn. Roční úhrn srážek činí 743 mm a průměrná roční teplota činí 7,7 stupňů Celsia. 

Celková plocha smluvně udržované městské zeleně je zhruba 19 hektarů.
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I.
PRŮVODCE ROKEM 2002 V TURNOVĚ 

ANEB CHRONOLOGICKÝ SOUHRN UDÁLOSTÍ

Stalo se v     roce 2002 ve zkratce:  

Proběhly parlamentní a komunální volby, byla rozšířena CHKO Český ráj, stavba Střelnice 

byla zastavena,  katastrofální povodně se našemu městu vyhnuly, byl zprovozněn domov 

důchodců, byly prodány pozemky v průmyslové zóně Ohrazenice, kde se začala stavět 

výrobní hala za půl miliardy korun, reforma veřejné správy přisoudila Turnovu statut  

pověřeného města III. stupně, byly předány první materiály související s možným 

zapsáním skalních měst Českého ráje na Seznam světového dědictví UNESCO, 

na podzim byla předána do užívání stomilionová akce – rekonstrukce čističky odpadních 

vod, byla přijata nová vyhláška o likvidaci komunálního odpadu, která se dotkne každého 

obyvatele města a radikálně mění vžité souvislosti, zemřel mecenáš B. J. Horáček.

***
V roce 2002 oslavil Turnov 730. výročí od vyhlášení městem (1272), 

140. výročí založení TJ Sokol (1862), je to rok 120. výročí založení Spořitelny města 

Turnova (1882), rok 105. výročí postavení Sokolovny v Turnově (1897) ad.

Zdroje (ověřených) informací tohoto přehledu: Periodika vycházející 

na Turnovsku, vlastní záznamy kronikáře, zprávy o činnosti spolků, institucí a úřadů ad.
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LEDEN 2002 * LEDEN 2002 * LEDEN 2002 * LEDEN 2002 

* Až 4. ledna ráno - v 9.50 hod. - se jako první Turnovák nového roku narodil nový 
obyvatel Pelešan Daniel Šéfr (3,84 kg/ 51cm). 

* Definitivní konec pro obyvatele sídliště Výšinka co do možnosti nákupu 
v samoobsluze znamenalo rozhodnutí, které padlo na přelomu roku. Rada města a 

posléze též zastupitelé souhlasili, aby místo potravinářského obchodu, který poslední léta 

jen živořil,  zde byl napříště autosalon Škoda. Město nebylo majitelem objektu, tím je 

Česká správa nemovitostí a.s.

* Poslední minuty starého roku měli Turnováci opět možnost oslavit společně, po 
roční přestávce byl vstup do nového roku 2002 orámován půlnočním 
silvestrovským ohňostrojem. Tuto poslední akci roku 2001 finančně podpořily více než 

dvě desítky turnovských firem a podnikatelů:

Sklostroj Turnov CZ, Barvy Marie Landyšová, Dias Turnov, s.r.o., Dioptra Turnov, 

Duvemaro, s.r.o., Elektrodružstvo,  Hanzl J., Hlavatý - Vojtíšek,  hotely Cleopatra a 

Korunní princ, Kamax. s.r.o., Jiránek Jiří, Kadeřnictví Koťátková, Pneuservis Havel a 

Pneuservis na Výšince, Polpur, s.r.o, Stavebniny Atrius, s.r.o.,  Tranzit servis Matějka - 

Haloun, Velm Turnov, s.r.o., Vladimír Jelínek - Dřevovýroba, Vyvaplast, s.r.o., Zikuda 

František. Toto sponzorství pomohl organizačně zajistit především samotný realizátor celé 

akce Zdeněk Pohl z Daliměřic. 

* V úterý 15. ledna zasedli k obrazovkám televize NOVA i její skalní odpůrci, alespoň 
ti z Turnova. Všichni byli zvědaví, jak si povede městský zastupitel dr. Otto Jarolímek 

v soutěži „Chcete být milionářem“. Odhadem se v samotném Turnově mohla sledovanost 

pohybovat nejméně na úrovni 70%! Ottovi Jarolímkovi jsme drželi palce! Škoda, že není 

vášnivým čtenářem polské literatury a neodnesl si víc než jeden a čtvrt milionu. 

*  V lednu spustilo Město Turnov plnou verzi zpravodajského systému TurnovOnline 
– Zprávy. Přístup do systému byl nabídnut nejen městským organizacím, ale většině 

organizací, které se podílejí na pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských 

akcí nebo které jsou aktivní v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem systému 

TurnovOnline – Zprávy je vytvoření jednotného otevřeného informačního zdroje pro 
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Turnov. Všichni uživatelé mohou systém používat jako základnu pro svoji další informační 

činnost. Město Turnov plánuje, že tento systém bude fungovat jako základní součást 

informačního systému pro turisty a prezentace turnovské kultury a sportu.

Stránky pro veřejnost se nacházejí na adrese http://www.turnovonline.cz/. 

* Jednání o výstavbě nové Střelnice probíhalo přes rok. Právě nyní byl ohlášen vítěz 

výběrového řízení na stavbu. Přes poměrně značné výhrady ve výběru hodnotících kriterií 

a jejich významových vah, se na dvou vyrovnaných prvních místech (vyrovnanost těchto 

hodnocení bylo až neuvěřitelná) umístily firmy: l. Regionální stavební Liberec a Metrostav 

a.s. Praha. Konečné rozhodnutí tedy musela učinit Rada města Turnova. Ta dala přednost 

ekonomické výhodnosti nabídky Metrostavu (nejnižší nabídková cena, nižší téměř o 10 

milionů korun). Se zahájením rekonstrukce a dostavby Střelnice se počítá na přelomu 

února a března 2002. Celá stavba by měla být ukončena do léta 2003 a slavnostní 

otevření by mělo proběhnout první zářijový týden téhož roku.

* Ředitelka Okresního muzea Českého ráje PhDr. Vladimíra Jakouběová ohlásila 
přes média záměr, v souvislosti s neutěšeným stavem Dlaskova statku a faktem, že 

turnovské muzeum je na Dlaskově statku pouze v nájmu a tedy svůj pobyt zde nemá 

nikdy definitivně jistý, možnost vybudovat na jiném příhodném místě ve městě, nejlépe 

někde blízko muzea, novou roubenou stavbu, kde by se mohly konat výstavy a akce 

s národopisnou, brusičskou a šperkařskou tematikou a objekt by byl navíc v majetku 

muzea, resp. jeho budoucího zřizovatele (patrně jím bude Liberecký kraj). Nová roubená 

stavba by navíc mohla být volnou kopií té, která stávala na rohu Havlíčkova náměstí tam, 

kde je dnes budova Telecomu.

* V lednu bylo realizována úprava možností parkování v ulici 28. října. Ve směru dolů 

od nemocnice až po Havlíčkovo náměstí již nelze vozidlo zaparkovat u krajnice. Ve směru 

nahoru parkovat i nadále lze až po úroveň pečovatelského domu.

* Když před několika týdny hrozil anonym, že v prostorách II. základní školy v ulici 
28. října je uložena bomba a škola byla evakuována, vypadalo to opravdu vážně. Nyní 

policisté oznámili, že telefonujícím byl 14 -letý žák školy, který prý bál písemky z chemie!
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* Od ledna platí dvoje poznávací značky. Počínaje rokem 2002 budou motorová vozidla 

dostávat nové poznávací značky, které budou obsahovat jedno písmeno – v našem 

případě „L“ jako Liberecký kraj – a kombinaci čísel. Staré značky okresu zůstávají 

v platnosti.

* Na přelomu roku se začalo s vybíráním poplatků za parkování na Havlíčkově 
náměstí, kde jsou instalovány dva parkovací automaty. Za první hodinu stání řidič 

zaplatí 5 Kč, za dvě hodiny 15 Kč a za každou započatou další hodinu 30 Kč. Placená 

doba je od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 12 hodin  (důvodem 

opatření i cenového rozpětí je větší frekvence zde odstavených aut). 

* Přesně za rok, tedy od ledna 2003, by Turnov měl být obcí s rozšířenou působností 
státní správy (pověřenou obcí), kterou bude vykonávat nejen pro své občany, ale i pro 

občany ostatních obcí ve svém spádovém území.

Přehled budoucích možných spádových obcí: Čtveřín, Frýdštejn, Hrubá Skála, Jenišovice, 

Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Koberovy, Kobyly, Ktová, Lažany, Líšný, Loučky, Malá 

Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, 

Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko p. 

Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, 

Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov. Obyvatel území je zhruba 32 tisíc.

* ZÁPIS do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2002/2003 se konal v pátek 18. 
ledna 2002. v době do 10 do 17 hodin v budovách I. Základní školy, ul. Alešova, II. 

Základní školy, ul.28.října, III. Základní školy, ul. Žižkova, IV. Základní školy, Mašov.

Zapsány byly děti, které se narodily do 31. srpna 1996. Děti, které dovrší 6. rok věku v 

době od 1. září do konce kalendářního roku 2002, mohou být výjimečně přijaty do školy, 

požádají-li o to jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně 

i duševně vyspělé. 

* V lednu byly technickými službami oznámeny ceny v odpadovém hospodářství 
pro první pololetí roku 2002. Díky novému odpadovému zákonu nařízeno vybírat vyšší 

poplatek za uložení odpadů na skládkách. Souběžně se zdražením skládek zdražila také 

spalovna v Liberci. Ta, díky konkurenci skládek, odpad likviduje hluboko pod cenou a na 

jakékoli zvýšení cen skládek reaguje obdobně. V důsledku tohoto cenového navýšení byl 
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schválen radou města ceník, kde jsou oproti loňsku ceny zvýšeny zhruba o 10%. Ceny za 

likvidaci odpadů:  Jednorázová známka, odpadový pytel - 40 Kč, smlouva na vývoz každý 

týden - 650 Kč, smlouva na vývoz jednou za 14 dnů - 365 Kč, smlouva na kombinovaný 

vývoz - 570 Kč. 

* 31. prosince 2001 skončila platnost občanských průkazů typu „knížka“, ve kterých 
není vyznačeno státní občanství České republiky. V případě, že v občanském průkaze 

je státní občanství vyznačeno, průkaz i nadále platí. Žádost o vydání nového občanského 

průkazu může občan podat v případě Turnova na matričním úřadě v budově radnice. 

Doba vydání nového průkazu je do třiceti dnů.

* I pro rok 2002 platí na území okresu tzv. solidární systém úhrady ztráty z provozu 
linkové dopravy ČSAD s tím, že každá obec bude hradit 125 Kč na jednoho svého 

obyvatele za jeden kalendářní rok. Okresní úřad Semily uhradí za tzv. základní dopravní 

obslužnost přes 19 mil. Kč.

* V sobotu 26. ledna se na výroční valné hromadě v Sedmihorkách sešli členové 
Spolku rodáků a přátel Turnova. Spolek má skoro čtyři stovky členů, když kromě 

Turnovských jsou aktivní také přátelé z pražské pobočky a spolek má i několik 

významných členů v zahraničí. V loňském roce bylo „rodáky“ uspořádáno několik 

zajímavých besed, zasazen Strom milénia v parku a konalo se několik vlastivědných 

výletů. Spolek vydává také svůj vlastní časopis „Náš Turnov“. Mezi významné hosty 

setkání v Sedmihorkách patřili minulí a současní politici, zástupci města a Nadace B. J. 

Horáčka Českému Ráji. A byl to právě předseda správní rady nadace František Horáček, 

který z rukou nejstaršího člena spolku, 96-letého Ladislava Posnera, získal čestné 

členství. Druhé čestné členství spolku bylo uděleno známému turnovskému výtvarníkovi 

Zbyňku Sukovi. V letošním roce se „rodáci“ chtějí soustředit hlavně na besedy pro 

veřejnost a zahájení prací na publikaci o významných osobnostech našeho města.

* Sociální odbor MěÚ evidoval k 31. lednu t.r. celkem 98 žádostí o umístění do 
nového domova důchodců, který se staví v ulici 28. října (59 žádostí je přímo od 

obyvatel Turnova). Žádosti jsou přijímány průběžně i nadále. V dubnu a květnu t.r. bude 

probíhat první kolo tzv. sociálního šetření, rozhodnutí o přijetí budou vystavena sociálním 

odborem MěÚ do 31. července t.r. pro celkem 69 obyvatel, když dvě místa budou 
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ponechána pro krizové případy, které se mohou do otevření domova ještě nastat. Výběr 

žadatelů provede sociální komise na základě sociálních šetření a kriterií schválených 

radou města. Ta již stanovila, že při přijetí klientů do domova důchodců s trvalým 

bydlištěm mimo Turnov, bude Město Turnov požadovat u příslušných obcí jednorázový 

příspěvek na úhradu investičních nákladů ve výši 50 tis. Kč a uzavření smlouvy o 

příspěvku na úhradu provozních nákladů, které nepokryje platba obyvatele a státní dotace 

na lůžko, před vydáním rozhodnutí o přijetí. Termín začátku stěhování obyvatel je 

předpokládán na 1. září t.r.

* Na mediální scéně města došlo na přelomu roku k vyhrocené situaci v otázce 
Regionální televize Turnov. Rada města na svém říjnovém jednání (2001) uložila 

vyhlásit výběrové řízení (VŘ) na zabezpečení celoplošného televizního vysílání na území 

Města Turnova. Důvodem pro toto rozhodnutí byly mimo jiné povinnosti vyplývající ze 

znění zákona o zadávání veřejných zakázek a přijaté směrnice úřadu. Cílem VŘ bylo v 

dostatečném časovém předstihu najít partnera pro spolupráci v roce 2002 a dále.

RM nevylučovala možnost dohody na delší než dvouleté období a současně konstatovala, 

že k uzavření této zásadní a veřejností sledované smlouvy, je potřebné pomocí VŘ 

vyjasnit skutečnosti vlastnictví zařízení, licenčního řízení, varianty finanční náročnosti, 

aktuálnost, způsob vysílání apod. Výběrového řízení se současný provozovatel RTT 

(Aspera Praha) nezúčastnil. Do stanoveného termínu obdrželo Město Turnov dvě nabídky 

a jedno oznámení o důvodu neúčasti. Nabídky zaslala firma Genus TV a.s. a pan Jaroslav 

Stuchlík z Turnova. Obě však byly vyloučeny z účasti v soutěži pro nepředložení 

kvalifikačních předpokladů (firma Genus) a pro nesplnění požadovaného zadání (p. 

Stuchlík). Aspera TV Praha, současný provozovatel RTT, zaslala pouze oznámení o 

neúčasti ve výběrovém řízení.  „Pokud bychom chtěli od ledna 2002 zachovat vysílání 

RTT, museli bychom přistoupit k nestandardnímu řešení,“ uvádí ve svém 

shrnujícím písemném materiálu pro HOT starosta Milan Hejduk. Podle něho by první 

nestandardní řešení mohlo pouze na omezenou dobu (půl roku apod.) prodloužit smlouvu 

dnešní, druhou variantou je oslovit v rámci VŘ na základě příslušného paragrafu pouze 

firmu Aspera TV, ale asi také na přechodnou dobu - patrně maximálně na jeden rok. 

Na toto téma se sešlo na přelomu roku také mimořádně zastupitelstvo, které konstatovalo, 

že je obecný zájem na poskytování informací prostřednictvím televize. V případě, kdy 

výběrové řízení na poskytovatele tohoto vysílání skončilo fiaskem, měla by rada města 
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v nejbližší době připravit pravidla tzv. grantového řízení s tím, že objem finančních 

prostředků v grantu bude schválen v rozpočtu na rok 2002. 

* Od ledna může vždy poslední neděli v měsíci každý občan, bydlící na sídlištích 
Výšinka, u nádraží, Patočkovo sídliště, sídliště na Přepeřské a v sídlišti na 
Daliměřicích odložit svázaný odpadový papír u kontejneru na komunální odpad. 
Občané z jiných čtvrtí Turnova, mající zájem o svoz papíru, musí zkontaktovat technické 

služby. Sběrné místo pro čtvrti mimo sídliště bude vždy označeno tabulkou „Sběr papíru“. 

Papír lze odevzdávat na sběrné místo v průběhu celé neděle. Hromadný svoz bude 

probíhat vždy v pondělí, které bude následovat po poslední neděli v měsíci.

KULTURA V     LEDNU 2002 * KULTURA V     LEDNU 2002 * KULTURA V     LEDNU 2002 *   

* V sobotu 5. ledna se uskutečnila premiéra hry Turnovského divadelního souboru 
s názvem FANDO A LIS - Absurdní drama známého španělského autora Fernardo 

Arabbala, patřící do série aktovek, z nichž nejznámější je často hraný Hřbitov aut. Hrají: K. 

Zajícová, I. Kobosilová, P. Christov, M. Kubas a J. Chundela. Hudba Martin Hybler, režie 

Jaroslav Šilas Stuchlík.

* V pátek 11. ledna se v divadle uskutečnil křest nového CD "Opojení hudbou" zdejší 

skupiny CITADELA.

* V středu 30. ledna se konal v divadle tradiční KONCERT UČITELŮ ZUŠ.

* Ve čtvrtek 31. ledna Turnovské divadelní studio uvedlo hru BYLO NÁS 5+5. Šlo o

slavnostní představení u příležitosti 30. reprízy inscenace Karla Poláčka, která měla 

premiéru na jaře roku 1999 a dosáhla na amatérské poměry velkého počtu repríz v mnoha 

městech i na přehlídkách.

* Až do 31. ledna byla v muzeu výstava HEJBLATA NEJEN PRO DĚTI. Šlo o výstavu 

pořádanou ve spolupráci s prodejnou "U krále železnic", doplněnou o exponáty ze sbírek 

soukromých sběratelů a obrázky žáků Zvláštní školy v Turnově a malých návštěvníků 

muzea. 
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* Do 14. března je v muzeu výstava VRÁNA LETÍ, NESE DĚTI. Je to výstava věnovaná 

obřadům a obyčejům, spojeným s narozením dítěte, křtinami, úvodem a s obdobím 

bezstarostného dětství. Expozici doplňuje v historii muzea poprvé prezentovaná kolekce 

dětských dobových textilií a hraček lidového a městského prostředí 19. a 20. století, 

obohacená o sbírky Náprstkova muzea v Praze, Muzea a Pojizerské galerie v Semilech, 

Krkonošského muzea v Jilemnici a soukromých sběratelů.

* V městském kině se v lednu hrály například tyto filmy: DIVOKÉ VČELY - nová česká 

hořkosladká komedie o citové izolaci mladých lidí ze zapadlé vesničky kdesi na severu 

Moravy. MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO - rodinná komedie s 

koprodukční účastí čínských partnerů. OTESÁNEK - český groteskní horor o nevinném 

kusu dřeva, který se proměňuje v obrovské dravé monstrum. NACHOVÉ PLACHTY - 

celovečerní dokument M. Janka na motivy literárních textů, zejména novely A. Grina 

Nachové plachty a představení Divadla bratří Formanů. 

POČASÍ V     LEDNU:   

* 2. ledna  - v noci a přes den se od severu přes město přehnala vichřice. Rychlost větru 

se pohyboval v nárazech kolem 100 km/hod., na hřebenech hor až kolem 160 km/hod. 

Vítr naštěstí nezpůsobil velké škody na majetku. Přesto trval vyhlášený kalamitní stav, 

především v důsledku závějí. Některé vedlejší silniční tahy jsou téměř nesjízdné. Vlakové 

spoje v těchto kritických dnech nabírají často až několikahodinových zpoždění. 

* 4. až 6. ledna 2002 - Turnovsko opět postihují třeskuté mrazy. Teploty se pohybují kolem 

-2O°C, na otevřených prostranstvích v údolích až do -24°C . 

* 7. ledna 2002 -  konečně se počasí zklidňuje, teploty se pohybují postupně kolem nuly, 

nefouká silný vítr a nesněží.
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ÚNOR 2002 * ÚNOR 2002 * ÚNOR 2002 * ÚNOR 2002

* Ani silné mrazy, které panovaly na přelomu roku, by neměly ohrozit termín 
dokončení stavby domova důchodců v ulici 28. října. V části jednoho z objektů již 

funguje vytápění, a tak se dělníci firmy Konstruktis Novostav Praha soustředili při nepřízni 

počasí právě sem. Hotovo by mělo být do konce letošního června. První, z celkem 71 

obyvatel domova, by se sem měli stěhovat na konci léta. Žádosti o umístění přijímá Odbor 

sociálních věcí MěÚ, sídlící ve Skálově ulici. Stavba je financována převážně ze státního 

rozpočtu, přispívá ale také i město.

* Ve čtvrtek 21. února byla podepsána rámcová smlouva o spolupráci mezi 
německým městem Niesky, polským Jaworem a Turnovem. V Německu ji osobně 

podepsali všichni starostové. V prohlášení ke smlouvě se praví, že všichni vrcholoví 

představitelé měst budou usilovat o vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými institucemi, 

spolky, občany a zejména mezi mládeží. Smlouva je podepsána na tři roky, v případě, že 

půl roku před jejím vypršením některé město neprojeví zájem z dobrovolného svazku 

vystoupit, bude automaticky prodloužena. 

* V průmyslové zóně Ohrazenice vše spěje do finále. Na stole je nejen dohoda se 

zdejšími podnikateli Šálkem a Kousalem, ale na obzoru se objevili dva movití zájemci na 

koupi pozemků v části, které patří městu. V obou případech jde o investice v řádu 

stamilionů korun, cena za jeden metr čtvereční by měla být 500 Kč, jedna z firem dokonce 

nabídla příspěvek na dovybudování inženýrských sítí. A tak zde možná zanedlouho bude 

stát závod na výrobu komponentů a.s. Škoda, které z Turnova poputují přímo na montážní 

linku v Mladé Boleslavi. Ve druhém případě půjde o specializovanou šroubárenskou 

výrobu. 

* V tomto měsíci bylo oznámeno, že v novém autosalonu na Výšince (bývalá 
samoobsluha potravin) se auta budou prodávat asi od března. Firma Cartec Mladá 

Boleslav tu provádí drobné stavební úpravy. Zákazníkům zde bude poskytován záruční a 

pozáruční servis, připravena je „lahůdka“ ve formě prodeje předváděcích vozů, které prý 

nenabízí leckterý prodejce. 
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* Celkem 15 firem se ucházelo o stavbu smuteční síně, která má vyrůst ve spodní části 

Mariánského hřbitova. Nabídky byly v rozmezí od 36 do 53 milionů korun. Definitivní vítěz 

bude znám patrně v polovině února. Stavět by se mělo začít letos v dubnu, resp. květnu. 

Hotovo může být ještě letos, to protože i to některé firmy ve svých nabídkách uvádějí, 

reálnější je ale spíš polovina příštího roku. Provozovatel smuteční síně by měl být znám 

v nejbližších měsících, rada města již vyhlásila výběrové řízení. Na stavbu smuteční síně 

bude 20 miliony korun přispívat Nadace B. J. Horáčka Českému Ráji, zbytek musí doplatit 

město ze svého rozpočtu, když na této částce se bude moci podílet také budoucí 

provozovatel a další městské organizace. 

* Město uvažuje o zbudování parkovacího domu na Výšince. Pro deník MFDnes 

(vyšlo 6. února) to řekl starosta Hejduk. „Na sídlištích je situace s parkováním dokonce 

ještě tíživější než v centru. O projektu parkovacího domu proto uvažujeme pro sídliště 

Výšinka – tam by mohl vzniknout z bývalé uhelné kotelny. Do rozpočtu se ovšem zatím 

tento projekt nevešel,“ řekl mj. starosta Turnova MFD.

* Hlavní poštovní úřad na náměstí Českého ráje je nyní otevřen o jednu hodinu déle, 
tedy až do 18 hodin. Zároveň ale byla posunuta hodina zahájení provozu na 8 hodinu 

ranní. 

* Zhruba 6 milionů Kč ze státního rozpočtu by mělo být letos poukázáno na 
dokončení areálu III. ZŠ v Žižkově ulici. Půjde zejména o úpravu zadního traktu 

(zbourání bývalých koníren), stavbu nového plotu, konečnou úpravu pozemku a výstavbu 

šaten v suterénu školy. 

* Ve středu 27. února t.r. kolem deváté dopoledne došlo v Turnově v Nádražní ulici 
k loupežnému přepadení zlatnictví. Do prodejny vstoupili dva nemaskovaní muži, kteří 

přinutili 25letou prodavačku k vydání zlatých šperků v hodnotě zhruba 300 tisíc Kč. Jeden 

z pachatelů dostal pravděpodobně v průběhu přepadení strach a z prodejny utekl. Druhý 

lupič, který byl ozbrojen pistolí, spoutal prodavačku lepící páskou, vzal šperky a 

z prodejny odešel.

* Už 10. ročník vyhlašování sportovní ankety „Nejlepší sportovec města Turnova 
uplynulého roku“ byl naplánován na čtvrtek 21. února od 18 hodin do sálu Šperkárny ve 
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Skálově ulici. Tradice byla založena v roce 1992 z iniciativy tehdejších funkcionářů TJ 

Turnov. Za 10 let se do ní zapojili prakticky všichni přední sportovci Turnova a nejbližšího 

okolí. Z historického přehledu lze snadno vyčíst, kterým sportům se v Turnově daří. 

Každoročně je vyhlašován nejlepší jednotlivec, nadějní mladí sportovci, družstva, trenéři a 

úspěšné akce. Současně je vedena i kronika sportovních osobností, tzv. „Zlatá kniha 

turnovského sportu“, kde defiluje již více než 100 jmen poválečné sportovní historie 

našeho města. Setkání tradičně moderoval Karel Štrincl za pomoci Aleše Resslera, hrál 

Jazz Kvintet Pepy Uchytila, akci pořádá Sportovní rada Města Turnova spolu se 

sportovními kluby, organizačně vše zajišťuje Středisko pro volný čas. Z výsledku 

hlasování 37 členné odborné poroty vyšli ti nejlepší. A bylo z čeho vybírat, vždyť Turnov 

má v roce 2001 opět nové mistry Evropy, atleti zopakovali úspěch v extralize, ve městě se 

konaly desítky zajímavých sportovních akcí. Zvítězit ale může jen jeden, poděkování však 

patří všem, kteří se snaží o dobrou propagaci našeho města a sportu zvláště. 

Nejlepším sportovcem Turnova roku 2001 se stal Jakub OMA z TJ Turnov, oddíl 
radiového orientačního běhu (získal zlatou a stříbrnou medaili v jednotlivcích na ME ve 

Francii – poprvé v kategorii mužů! a přidal k ní ještě zlatou a stříbrnou medaili 

v družstvech). Na druhém místě skončila jeho sestra Michaela OMOVÁ z téhož oddílu, 

třetí je Dušan KRÁL, mladý, nadějný kladivář z AC Turnov. Nejlepším družstvem roku 

2001 se stali atleti z AC TURNOV (za 3. místo v extralize), druhé byly ženy z TJ Sokol, 

oddíl stolního tenisu a třetí je družstvo judistů – dorostenců z TSC Turnov. Trenérem roku 

2001 se stal Filip STÁREK z TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, druhý je Mirek REICHL, 

trenér mladších žáků AC Turnov, třetí skončil Petr JELÍNEK sen., trenér mládeže 

radiového orientačního běhu TJ Turnov. Sportovní akcí roku 2001 je III. ročník Memoriálu 

L. Daňka (AC Turnov). Sportovní nadějí uplynulého roku do 16 let se stal Ondřej HOLAS z 

TJ Turnov, oddíl orientačního běhu (mistr ČR dorostenců a šestý na ME dorostu!).

* Ve středu 6. února se v městském kině konalo slosování soutěže ve sběru 
umělohmotných PET lahví. Celkem bylo za první pololetí školního roku 2001/2002 

dětem vydáno 24 796 losů! (1 los = 10 PET lahví a stejný počet Tetra pakových obalů, 

resp. 10 monočlánků.) V pořadí škol byli nejúspěšnější žáci z Mašova (v průměru na žáka 

18,88 kg). Celkem se ve čtyřech zdejších základních školách soutěže zúčastnilo 2 262 

dětí. Sponzory bylo do soutěže věnováno 822 drobných a 24 hlavních cen (stan, 

koloběžky, kolečkové brusle apod.). Vlastní losování probíhalo v městském kině za 

asistence počítače a bedlivého „dozoru“ soutěžících. Přímo v sále bylo přítomno 10 
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výherců. Soutěž ve sběru tříděného odpadu proběhla také ve druhém pololetí tohoto 

školního roku, vyhodnocení, resp. losování je naplánováno na červen. 

* Necelá stovka lidí podepsala petici, ve které žádali zákaz technopárty ve starém 
kině na Trávnici. Ta se nakonec konala v noci z pátku 15. na sobotu 16. února. Lidé se 

obávali zejména velkého hluku a vandalismu podnapilých a často také při podobných 

akcích zfetovaných mladých lidí. Organizátoři petice jednali opakovaně s radnicí a policií, 

prosadit zákaz akce se jim však nepodařilo. Budova starého kina je v soukromých rukou a 

my nemáme důvod houseparty zakázat, až kdyby se něco stalo, byla nejčastější odpověď. 

Nepomohl ani argument, že budova je v havarijním stavu s nevyhovujícím sociálním 

zařízením, přičemž přijet by mělo až 1 500 mladých lidí! Prostory starého kina byly ten 

večer otevřeny pro příchozí již v 19 hodin, okolo 21. hodiny stěny kina duněly rytmy 

techna a do sálu se začalo trousit víc –náctiletých. Nakonec na akci dorazilo zhruba 700 

mladých nadšenců dunivé muziky. Podle vyjádření policie během celé noci nedošlo 

k vážnějšímu incidentu, a tak nakonec byl nejhorší hluk a velké množství aut, která 

přilehlé okolí starého kina křižovala, a zaneřáděný parčík před divadlem (skromné 

záchodky v kině pro několik set lidí nestačily). 

KULTURA V     ÚNORU 2002 * KULTURA V     ÚNORU 2002 * KULTURA V     ÚNORU 2002 *  

* V pátek 15. února vystoupil v divadelním Alternativní klubu SVATOPLUK KARÁSEK. 
Tento evangelický duchovní je bezesporu charismatickou osobností a vyzrálým 

muzikantem. Kromě vlastní tvorby zazněly i Karáskem otextované spirituály a gospely.

* Turnovský Big Band a Jazz Kvintet Turnov připravili 3. ročník TURNOVSKÝCH 
JAZZOVÝCH HODŮ na pátek 22. února. 

* 5. ročník divadelní přehlídky MODRÝ KOCOUR 2002 se konal od pátku 22. do neděle 

24. února. Modrý kocour je přehlídkou soutěžní, z turnovského krajského kola pouze 

jeden soubor může postoupit přímo na celostátní Šrámkův Písek. Z deseti představení to 

podle odborné poroty vyhráli amatérští herci ze souboru Igdyž z Kolína. Pro nás je 

příjemné, že jako další dva soubory porotci doporučili liberecké Krátké a úderné divadlo a 
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turnovský Ateliér T 55 s hrou Fando a Lis. Přehlídka byla mezinárodní, když jako hosté 

přijeli herci divadla Surya z polského Jaworu.

* V sobotu 23. února se v ulicích města uskutečnil MASOPUST. Akci pořádalo Okresní 

muzeum Českého ráje. O masopustní rej a dobrou náladu se postaral folklórní soubor 

DUPÁK z Hradce Králové. Setkání masek a zájemců o masopustní veselení bylo na 

náměstí Českého ráje v Turnově ve 14 hodin, odtud se průvod vydal k muzeu, kde byla 

připravena další veselá vystoupení souboru Dupák a tradiční masopustní občerstvení – 

masopustní koblihy, pečené sele a klobásy.

* Vyhlášení výsledků 14. ročník MEZINÁRODNÍHO BIENÁLE KRAJINÁŘSKÉ 
FOTOGRAFIE ZEMSKÝ RÁJ se uskutečnilo v sobotu 2. února v galerii fotoklubu Safír 

v muzeu. Šlo o výstava prací ze soutěže pořádané fotoklubem Safír, které se zúčastnilo 

celkem 62 autorů ze tří zemí Evropy. Celkem na adresu pořadatelů přišlo 501 (!) fotografií. 

V kategorii A (Chráněná území a národní parky světa) si hlavní cenu odveze Zdeněk Lín 

z Liberce, v kategorii B (Životní prostředí) patří prvenství Stanislavu Domanskému 

z Kroměříže.

* TEENAGER´S OPEN EVENINGS. V prostorách Střediska pro volný čas v Husově ulici 

byla ve středu 20. února zahájena možná nová tradice pro mladé. Každou středu tu může 

veřejně vystoupit kdokoli. Jde o jakousi arénu nápadů, kolbiště pokusů, prostě prostor pro 

představení oněch kdesi dřímajících literátů, dramatiků, hudebníků, recesistů, výtvarníků 

ad.

* Městské kino v únoru hrálo mj. tyto filmy: MONTY PYTHON - SMYSL ŽIVOTA - 

komedie plná originálního anglického humoru skupiny Monty Python „osvětlující smysl 

života od početí po smrt“; TMAVOMODRÝ SVĚT - přátelství mladých mužů v uniformách 

československých stíhačů RAF; DENÍK BRIDGET JONESOVÉ ad. 

* Vrcholem únorové kulturní nabídky byla TURNOVSKÁ PECKA - slavnostní setkání a 

zamyšlení přátel turnovské kultury nad výsledky roku 2001 s vyhodnocením a předáním 

ceny Ladislava Petrnouška, za nejlepší divadelní výkon roku, ceny za nejvýraznější 

kulturní počin a kulturní osobnost roku 2001. Předání ocenění se konalo v prostorách 
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městského divadla. Celkem se na Turnovskou pecku, tedy kulturní počin roku, sešlo 32 

nominací a 29 nominací bylo v kategorii Osobnost roku. Z toho vznikl návrh nominací 

(v abecedním pořadí): 

NOMINACE NA TURNOVSKOU PECKU 2001 - Folková poetika 2001  - setkání 

hudebníků a milovníků poezie; Hlasy a ohlasy Turnovska; Instalace betléma v kostele sv. 

Matěje na Hruštici; Interpretační dílna mladých hudebníků v rámci hudebního festivalu 

Dvořákův Turnov a Sychrov; Jazzové podvečery v Maškovce; Knižní publikace Turnov – 

reprezentační kniha o městě Turnově; Kulturní léto 2001 – série prázdninových kulturních 

pořadů; Modrý kocour 2001 – divadelní přehlídka; Neformální jazzový festival 2001; 

Rekonstrukce domu A. Marka Na Sboře; Staročeské trhy 2001; Sláva Barokní Čechie – 

série koncertů, výstav a přednášek; Turnovské babí léto 2001 – hudební festival; Vánoční 

koncerty PS Antonín Dvořák, TOS a hostů. 

NOMINACE NA OSOBNOST ROKU 2001- Halama Ondřej, Mgr.; Jakouběová Vladimíra, 

PhDr.; Kordová Eva; Kotek Jaroslav; Maierová Hana, PhDr.; Solovjev Jan, ak. mal.; 

Vybíral Jan; Záruba Petr; Žatečka Václav, ak. mal.

Laureáty se stali: 

Osobností roku 2001 se stala Eva Kordová, „civilním“ povoláním knihovnice, jinak ale 

též zdatná konferenciérka, hostitelka a hlavně člověk, který dokáže plnými hrstmi rozdávat 

dobrou náladu, pokoj a mír v duši… Cenu za nejvýznamnější kulturní počin v uplynulém 
roce, Turnovskou pecku 2001, obdržel pan nakladatel Bohumil Jakoubě (na spodní 

fotografii), který ve spolupráci s městem vydal úspěšnou knihu „Turnov – Český ráj“. Cenu 
Ladislava Petrnouška pro nejlepší herecký výkon v loňském roce dostal Lukáš 
Špetlík za roli Zilvara ve hře Bylo nás pět. Tuto jedinou cenu vyhlašují sami zdejší 

divadelníci, o zbylých oceněních podle známého klíče rozhodují kulturní osobnosti našeho 

města.

POČASÍ V     ÚNORU:  

* Lednové kruté mrazy byly vystřídány na přelomu měsíců nezvykle vysokými 
teplotami. Padaly rekordy a denní teploty se nezřídka pohybovaly až kolem +15°C nad 

nulou. 
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* Jizera opět hrozila vylitím na konci letošního ledna a v polovině února. Nejdříve 

bylo sněhu po kolena, potom náhlá obleva a počasí jako na jaře. Nejvážnější situace byla 

v noci z 28. na 29 ledna. Jizera kulminovala zhruba mezi jednou a druhou hodinou ranní 

v úterý 29. ledna. Jen pár centimetrů chybělo, aby se rozlila z břehů. Potom začala voda 

opadat, nebezpečí bylo zažehnáno. Situace se v podstatě opakovala v úterý 12. a ve 

středu 13. února. Již v úterý ráno ve tři hodiny po půlnoci byl vyhlášen II. stupeň 

povodňové aktivity, hladina řeky kulminovala ten den v poledne a ještě jednou hodinu před 

půlnocí. II. stupeň byl zrušen až ve středu 13. února v 15 hod. Jizera opustila mírně své 

břehy v Dolánkách v okolí jezu, městem se voda hnala zároveň s břehy, aby se zase 

rozlila pod Turnovem ve Svijanech aj. K vážnějším škodám na majetku nedošlo.

* V polovině měsíce se ochladilo, počasí ve vyšších polohách dostalo opět zimní 

charakter.

* Ve dnech 27. a 28. února se přes město přehnaly dvě výrazné atmosférické 
poruchy. Ta první byla v dopoledních hodinách doprovázena větrem v nárazech o 

rychlosti až kolem l00 km/hod a následně krátkým přívalovým deštěm s krupkami, druhá 

se nad město přihnala od západu 28. února odpoledne a kromě silného větru se objevil 

déšť se sněhem a krupky. Naštěstí se to vše obešlo bez vážnějších škod v naší lokalitě, 

ovšem jinde v Čechách (Plzeňsko, Náchodsko) byly škody značné. Větrné poryvy zde 

měly náznak tornáda a zanechaly za sebou spoušť i obětˇna životě. 
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BŘEZEN 2002 * BŘEZEN 2002 * BŘEZEN 2002 

* Od počátku března vychází v Turnově nová tiskovina – Deník Pojizeří. Periodikum 

je součástí vydavatelství Vltava-Labe-Press, patřící německému majiteli z Pasova. 

Šéfredaktorem novin, vycházejících šestkrát týdně, je Radim Pochop, redaktory Zdena 

Humenská, Jan König, František Horčička, Oldřich Tomášek, Eva Hoření a Pavel Matys. 

Sídlo redakce je v Sobotecké ulici čp. 455 (vedle Sklenářství Macoun).

Kromě Deníku Pojizeří na území města vycházejí ještě týdeník Pojizerské listy (vydavatel 

Omikron s.r.o.) a měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska (vydavatel KC Turnov s.r.o.).

* V úterý 19. března t.r. rozhodla Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
o tom, že reforma veřejné správy bude pokračovat. Celkem 78 okresních úřadů, 

vytvořených před dvaačtyřiceti lety, zanikne. Jejich práci převezme 194 tzv. pověřených 

obcí třetího stupně. Lidé tak budou mít k úřadům blíž. Opozice (hlavně ODS) sice namítá, 

že reforma bude příliš drahá, vládní sociální demokraté však spolu s Koalicí pokračování 

reformy prosadili. Nový zákon musí ještě schválit senát a podepsat prezident. 

K podstatným změnám došlo na samém závěru schvalovacího procesu v našem kraji, kde 

byl počet pověřených obcí rozšířen o Železný Brod a Varnsdorf. Spolu s nimi jsou to ještě: 

Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald 

a Turnov. Právě zařazení Železného Brodu do „klubu“ pověřených obcí může našemu 

městu přinést starosti. Do jeho spádového území s více než 30 tisíci obyvateli totiž dosud 

patří také Frýdštejn, Koberovy, Líšný a Malá Skála. A právě občané z těchto obcí se musí 

v co nejkratší lhůtě rozhodnout, ke komu vlastně chtějí patřit. K nám nebo k Železnému 

Brodu? Zmíněné obce pokynem ministerstva vnitra mají lhůtu k vyjádření do 30. dubna. 

Potom bude vyhláška upravena, schválena, vydána a území spádových obcí přesně 

vymezeno. Termín je do poloviny května.

*  V rozpočtu města na tento rok je vyčleněno celkem 15 milionů korun na opravy 
městských komunikací. Tato suma je však podmíněna naplněním příjmové části 

rozpočtu, tj. zejména prodejem pozemků v průmyslové zóně Ohrazenice. I v případě, že 

se tyto pozemky neprodají, bylo městskou radou rozhodnuto, že se v částce do 5 milionů 

korun konečně opraví ulice B. Smetany u nádraží v blízkosti silničního průtahu. Tady již 

deset let žijí obyvatelé řadových domků v neúnosném provizoriu. 
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* Město, ve spolupráci se soukromou firmou z Pardubic, připravuje výstavbu 
bytového domu u nádraží v Máchově ulici, resp. nad současným sportovním hřištěm 

Integrované střední školy. Vzniknout by tu s pomocí státní dotace (proto je nutná 

spoluúčast města) mělo 30 bytových jednotek.

* V pátek 8. března se v městské nemocnici uskutečnilo slavnostní předání nově 
zrekonstruovaných prostor rehabilitačního oddělení. To dosud fungovalo v suterénu 

nemocnice v nevyhovujících podmínkách, které neodpovídaly profesní úrovni lékařů a 

sester, ani požadavkům dnešní doby. V rekordních třech měsících prostory opravila firma 

První liberecká stavební, investorem bylo město, celková suma se vyšplhala na čtyři 

miliony korun (z toho 800 tisíc ze svých zdrojů hradila nemocnice, zbytek město 

z rozpočtu). 

* Ministerstvo životního prostředí ČR oznámilo vlastníkům a nájemcům pozemků 
záměr na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Na úřední desce MěÚ 

Turnov byly po dobu 30 dnů uveřejněny základní informace o záměru, návrh nařízení 

vlády a současně na odboru životního prostředí MěÚ k nahlédnutí další materiály - mapy s 

návrhem zón a plán péče. Konečný termín pro podávání připomínek byl 21. březen 2002. 

A protože rozšíření CHKO má i své zaryté odpůrce, kteří v něm spatřují hlavně omezení 

podnikatelských a stavebních aktivit, byly mj. na počátku března vydány ve 13 tisícovém 

nákladu noviny s názvem „Dobrý den“, ve kterých se obyvatelé rozšířením dotčených obcí 

(přímo v Turnově noviny dostali zdarma do schránek lidé z Bukoviny, Dolánek a Vazovce) 

dozví všechny podrobnosti. Například také to, že rozšíření naší „chráněnky“ nemusí být 

nutně hrobem podnikatelských aktivit, ale že naopak lze čerpat prostředky na ekologické 

akce ze zdrojů, o kterých se obcím mimo CHKO může jen zdát! Nicméně - v Mírové pod 

Kozákovem, Malé Skále, Frýdštejně a na Mladějově zatím odpor k rozšíření CHKO mezi 

obyvateli převládá. 

* Schody, vedoucí od Libuňky nahoru směrem k Hlavatici jsou v katastrofálním 
stavu, a ještě hůř je na tom samotná lávka přes říčku. Navíc poslední velká voda 

z konce ledna t.r. zvedla hladinu jinak poklidné říčky natolik, že turisty a našinci hojně 

používanou lávku definitivně podemlela - do jejích vod se částečně poroučel i jeden 

z pilířů. Další provoz by znamenal velké nebezpečí. Přesto zažili obyvatelé horní části 
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Mašova z pod Hlavatice šok. Běží ráno na poslední chvíli do práce nebo na vlak a náhle 

ouha! Lávka je mimo provoz a oni musí až ke stavebninám k silničnímu mostu. Úplně 

nová by mohla být k dispozici před začátkem turistické sezony (oprava si vyžádá asi 700 

tisíc Kč z rozpočtu města).

* Oblíbenost sběrných dvorů nadále vzrůstá. Za rok 2001 zaznamenaly oba sběrné 

dvory (areál TS u zastávky a u nádraží v Pacltově ulici) rekordní návštěvnost - přes 20 

tisíc lidí! Proto byl technickým službám zadán úkol zřídit třetí sběrný dvůr přímo na 

Vesecku. Důvod zřízení tohoto dvora je následující: Uspoří se náklady na přepravu 

kontejnerů ze sběrných dvorů na Vesecko. Velké objemy odpadů, které okamžitě 

zaplňovaly velkoobjemové kontejnery, budou přesměrovány přímo na Vesecko, kde bude 

možno odpad vysypat přímo na plochu bez zbytečného překládání z auta do kontejneru. 

Občanům Malého Rohozce a Bukoviny již nebude nutné provádět jarní a podzimní mobilní 

sběr odpadů, protože budou mít v dosahu sběrný dvůr. Organizace, které doposud svůj 

odpad vozily na sběrné dvory, budou mít možnost jezdit na Vesecko, kde budou mít 

výhodnější cenu za likvidaci. 

Provozní doba sběrného dvora na Vesecku bude od března 2002: Po – Pá  od 7 do 14 

hod.

* Děti, zaměstnanci a rodiče v Dětském centru Sluníčko - speciální škole v Turnově 
pro hendikepované děti - dostali velmi pěkný dárek, který zpříjemní a hlavně usnadní 

pobyt a pohyb imobilních dětí po celém objektu zařízení Sluníčka. Dosud musely sestry a 

rodiče nosit děti po schodech doslova na zádech, a to i několikrát denně. To však už 

neplatí, když se v prostorách centra ve spolupráci s Městem Turnov a firmou Altech s.r.o. 

Bánov podařilo instalovat schodišťovou plošinu v hodnotě 280 tisíc Kč. 

* Původně už v polovině listopadu 2001 měla být znovuotevřena prodejna potravin 
Achát na náměstí. Nebyla. Obchod, dříve provozovaný firmou Český maloobchod, která 

skončila v konkurzu, převzala děčínská firma CS Edeka s.r.o. Podle jejich pracovníků 

jednání o pronájmu tehdy ztroskotala na neúměrně vysokých požadavcích majitele 

objektu. A tak obyvatelům centra a návštěvníkům nezbývalo než chodit jinam. Podle 

posledních informací k dohodě došlo začátkem letošního roku. V polovině února začaly 

práce na úpravách interiéru s tím, že by noví pracovníci byli přijímáni v únoru a ještě na 

začátku tohoto měsíce. Otevřeno bylo nakonec na konci března.
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* Celkem tři miliony korun letos půjdou na opravu tzv. zámečku na Valdštejně, 
poslední zdejší stavbě, která ještě neprošla úplnou rekonstrukcí. Hrad je v poslední době 

opravdovým skvostem Turnovska (jeho branami projde ročně okolo 70  tisíc lidí). 

Zámeček, resp. bývalý hostinec, byl postaven v rámci úprav hradu v 19. století. Oprava, 

se kterou se letos začne, by měla navrátit této stavbě opět důstojný ráz. Uvnitř dojde ke 

změně dispozičního řešení, když výstavní sál se vrátí zpět do prvního patra (to už 

málokdo pamatuje, že tam původně byl), v místech, kde probíhají výstavy nyní a kde byla 

dříve hospoda, bude byt a kancelář správce hradu. Opravena bude střecha, vybudováno 

nové sociální zařízení na místě stávajících kůlen na nádvoří, v předpolí kaple by měla 

vzniknout odpočinková zóna s lavičkami a stánky. Celkově rekonstrukce přijde zhruba na 

osm milionů korun, letos město ze svého rozpočtu vyčlení na I. etapu necelou jednu 

třetinu (očekává se také příspěvek z republikového Programu záchrany architektonického 

dědictví a fondu Phare). Opravy budou probíhat za plného provozu hradu. 

* Vítězem VŘ na stavbu smuteční síně v dolní části Mariánského hřbitova se s 15 
firem stala firma BAK, která se zavázala smuteční síň postavit za 35 milionů korun 

(včetně vybavení to bude dle odhadu celkem 37 milionů). Na stavbu bude přispívat 

Nadace B. J. Horáčka Českému ráji částkou ve výši 20 milionů korun, zbytek, tj. 17 

milionů, musí doplatit město ze svého rozpočtu. Začne-li se stavět již letos na jaře, mohlo 

by se zprovoznění smuteční síně a nového kulturního domu Střelnice uskutečnit ve stejný 

čas – v září 2003. Zatímco ale rekonstrukce Střelnice v těchto dnech již naplno začala, o 

stavbě smuteční síně vzhledem k napjatému městskému rozpočtu rozhodnuto není. 

Situací se zabývali v březnu také radní města. A protože je již známý budoucí možný 

provozovatel smuteční síně – ze zhruba 15 obeslaných pohřebních služeb jediný skutečný 

zájem o provozování potvrdilo turnovské pohřebnictví pana Křeliny – dala rada 

zastupitelům doporučení záměr výstavby smuteční síně schválit. 

Byl to právě fakt 17 milionového doplatku, který zabránil zastupitelům na březnovém 

jednání záměr schválit. Diskuse byla dlouhá a vášnivá. Znovu se o celé záležitosti bude 

jednat na dubnovém zasedání zastupitelstva.

* Při vjezdu do Turnova ze všech hlavních silnic byly instalovány tzv. vítací tabule. 
Ty jsou součástí nového informačního systému, který byl na různých místech města 
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instalován na přelomu roku. Směrovky v podobě tzv. větrníku jsou na všech důležitých 

křižovatkách pěších tras ve městě. 

* Lékárna v Nádražní ulici je nově otevřena také v sobotu (od 8 do 11.30 hod.), když 

otevřeno mají tento den také v lékárně v Hluboké ulici. V lékárně u Nádraží též rozšířili 

pracovní dobu ve všední dny – otevřeno je nyní od 8 do 17 hod. Nepřetržité služby o 

svátcích, víkendech a v noci v turnovských lékárnách nefungují.

* V polovině března se v Praze, ve Slovanském domě, uskutečnilo slavnostní vyhlášení 

výsledků soutěže „Výrobek roku 2002“, kterou organizuje společnost Atoz Event. 

V kategorii vlhčených kapesníků získal nejvyšší ocenění výrobek turnovské 
společnosti Ontex. Podle Daniely Baklíkové z oddělení obchodu a marketingu této firmy, 

je na zmíněném ocenění nejsympatičtější, že se jednalo o soutěž spotřebitelů. A právě ti 

rozhodli o vítězství vlhčených kapesníčků Helen Harper pro děti.

Ontex GZ s.r.o. je součástí velkého průmyslového koncernu Ontex Group, který se 

specializuje na výrobu hygienických potřeb. Firma byla založena v roce 1979 a v 

současné době má zastoupení ve třinácti evropských zemích. Mateřská společnost Ontex 

NV sídlí v Belgii a na českém trhu působí od roku 1993. Firma sídlí v Turnově, celková 

zastavěná plocha výrobních hal na Vesecku je přes 30 tisíc m² a v provozu je 11 

výrobních linek s více než 350 zaměstnanci. Nedávno byla výroba podstatně rozšířena.

* Ve čtvrtek 14. března se konalo u Ústavního soudu v Brně projednávání 
restitučního nároku hraběte Karla Des Fours Walderode. Tato, zejména na Turnovsku 

známá kauza, je v popředí zájmu veřejnosti již celých 10 let. Dodnes není definitivně 

rozhodnuto, zda příbuzní pana hraběte, který přede dvěma lety ve Vídni zemřel, získají či 

nezískají majetek zpět - kromě hruborohozeckého zámku jsou to další nemovitosti a 

pozemky v hodnotě asi tří a půl miliardy korun. Podle zprávy ČTK ústavní soudci 14. 

března zrušili rozsudek Městského soudu v Praze a rozhodnutí Okresního úřadu v 

Semilech, které odmítly vrátit Johanně Kammerlanderové (manželka pana hraběte) 

zámek Hrubý Rohozec. 

„Ústavní soud ale zároveň odmítl návrh na zrušení části zákona, který pozměnil zákon o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Tato novela stanoví,  

že žadatel o restituce majetku nesměl od konce druhé světové války do roku 1990 pozbýt 

československé státní občanství. Karl Des Fours Walderode se však při emigraci v roce 
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1949 československého občanství vzdal, upozornil soudce Pavel Varvařovský,“ stojí ve 

zprávě ČTK. Případ se nyní vrací k novému projednání pražskému městskému soudu a 

semilskému pozemkovému úřadu. Vše se tedy po 10 letech vrátilo na samý počátek… 

* V pondělí 4. března t.r. se uskutečnila schůzka za účasti ředitelů tří nemocnic 
našeho okresu - Turnova (Ing. Sláma), Semil (MUDr. Kalenský) a Jilemnice (MUDr. 

Krtička) - s novým krajským zdravotním radou MUDr. Richtrem. Jediným bodem programu 

byla žádost ze strany zdravotního odboru krajského úřadu na adresu uvedených 

nemocnic o zřízení záchytky pro okres Semily, a to na základě smlouvy. Nabízená dotace 

na tento účel pro náš okres a rok 2002 činí 300 tisíc Kč. Jednání skončilo nezdarem. 

Žádný z ředitelů nesouhlasil s tím, aby tuto činnost za daných podmínek ve svém 

zdravotnickém zařízení provozoval. Za turnovskou nemocnici uvedenou nabídku její 

ředitel jednoznačně odmítl, a to z důvodu nedostatku prostor a potřebného personálu. V 

rámci kraje je zřízení nových záchytek podle zdravotního rady až na semilský okres 

vyřešeno, když okresní nemocnice ve zbývajících okresech s návrhem souhlasily.

KULTURA V     BŘEZNU 2002 * KULTURA V     BŘEZNU 2002 * KULTURA V     BŘEZNU   

* Ve středu 6. března se v divadle uskutečnil komponovaný pořad poezie a hudby k 80. 
narozeninám zdejšího malíře Jana Solovjeva. 

* Od soboty 16. do neděle 17. března se uskutečnil v prostorách městského divadla XII. 

ročník přehlídky loutkářských souborů TURNOVSKÝ DRAHOKAM. Do Turnova přijelo 

celkem devět loutkových divadel (od Jaroměře po Liberec a Nový Bor). Děti ihned po 

zhlédnutém představení za pomoci žetónků hlasovaly, a tak si cenu diváků z přehlídky 

odnesly dva soubory: Čmukaři a pořádající Na Židli. Jako vloni, také letos dostal 

nejpilnější dětský divák marionetu kašpárka (letos se z něho těší Anička Říčařová 

z Turnova). Jednu velkou změnu ale letos přehlídka přece jen měla: poprvé byl 

„drahokam“ současně krajským kolem loutkářské soutěže, nejlepší soubor si proto 

vysloužil přímou nominaci na 51. ročník Loutkářské Chrudimi. Rozhodnutím poroty se jím 

stali Turnovští „Přátelé Mojmíra Babáčka“ za hru Tanec Živlů. Skvěle výtvarně a 

dramaturgicky provedená hra plná symbolů a tajemných obrazů (na motivy aztécké 

poezie ji napsala Romana Zemenová, známá z místních Čmukařů).
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* Ve čtvrtek 28. března se uskutečnila v divadle repríza úspěšného divadelního 

představení zdejších ochotníků „S TVOJÍ DCEROU NE“.

* V pátek 22. března se v galerii Okresního muzea Českého ráje uskutečnil 
vzpomínkový pořad věnovaný významnému turnovskému rodákovi, filozofu a 
učiteli prof. Janu Patočkovi (1907 Turnov - 1977 Praha). Přítomen byl například 

uznávaný filozof prof. Erazim Kohák, který do Turnova zavítal spolu se svojí americkou 

manželkou, přijel také Patočkův zeť prof. Jan Sokol, děkan Fakulty humanitních studií UK 

a mnozí další. V doplňkovém programu besedy na významného rodáka zavzpomínali 

v komponovaném bloku i studenti gymnázia.

* V sobotu 30. března se na Dlaskově statku uskutečnil VELIKONOČNÍ JARMARK. 
Návštěvníci měli možnost shlédnout výrobu tradičních velikonočních výrobků a také si je 

zakoupit – kraslice, pomlázky, perníky, stuhy. V kulturním programu vystoupil folklórní 

soubor ŠAFRÁN z Jablonce nad Nisou a loutkové divadlo „NA ŽIDLI“. 

* V muzeu byla ve čtvrtek 14. března vernisáž V. ročníku výstavy malířů a sochařů z 
Euroregionu Nisa - 33 výtvarníků, především malířů a grafiků. Českou stranu 

reprezentovalo hlavně sedm autorů z Turnova, kteří výrazně přispěli k vysoké úrovni 

pestré kolekce. Výstava potrvá do 4. dubna. 

* V galerii muzea vystavovali od 21. března začínající výtvarníci a studenti z oddělení 

klasické malby prof. Berana. Pavel Holas a Vladimír Véla jsou (ještě s Markétou 

Urbanovou) představiteli nejmladší generace turnovských výtvarných umělců. Holas je 

odborným asistentem v ateliéru klasické malby na pražské AVU, kde Véla ještě studuje. 

Jejich společnou výstavou dalo muzeum prostor dvěma novým tvářím a aktuálním 

výtvarným názorům a současně oživilo nudnou dramaturgii místních galerií.

Vernisáž uvedl PhDr. Jan Kříž z Českého muzea výtvarných umění v Praze. Pozvání přijal 

i prorektor pražské Akademie profesor Zdeněk Beran, jehož žáky jsou také oba 

vystavující.

P. Holas se prezentoval rozměrnými obrazy, které představují vybraný přehled prací 

vzniklých během jeho studia na AVU. Vladimír Véla pak kromě maleb vystavoval fotografie 

a objekty. Dosavadní činnost obou umělců je nutně spjata s bezprostřední zkušeností ze 

školních ateliérů. Tuto skutečnost dokládá i název výstavy „MEZIDOBÍ“. 
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* V polovině března se v Turnově premiérově uskutečnilo okresní kolo postupové soutěže 

dětských recitačních, loutkářských a divadelních kolektivů „Dětská scéna“ TURNOVSKÝ 
ŠTĚK, jejíž celostátní přehlídka se koná již po jednatřicáté koncem června v Trutnově. Až 

dosud v našem okrese tato výběrová přehlídka chyběla. V Turnově se soutěž konala ve 

Žluté ponorce (budova SVČDM). „Štěklo“ si celkem šest dětských recitačních a 

divadelních kolektivů z okresu Semily. Ortel porotců dopadl pro nás velice příznivě. 

V krajském kole budou srdce Českého ráje zastupovat hned dva soubory – TDS Turnov 

s pásmem veršů J. Dědečka a kolektiv žáků ZŠ Žižkova s volnou dramatizací Tajného 

deníku Adriana Molea. Celkem byly k postupu vybrány tři kolektivy – kromě turnovských 

ještě ZUŠ Semily s napínavou dramatizací podle E. A. Poea. 

* Městské kino hrálo v březnu mj. tyto filmy: NEBE NAD BERLÍNEM - proslulý 

alegorický film režiséra W. Wenderse o andělovi, který se kvůli lásce vzdá nesmrtelnosti a 

přijme život se vší jeho pomíjivostí i bolestí. HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ - první 

velké pozdvižení z Bradavic začíná! ROK ĎÁBLA  - černá komedie režiséra Petra 

ZELENKY a jeho přátel o písních v lidech a o tom, že jsou magické... Jarek NOHAVICA, 

Karel PLÍHAL a skupina ČECHOMOR.

* Jarní taneční začaly v pátek 22. března v sále SUPŠ ve Skálově ulici a pokračovaly 

každý další pátek od 18.30 hodin pod vedením v Turnově známého tanečního mistra 

Petra Mertlíka a jeho partnerky a za doprovodu hudební skupiny Allegro. Obě prodloužené 

a závěrečný věneček byly v KD v Pěnčíně. 

27



DUBEN 2002 * DUBEN 2002 * DUBEN 2002 * DUBEN 

* Na podporu televizního vysílání v Turnově bylo po podzimním neúspěšném 
výběrovém řízení zastupiteli rozhodnuto vyčlenit z městského rozpočtu částku ve 
výši 750 tisíc Kč formou grantu. A protože pravidla grantového řízení nebyla na počátku 

roku k dispozici, rozhodlo zastupitelstvo z celkové sumy vyčlenit částku 250 tisíc korun, za 

kterou si radnice objedná u současného provozovatele RTT – pražské firmy Aspera TV – 

vstupy s informacemi města občanům. Na granty tak zbylo už jen půl milionu. Požádat o 

podporu města na TV vysílání bude podle těchto pravidel moci kdokoli, kdo bude splňovat 

podmínky zadání. Ty v podstatě vycházejí z podkladů původního výběrového řízení. Lhůta 

pro podání nabídek je do 10. dubna t.r. Vysílání by podle nových podmínek mohlo 

fungovat již od května, resp. června (budou-li souhlasit zastupitelé). 

V termínu o vysílání za podpory grantu projevily zájem tři televizní společnosti: Pražská 

Aspera a dvě liberecké: Genus a RTM. Zatímco nabídka Aspery v podstatě slibuje 

zachování vysílání v současné podobě, Genus nabídl prezentaci města v rámci svých 

podvečerních a večerních vstupů na TV Prima. Liberecká kabelová televize RTM slíbila 

vysílání srovnatelné s tím současným. (K dispozici má navíc smlouvu o smlouvě budoucí 

s turnovskou firmou Müller elektronik, která vysílání fyzicky v našem městě zajišťuje a má 

k tomu také potřebné oprávnění.) 

O tom, kdo finanční podporu města ve výši 500 tisíc Kč do konce tohoto roku získá, mělo 

definitivně rozhodnout dubnové zastupitelstvo. Nerozhodlo. Po bouřlivé diskusi zastupitelé 

hlasovali celkem šestkrát, naposledy dokonce tajně! Potřebných 14 hlasů ale nezískal 

nikdo! Nejvíc - 13 hlasů -  získala pro někoho možná překvapivě liberecká kabelová 

televize RTM! Ta podle některých členů zastupitelstva nabídla oproti Aspeře jednak 

zajímavější podmínky vlastního vysílání a navíc také aspiruje na post jakési krajské 

televize, a tak by diváci v Turnově měli možnost získat ucelenější informace o dění 

v Libereckém kraji.

* Budova tzv. štábu v kasárnách bude nabídnuta k odprodeji a nejspíš se v nejbližší 
době přemění na bytový dům. V domě ale sídlí turnovské sdružení FOKUS, které 

pomáhá našim hendikepovaným spoluobčanům a po několika letech tvůrčí práce si našlo 

pevné místo v sociální sféře našeho města. A právě pro něj se bude hledat konečné 

umístění.
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* Na podzim loňského roku vyhlásilo město výběrové řízení na zpracovatele studie 
budoucího využití areálu bývalého koupaliště v Dolánkách. Z VŘ vyšla vítězně firma 

Ing. Miroslava Šindlara z Býště na Pardubicku. Při tvorbě studie se zpracovatel zavázal 

realizovat ji ve třech etapách. První koncept řešení ve dvou variantách byl již předán na 

radnici. V zadávacích podmínkách před začátkem prací na studii Město Turnov stanovilo 

základní obrysy budoucího areálu, který by si měl zachovat v maximální míře přírodní 

charakter. Studie má také posoudit omezení vyplývající z toho, že celý areál se nachází v 

zátopovém území… Ve finále by měla vzniknout koncepce rozvoje přírodního koupaliště 

(včetně digitálně zpracovaného modelu vodohospodářského řešení), která patrně nebude 

realizována najednou, ale po etapách. Vše je totiž o penězích, ne všechny pozemky 

v budoucím areálu patří městu, i když aktivita soukromých majitelů na využití „ladem“ 

ležících luk není vyloučena. Chcete-li tedy vědět, kdy bude areál dokončen, vězte, že 

dnes to nikdo neví. Záleží na prioritách zastupitelů a radních, záleží ale také na tlaku 

veřejnosti! Co tedy první koncept studie vlastně nabízí? V prostoru bývalého koupaliště 

jsou navrženy pouze kosmetické změny. Je tu zachován současný jediný funkční bazének 

(nadále jako dětské brouzdaliště), nakresleno nové hřiště a nový objekt občerstvení. 

Největší novinky jsou v bezprostředním okolí. Především je to nová lávka, navržená asi 

150 metrů nad dnešním velkým doláneckým jezem (má nahradit uzounkou, nevyhovující 

lávku u náhonu). V místech, kde bylo dříve vojenské sportovní hřiště a kde většina z nás 

pamatuje pokuřující ruské vojáčky, je nakreslena průtočná vodní plocha přírodního 

charakteru. Nikoli tedy klasický bazén, který by musel splňovat přísné hygienické normy. 

Podle odhadů je počítáno s průtokem okolo 100 litrů za sekundu, voda bude přitékat 

z náhonu a odtékat do koryta Jizery. U rybníčků (je jich zakresleno i několik malých) by 

měla být odpočinková plocha. V areálu je počítáno také s tábořištěm. To je pracovně 

umístěno na louku mezi železniční tratí a Dlaskovým statkem (dnes na ní stojí roubený 

špýchar). Proč tak daleko od vody? Oficiálně totiž musí být tábořiště nad zátopovým 

územím.

A to je v prostoru Dolánek vše. Další změny jsou zakresleny pod hruborohozeckým 

zámkem, kde by mělo dojít k odbahnění stávajících rybníčků a vzniku nových. Nepůjde 

ale o koupání, ale znovuvytvoření přirozených mokřadů. Podobné řešení je navrženo také 

na lukách za autobusovým nádražím - tady jsou však rybníčky nakresleny pouze v jedné 

z variant studie, když ta druhá zde ponechává volný prostor pouze s prohrabaným 

odlehčovacím kanálem, který by odváděl velkou vodu, která se často právě na lukách 
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vylije z břehů. Největší novinkou v tomto prostoru je vybudování nové lávky, kterou si přejí 

zejména obyvatelé Daliměřic. Již dnes totiž zeshora uzounká cestička přes koleje vede, 

ale místo, abyste pokračovali plynule přes lávku na autobusák a dál do centra města, 

musíte se vrátit Kotlerovým nábřežím až k Jutě. Nová lávka by jistě byla velkým přínosem.

* V památné lipové aleji mezi Turnovem a Sedmihorkami je na dvě stovky stromů, 
z toho podstatná část starší 100 let. Na základě zpracované studie některé lípy 

vykazovaly takový zdravotní stav, že přímo ohrožovaly bezpečnost silniční a železniční 

dopravy. Další stromy jsou poškozeny autonehodami, jiné infikovány houbami, všechny 

potom trpí kontaminací půdy posypovou solí. Proto bylo rozhodnuto o pokácení těch 

nejvíce poškozených lip. Na jejich místě budou vysazeny nové a ostatní budou zdravotně 

ošetřeny. Celkově letošní práce přijdou na jeden milion korun, krytých ze státní dotace.

Odborná firma začala s kácením třiceti stromů ve středu 10. dubna ráno, práce byly 

prakticky hotovy již ve čtvrtek odpoledne. A protože vzrostlé lípy nešlo porážet na 

železniční trať, musela být vždy na zhruba dvacet minut až půl hodiny zastavena doprava 

a stromy padaly na silnici. 

* Jedním z důvodů, proč se radnice razantně „vypořádala“ s areálem bývalého 
koupaliště v Dolánkách (zavezení a likvidace bazénů a všech doprovodných 
staveb), byl argument, že se záhy začne s výstavbou velkého sportovního areálu 
v Maškově zahradě s venkovním a krytým bazénem, kluzištěm, hotelem, restauracemi 

ad. Bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele studie, ve kterém zvítězila turnovská 

firma Design 4. Její práce byly veřejnosti náležitě představeny, Nadace B. J. Horáčka 

Českému ráji i pan Horáček sám, toto považuje za svoji prioritní snahu a stavbu 

přesahující v nákladech neuvěřitelnou sumu (mluví se o částce okolo 750 milionů korun) 

bude hradit ze svých prostředků! I proto je třeba studii pořádně zvážit ze všech stran a 

udělat tu malé, tu větší změny. Proto se na definitivní verzi podoby areálu stále ještě 

pracuje, původní studie doznala určitých změn. Základní koncepce však prý zůstala 

zachována (bazény, kluziště, hotel). Přibyla ale například samoobslužná restaurace a 

zvětšila se plocha tzv. tropických bazénů, sloužících k relaxaci. O finální podobě areálu 

rozhodne sám pan Bohuslav Jan Horáček. 

Současnou situací se zabývala rada města, která znovu deklarovala opravdový zájem 

města na realizaci areálu. Současně však konstatovala jisté znepokojení se sprodlením 

úprav studie s ohledem na pokračující prodlužování konečné realizace záměru. Také 
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nebyly dosud vyjasněny otázky související s budoucím provozem areálu, resp. jeho 

ztrátovost, není vyjasněna ani možná finanční spoluúčast města na stavbě areálu atd. Co 

je ze zápisu jednání rady patrně nejdůležitější, je potřeba větší a intenzivnější komunikace 

mezi městem a nadací. Podle starosty Hejduka se nejdříve začne stavět na jaře 2004.

Radní na svém zasedání 10. dubna pro zajištění letošní letní sezony v Dolánkách přijali 

usnesení ve smyslu, že do 30. května t.r. by měl areál být opět připraven na letní využití. 

Stejně jako v loňském roce by v přírodním areálu měla být mj. pravidelně sekána tráva, 

k dispozici mobilní záchodky a odpadové koše a udržován provoz malého bazénku se 

sprchou. Navíc bude letos provedena údržba stávající lávky, vybagrováno podjezí a 

vytvořeny na obou březích Jizery jakési pískové pláže a zlepšeny vstupy do řeky, jak pro 

koupající, tak pro vodáky. Pokusně má být areál doplněn ještě o několik piknikových stolů 

s lavicemi a pevnými ohništi. 

* Žáci turnovské Zvláštní školy vyzdobili celou radnici svými pracemi na 
velikonoční, resp. jarní témata. Hned u vchodu do radnice byl příchozím a 

zaměstnancům k dispozici improvizovaný stánek s ručně vyrobenými velikonočními 

ozdobami. Některé skončily v kancelářích, jiné na svátečních domácích stolech. Radnice 

byla příjemně vyzdobena až do poloviny dubna.

* Dlaskův statek byl krátký čas bez střechy. Od podzimu na Dlaskově statku probíhaly 

v režii památkářů a soukromé majitelky rozsáhlé opravy. Statek není zrovna v nejlepším 

technickém stavu, a tak musely být postupně vyměněny krovy a celá šindelová střecha. 

Práce se ale protáhly, a tak namísto vítání jara bylo v Dolánkách vidět řemeslníky. 

* Archeolog turnovského  muzea PhDr. Jan Prostředník zveřejnil unikátní nález 
v Nudvojovicích. Archeologický výzkum tu probíhal od listopadu loňského roku 

v souvislosti s rekonstrukcí střechy a zdiva starobylého kostela. Odkryto bylo 90 tzv. 

kulturních vrstev různého stáří a původu. V pomyslně „nejvyšších patrech historie“ tým 

pod vedením Jana Prostředníka nejdříve zachytil horizont opravy kostela v 90. letech 19. 

století. Další vrstvy již skrývaly zajímavé nálezy keramiky a lidských ostatků z doby 

středověku. Celkem bylo nalezeno 15 hrobů, nejmladší objevená keramika byla zasazena 

do období přelomu 14. a 15. století, kosterní pozůstatky byly předány antropologickému 

oddělení Národního muzea v Praze k odborné expertíze. „Bylo to právě v těch spodních 

odkrytých vrstvách, kde jsme narazili na základy ještě staršího kostela, který 
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v Nudvojovicích kdysi stával. Byl jen o tloušťku obvodových zdí menší než ten stávající.  

Podle nálezu ohořelých kousků dřeva lze usuzovat, že byl patrně dřevěný s kamennou 

podezdívkou - kameny v základech byly kladené na sucho, malty použito nebylo,“ řekl 

Hlasům a ohlasům Turnovska Jan Prostředník. „Spolu s nálezy původního kostela jsme 

objevili také dva hroby, které dokonce předcházely době výstavby nalezeného staršího 

kostela! To jen dokladuje, že se na tomto místě pohřbívalo odpradávna a kromě dnešního 

kostela a jeho staršího předchůdce tu mohla stát  na počátku druhého tisíciletí třeba 

drobná, nejspíše dřevěná sakrální stavba. V každém případě jsme dnešním objevem 

posunuli dokazatelnou historii místa o zhruba sto let dozadu! Současný kostelík byl  

vybudován zhruba ve 40. letech 13 století a i když ještě nebyly vzorky ze současné 

nálezu řádně vyhodnoceny, lze se domnívat, že předchůdce dnešního kostela tu stával již  

přinejmenším ve druhé polovině 12. století (!) a toto místo sloužilo jako křesťanské 

pohřebiště ještě ve starším období.“

* V dubnu intenzivně pokračovaly práce na dokumentaci, která je povinná k 
předložení oficiálního návrhu České republiky na zápis skalních měst Českého ráje 
do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Po dohodě 

ministerstva životního prostředí a ministerstva kultury byl teprve před několika měsíci proti 

původním předpokladům stanoven termín jejího odevzdání již na letošní květen. To 

znamená, že musí být připravena dokumentace podle přesně stanovených pravidel. 

Obsahuje např. podrobný popis zákonů a předpisů, kterými je navrhovaná památka 

chráněna, popis institucí, které o ni pečují i plán budoucí ochrany a péče. Musí zde být 

obsaženy také analytické a statistické údaje o současném zatížení turismem a hlavní 

směry programu rozvoje cestovního ruchu. K tomu přistupuje fotografická a mapová 

dokumentace. Samozřejmě vše musí být přeloženo do angličtiny. Samozřejmě s celým 

záměrem souvisí i navrhované rozšíření hranic CHKO Český ráj. Pokud se totiž návrh na 

zápis skalních měst do Seznamu UNESCO pro nedostatečnou péči a ochranu omezí 

např. jen na ty lokality, které se nacházejí na stávajícím území CHKO, značnou měrou se 

celý návrh znehodnotí. Tyto skutečnosti uvedla pro Hlasy a ohlasy Turnovska 

místostarostka Turnova Hana Maierová.

* Bylo rozhodnuto o úhradě za pobyt v turnovském domově důchodců, který by měl 

být v ulici 28. října dostavěn v létě a první klienti by se sem měli stěhovat začátkem září. 

Za jeden měsíc v jednolůžkovém pokoji zaplatí klient zhruba 6 231 Kč. Za jeden měsíc ve 
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dvoulůžkovém pokoji zhruba 5 724 Kč. Výše úhrady je závislá na sazbách dle platné 

vyhlášky MPSV ČR č. 82 1 1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče a č. 

83 /1993 Sb. o stravování v zařízeních sociální péče. 

* Stát slíbil zafinancovat stavbu nového sídla správy a údržby silnic, resp. 
cestmistrovství v ohrazenické průmyslové zóně, stavba se vloni úspěšně rozeběhla, 

aby na přelomu března a dubna bylo všechno jinak:  Stát peníze nepošle a „chudý“ 

rozpočet Libereckého kraje na dofinancování nemá. Kromě cestmistrovství v Turnově 

v současnosti vyrůstá v rámci kraje ještě obdobná stavba v Rýnovicích na Jablonecku. 

Nyní hrozí, že obě stavby budou přinejlepším zakonzervovány. Podle MFDnes se peníze 

na stavbu obou zařízení ve státním rozpočtu vytratily asi nejspíš tím, že došlo 

k informačnímu šumu mezi ministerstvy dopravy a financí. Situaci osobně podle našich 

informací řešil na příslušných ministerstvech počátkem dubna hejtman Pavel Pavlík. 

Podle jeho tiskové mluvčí ale již obdržel dopis ministra dopravy Schlinga, že peníze na 

dostavbu cestmistrovství letos stát nedá. Zatím poslední jednání na toto téma se 

uskutečnilo 10. dubna, když do Liberce zavítala vláda na své výjezdní zasedání. Jednání 

ale skončila nezdarem

* Jak to bude s údržbou městské zeleně v tomto roce? Podle odboru životního 

prostředí MěÚ byly do harmonogramu zapracovány některé změny, které vyplynuly při 

plnění smlouvy v roce 2001. Jedná se hlavně o posunutí zahájení seče ve III. kategorii na 

dřívější termín. U části ploch ve III. kategorii bylo třeba přidat jednu seč, do údržby přibyly 

keřové výsadby z I. etapy obnovy Metelkových sadů a travnaté plochy z II. etapy obnovy, 

nové keřové výsadby u „mozaikového domu“ a okolí bytovek 1340 -1341 v Žižkově ulici. 

Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města pro letošní rok schválilo 

rozpočet na smluvní údržbu zeleně ve stejné výši jako v loňském roce, ačkoliv do údržby 

přibyly nové pozemky a smluvní práce je nutné navýšit o inflaci, bude rozsah údržby na 

většině ploch omezen. Oproti loňskému roku tak například ubude jedna seč na plochách I. 

kategorie (sídliště a jiné plochy) ve II. kategorii se bude sekat pouze pětkrát, resp. 

čtyřikrát. Okraje městských komunikací a plochy na Vesecku budeme muset posekat 

pouze jednou.

* Hřiště u nádraží pod Střední integrovanou školou bude letos nově upraveno. Za 

500 tisíc Kč, schválených v rozpočtu, bude oploceno, vybudován bude chodník okolo 
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areálu a schody nahoru ke sportovní hale. Upravena bude také vlastní běžecká dráha a 

snad ještě dojde na sanaci vnitřní travnaté plochy. A to bude letos vše. V projektu je tu 

ještě umístěno dětské hřiště s horolezeckou stěnou, malá tribuna a hřiště na streetbal. 

Realizace je předpokládána bezprostředně v dalších letech. V prostoru tzv. nahoře nad 

hřištěm – mezi sportovní halou TSC a I. ZŠ – má na zelené louce vyrůst sportoviště pro 

děti z přilehlého sídliště. Přestože již nějaké konkrétní představy jsou, tak podle Jiřího 

Vele z Městské sportovní s.r.o. je řešení tohoto prostoru zatím v rovině první studie, která 

patrně ještě dozná změn.

* Smuteční síň se bude stavět. Rozhodli o tom zastupitelé na dubnovém veřejném 

zasedání. Po měsících dohadů a stavbě rozhodl prodej pozemků v ohrazenické 

průmyslové zóně. A právě prodejem těchto pozemků bylo podmíněno zahájením výstavby 

smuteční síně v dolení části Mariánského hřbitova. Stavba je již připravena projektově, je 

známa dodavatelská firma a budoucí provozovatel, je znám také příspěvek Nadace B.J. 

Horáčka Českému Ráji ve výši 20 milionů Kč. Zbytek, t.j 17 milionů, musí doplatit město 

ze svého rozpočtu. S výstavbou by se mělo začít již tento měsíc, dokončeno má být 

souběžně se Střelnicí (červen 2003), se zahájení provozu je počítáno zhruba od září 

2003.

* Vytvořením nového administrativního uspořádání České republiky vznikly kraje. 

Liberecký kraj vzhledem k nutnosti postihnout nové územně technické vazby dané 

vytvořením kraje zadal vypracování Územního plánu velkého územního celku 
Libereckého kraje. Tento územní plán bude řešit vazby nadmístního významu, které 

svým rozsahem a významem nebo důsledky zasahují nebo ovlivňují podmínky využívání 

území více obcí a dále vazby mezikrajské a mezinárodní. 

Návrh zadání ÚP byl veřejně projednán 10. dubna t.r. v Železném Brodě (pro několik 

okresů dohromady). Na půdě Města Turnova byl projednán v Komisi pro rozvoj města a v 

Radě města. Požadavky na doplnění a upřesnění zadání vzniklé z těchto jednání byly 

odeslány turnovskou radnicí, odborem rozvoje, Krajskému úřadu v určeném termínu do 

18. dubna t.r. 

Jedním z požadavků Turnova bylo nalezení nové trasy pro silnici II/283 (Turnov - Semily), 

dnes vedoucí přes náměstí Českého ráje, dále vytvoření jižního obchvatu města v rámci 

přípravy rychlostní komunikace R/35 (Liberec - Hradec Králové), zajištění kvalitního 

přívodu elektrické energie do Turnova, zachování významu železničního uzlu v Turnově a 
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jeho modernizace, navržení protipovodňových opatření v celém údolí Jizery, rozvoj 

cestovního ruchu v Českém ráji včetně řešení cyklotras a komplexně umožnit další rozvoj 

Turnova řešením všech nezbytných návazností, protože Turnov je jedním z pěti největších 

měst kraje. Zadání bude na základě připomínek vzniklých z projednávání doplněno a 

pravděpodobně v červnu schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje. Pak bude 

autorizovanou firmou zpracován koncept územního plánu, předpokládá se, že se tak 

stane do konce letošního roku.

KULTURA V     DUBNU 2002 * KULTURA V     DUBNU 2002 * KULTURA V     DUBNU 2002 *  

* V úterý 2. dubna pořádala v divadle OAHŠ tradiční soutěž IDEÁLNÍ MISSÁK. Jde o 

soutěžně-zábavné odpoledne studentů i učitelů školy, které vrcholí volbou nej... mužského 

reprezentanta této školy.

* V sobotu 6. dubna v městském kině proběhl FESTIVAL MATEŘSKÝCH  ŠKOL 
TURNOVSKA.

* V úterý 9. dubna byl v divadle muzikál. Profesionální koncertní verze jednoho z 

nejslavnějších muzikálů a filmů minulého století - HAIR – VLASY - v provedení 10 herců a 

zpěváků známých z pražské divadelní verze. 

* Ve čtvrtek 18. dubna se v divadle konal KONCERT HUDEBNÍ ŠKOLY V KESZTHELY, 
z maďarského města na břehu Balatonu, se kterým by Turnov rád navázal užší 

spolupráci.

* V pátek 19. dubna se v divadle konalo jedno z představení festivalu PATŘÍME K SOBĚ. 
Jde o festival ústavů sociální péče, na kterém vystupují hendikepované děti. Smyslem 

koncertu pro základní školy Turnovska byla integrace osob se zdravotním postižením do 

společnosti jejich vrstevníků. Festival pořádá Podkrkonošská společnost zdravotně 

postižených se sídlem v Semilech.

* Týž den večer se v divadle konal KONKURZ ZAHRADY 2002. Rovná dvacítka kapel, 

které se svou tvorbou hlásí ke stylu „folk, country a příbuzní“, se přihlásila do předkola pro 

Liberecký kraj v Turnově. Z blízkého okolí - REBEL z Rovenska p. Tr., LEV-H-ART z 
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Lomnice n. P. a odchovanci Agentury DUO CIS. Přehlídka se konala s postupem na 

celostátní finále festivalu ZAHRADA 2002 v NÁMĚŠTI na Hané.

* V sobotu 20. dubna se v kině uskutečnil slavnostní koncert k 10. výročí založení 
dívčího pěveckého sboru CARMINA za účasti houslového virtuoza Jaroslava 

Svěceného. 

* Ten den se také v Dolánkách na Dlaskově statku konalo STAVĚNÍ MÁJŮ. Touto akcí 

zahájilo Okresní muzeum Českého ráje návštěvní sezonu na statku. 

* Tentýž den v divadle pokračoval KONKURZ ZAHRADY, tentokrát v kategorii písničkářů.

* Městské kino hrálo v dubnu mj. tyto filmy: ROK ĎÁBLA - černá komedie režiséra 

Petra ZELENKY a jeho přátel o písních v lidech a o tom, že jsou magické... Jarek 

NOHAVICA, Karel PLÍHAL a skupina ČECHOMOR. VÝLET - příběh obyčejných lidí 

režisérky A. Nellis, která obsadila do rolí matky IVU JANŽUROVOU a její skutečné dcery 

THEODORU A SABINU REMUNDOVY. BABÍ LÉTO - tragikomický příběh mladého 

pětasedmdesátníka. Velký úspěch filmu na Českých lvech za rok 2001: J. Hubač (scénář), 

V. Brodský a S. Zázvorková (herci v hlavních rolích), St. Zindulka (herec ve vedlejší roli).

* Malířky, sestry (dvojčata), Turnovačky - Taťána Zamlová a Olga Koutská vystavovaly 
v dubnu a květnu v divadelní galerii.

POČASÍ V     DUBNU:  

* Velmi teplý a slunečný velikonoční víkend narušila přímo na apríla letošní první bouřka 

letního typu, která se nad město sunula od severovýchodu z oblasti Krkonoš. Nakonec 

nepřinesla žádné škody, neboť její hlavní srážkové pásmo přešlo několik kilometrů 

východně od města a při svém postupu k jihu sláblo až zcela zaniklo.
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KVĚTEN 2002 * KVĚTEN 2002 * KVĚTEN 2002

* Největší investiční akce našeho města v jeho novodobých dějinách začala! Stalo 

se tak po dvou letech příprav. Vítězná firma, vzešlá z výběrového řízení, Metrostav Praha 

a.s., se zavázala kompletní rekonstrukci kulturního domu Střelnice realizovat v úhrnné 

sumě zhruba 160 milionů korun. Celkem 130 milionů věnuje Nadace Bohuslava Jana 

Horáčka Českému Ráji, zbytek doplatí město ze svého rozpočtu. Investorem celé akce je 

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o.

Vlastní práce začaly v posledním březnovém týdnu, když do konce dubna, resp. začátku 

května byla stará Střelnice prakticky srovnána se zemí. Na jejím místě vyroste budova 

nová. Stavba by měla být ukončena na prahu léta 2003. V novém kulturním domě bude 

restaurace, velký a malý sál, bude tu i zázemí pro turnovské spolky, kanceláře KC Turnov 

ad. Upraveno bude také okolí, před objektem je počítáno s novým, dostatečně 

dimenzovaným parkovištěm.

Slavnostní otevření by se mělo uskutečnit v září 2003. Původní Střelnice sloužila celých 

sto let, nová bude sloužit nejméně stejnou dobu…

* O důležité změně bylo tento měsíc rozhodnuto. Autobusová linka PLUSu bude 

jezdit do konce letošního roku ve stávajících jízdních řádech, cestující budou od 1. června 

platit jednotné jízdné 5 Kč - bez ohledu na projetou trasu, budou moci nastupovat a 

vystupovat na libovolných zastávkách (dosud linka slouží pouze k dopravě do prodejny a 

zpět). Také na této lince bude možné využít systém slev při použití čipových karet, které 

od počátku roku vydává ČSAD. Na četné připomínky obyvatel penzionů v Žižkově ulici se 

bude autobus nově od 1. června otáčet na zastávce přímo před penziony. Letos na 

podzim se uskuteční další jednání, kde by mělo padnout rozhodnutí o rozšíření 

podobného typu dopravu v roce 2003. Kromě linky, kterou i nadále hodlá platit firma 

PLUS-DISCOUNT (v roce 2001 to bylo 1 280 tis. Kč), se uvažuje o nákupu nového 

malého autobusu. Ten by podle tajemníka MěÚ v Turnově Ing. Miroslava Šmirause měl 

zajíždět pravidelně do okrajových částí města v návaznosti právě na linku k PLUS 

Discountu a na ostatní autobusovou a vlakovou dopravu.

* V pátek 17. května byla na radnici podepsána smlouva mezi zástupci firmy Grupo 
Antolin Bohemia, a.s., patřící podnikatelům ze Španělska a vyrábějící komponenty 
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k vozům Škoda a Městem Turnov. Firma odkoupí pozemky města v průmyslové zóně 

Ohrazenice, na kterých vyroste nový závod za stamiliony korun! Turnov vyhrál díky tomu, 

že nový závod bude produkovat výplně dveří pro nový model automobilu, který v příštím 

roce nahradí Škodu Octavia, a proto se hledalo místo co nejblíže automobilce. 

Komponenty odsud budou totiž dodávány přímo na výrobní linku bez meziskladu. Do 

konce letošního roku vyroste v ohrazenické zóně v první etapě výrobní hala na ploše 

9 600 m², která včetně vybavení přijde zhruba na půl miliardy korun. Práci tu najde 100 až 

130 lidí. V příštích letech lze předpokládat další investice, firma počítá s tím, že celková 

plocha výrobních hal v průmyslové zóně Ohrazenice bude až 25 tisíc m² a celkové 

investiční náklady se vyšplhají na úctyhodných 1,7 miliardy korun! Turnovský závod by 

v konečné fázi měl zaměstnávat až 400 lidí!

* Ani na květnovém zasedání městští zastupitelé nerozhodli o přidělení grantu na 
podporu TV vysílání v našem městě. Na veřejném zasedání zastupitelstva města ve 

čtvrtek 30. května dostali prostor k vyjádření zástupci obou televizních společností. Karel 

Navrátil z Aspery v podstatě nabídl další fungování televizního vysílání ve formě, na jakou 

jsou již místní diváci zvyklí a zkonstatoval, že Aspera má na vysílání také potřebnou 

licenci a vlastní všechny potřebné technické prostředky nutné k jeho zajištění. Zdeněk 

Chlebík, jednatel RTM Liberec, představil ambiciózní projekt hodinového krajského 

vysílání dvakrát týdně ve smyčce, ve kterém by měl Turnov vyčleněno odpovídající místo. 

Technické prostředky k zajištění vysílání by ale Liberečtí museli v našem městě nově 

instalovat, což podle Chlebíka není problém (hovořil o době několika týdnů). Z následného 

(tajného) hlasování vyšla vítězně právě liberecká televize. Ale ani tentokrát nezískala 

potřebných 14 hlasů, když 12 zastupitelů bylo pro ni a 8 pro Asperu. Nezvítězil tedy nikdo!

Faktem je, že Aspera přestala na počátku června vysílat bloky radnice s informacemi pro 

občany, vysílání ale prý, patrně ve zkrácené podobě, poběží dál. 

* V pořadí čtvrtý mezinárodní atletický mítink MEMORIÁL LUDVÍKA DAŇKA se 

uskutečnil v neděli 19. května na turnovské atletickém stadionu. Podle pořadatelů 

z místního AC třetí nejvýznamnější akcí svého druhu v republice! Je to především díky 

obrovské úctě, kterou v atletickém světě dosud požívá nedávno zesnulý diskař, světový 

rekordman Ludvík Daněk. Do Turnova přijeli mj.: pětinásobný mistr světa v hodu diskem 

Lars Riedl z Německa, český fenomenální desetibojař Roman Šebrle, maďarský diskař 

Varga ad.
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* Stavba cestmistrovství v ohrazenické průmyslové zóně přerušena. Stát slíbil 

zafinancovat stavbu nového sídla správy a údržby silnic v ohrazenické průmyslové zóně, 

stavba se vloni úspěšně rozeběhla, aby v tomto měsíci ona špatná zpráva:  Stát další 

peníze nepošle a rozpočet Libereckého kraje na dofinancování nemá. Kromě 

cestmistrovství v Turnově ještě vyrůstá v rámci kraje obdobná stavba v Rýnovicích na 

Jablonecku. Nyní hrozí, že obě stavby budou přinejlepším zakonzervovány. Podle 

MFDnes se peníze na stavbu obou zařízení ve státním rozpočtu vytratili asi nejspíš tím, 

že došlo k informačnímu šumu mezi ministerstvy dopravy a financí. Situaci osobně řešil 

na příslušných ministerstvech počátkem dubna a v květnu hejtman Pavel Pavlík. Podle 

jeho tiskové mluvčí ale již obdržel dopis ministra dopravy Schlinga, že peníze na dostavbu 

cestmistrovství letos stát opravdu nedá. 

* Do konce června má být znovu pro veřejnost otevřena lávka přes Libuňku 
nedaleko železniční zastávky Turnov – město. Lávka leží na začátku tzv. Zlaté stezky 

Českého ráje, ročně po ní projdou tisíce lidí. Práce provádí firma Silnice a mosty 

Varnsdorf, která vyšla vítězně z výběrového řízení na opravu zdevastované lávky, její 

pracovníci slíbili, že by lidé po lávce mohli provizorně procházet již někdy kolem poloviny 

června.

* Připravuje se zpracování Regulačního plánu centra města. Město Turnov má pro 

celé své území platný územní plán, schválený v roce 1996, centrum města však vyžaduje 

podrobnější rozpracování. Proto již v roce 2000 zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení 

Regulačního plánu centra města Turnova. 

Výsledný regulační plán bude definovat možnosti využití jednotlivých pozemků a regulační 

prvky plošného a prostorového uspořádání území, dále bude řešit mimo jiné i dopravu a 

její vazby na komunikační systém města, inženýrské sítě, vliv zátopového území na 

možnosti využití území včetně návrhu možností dalšího využití například starých areálů a 

volných prostranství atd. Tvorba regulačního plánu je dlouhodobý proces a má řadu fází. 

V současné době byl ve výběrovém řízení vybrán zpracovatel plánu firma SAUL s.r.o., 

Liberec. Ta bude nejprve zpracovávat tzv. průzkumy a rozbory daného území, které 

definují všechna omezení, střety a problémy v území. Na tomto základě bude formulováno 

zadání regulačního plánu, které bude zveřejněno a v rámci veřejného projednávání může 

každý uplatnit podněty k vlastnímu řešení území. Zadání, včetně podaných podnětů, 
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projedná a schválí zastupitelstvo města. V další fázi bude zpracován koncept regulačního 

plánu. To je již podrobná dokumentace zahrnující všechny aspekty území, může 

obsahovat i různé varianty řešení. Následně bude koncept opět veřejně projednáván s 

možností uplatnění připomínek k jeho řešení. Poslední fází je vytvoření konečné 

dokumentace, tzv. návrhu s dalším kolem projednávání a připomínkování. 

Předpokládá se, že celý proces tvorby Regulačního plánu centra města bude dokončen 

do dvou let.

Území centra města, pro které má být regulační plán zpracován, je ohraničeno linií od 

mostu přes Jizeru v Palackého ulici, dále proti proudu Jizery po jejím levém břehu až nad 

autobusové nádraží, odtud dále severovýchodně okolo výrobního objektu V lukách přes 

Konělupy až za areál III. Základní školy do Žižkovy ulice. Touto ulicí zpět k centru, dále 

Husovou ulicí přes křižovatku s ulicí 5. května do Kinského ulice a dále jižním směrem k 

potoku Stebénka. Odtud po pěší komunikaci k ulici Na Stebni, dále ulicí Ant. Dvořáka 

směrem ke gymnáziu a ulicí Jana Palacha dolů k Sobotecké, odtud podél toku Stebénky 

až po její vyústění do Jizery a dál po levém břehu proti proudu zpět k mostu v Palackého 

ulici. Celé území má rozlohu zhruba 77,5 ha, jeho součástí je památková zóna v 

historickém centru města. 

* Letní turistické autobusy vyjedou do Českého ráje letos potřetí. Zatímco v prvním 

roce provozu linek (rok 2000) bylo přepraveno 3 700 lidí a 50 kol, vloni již služeb šesti 

linek využilo celkem 13 tisíc lidí a přepraven byl zhruba jeden tisíc kol!

Letos bude v provozu opět šest linek. Nejvýznamnějších změn doznají dvě nejstarší trasy. 

Tzv. Turnovský okruh (autobus jel po trase Turnov – Trosky – Vyskeř – Turnov) je nově 

veden jako linka Turnov – Jičín a zpět (přes Hrubou Skálu a Trosky), tzv. Sobotecký okruh 

je nově také veden z Jičína do Turnova a zpět (jede ale přes Sobotku). Nově pojede linka 

z Mladé Boleslavi do Kněžmostu, linka z Mnichova Hradiště do Sobotky již vloni jezdila. 

Na českorajské autobusy navazuje také nová trasa Liberec – Bedřichov – Jablonec – 

Turnov a zpět. Všechny autobusy jsou uzpůsobeny pro přepravu kol, čtyři linky provozuje 

ČSAD Semily, dvě Dopravní podnik Kněžmost, „jizerskohorskou“ ČSAD Jablonec n.N. 

Cestující zaplatí jízdné ve výši zhruba jedné koruny za jeden kilometr. Provoz 

autobusových spojů zaštiťuje Mikroregion Český ráj se sídlem ve Vyskři, na provoz 

přispívají jednotlivé obce, kterými autobusy projíždí. Všechny zastávky budou řádně 

označeny, na většině z nich bude umístěna informační tabule s podrobnostmi o místu a 

jízdních řádech.
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Těsně před začátkem hlavní turistické sezony k plánovanému rozšíření služeb „Íčka“ 

v Turnově na náměstí. V patře tu bude k dispozici klidová místnost s videem o našem 

kraji, budou zde soustředěny všechny dostupné propagační materiály, malým 

návštěvníkům bude sloužit dětský koutek.

KULTURA V     KVĚTNU 2002 * KULTURA V     KVĚTNU 2002 * KULTURA V     KVĚTNU 2002   

* Ani letos se v ulicích našeho města žádná velká lidová veselice nebo akce 
recesistů na 1. máje nekonala. Ale přesto v centru Turnova tento slavný den úplně 

liduprázdno nebylo. Studenti místní „špéry“ dodrželi slovo a uspořádali majáles 

s průvodem ulicemi a koncertem rockových kapel v atriu muzea. Po letech setkávání 

v ústraní kina nebo hasičárny na Daliměřicích uspořádali odpoledne na náměstí své 

předvolební shromáždění komunisté. Asi sedmdesát příznivců převážně staršího data 

narození poslouchalo hlavně dechovku Broďanku, svůj projev přednesla mj. i zdejší 

poslankyně parlamentu Alena Svobodová.

* Ve čtvrtek 2. května se v městském divadle uskutečnil mimořádný koncert padesáti 
členného orchestru KRÁLOVSKÉ HUDEBNÍ AKADEMIE Z ROTTERDAMU. Vše měl 

„na svědomí“ jičínský rodák p. Schejbal, který byl u vzniku tohoto souboru, u kterého 

působil mnoho let jako dirigent a nyní odchází vyučovat na podobnou školu do Bangkoku. 

Orchestr netvořili dospělí, ale mladí a dětští posluchači speciální hudební školy mnoha 

národností – dvě třetiny orchestru tvořily dívky! Další koncert tohoto tělesa se uskutečnil 

v rámci Pražského jara!

* Stavěním májů byla v sobotu 4. května zahájena sezona na Dlaskově statku. 

* Nová expozice na židovském hřbitově byla veřejnosti poprvé představena 7. 
května. Město Turnov a Židovská obec Praha (majitel památky) připravily ve spolupráci se 

státním archivem expozici věnovanou dějinám židovské společnosti Turnova a okolí v 

přízemních místnostech hrobnického domu na židovském hřbitově. Stalo se tak poté, co 

byl restaurován zničený hrobnický dům, opravena poškozená zeď a znovu vztyčeny 

mnohé náhrobní kameny. 

Nová expozice je rozdělena do tří úseků. Na počátku si lze prohlédnout místnost, tzv. 

taharu, v níž docházelo k rituálnímu omývání zesnulých, a v které bude umístěn text o 
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židovských pohřebních zvyklostech. Ve druhé části (v obřadní hale), je na pěti závěsných 

panelech průřez místní židovské populace se zvláštním oddílem, věnovaným synagogám 

a hřbitovu, a malý okruh zakončuje expozice ve vozovně s pamětní deskou obětí 

koncentračních táborů. O tragédii zdejších židů svědčí mj. také fakt, že z téměř 600 osob, 

které měly před II. světovou válkou vztah k Turnovsku, přežilo pouze necelých 50 (!). Do 

Turnova se prý vrátilo jen asi 19 lidí! Přesto byla ještě v roce 1945 židovská obec v našem 

městě obnovena, ale po emigraci některých členů po roce 1948 byla obec změněna na 

synagonální sbor. V roce 1961, po úmrtí posledního předsedy, se turnovská židovská 

obec definitivně rozpadla.

Tentýž den odpoledne proběhlo ještě Uctění památky obětí II. světové války u pomníku 

ve Skálově ulici.

* V sobotu 11. května se v 5 hodin ráno sešli u altánu pod penzionem v Žižkově ulici 

vyznavači ptačího zpěvu. Ranní procházku městskými parky spojenou s poslechem a 

určováním ptáků podle zpěvu vedl dr. Zdeněk Mrkáček ze Správy CHKO Český ráj.

* V úterý 14. května uspořádala Ochranovská Jednota bratrská ve svém sídle Na sboře 

večer s vyprávěním a diapozitivy na téma „ČEŠTÍ BRATŘI VE SVĚTĚ“.
Z několika skupin českých a moravských exulantů 18. století vyrostla církev, která působí 

na čtyřech kontinentech a je známa svou misijní a sociální prací. Nese jméno MORAVIAN 

CHURCH a její členové v Africe či v Americe ctí Čechy a Moravu jako zemi svých otců.

O životě a působení těchto „Českých bratří“ v Tanzánii a ve střední Americe vyprávěl Mgr. 

Bohumil Kejř z Prahy.

* Zajímavá akce proběhla o víkendu 18. a 19. května na hradě Valdštejně. 
V sobotu zde vystupovala skupina historického šermu, uskutečnilo se muzikální 

vzpomínání na valdštejnského poustevníka, hudebního skladatele baroka Václava Karla 

Holána Rovenského, při tzv. Valdštejnském procesí“ proběhla muzikální pocta světcům 

baroka na mostě před hradem, konala se bohoslužba v kostelíku sv. Jana Nepomuckého. 

Neděle patřila skautům, když kromě skautských her hráli Čeští junáci z turnovského 

střediska ŠTIKA Turnov v režii Vendulky Staňkové hru MRAZÍK.

Akce se konala v termínu oblíbené pouti na Valdštejně, pouťové atrakce ke hradu ale díky 

zákazu Správy CHKO nemohly, roztržka mezi kastelánem a vedoucí CHKO trvá.
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* V sobotu a v neděli 25. a 26. května uspořádal Cech brusičů a výrobců drahých kamenů 

ve spolupráci se SUPŠ Turnov prodejní výstavu drahých kamenů, minerálů a šperků

TURNOV – KÁMEN 2002.

* V sobotu 25. května 2002 nabídla Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší 
odborná škola v Turnově všem zájemcům o studium, bývalým absolventům i svým 

příznivcům jedinečnou příležitost k prohlídce všech učeben, ateliérů i dílen pro praktické 

vyučování v rámci Dne otevřených dveří.

* Ke 160. výročí otevření poštovního úřadu v Turnově uspořádal Klub filatelistů a 

mladých filatelistů Turnov spolu se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže od pátku 31. 

května do  pondělí 3. června VÝSTAVU POŠTOVNÍCH ZNÁMEK A POHLEDNIC. K vidění 

byly ukázky ze sbírek známého filatelisty p. Ludvíka Pytlíčka ze Semil. Výstava se konala 

v budově Střediska pro volný čas dětí a mládeže v Husově ulici.

* Turnovští fotografové vystavovali v Polsku. Jako velmi úspěšnou hodnotili svoji 

prezentaci fotografové z turnovského fotoklubu Safír v polském příhraničním městě 

Kamienna Góra. Pod hlavičkou Sdružení Kontakt Euroregionu Nisa ve zdejší kavárně-

galerii Lotos představilo své práce celkem 16 fotografů, z  toho sedm z našeho města. 

* Ve dnech 9. až 12. května 2002 se konal 8. mezinárodní knižní veletrh v Praze. V 

pátek 10. května odjela do hlavního města skupinka dětí z Turnova. Vyhlášení soutěže 

Malujeme s počítačem, kterou vyhlásilo nakladatelství Amulet spolu s naší knihovnou, 

bylo pro naše „barvy“ víc než veselé. Z celé republiky bylo vybráno deset nejlepších 

počítačových výtvarníků. Absolutním vítězem se stal turnovský třeťák Michal Krutský za 

obrázek „Výpadek“ z pohádky, kde je všechno jinak.

* Městské kino hrálo v květnu mj. v premiéře film Zdeňka Trošky „ANDĚLSKÁ TVÁŘ“, 

Příběh obyčejných lidí s I. Janžurovou a jejími dcerami Theodorou a Sabinou 

Remundovými „VÝLET“, film USA „ZA NEPŘÁTELSKOU LINIÍ“ - válečný příběh z Bosny, 

který svým námětem úzce koresponduje se situací amerických vojáků  v Afghánistánu. 
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ČERVEN 2002 * ČERVEN 2002 * ČERVEN 2002 *

* Společnosti LIDL Česka republika s.r.o., která je součástí mezinárodního 

potravinového řetězce, má zájem na ploše nad benzínovou čerpací stanicí Kontakt (nad 

Dioptrou) stavět prodejnu velikosti zhruba 1 600 m² s parkovištěm pro 119 aut. To vše by 

mělo být napojeno na silniční průtah kruhovou křižovatkou právě u Kontaktu. 

* Dlouholetý turnovský městský architekt pan Patrný z Liberce byl v létě vystřídán 
arch. Šonským ze stejného města. 

* Parkoviště pod Valdštejnem je zpoplatněno. Za parkování se platí 5 Kč za půl hodiny 

(určeno občanům, kteří sem jezdí k nedalekému pramenu pro vodu) a 25 Kč za parkování 

po celý den. Provozní doba je od 9 do 17 hodin, hlídané parkoviště by mělo být v provozu 

až do října. Hlavním důvodem zřízení hlídaného parkoviště je posílení pokladny správy 

hradu Valdštejn a hlavně zamezení častému vykrádání aut, které bylo na tomto místě 

každodenním jevem!

 

* 6. června odjela delegace z Turnova do maďarského Keszthely, což je lázeňské 

město na Balatonu, které má hotelovou školu, nemocnici s pečovatelským komplexem, 

gymnázium a mnohé další instituce, které najdeme také v Turnově. A ještě hudební školu, 

jejíž žáci se představili v turnovském divadle na samostatném koncertu 18. dubna a také 

v rámci oslav desetiletí pěveckého sboru Carmina (v sobotu 20. dubna v kině). 

První kontakt obou měst se uskutečnil v roce 1996, kdy došlo k vzájemným návštěvám 

muzikantů, letos Maďaři přijeli s oficiální nabídkou na větší spolupráci obou měst. A tak 

možná v budoucnu budeme mít s Keszthely podepsánu obdobnou dohodu o partnerství 

jakou máme s Jaworem, Reeuwijkem a Niesky. 

* Stavební firma BAK vyhrála soutěž na dodavatele dokončení areálu III. ZŠ v Žižkově 
ulici. K dispozici je celkem šest milionů ze státního rozpočtu. Za ně tu do začátku 

podzimu budou realizovány zejména venkovní úpravy: Demolice objektů bývalých 

koníren, resp. skladů v zadní části školy, na jejichž místě bude nový okrasný plot, budou 

tu provedeny rozsáhlé terénní úpravy a vybudována nová zásobovací komunikace ke 

školní jídelně s parkovištěm se 16 stáními. Nová školní zahrada bude osázena stromy a 
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doplněna dřevěným zahradním nábytkem (altánek a houpačky). V nejbližší době bude 

před tzv. školičku přemístěna autobusová zastávka, která je dnes u Karla IV. - ta ve směru 

do centra města, když v opačném směru zde zastávka již je.

* Ve čtvrtek 13. června předali iniciátoři PETICE ZA ROZŠÍŘENÍ CHKO ČESKÝ RÁJ 
podpisové archy s více než 1 600 podpisy do rukou ministra životního prostředí 
Miloše Kužvarta. Stalo se tak na zahradě chalupy manželů Dienstbierových na Hrubé 

Skále a pan ministr při této příležitosti odpověděl na dotazy přítomným novinářům. Ti se 

mj. dozvěděli, že záležitostí okolo budoucího rozšíření naší „chráněnky“ se bude vláda 

zabývat na svém posledním zasedání 26. června. 

* Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily 14. a 
15. června 2002. Výsledky jsou uvedeny v samostatné kapitole kroniky.

* V červnu proběhla dvě sportovní klání zástupců našeho města a spřátelených 
měst.
V prvé řadě to bylo setkání dětí turnovských škol a jejich stejně starých protějšků v 

holandském Reeuwijku. Toto setkání volně navazovalo na akci, která byla v minulém roce 

v našem městě. I když na děti v Holandsku čekalo nejedno překvapení – ubytování ve 

společném velkoprostorovém stanu, jiné pojetí soutěží, když namísto připravených 

„specializovaných“ družstev děti soutěžily všichni ve všech disciplínách – nadšení pro 

sport a soutěživost vyhrály. Celkové skóre 159:116 jasně hovořilo pro Turnov! Kromě 

sportu zbyl čas ještě na poznávání krás Nizozemí, přátelské vazby děti utužily na 

společné diskotéce a pikniku.

Uprostřed měsíce proběhlo fotbalové střetnutí družstev radnic Turnova a polského 

Jaworu. Kromě nich na hřiště vyběhla také mužstva 10 a 11letých žáků. Kdo zvítězil? 

Nešlo ani tak o góly, jako o další prohloubení přátelství obou měst, které mají společné 

problémy za sebou i před sebou… 

* Rekonstrukce městské čistírny odpadních vod se v červnu 2002 nacházela ve fázi 
uvedení technologické části stavby do zkušebního provozu. Dodavatelem 

technologické části stavby je firma KUNST Hranice s.r.o. (dodávala technologii i pro I. 

etapu). Automatizovaný systém řízení celé ČOV dodává firma MARVES  Chomutov s.r.o.
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Od 3. do 6. června probíhaly komplexní zkoušky celého zařízení s přiřazením technologie 

kalového a plynového hospodářství, které bylo zrekonstruováno již v roce 2000. Po 

komplexních zkouškách přejde technologie ČOV do ročního zkušebního provozu s tím, že 

do konce září t.r. zde budou probíhat dokončovací stavební práce. 

Rekonstrukce ČOV je stavebně i organizačně značně náročná. Veškeré práce probíhají 

za současného provozu čistírny a kladou tím zvýšené nároky jak na stavební firmu, tak na 

její provoz. 

* Na stavbě Střelnice se projevily nečekané potíže! Výstavba kulturního zařízení 

Střelnice je největší investicí v novodobých dějinách Turnova (zhruba 150 milionů korun). 

Stará budova byla srovnána se zemí a nyní se v celém území budoucí stavby ukázaly 

všechny možné odlišnosti základových poměrů a únosnosti podloží, což vyvolalo naprosto 

nečekané problémy. Podle některých nešlo toto hodnověrně zjistit pokud stála stará 

budova. Původně uvažované plošné založení stavby na základových pasech je dávnou 

minulostí. Nevýhodné základové podmínky donutily projektanty přejít na zakládání pomocí 

pilot. Ani problematika zabezpečení stavební jámy – nutnost vybudování velké a značně 

vysoké opěrné zdi, není bez problémů. Ve skalním podloží se nachází mnoho malých 

jeskyněk, které neumožňují zakotvení této zdi do rostlého terénu. Proto se nejvhodnější 

vrty opravdu stále jen hledají!

To vše s sebou samozřejmě nese výrazné zdržení co do termínu dokončení stavby, ale 

také zvýšení finanční zátěže na stavbu.

* Školní rok 2001/ 2002 byl v mnoha ohledech zlomový. Největší změnu zaznamenaly 

zejména střední školy, které od října přešly pod nového zřizovatele, kterým je Liberecký 

kraj. Na konci školního roku se uskutečnil výběr nových ředitelů gymnázia a integrované 

střední školy. Mgr. Sucharda, resp. dr. Šonský odcházejí do důchodu. Novým ředitelem 

gymnázia se stal Mgr. Miroslav Vávra a ředitelkou ISŠ Ing. Milena Lednejová.

Na základních a mateřských školách, kterých je zřizovatelem Město Turnov, nebyla 

v tomto školním roce provedena žádná velká oprava či rekonstrukce. Spíše se jednalo o 

věci drobnějšího charakteru (např. opravy podlah, dovybavení školních kuchyní, oprava 

střechy atd.). Po poměrně složitých jednáních s Krajským úřadem v Liberci se podařilo 

navýšit kapacitu Základní umělecké školy o 110 dětí, tzn. celkově na 640 žáků pro školní 

rok 2002/2003. Tato fakta uvedl v HOTech René Brož, vedoucí odboru školství MěÚ.
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* Těžko uvěřitelné věci jsou skutečností. Nejlepší studenti zdejších středních škol 
získávají díky Nadaci B. J. Horáčka Českému Ráji finanční dary. Čtyři střední školy 

v našem regionu půl milionu korun. Podle předem daných kritérií byli oceněni nejlepší 

studenti maturitních ročníků, zbytek peněz poslouží na potřebné dovybavení.

Částku 60 tisíc korun si rozdělily nejlepší studentky – maturantky turnovského gymnázia 

(30, 20 a 10 tisíc). Jsou to: Klára Michoňová, Alena Cejnarová a Irena Kobosilová. Zbytek 

peněz použila škola na rekonstrukci učebny chemie, která je poslední specializovanou 

třídou, která již dlouhá léta čeká na modernizaci. (Nadace stejnou sumou podpořila také 

Gymnázium v Semilech.) 

V turnovské Obchodní akademii a hotelové škole byly v tomto roce celkem tři maturitní 

třídy, a tak bylo celkem deseti nejlepším studentům rozděleno 120 tisíc korun. Oceněnými 

studenty obchodní akademie byli: Jana Opočenská (15 tis. Kč), Hana Plačková (10 tis.), 

Jan Kordík (10 tis.), Eva Hlůžová (5 tis.). Z dvou ročníků „hotelovky“ odměnu dostali: 

Pavel Kordík a Renáta Lampová (oba 17 tis. Kč), Simona Gyngová a Hana Stará (obě 16 

tis.), Vladimíra Paulusová (14 tis.), Václav Vidner – bez finanční odměny, obdržel „pouze“ 

bronzovou medaili. Zbylých 380 tisíc z daru nadace poslouží hlavně na vybavení knihovny 

a studovny.

Stejná částka jako v předchozím případě (120 tisíc) poslouží také nejlepším studentům 

turnovské Střední umělecko průmyslové školy šperkařské. Tady peníze připadly: v oboru 

broušení drahých kamenů Heleně Vodákové, v oboru zlatníků a stříbrníků Lence 

Jelínkové, v oboru plošného a plastického rytí kovů Janě Krausové, v oboru odlévání kovů 

Karin Sojkové a v oboru uměleckého zámečnictví a kovářství Tereze Venclové (dívky 

dostaly 20 tisíc Kč). Ohodnoceni byli také nejlepší studenti, kteří školu navštěvovali v 

letech 1998 – 2002: Adéla Dandová a Lenka Jelínková (obě obdržely 10 tis. Kč). Zbytek 

peněz bude použit na nákup počítačového vybavení, dovybavení dílen a laboratoří.

* Cena Nadace B. J. Horáčka Praemium Bohemiae má už také díky studentům 
šperkařské školy svoji hmatatelnou podobu! Téma návrhu ceny Praemium Bohemiae 

bylo zadáno studentům 4. ročníku turnovské Střední umělecko průmyslové školy jako 

klauzurní práce. Podle ředitele školy Jiřího Maška bylo pod dohledem a korekturou 

pedagogů vytvořeno na dvě stě padesát kresebných návrhů. Umělecká rada školy z nich 

vybrala osmdesát, které zadala studentům provést v plastickém modelu ve skutečném 

měřítku. Z předložených plastických modelů si při nedávné návštěvě školy pan B. J. 

Horáček několik modelů vybral a požádal školu o jejich provedení ve finálním materiálu. 
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Vybráno bylo celkem třináct kusů, které byly realizovány v konečných materiálech ve 

školních dílnách jako ucelený soubor, ze kterého byla zadavatelem vybrána jediná, která 

se bude předávat jako PRAEMIUM BOHEMIAE v následujících letech. 

Vítězná práce je dílem Johany Černé, letošní maturantky v oboru zlatnictví a stříbrnictví. 

Cena v podobě květu - okvětní lístky se díky instalovanému mechanismu zavírají a 

otevírají - bylo realizováno ve zlatnické a stříbrnické dílně ve spolupráci s oborem 

broušení a rytí drahých kamenů pod odborným dohledem dílenských učitelů, pánů Prášila 

a Tichého.

* Turnovský fotbal v červnu oslavil 100 let! Základy sportovního dění v Turnově byly 

položeny v roce 1902, kdy vznikl klub velocipedistů a fotbalový klub SK Turnov. Záhy bylo 

započato s výstavbou nového hřiště. To bylo umístěno v prostoru bývalé cihelny u nádraží. 

Později pak došlo ke stěhování na vojenské cvičiště na Daliměřicích. Třetí stěhování bylo 

již téměř definitivní, když se nejdříve hrálo v prostoru mezi dnešní Jutou a Preciosou a 

krátce nato na stávajících tenisových kurtech a nakonec na místě, kde fotbalové hřiště 

najdeme dodnes. 

Až do padesátých let minulého století působili fotbalisté pod původním názvem (SK 

Turnov), pak se stali na krátkou dobu Sokolem ČSD. Koncem padesátých let pak 

turnovský fotbal přijal název Slavoj. V roce 1968 přišel návrat k názvu SK, který však 

přežil pouhé dva roky, aby došlo ke změně na TJ. V roce 1974 přijali fotbalisté název 

patronátní firmy Sklostroj. Další změny přinesla až léta devadesátá: FC AGRO, SK Český 

ráj, FC Turnov a FK Turnov. 

Největším úspěchem ve stoleté historii bylo tříleté působení ve druhé nejvyšší celostátní 

soutěži (1994 - 1997), za nejhorší okamžik v životě klubu je považován rok 1999, kdy 

došlo k odhlášení mužstva dospělých z řádných fotbalových soutěží. 

Oslavy 100 let turnovského fotbalu se uskutečnily v sobotu 29. června 2002, když ve 

12.30 hod. proběhlo slavnostní zahájení oslav (seskok parašutistů na plochu stadionu, 

mažoretky a taneční vystoupení Taneční školy Ilma, projev předsedy FK Turnov, resp. 

pozvaných zástupců ČMFS), potom se hrálo několik utkání v žákovských a 

dorosteneckých kategoriích, proloženo soutěžemi a muzikou. Vrcholem bylo fotbalové 

utkání starých gard Turnova a Sparty Praha. 
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* Městská knihovna Antonína Marka v Jeronýmově ulici z důvodů rozsáhlé 
rekonstrukce ústředního topení a elektroinstalace byla po celé léto již od 26. června 
uzavřena.

* V červnu byla na střeše věže kostela P. Marie položena nová krytina z měděného 
plechu. Oprava přišla na 700 tisíc Kč (sdružené prostředky města, státu a církve), kromě 

měděné krytiny bude vnitřek věže vyčištěn a zabezpečen proti holubům, krovy budou 

nově impregnovány ad. Oprava střechy největšího turnovského kostela probíhá již čtvrtým 

rokem. Střechou na několika místech silně zatékalo, dnes již můžeme zkonstatovat, že je 

celá nová! V příštím roce se práce přesunou dovnitř kostela. 

* Již po devětadvacáté odstartovala v roce 2002 Rallye Bohemia, jejímž hlavním 

partnerem je Škoda Auto a.s. a hlavním městem Mladá Boleslav. První etapa se jela v 

sobotu 29. června v Pojizeří a Podkrkonoší. Celkem to bylo osm rychlostních zkoušek. Po 

celý den byl servisní areál v Turnově na autobusovém nádraží, kam se závodní auta 

vracela vždy po odjetí dvou rychlostních zkoušek. V ulici Palackého (od Baťovny po 

Bezručovu ulici) byla po celý den silně omezena doprava, na autobusák se přišly ten den 

podívat stovky zvědavců.

KULTURA V     ČERVNU 2002 * KULTURA V     ČERVNU 2002 * KULTURA V     ČERVNU   

* O víkendu 1. a 2. června 2002 se uskutečnil již VIII. ročník Staročeských 
řemeslnických trhů. Místo konání: park u letního kina, pořadatel: Spolek přátel 

Okresního muzea Českého ráje a Okresní muzeum Českého ráje Turnov. Celkem 325 

řemeslníků představilo výrobky z keramiky, skla, textilu, proutí, k vidění a ke koupi byly 

práce truhlářů a řezbářů, vlásenkářů, kovářů, kameníků ad. Nechyběli výrobci tradičního 

pečiva, prodejci občerstvení, přijeli hosté z partnerských měst Jaworu a Reeuwijku.

V kulturním programu (200 účinkujících!), který probíhal souběžně v atriu muzea a na 

podiu v parku mj. vystoupili: Loutkové divadlo Na židli, modelky při módní přehlídce paní 

Vrzalové, Trubači ZUŠ Turnov, Semilská 12, Turnovanka, několik folklórních souborů 

z Čech a Polska, folkař Žalman Lohonka, Čmukaři ad. Po oba víkendové dny přišlo do 

parku a přilehlého areálu muzea celkem 8 705 platících návštěvníků.
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* První červnový týden se také konalo několik akcí ke DNI DĚTÍ. Kromě pořadů 

knihovny, která uspořádala setkání s významnými spisovateli a ilustrátory dětských knížek 

(Pavouček Pája a přátelé), dominovala hlavně aktivita Ilony Šulcové a její Taneční a 

pohybové školy Ilma. 

Mladí tanečníci zaplnili městské divadlo hned dvakrát. Poprvé v pondělí 3. června (Děti 

dětem), podruhé ve středu 5. června při regionálním kole soutěže TOP DÍVKA 2002. 
Večer moderoval známý herec Jan Čenský a dívky ve dvou kategoriích (od 6 do 10 a od 

10 do 15 let) soutěžily v různých dovednostech. Některé svojí vyzrálostí a chutí soutěžit 

zapůsobily natolik, že se s nimi možná setkáme buď v republikovém finále, nebo jednou 

při soutěžích MISS ČR. V kategorii menších slečen zvítězila Veronika Mlejnková 

z Radvánovic, mezi staršími byla podle hodnocení poroty nejlepší Turnovačka Tereza 

Tomešová.

* 47. ročník HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV byl zahájen 

8. června u pamětní desky v čestném dvoře zámku SYCHROV Pěveckým sborem Antonín 

Dvořák z Turnova. Festival pokračoval provedením opery Rusalka v zámeckém parku, 

koncert pražského dechového kvinteta RESPIRO a KLAVÍRPÁRTY v turnovském divadle, 

v sobotu 15. června se uskutečnil v zámecké galerii na Sychrově koncert EGMONT 

KVARTETA ad. Organizačně festival připravuje KC Turnov.

Ve dnech 19. – 23. června se konala také Interpretační dílna mladých za účasti 

významných interpretů. Mladí muzikanti pracovali pod vedením zkušených lektorů: Tomáš 

Víšek - klavírista a z minulých ročníků dílny asi dětmi nejoblíbenější lektor, Michiyo Keiko - 

japonská pěvkyně, sólistka libereckého Divadla F. X. Šaldy a Národního divadla v Praze, 

Martina Chylíková - česká pěvkyně momentálně žijící a studující ve Spojených státech, 

sólistka Hudební fakulty University of Arizona. Korepetitory zpěvu byli opět Jaroslav 

Šaroun a Bohuslav Lédl, nový obor houslí lektorovala Eva Franců, houslistka a 

pedagožka z Prahy. A protože mladých muzikantů přijelo víc než se čekalo – celkem 47 - 

lektorský team musel být posílen o paní Svatavu Šubrtovou, lektorku zpěvu z Liberce.

V rámci dílny se konaly také dva lektorské koncerty a závěrečný absolventský koncert.

Víc než padesátka přihlášených dětí a mladých lidí z Čech a Německa je jasným 

signálem, že festival dostal nový náboj, ze kterého může žít další desetiletí. Kdo například 

navštívil jeden ze závěrečných koncertů, ať už lektorů dílen, nebo mladých interpretů, ví o 

čem je řeč.
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* Ve dnech 4. - 6. 6. se konal v Písku již 9. ročník festivalu Tour Region Film 2002, kde 

jsou odbornou porotou vyhodnocovány propagační filmy a další media. Další akcí byl 6. 

ročník soutěžní přehlídky propagačních materiálů Tourpropag 2002. V sedmi kategoriích 

bylo hodnoceno více než čtyři sta propagačních materiálů. V kategorii reprezentačních 

publikací bylo přihlášeno 38 titulů. Za knihu Turnov - Český ráj bylo Město Turnov a 
Nakladatelství Jakoubě vyhodnoceno na druhém místě. 

* Od středy 12. června do neděle 16. června t.r. se v atriu a přilehlé zahradě Okresního 

muzea Českého ráje uskutečnil VII. ročník řezbářského symposia. Účastníci setkání byli 

většinou amatéři všech věkových kategorií. V letošním roce bylo sympozium doplněno 

výstavou k životnímu jubileu jednoho z účastníků a spolupracovníků pana Karla Hajna 

z Turnova. Na sympozium přijeli: Vladimír Plechoj, Miroslav Švec, Stanislav Pokorný, 

František Hroch, Leoš Bartoníček, Karel Janák, Iveta Sádecká, Martin Nosek, Leoš 

Roubíček, Filip Petrany, Jan Kněboň, Karel Hajn, děti a učitelka z Waldorfské školy v 

Semilech. 

* V úterý 11. června uspořádala Ochranovská Jednota bratrská ve svém domě Na sboře 

koncert evangelického duchovního Sváti Karáska. V 80. letech 20. století byl vězněn 

pro své občanské postoje a později přinucen k emigraci. Jako duchovní působil ve 

Švýcarsku. V 90. letech se vrátil a dnes je farářem ve známém pražském kostele u 

Salvátora. V nadcházejících volbách kandidoval do parlamentu a k mírnému překvapení 

se do poslaneckých lavic spolu s herečkou Táňou Fišerovou skutečně posadil.

* V sobotu 22. června uspořádala Agentura Organon SVATOJANSKÉ HRANÍ 2002 
v prostorách Dlaskova statku. Zúčastnili se vesměs začínající folkové a trampské kapely a 

jednotlivci z blízkého kraje, ale také z Prahy a Trutnova.

* První ročník nového hudebního festivalu PROTI PROUDU aneb FESTIVAL 
OSAMĚLÝCH PÍSNIČKÁŘŮ proběhl v sobotu 29. června. Pořadatelé chtěli dát prostor 

nekomerčním umělcům. Do Turnova v režii písničkáře Honzy Buriana přijeli: František 

Janče, Karel Diepold, Jiří Dědeček, Dáša Andrtová, Michal Jůza, Jan Jeřábek, Oldřich 

Janota, Jan Zubrický, Jiří Smrž, Pavla Milcová, Jiří Konvrzek a Dalibor a Zuzana 

Cidlinských. Akce se konala v atrium muzea. 

51



* Městské kino hrálo v červnu mj.: Premiéru filmu PERNÍKOVÁ VĚŽ režiséra M. 

Šteindlera. Začátek sezony letního kina - čtvrtek 20. června – zahájil film USA STAR 

WARS: EPIZODA II - KLONY ÚTOČÍ. 

* Křest nové knihy Turnovačky Daši Landrové „Co říkal můj manžel gynekolog“ 
proběhl poslední školní den v pěkně nabitém divadelním klubu. Obavy, které vzbuzoval 

zvolený termín, se nenaplnily, a jen díky příznivému počasí a korzování účastníků přes 

přilehlý dvorek nedošlo k naprostému zahlcení vnitřních prostor. Celý večer se nesl 

v uvolněné přátelské pohodě. Průvodního slova se ujala Eva Kordová, Dáda Weissová se 

svým obvyklým šarmem vystoupila v roli kmotry. Inscenované čtení ukázek ze křtěné 

knihy, z další připravované i „ze šuplíku“ perfektně zvládly členky Dívčího divadelního 

spolku DÓRA. Písničky Pavla Půty se nesly v duchu laskavého humoru a celý večer 

příjemně doplňovaly.

POČASÍ V     ČERVNU:  

* Extrémní projevy počasí se zatím Turnovu letos vyhýbají. V květnu bylo spíše sucho, 

které pokračovalo i počátkem června, později přišly deště, které srovnaly srážkový deficit 

a na mnoha místech v jižních Čechách a na Moravě způsobily škody. 

Mimořádně teplé období, kdy v Turnově denní teploty vystoupily až na +34 °C ukončila 

večer 20. června neobvykle silná bouřka s přívalovým deštěm a místy i kroupami (25mm 

srážek). Bouře přišla od západu a byla též energeticky silná (60 až 80 výbojů za min.). 
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LÉTO 2002 * LÉTO 2002 * LÉTO 2002 * LÉTO 2002 *

* Na poslední schůzi poslanecké sněmovny před volbami byly přijaty zásady dalšího 

pokračování reformy veřejné správy. Pro naše město to znamená příjem zhruba 8,5 

milionu korun ze státního rozpočtu na stavební úpravy a částečné vybavení dvou domů ve 

Skálově ulici, které by měly od 1. ledna sloužit rozšířené působnosti pověřené obce třetího 

stupně. Po zrušení okresů ke konci tohoto roku by na turnovský městský úřad mělo přejít 

ze Semil, ale i Jablonce a Liberce až 60 úředníků. Na jedno přiznané místo by naše 

radnice měla dostat zhruba 300 tisíc korun, úředníky z okresních úřadů si k nám také 

přinesou část nábytku a zařízení kanceláří. „Na rozdíl od jiných měst máme výhodu v tom, 

že dlouhodobě počítáme s využitím budov ve Skálově ulici, které patří městu. Na reformu 

jsme tak dobře připraveni, nemusíme stavět ani hledat nějaký vhodný dům. Navíc myslím, 

že Turnovští o přiblížení důležitých úřadů z okresního města opravdu stojí,“ uvedl 

v HOTech starosta Hejduk.

* Významnou novinkou pro obyvatele okrajových a těžko přístupných částí Turnova 
je nová multikára technických služeb se speciální nástavbou, která umožňuje 
stlačovat naložený odpad. A tak se do poměrně malého vozu vejde až 30 popelnic! 

Výhodou je, že multikára se dostane i do míst, kam normální „popelářské“ auto nikdy 

nezajede. Díky tomu obyvatelé těžko přístupných míst mají konečně možnost využívat na 

odpad popelnice přímo u svých domů a již nemusí plnit igelitové pytle, které často museli 

tahat stovky metrů k řádné silnici.

* Opravy městských lávek budou pokračovat, když po dokončené rekonstrukci té přes 

Libuňku bude přes celé léto uzavřena lávka z autobusáku do Krajířovy ulice. Ze 

stávající lávky zůstanou pouze pilíře, které budou zesíleny a opraveny, mostovka bude 

položena úplně nová. Na podzim se připravuje ještě rekonstrukce lávky  Dolánkách.

* Na přelomu května a června přišly na účet města peníze za pozemky v zóně. Díky 

těmto 32 milionům korun se mohou rozeběhnout další projekty financované nebo 

spolufinancované městem: výstavba smuteční síně, realizace asfaltového povrchu ulice B. 

Smetany v zástavbě rodinných domků navazujících na Fučíkovu ulici a další drobné 

projekty na zlepšení života obyvatel města. Realizace ulice B. Smetany je počítána v řádu 
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3 800 tis. Kč a firma SaM (Silnice a Mosty) a.s. Česká Lípa tu v průběhu srpna a září 

vybuduje nové chodníky, položí novou asfaltovou vozovku a postaví sloupy veřejného 

osvětlení.

Z věcí, které zbývají, je to v první řadě tzv. jižní sjezd ze silničního průtahu do Fučíkovy 

ulice, bez kterého zóna „kulhá na jednu nohu“ a jehož realizaci „brzdí“ dohoda o výstavbě 

nového bytového domu pro obyvatele domu pod průtahem (v případě výstavby sjezdu by 

zde byla překročena hygienická norma). Radnice nabídla postavení nového domu 

v kasárnách, k dohodě zatím nedošlo. 

* V létě začala oprava klasicistního objektu na prvním nádvoří hradu Valdštejn. V 

prvním patře bude obnoven velký sál, v přízemí vznikne kvalitní zázemí pro správce hradu 

– kancelář a byt, k dispozici bude odpovídající sociální zařízení a přístřešky pro 

návštěvníky. V květnu a červnu t.r proběhl výběr na prováděcí firmu. Bylo obesláno 38 

firem, 12 firem si vyzvedlo projektovou dokumentaci, 6 firem nakonec doručilo své 

nabídky. Z nich výběrová komise navrhla radě města za vítěze firmu Reopa Liberec s.r.o. 

Vítězná firma má bohaté zkušenosti s obnovou kulturních památek (Grabštejn, Frýdlant, 

Sychrov, Hrubý Rohozec).

Celkový rozpočet akce je 7,7 mil. Kč., v letošním roce budou provedeny práce za 2,5 mil. 

Kč. Za tyto finanční prostředky bude realizována demontáž stávající střešní krytiny a 

bednění střechy, oprava krovu, položena nová střešní krytina, vybourány všechny 

novodobé příčky, zbourány stávající komíny, demolovány dvorní přístavky, opraveny 

stropy nad druhým patrem, staticky zajištěno obvodové zdivo a výstavba nového 

severního přístavku. 

Předpokládané ukončení všech prací bude v roce 2004. 

* Investice španělské firmy Grupo Antolin nebude jedinou významnou investicí v současné 

době na území města. Přístavbu nové haly oznámila také firma Kamax. (Společnost 

Kamax, založená v Německu v roce 1935, přišla do Turnova v roce 1992. Od roku 1994 

se věnuje výrobě vysokopevnostních šroubů pro automobilový průmysl a v současnosti 

zaměstnává 260 lidí.) 

Letos v létě začne ve svém areálu v Nudvojovicích s výstavbou nové výrobní haly 

v hodnotě zhruba 70 milionů korun a do roku 2006 podle vývojového programu 

společnosti zde bude investováno celkem 600 milionů korun - v té době by tu mělo 
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pracovat až 600 lidí. Připočteme-li tedy náklady ve výši 400 milionů, za které již vznikl 

stávající závod, bude Kamax v Turnově investovat celkem jednu miliardu korun!

* Na prahu léta byla dokončena přestavba skeletu naproti nemocnici na domov 
důchodců. Státní dotace na stavbu komplexu představovala částku ve výši 88 milionů 

korun, zbytek – 12,6 mil. korun na vnitřní vybavení hradí město ze svého rozpočtu. Stavbu 

provázely také nějaké potíže a změny, když původní projekt, vzniklý delší dobu před 

vlastní realizací stavby, musel být z důvodu jiného funkčního a prostorového pojetí 

přepracován. V průběhu stavby se, jako na každé větší akci, vynořila spousta problémů, 

které byly podle místostarosty Eckerta, který měl vše na starosti, řešeny bez prodloužení 

doby výstavby nebo dalších větších finančních nároků. Nejvážnější bylo asi řádně 

zabezpečit sklepní prostory rekonstruovaného starého domu s pečovatelskou službou 

proti vlhkosti. V jakém technickém stavu základy objektu doopravdy jsou, se totiž zjistilo 

až při stavbě. 

Domov důchodců začne naplno fungovat od počátku září t.r., od klientů bude vybírán 

příspěvek na ubytování a služby ve výši 6 231 Kč měsíčně za jednolůžkový pokoj, ve 

dvoulůžkovém budou senioři platit 5 724 Kč. V domově je místo pro 71 lidí. Zaměstnáno 

zde bude celkem 33 lidí, včetně osmi zdravotních sester, a k tomu ještě tři mladíci na tzv. 

civilní službu. Praktickým lékařem, protože klienti budou v domově přihlášeni k trvalému 

pobytu, bude MUDr. Pospíšil, který současně bude dál působit jako primář oddělení 

následné péče v městské nemocnici. Obyvatelům bude poskytován základní servis v 

podobě celodenního stravování, praní prádla, úklidu, zdravotní péče ad.

* V závěru července byly na radnici doručeny podpisové archy s necelými čtyřmi 
stovkami podpisů proti výstavbě obalovny živičných směsí (asfaltovny) na Vesecku 

v průmyslové zóně. Občané Daliměřic a Malého Rohozce důrazně protestovali proti 

záměru radnice pronajmout pozemky v zóně na výstavbu tohoto zařízení.

V kraji neexistuje v tomto specifickém oboru žádná konkurence, zdůvodňovali svůj záměr 

zástupci silničářských firem. Již před dvěma lety rada města konstatovala, že pozemky 

v zóně pronajme pouze vítězi výběrového řízení, který potom bude muset splnit také 

náročná hygienická a ekologická kritéria. 

Výběrové řízení bylo vyhlášeno letos na jaře, přihlásily se do něj tři firmy, vítěz by měl být 

znám po doplnění některých otázek na konci léta. Obalovna živičných směsí by měla stát 

v průmyslové zóně na Vesecku vedle areálu technických služeb na nejvzdálenějším místě 
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od daliměřické občanské zástavby (mezi zónou a zástavbou bude zanedlouho ještě tzv. 

severní silniční obchvat města). 

„Firmy musí jednoznačně splňovat přísná hygienická kritéria,” řekl Hlasům starosta 

Hejduk. “Všichni uchazeči nám nabídli prohlídku jejich nejmodernějších provozů, které 

jsou vyráběny a používány ve vyspělých zemích Evropské unie, aby rozptýlili možné 

obavy ze skutečného provozu hlavně z pohledu hluku, prachu a zápachu. Proto se k nim 

v nejbližší době pojedeme podívat a přizveme také zástupce petičního výboru. Ti také 

budou moci společně s námi hájit zájmy obyvatel při ekologickém posouzení stavby... “

* Během léta byly na Mariánském hřbitově instalovány tabule se jmény jednotlivých 
osobností, které tu odpočívají, doplněné přehlednou mapkou hřbitova a jednotlivých 

sektorů. Na nový informační systém bylo z městského rozpočtu poukázáno 60 tisíc korun.

Zajímavostí je označení hrobu jedné z největších osobností našeho města minulého 

století Karla Kinského. Donedávna totiž málokdo věděl, kde poslední místo jeho 

odpočinku vlastně je.

Bohužel se z osazení informačních cedulí na hřbitově stala prázdninová kauza, když 

někteří občané upozornili na fakt, že se mezi jmény významných osob objevil také jeden 

nejmenovaný člen KSČ, který zejména v 50. letech minulého století tvrdě postupoval proti 

odpůrcům komunistického režimu. Tabulka s jeho jménem byla odstraněna.

* Na konci července se uskutečnilo komplexní ošetření vybraných památných 
stromů v Turnově - hrušně obecná na Hruštici, dub u Mikulášského kostela, čtyř 
jasanů a dvou lip na hřbitově v Nudvojovicích. Ošetření spočívalo v provedení 

zdravotních řezů jednotlivých památných stromů, tzn. v odstranění suchých, nemocných a 

křížících se větví, nevhodně postavených větví a výmladků. Cílem bylo zabezpečit 

provozní bezpečnost stromů, eliminovat případné rozlomení a poškození stromů, 

prodloužit jejich životnost a zvýšit jejich estetickou funkci. Výše uvedený termín ošetření 

byl zvolen proto, že letní období je vhodným časem pro odstraňování suchých větví a pro 

řez větví nemocných či oslabených, které v zimě nelze spolehlivě určit. Dalším důvodem 

bylo rychlé hojení řezných ran, které v pozdějším období výrazně klesá.

Ošetření vybraných památných stromů bylo částečně hrazeno finančním příspěvkem z 

grantového programu Krajského úřadu Libereckého kraje „Program ochrany přírody a 

krajiny“.
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* Druhá polovina léta byla ve znamení povodní, které zachvátily jižní, střední a 
severní Čechy. Postupně se z břehů vylila Vltava a Labe, vážná byla situace také na 

Plzeňsku. Od soboty 17. do středy 21. srpna přinášeli lidé do sálu Sokolovny ve Skálově 

ulici věci, které pomohou postiženým letošními neuvěřitelně krutými záplavami. Savo, Jar, 

mýdla, úklidové prostředky, toaletní papír, balíky krabicového mléka, trvanlivé potraviny…

První dodávka z Turnova byla vyexpedována již v sobotu 17. srpna. Cíl: postižené oblasti 

Litoměřicka. Další dva náklaďáky byly naloženy ve středu a odjely směrem na Mělnicko.

A Jizera hrozila také v samotném Turnově. Právě v té době, kdy se povodňová vlna 

valila na hlavní město, začalo vydatně pršet také u nás. Povodňová vlna byla v úterý 13. 

srpna v našem městě podle odborníků extrémně rychlá, s nezvykle strmým nárůstem. 

Naštěstí týdny před tím pořádně nepršelo, a tak i díky tomu se hladina řeky už ve čtvrtek 

15. srpna ráno vrátila do normálu. 

V úterý 13. srpna v 18 hodin byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity a vyhlášen 

poplach v oblasti Trávnic. V 19.30 hod. se Jizera rozlila u posledního domu u Zrcadlové 

kozy, proto byla odtažena a zajištěna dřevěná lávka na ostrov v Dolánkách a evakuován 

psí útulek. O čtvrt hodinu později řeka opustila koryto na levém břehu v Dolánkách. Ve 20 

hodin byla technickými službami zahájena konkrétní opatření – pytle s pískem se začaly 

objevovat v centru města (v té době již byla zaplavena podlaha psího útulku). Ve 21 hodin 

byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. O hodinu a půl později začal rozliv u garáží na 

Kotlerově nábřeží, Preciosa hlásila kritický stav, voda začala stoupat kanály a rozlévala se 

z brány VČE a bývalého Sklostroje na Koňském trhu. Na Kotlerově nábřeží u garáží bylo 

asi 20 cm vody, z části bylo zaplaveno autobusové nádraží Na lukách. V jednu hodinu po 

půlnoci Jizera kulminovala a začala mírně klesat. Nebezpečí bylo zažehnáno… 

* Od 4. do 7. července 2002 pořádal TJ Turnov, oddíl radiového orientačního běhu, 

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY V RADIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU s centrem přímo v 

Turnově. O celkových vítězích se rozhodlo v neděli 7. července dopoledne ve stíhacím 

závodě, který se uskutečnil přímo v prostorách města se startem i cílem na náměstí 

Českého ráje.

* V létě probíhalo také několik významných stavebních akcí: Po loňské opravě 

střechy byla letos na cenném tzv. Kubistickém domě před železničním nádražím 

vyměněna všechna okna. Práce specializované firmy přišla na 1 900 tis. Kč, když 1 100 

tis. Kč přispěli památkáři a zbytek doplatilo město. Fasáda tohoto architektonického 
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skvostu přijde na řadu snad v příštím roce. Také v sídlišti u nádraží se o prázdninách pilně 

pracovalo. Nový chodník od Skaláku ke schodům k učňovské škole a zpět na parkoviště 

mezi věžáky přijde na 1 700 tis. Kč, hrazených taktéž z rozpočtu města. Hotovo má být do 

konce září. V létě též probíhala oprava zdejších ulic a také mj. oprava fasády zadního 

traktu tzv. školičky (uvnitř ještě statické zajištění kleneb suterénu) a demolice starých, 

zdevastovaných budov (koníren) areálu III. ZŠ v Žižkově ulici. 

* Podle informací zástupce ředitele Městské nemocnice Turnov MUDr. Martina 
Hrubého byla v polovině srpna zrealizována dodávka tzv. „harmonického skalpelu“ 
pro operační sály nemocnice. Princip přístroje spočívá v přenosu mechanického 

ultrazvukového vlnění na operační nástroj, nejčastěji drobné speciální kleštičky. Na 

branžích tohoto nástroje potom působením této energie dochází k tepelnému ošetření 

tkáně a současně rozdělení uchopené tkáně. Výsledkem je velmi rychlá a úsporná 

preparace tkání prakticky bez krvácení. Nástroj nalezne široké uplatnění při operacích 

chirurgických i gynekologických. Hlavním polem pro použití je zejména minimálně 

invazivní operativa - tedy laparoskopické operace, a to zejména operace nejvyšší 

obtížnosti, jako operace na žaludku (např. pro reflexní chorobu nebo pro obezitu) a dále 

operace tlustého i tenkého střeva. Užití se však neomezuje pouze na laparoskopické 

operace, výhody nástroje se využívají např. u  operace štítné žlázy či některých zákrocích 

spojených s operací prsu. Souhrnná výše investice dosahuje částky 800 tisíc korun, 

peníze jsou ze zdrojů nemocnice.   

Další letní novinkou v turnovské nemocnic jsou dispoziční úpravy na oddělení ARO, 
doplněné o rekonstrukci stávajících prostor. Výsledkem je vznik nového „dospávacího 

pokoje“, kde jsou sledováni pacienti po méně náročných operacích po dobu několika 

hodin před  přesunem na standardní oddělení. Současná rekonstrukce rozvodů plynů a 

instalace speciálních ramp umožňuje účelné uložení složité monitorovací  a ventilační 

techniky u lůžka pacientů. Tímto krokem byl završen komplexní projekt posílení komplexu 

anestézie a resuscitace, který zahrnoval  nákup přístrojové techniky – komplexní 

monitorovací systém pro operační sály a přístroj pro umělou plicní ventilaci - a potřebné 

prostorové úpravy popsané výše. Oddělení je nyní vybaveno pro zajištění intenzivní a 

resuscitační péče na nejvyšší úrovni. Investice do přístrojové techniky dosáhla 2,6 mil. Kč, 

peníze jsou ze zdrojů nemocnice. Náklady na rekonstrukci dosáhly 900 tisíc korun, 800 

tisíc je z rozpočtu zřizovatele - Města Turnov. Úhrnná investice činila 3,5 mil. Kč.
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* Podle novely č.284/2002 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 
školství se musí všechna školská zařízení s platností od 1.1.2003 transformovat na 
příspěvkové organizace. V Turnově již většina školských zařízení má tuto právní formu, 

vyjma všech mateřských škol a ZŠ v Mašově. Proto Rada města v prázdninových 

měsících projednala návrh odboru školství na reorganizaci všech mateřských škol do 

jedné velké příspěvkové organizace, která by měla pouze jednoho ředitele a na 

detašovaných pracovištích, kterými by se staly dnešní mateřské školy, by působily 

jednotlivé vedoucí učitelky. Ze ZŠ Mašov navrhla vytvořit samostatnou příspěvkovou 

organizaci.

* Ve čtvrtek 29. srpna byla na turnovské radnici podepsána dohoda o partnerské 
spolupráci mezi naším městem a maďarským Keszthely, které se tak zařadilo vedle 

nizozemského Reeuwijku, německého města Niesky a polského Jaworu. S Maďary 

máme, jak se zdá, nejvíce společných problémů a také města jsou si velmi podobná.

Jak na tiskové konferenci při podpisu smlouvy o spolupráci řekl starosta Keszthely Imre 

Szabó, město má zhruba 20 tisíc obyvatel, říká si hlavní město Balatonu (leží na jeho 

západním pobřeží), je to vyhledávané turistické centrum, které nedávno oslavilo 750. 

výročí od svého založení. V Keszthely je pět základních a stejný počet středních škol 

(např. hotelovka) a k tomu ještě zemědělská univerzita. Je tu též několik muzeí (zámecké, 

marcipánové, Balatonu ad.) a nemocnice. Na Slovensku mají partnerské město Levoča - 

Turnov tam spřátelené město stále bezvýsledně hledá -, další vzájemné kontakty jsou 

s městy v Polsku a Slovinsku.

KULTURA V     LÉTĚ 2002 * KULTURA V     LÉTĚ 2002 * KULTURA V     LÉTĚ 2002 *  

* Turnovské kulturní léto pod patronací KC Turnov bylo ve znamení akcí pod širým 

nebem na různých místech ve městě a většinou pro příchozí zdarma. Cyklus byl zahájen 

ve čtvrtek 11. července koncertem folk-rockové kapely „ZBYTKY SLUŠNOSTI“, 

pokračoval vystoupením kapely GINEVRA, hrající muziku s keltskými prvky, na náměstí 

hrála také dechovka TÁBORANKA. Hodně příznivců přišlo na koncert libereckých 

MODRÝCH HOUPAČEK, turnovské kapely TOM MAŠEK&HITMAKERS, u nádraží před 

restaurací Skalák hrála dechovka JABLONEČANKA, u kašny šermovala nová SKUPINA 

RYTÍŘI TURNOVSKÉHO MEČE, závěr obstarali FUNK CORPORATION, možná nejlepší 

místní kapela současnosti, a rovenská kapela REBEL, která hrála v Maškovce. Během 
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léta proběhlo celkem 14 akcí zábavného charakteru, z nichž pouze jedna měla tu smůlu, 

že připadla právě do „povodňového“ týdne a tudíž se nekonala. Ze zbylých třinácti bylo 10 

akcí hudebního charakteru různých žánrů, jedno divadélko pro děti, jedno šermířské 

vystoupení a jeden komponovaný pořad hudby a uměleckého přednesu. Prezentovaly se 

soubory místní i dovezené. Devět akcí se konalo na veřejných prostranstvích (náměstí 

Českého ráje, park u nádraží a Rývovy sady), dvě v Pizzerii Maškovka, jedna v Chrámu 

Panny Marie a jedna v atriu za muzeem. Na posledních dvou zmíněných místech se 

vybíralo mírné vstupné, všechny ostatní byly zdarma. Náklady na ně nesla z největší části 

zdejší radnice, která tak významným dílem přispěla k oživení prázdninového Turnova. 

Tomu nasvědčuje počet účastníků všech pořadů, kterých se sešlo na 1 600! 

* Významným festivalem, kterého se účastnily turnovské soubory, byla prestižní 
Loutkářská Chrudim. Přehlídka se konala od 1. do 6. července. Čmukaři na Chrudim 

přivezli obnovenou inscenaci Dračích pohádek, jako inspirativní představení. Účast v 

soutěžní části byla poctou i pro soubor Na židli, který už drahně let vede Petr Záruba. 

Předvedl dvě drobné loutkové pohádky, z nichž jedna obdržela čestné ocenění odborné 

poroty. Přátelé Mojmíra Babáčka jsou, oproti předchozím, souborem s krátkou dobou 

existence, i když jejich režisérka Romana „Habaďůra“ Zemenová je již divadelnicí s letitou 

praxí. Inscenace Aztécké poezie, kterou na letošní Chrudim přivezli, však rozhodně není 

představením začátečnickým, ale spíše naopak. Také proto vzbudila u poroty i publika 

pozornost, možná trochu kontroverzní, ale druhé čestné uznání, které Chrudimská porota 

tomuto představení udělila, svědčí o kvalitách souboru.

* XIV. sympozium ŠPERK A DRAHOKAM 2002 pod záštitou Okresního muzea Českého 

ráje proběhlo ve dnech 8. - 19. července. V úterý 9. července byla v muzeu zahájena 

výstava Symposion 2002 ze šperkařských prací, které účastníci přivezli s sebou, aby 

prezentovali svoji dosavadní tvorbu. Při vernisáži byly také prezentovány vybrané práce 

z předchozích sympozií. Tato výstava byla do čtvrtka 18. 7. a dopoledne 19. 7. byly do 

stejných prostor instalovány nové práce vzniklé v průběhu XIV. sympozia a dokumentární 

fotografie. Od soboty 13. 7. do čtvrtka 17. 7. (resp. pátku 18. 7.) byla na programu práce 

v dílnách hostitelské firmy RSG Turnov za účasti a technické pomoci Jiřího Urbana. Ve 

vile Šárka naproti šperkařské škole, sídle RSG, proběhly také v těchto dnech krátké 

prezentace jednotlivých účastníků.  
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XIV. sympozia se zúčastnili výtvarníci: Carmen Amador (Šp.) Jivan Astfalck (VB), Judy 

McCaig (Skotsko), Stephanie Jendis (Hol.), Urve Küttner (Est.),  Manuel Vilhena (Port.), 

Giedymin Jabloński (Pol.), Vincent Durbak (Slovensko), Michal Cimala a Pavel Kopřiva 

(oba ČR), Frederick Marschall (USA).

Sympozium v tradičně velmi silném mezinárodním obsazení je vhodnou příležitostí 

k pořádání dalších doprovodných akcí pro návštěvníky Turnova nazvaných společně 

Drahokam v Českém ráji. Zpřístupněna je šperkařská škola, v Galerii Granát předvádění 

výroby granátových šperků. 

* Loutkáři ze souboru Na židli připravili na léto vystoupení pro děti na zámku Hrubý 
Rohozec. V neděli 14. července, 18. srpna a 1. září vždy od 11, 13 a 15 hodin uvedli 

pohádky: O lakomé selce, O dvou myškách, Medvědí pohádka, Červená Karkulka, 

Domku, domečku…, Zajíc a ježek a Hadrfous. Představení se konala v renesančních 

prostorách v přízemí zámku. 

* Samostatnou letní programovou nabídku měl hrad Valdštejn. Jednotlivá vystoupení 

byla zaměřena hlavně na duchovní hudbu: HRADECKÉ TUCTETO, RITTORNELO - 

soubor staré hudby - krátké ukázky z tvorby hudebního skladatele a poustevníka na 

Valdštejně V. K. Holána Rovenského, PELE-MELE Quintet Mariánské Lázně, VOKÁLNÍ 

OKTET Liberec.

* Členové turnovského fotoklubu Safír, resp. Sdružení Kontakt Euroregionu Nisa, se o 

prázdninách představili daleko za hranicemi našeho města - na společné výstavě 

fotografů z Čech, Německa a Polska v prestižní galerii „Nahoře“ v Českých Budějovicích.

* Letní kino hrálo o prázdninách mj.: Hořkosladkou komedii vyprávějící příběh o citové 

izolaci mladých lidí, žijících v uzavřeném světě zapadlé vesnice kdesi na Jesenicku 

„DIVOKÉ VČELY“, trhák USA „PÁN PRSTENŮ: SPOLEČENSTVO PRSTENU“, 

tragikomický příběh mladého pětasedmdesátníka, věčného snílka, pábitele a recesisty, 

který se nehodlá smířit se stářím „BABÍ LÉTO“ v hlavní roli s Vlastimilem Brodským.

Mezi další promítané filmy patřil „PEARL HARBOR“, hraná verze „ASTERIX a OBELIX: 

MISE KLEOPATRA „ „HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ“ ad.

61



* HUJAVO po 15 letech. Kapela opět koncertuje ve staronovém obsazení. Hraje ve stylu 

moderního country. Obnovená premiéra byla v neděli 18. srpna v turnovské zahradní 

restauraci Zábavního centra Magic za nebývalé pozornosti veřejnosti. 

* Uprostřed léta, přesně od 10. do 18. srpna, se na Turnovsku konala ojedinělá akce. 

Poprvé v Čechách byly uspořádány SLAVNOSTI SLÁMY. Místo: Radvánovice u Turnova. 

Pořadatel: Občanské sdružení Alternativa 3000 včele s Turnovákem Tomášem Tomsou.

Ten v HOTech k této akci uvedl: „Nasadíte si kouzelné slaměné brýle a vstoupíte do 

pohádkového slaměného světa. Hned u silnice si budete muset poradit s bludištěm 

vysekaným v kukuřici (toto bludiště zde bude ostatně celé léto, takže na bloudění bude 

dost času). Pokud se Vám podaří překonat jeho nástrahy, dorazíte k velkému slaměnému 

hradu, který budete moci dobýt. Okolo hradu narazíte na podivné figury - zvířata, stavby, 

příšery - všechno ze slámy. A nejen že na ně narazíte, ale budete si je moci sami vyrobit a 

zapojit se tak do soutěže o nejkrásnější a nejnápaditější slaměnou figuru.

Příliš se nedivte, když zde narazíte i na živá domácí zvířata, která ovšem ve městě až zas 

tak běžná nejsou - kozy, ovce, koně. A pokud si budete chtít osahat zemědělskou 

techniku - starou i moderní - či na vlastní oči poznat rozdíl mezi pšenicí, žitem, ječmenem 

či ovsem, lepší příležitost asi nebudete hned tak mít. A právě tak tomu bude i se řemesly,  

která k venkovu a slámě patří.“

Myšlenka zabrala, do Radvánovic přišlo na šest tisíc lidí a akce je velkým příslibem do 

budoucna!

Malá ukázka z     programu:  

- Obnovená tradice dožínek trochu jinak aneb svět slaměnými brýlemi, denně od 10 hod., 

hlavní program vždy od 14 hod.

- Sobota 10. srpna - Slavnostní zahájení slavností a otevření slaměného hradu

- Neděle 11. srpna - Zahájení soutěže o nejlepší slaměnou sochu

- Pondělí 12. srpna - Venkovská ZOO

- Úterý 13. srpna - Dětská slavnost

- Středa 14. srpna - Den klasických řemesel

- Čtvrtek 15. srpna - Den zemědělských strojů

- Pátek 16. srpna - Vyhodnocení soutěže o nejlepší sochu ze slámy

- Sobota 17. srpna - Módní přehlídka modelů ze slámy, předvádění modelů finalistkami 

Miss ČR 2002 a Miss ČR 2001 Dianou Kobzanovou! 

- Neděle 18. srpna - Veselý konec slavností
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POČASÍ V     LÉTĚ:  

* To, co bylo v našich zeměpisných šířkách v 80. a 90. letech minulého století spíše jevem 

výjimečným, je v současnosti téměř pravidlem. Můžeme se celkem spolehnout, že období 

léta bude teplé a vhodné pro letní radovánky, ovšem s vyšší teplotou přicházejí také 

ničivější projevy počasí v podobě silných bouří, větrných smrští a povodní. I letošní rok 

nebyl výjimkou. Již první polovina letního období byla teplotně i srážkově nad 

dlouhodobým průměrem a zasáhlo nás několik silných bouří i úmorných veder (viz 

tabulka):

Měsíc     Letních dnů      Trop. dnů        Trop. nocí         Srážky v     mm           Dnů s     bouřkou  

Červen     12 dnů              5 dnů              l noc                  106 mm                   10 dnů

Červenec   14 dnů             8 dnů              l noc                  130 mm                   11  dnů

Srpen        21 dnů /!/         6 dnů              0 noc                 119 mm                     7 dnů

Nejvíce srážek v Turnově bylo naměřeno při další silné bouřce 16. července odpoledne, a 

to celkem 32 mm. Celkem 10, resp. 11 dnů s bouřkou je výrazný nadprůměr. Z pozorování 

v dřívějších letech se průměr pohyboval mezi 4 až 7 dny. Zvýšil se oproti dřívějšku také 

počet letních a tropických dnů. Vše toto lze dávat do souvislosti s postupným oteplováním 

planety. Vážným kandidátem na nejteplejší den v roce v Turnově je zatím 19. červen 

s maximální teplotou +34,4 °C. (Údaje pocházejí od APC Turnov.)

* Katastrofální srpnové záplavy se oblasti Českého ráje naštěstí vyhnuly a přechodně 

zvednutá hladina Jizery nenapáchala významné škody. Bylo tomu mj. i proto, že se oblast 

severovýchodních Čech dostala přímo do málo oblačného středu tlakové níže, která nad 

republiku postoupila od jihu. V pondělí 12. srpna odpoledne bylo možno podle 

meteorologa Vlastimila Brůčka pozorovat v Turnově zajímavý úkaz: Západně od města 

postupovaly mraky od severozápadu, nad Krkonošemi od jihovýchodu a nad ještědským 

hřebenem od severovýchodu. Přestalo zhruba na půl dne pršet, a to postačilo k tomu, aby 

již spadlá voda odtekla. Sice jsme se dostali následující den do západní části víru cyklóny 

a hustého deště, nicméně, i když srážkové úhrny byly výrazné (Turnov celkem 58mm, 

Krkonoše a Jizerky více než 100 mm), škody způsobené velkou vodou v naší lokalitě 

oproti jiným místům republiky zůstaly minimální. 
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ZÁŘÍ 2002 * ZÁŘÍ 2002 * ZÁŘÍ 2002 * ZÁŘÍ 2002 *

* Začal nový školní rok. Počet předškolních zařízení se oproti loňskému školnímu roku 

nezměnil. Město Turnov je nadále zřizovatelem osmi mateřských škol s osmnácti 

klasickými třídami a dvěma logopedickými. Do těchto tříd bylo zapsáno na čtyři sta 

padesát dětí. V průběhu léta byla provedena jediná velká stavební úprava v MŠ, ul.28. 

října, a to rekonstrukce sociálních zařízení, šaten a všech rozvodů, které byly ve velmi 

špatném stavu. Tyto úpravy budou dokončeny v polovině září a náklady představovaly 

částku 672 184 Kč.

Čtyři základní školy bude navštěvovat na 2 100 žáků. Základní umělecká škola bude v 

hudebním, výtvarném a tanečním oboru vzdělávat na 630 žáků.

* V tomto měsíci již bylo jasné, že reforma veřejné správy se rozjela na plné obrátky 
a dnem „D“ je 1. leden 2003. Od tohoto data budou pod Turnov, obec s rozšířenou 

působností státní správy tzv. III. stupně, patřit tyto obce: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, 

Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, 

Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, 

Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod 

Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, 

Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov. Líšný a Koberovy se ve finále rozhodly přejít 

pod - na poslední chvíli zřízené - pověřené město Železný Brod!

Zatím bylo předběžně známo, že z Okresního úřadu v Semilech přijde do Turnova 27 

úředníků, z Jablonce jeden a z Liberce čtyři. Celkově by měl aparát radnice od ledna 2003 

narůst asi o 50 zaměstnanců. Budou zde i nové odbory. Nově vznikne odbor správní, kde 

bude matrika, agenda kolem občanských průkazů, pasů a evidence obyvatel, vznikne též 

odbor dopravy – kromě konkrétních opatření v dopravě zde bude agenda evidence 

vozidel a vydávání řidičských průkazů. Podobu odboru by měla mít kancelář tajemníka, 

kde kromě sekretářek bude pracovat také personalista, makroekonom a třeba i tiskový 

mluvčí. Noví úředníci najdou místo ve dvou budovách ve Skálově ulici - čp. 84 a 72. 

* V létě byla nalezena nová technická řešení v případě založení stavby kulturního 
domu Střelnice. Stavba vlastního objektu byla sice stále pozastavena a předpokládá se 

její obnovení v době okolo 25. září. Alespoň tak to uvedl investor, jednatel  KCT Václav 
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Feštr. Práce se v dané lokalitě ale fakticky nezastavily. Bylo započato s výstavbou 

venkovního vodovodu, kanalizace a plynovodu, což mělo za následek uzavření Markovy 

ulice. 

* Do konce září má být hotova studie aquacentra v Maškově zahradě, kterou 

zpracovává turnovská projekční kancelář Design4. Po definitivním projednání 

s mecenášem Bohuslavem Janem Horáčkem má být přistoupeno k vypracování 

projektové dokumentace. Termín realizace je zatím neznámý, hovoří se o tom, že nejdříve 

by mělo být postaveno koupaliště. 

* V polovině září bylo předáno staveniště kruhového objezdu pod Kudrnáčovými 
hodinami. Stavba bude probíhat za plného provozu!

* Nadcházející podzim je dobrý pro ohlédnutí za uplynulou turistickou sezonou 
v Českém ráji. Sčítání návštěvníků se uskutečnilo ve volných dnech na počátku prázdnin, 

konkrétně 6. července. Vyplývá z něho, že největší počet turistů v tento exponovaný den 

se pohyboval v Hruboskalském skalním městě (4 411) a v Prachovských skalách (2 500). 

Na území Českého ráje - od Příhraz, po Klokočí a Prachovské skály - se podle záznamů 

celkem pohybovalo skoro deset tisíc lidí! Absolutně nejvíce lidí prošlo kolem Adamova 

lože a kolem pokladny na Prachově. Hlavně v Podtroseckých údolích byl zaznamenán 

vysoký počet cyklistů, což jen potvrzuje nastolený letitý trend. Nejpřetíženější parkoviště 

jsou v Sedmihorkách, u zámku Hrubá Skála a u Turistické chaty na Prachově. Absolutně 

nejnavštěvovanější je hrad Trosky (v jednom dni 1 600 lidí), následuje Kost a Sychrov.

* Zdá se, že natrvalo v letním Českém ráji zakotvily také letní prázdninové autobusy, 
když rok od roku stoupá počet přepravených osob. Podle vyjádření pracovníků turnovské 

firmy JENA, která provoz zabezpečuje, bylo letos do tohoto projektu zapojeno celkem 29 

obcí v našem regionu (města: Turnov, Jičín, Semily, Železný Brod, Rovensko pod 

Troskami, Sobotka,  Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a obce: Vyskeř, Hrubá Skála, 

Karlovice, Troskovice, Kacanovy, Libošovice, Mladějov, Újezd pod Troskami, Olešnice, 

Chuchelna, Záhoří, Kněžmost, Branžež, Boseň, Všeň, Mírová pod Kozákovem, Malá 

Skála, Koberovy, Libuň, Holín, Jinolice). Provozováno bylo letos celkem šest tras o 

celkové délce 208 km, výhradními dopravci byly ČSAD Semily, a.s. a Dopravní podnik 

Kněžmost, s.r.o. Za celou sezonu bylo na všech trasách turistických autobusů přepraveno 
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15 200 osob a 985 jízdních kol (nárůst zhruba o dva tisíce lidí oproti loňskému roku). 

Nejvíce lidí (6 515) bylo přepraveno na trase č. 1 (červené), která vedla z Turnova do 

Jičína. Na celkových nákladech - zhruba 700 tisíc Kč - se podílely všechny výše 

jmenované obce a města, rozhodující příspěvek však poskytla města Turnov a Jičín, bez 

jejichž finanční pomoci by tento projekt nemohl být realizován. Podruhé letos také vyšly 

letní turistické noviny, s jejichž vydáním se počítá i v příštím roce.

* Ještě letos na podzim vznikne nové parkoviště uvnitř nemocnice zhruba se 40 
stáními, a tak zaměstnanci nebudou muset celodenně zabírat místo nahoře, kam 

přijíždějí pacienti na vyšetření a kde je dlouhodobý problém s parkováním. 

* U příležitosti oslav tisíciletého založení města Budyšína v sousedním Německu se v 

tomto městě 10. září t.r. uskutečnily lehkoatletické závody zvláštních a pomocných 
škol. Z turnovské zvláštní školy se akce zúčastnilo 14 žáků, kteří se v německé a polské 

konkurenci určitě neztratili. V celkovém hodnocení družstev sice nezvítězili, ale například 

ve štafetě chlapců byli naši první a dívky obsadily místo třetí, druzí skončili chlapci v běhu 

na 1000 m ad.

* Rok po teroristických útocích v USA byly v HOTech zveřejněny nové skutečnosti 
z civilní ochrany obyvatel. Vyplývá z nich, že již proběhla inventura turnovských skladů 

civilní ochrany. Podle Arnošta Černého, pracovníka odboru vnitřních věcí MěÚ, bylo 

zinventarizováno v hlavním městském skladu ve sklepeních budovy SUPŠ ve Skálově 

ulici celkem 2 445 kusů plynových masek pro dospělé, včetně filtrů. Z toho bylo funkčních 

ale jen 881 kusů a dalších 240 kusů bylo odvezeno k výměně. Kromě masek bylo v 

centrálním skladu z podstatných věcí nalezeno ještě 13 nosítek, 73 ochranných přileb a 

156 kusů zastaralých dětských vaků (patrně nefunkčních). A to je prakticky vše. 

Podobná inventarizace proběhla také na základních a mateřských školách. A tak víme, že 

například v I. ZŠ mají k dispozici odpovídající počet masek - včetně filtrů - 

v provozuschopném stavu, na II. ZŠ sice mají masky, ale filtrů jen polovinu z potřebného 

počtu a na III. ZŠ schází 200 masek a filtrů. Z osmi mateřských škol například ta v ulici 28. 

října nemá pro 70 dětí k dispozici vůbec nic a naopak školka v Palachově ulici eviduje 

mírný nadbytek masek a filtrů. 

Patnáctitisícové město má v případě nebezpečí pro své obyvatele jediný kryt. Najdete ho 

pod bývalou samoobsluhou na sídlišti Výšinka (dnes autosalon), je v soukromých rukou a 
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v rámci malé privatizace se před deseti lety jaksi pozapomnělo do smlouvy novému 

majiteli zakotvit věcné břemeno o využití tohoto krytu pro veřejnost. Majitelem krytu je nyní 

Česká správa nemovitostí, která jej využívá jako skladiště a archiv. Počátkem letošního 

léta proběhlo mezi městem a vedením této firmy jednání, které vyústilo v dohodu, že 

v případě mimořádné situace firma kryt do 24 hodin vyklidí a poskytne jako útočiště 

občanům. Dovnitř vejde pouhých 100 lidí  a dle konstatování orgánů Hasičského 

záchranného sboru, že kryt je nefunkční, protože chybí část filtru, který je navíc 

uzpůsoben k ochraně pouze před bojovými plyny.

* Vlnu obav vzbudilo náhlé úmrtí osmnáctiletého studenta jedné ze zdejších středních 

škol, který zemřel v polovině září na meningitidu typu C. Rodinní příslušníci a spolužáci 

dostali preventivně penicilin, ostatní studenti byli poučeni, aby pečlivě sledovali svůj 

zdravotní stav.

* 21. září se konalo setkání absolventů a učitelů k 50. výročí založení Střední 
zemědělské školy v Turnově. Setkání se konalo v sále střední uměleckoprůmyslové 

školy, v části, která bývala součástí SZTŠ a dorazilo na něj přes 500 lidí! Škola skončila v 

roce 1981 a toto setkání bylo v takovém měřítku asi poslední. „Na školu, která měla své 

žáky z širokého okolí, si pak dnes už téměř nikdo nevzpomene a její, ve své době 

významná, bohužel však krátkodobá existence, bude natrvalo skryta v archivu,“ posteskl 

si jeden z učitelů - Dalibor Sehnoutka.

* V noci z 21. na 22. září došlo na celém území České republiky k přečíslování 
telefonních linek. Výsledkem je jednotné číslování v celé Evropě! 

Všechny stanice mají nyní nově devítimístné národní telefonní číslo, když už žádné 

nezačíná nulou, což platí i pro mobily. 

Národní směrové číslo Libereckého kraje je 48, Praha má číslo 2, Královéhradecký kraj 

49, Středočeský 31 a 32. Nově musíte ve svém počítači nainstalovat také přístup na 

internet. Turnov má směrové číslo 481.

* Odbor cestovního ruchu vyhlásil pro studenty a další subjekty soutěž na grafický 
návrh loga pro město Turnov. Vzniknout by měla celkem dvě loga. To základní musí 

obsahovat nápis „Turnov“ a symbol typický pro samotné město. Druhé je vytvořeno týmž 

základním logem a rozšířeno o slogan „Turnov - srdce Českého ráje“, či „Turnov - město 
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drahých kamenů“. Vítězný návrh se stane vlastnictvím města Turnova a bude použit při 

jeho prezentaci na propagačních materiálech a dalších předmětech. Použití loga musí být 

velmi variabilní. Odměna pro vítězný návrh je tři tisíce korun, termín pro odevzdání na 

Městské informační středisko na náměstí je do 15. listopadu 2002. Soutěž bude 

vyhodnocena do 30. listopadu t.r.

* FOKUS TURNOV připravil v době od 13. do 16. září TÝDEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ. 
V jeho rámci se konal den otevřených dveří v sídle v ulici bývalého štábu (Alej legií), výlety 

do okolí a benefiční koncert v prostorách Muzea Českého ráje - hrál Jazz kvintet Turnov.

* Zchátralá budova Hotelu Slávie, která byla v majetku města, byla odprodána 
privátnímu vlastníku za velmi slušnou částku 8,3 milionu korun. Hotel koupil 

nejmenovaný podnikatel z Jičínska.

* Radikální změnu v nakládání s komunálním a stavebním odpadem, která se dotkne 
každého obyvatele Turnova, přijali zastupitelé po dlouhé a bouřlivé diskusi na svém 
zasedání 26. září. Bude platit od ledna 2003 a zásadním způsobem změní vžité 
dosavadní zvyklosti. 
Povinnost zaplatit úhradu za likvidaci odpadu mají všichni občané, kteří mají na území 

města trvalé bydliště. Částka je stanovena na 410 Kč ročně a jsou stanoveny okruhy 

osob, které jsou povinnosti platit zbaveni. Občané budou muset vyplnit příslušný formulář 

(za sebe nebo za celou rodinu), který odevzdají nebo zašlou poštou na Městský úřad 

v Turnově, úhradu mohou provést v hotovosti, složenkou a bankovním převodem. 

Pololetní platba je možná. Vyhláška ukládá každému Turnovákovi odpad nejen ukládat do 

sběrných nádob (popelnic), ale také třídit! K tomu účelu budou na několika místech ve 

městě instalovány nádoby na tříděný odpad, popřípadě lze využít sběrné dvory (jsou tři – 

u zastávky v areálu technických služeb, na Vesecku a u nádraží). V případě nedodržení 

ustanovení vyhlášky hrozí sankce. Rada města stanovila také jisté motivační pobídky pro 

občany, jak výši úhrady snížit (výkup určených surovin na sběrných dvorech apod.). 

KULTURA V     ZÁŘÍ 2002 * KULTURA V     ZÁŘÍ 2002 * KULTURA V     ZÁŘÍ 2002 *  

* V úterý 3. září se v galerii zdejšího muzea uskutečnila ojedinělá vernisáž výstavy Orbis 
Pictus: Evropa. Známí i méně známí čeští výtvarníci vytvořili projekt, který má spojit 
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celou Evropu, když se ho bude účastnit až 700 umělců ze všech koutů kontinentu. Na 

všech místech, kde výstava probíhá, bude nabídnut prostor na pásu plátna několika 

místním umělcům – z Turnova to například byli: Jiří Urban s dcerou, pedagog AVU Jiří 

Holas ad. Vznikne tak „nekonečný“ pás společné Evropy bez hranic (zaznamenáno bude 

prý také v Guinessově knize rekordů). Ve finále by se měly nejzajímavější práce objevit 

v knižní monografii. Projekt byl zahájen letos v červnu v Senátu ČR, potom pokračoval 

současně na několika místech v Evropě - mj. v holandském Naardenu, spojeném se 

jménem J. A. Komenského – proto Orbis Pictus (Svět v obrazech), do Turnova výstava 

doputovala z Vídně a pokračovat bude v Bukurešti.

* V sobotu 7. září se v atriu muzea uskutečnil 5. ročník hudebního festivalu BABÍ 
LÉTO. Pro letošní rozloučení s letní festivalovou sezonou si pořadatelé z Turnovského 

hudebního sdružení vybrali nejen výtečné muzikanty, ale zároveň příjemné lidi: Nová 

Sekce, Dynamis, Radůza, Bluesberry (na snímku), Zuzana Navarová + KOA a Nezmaři.

* V pondělí 16. září byli v Turnově Beatles! Tedy jejich v současnosti prý světově nejlepší 

dvojníci – slovenští THE BACKWARDS. Tito mladíci si přízeň diváků získávají nejen svou 

hudební produkcí, ale i svou bezprostředností a elánem, se kterým vystupují. Koncert v 

městském kině byl narvaný k prasknutí.

* Pravidelné pořady cestovatelského klubu byly v nové sezoně zahájeny opravdu 

noblesně. O svých cestách do CHILE vyprávěl na půdě divadla Jan Burian, který nejezdí 

po světě jenom zpívat a hrát, ale bedlivě se rozhlíží kolem sebe a dokumentuje země, lidi 

a hlavně jejich život. 

* Od 20. září až do začátku prosince vystavovali studenti turnovské Střední 
umělecké školy šperkařské svoji kolekci v rámci českého uměleckého kovářství ve 
francouzském Rouenu, když několik dní po vernisáži předváděli své umění 

návštěvníkům přímo na místě, vedli odborný seminář pro zájemce o tento obor a spolu 

s francouzskými kolegy uspořádali veřejnou kovářskou dílnu! Té se zúčastnilo celkem 

sedm turnovských studentů. K tomu turnovská „špéra“ ještě zastoupení na podzimním 

kovářském sympoziu v Gothě v sousedním Německu. I zde byly turnovští studenti 

úspěšní, když odborná porota jejich práce ocenila v konečném pořadí na prvním, třetím a 

čtvrtém místě! 
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* V sobota 28. září bylo na Dlaskově statku SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ.
Na výstavě, připravené v patře statku, se návštěvníci seznámili s tradičními způsoby 

pěstování a sklizně ovoce, sklizně brambor a okopanin. Nechyběly posvícenské koláče, 

návštěvníci sami mohli předvést své umění v hnětení těsta, tvarování koláčů i jejich 

pečení. Nejlepší výtvory byly oceněny. Od 14 hodin se představila Agentura DUO CIS 

Dalibora a Zuzany Cidlinských s programem Svatováclavské hraní.

* V pondělí 30. září uspořádala Obchodní akademie a Hotelová škola ve svém areálu 

v kasárnách BĚH BARMANŮ. Tuto, v České republice ojedinělou akci, pořádá již 

tradičně. Překážkovou dráhu barmani ze škol a učilišť Královéhradeckého, Pardubického 

a Libereckého kraje překonávali v prostoru školní zahrady, která byla přístupna také 

veřejnosti.

Ten den po obědě se na prostranství před školou odehrál ještě 4. ročník barmanské 

soutěže CHODNÍK 2002. 

* V pondělí 30. září Pěvecký sbor Antonín Dvořák uvedl v chrámu P. Marie

BENEFIČNÍ KONCERT, jehož výtěžek byl použit ve prospěch postižených letošními 
záplavami. Svůj příspěvek na tuto charitativní akci předal každý, kdo se akce zúčastnil 

osobně a zakoupil si takový počet vstupenek, jaký uznal za vhodné. Kromě PS Antonín 

Dvořák na koncertu vystoupil také PS Musica Fortuna, Carmina a Turnovští trubači. 

Výtěžek činil 34 215 Kč a byl věnován občanům ze zničené obce Zálezlice.

Benefici uspořádali i místní jazzmani, kteří na vystoupení v atriu u muzea v posledním 

srpnovém týdnu vybrali 20 000 Kč!

 

* Výsledky archeologického výzkumu nejen v turnovských Maškových zahradách 
představil ve čtvrtek 19. září na vernisáži výstavy PhDr. Jan Prostředník 
z Okresního muzea Českého ráje. Expozice je věnována Turnovu, střednímu a hornímu 

Pojizeří, jejich nejstarším dějinám, které se podařilo v minulém desetiletí díky 

archeologickým vykopávkám poněkud poodhalit. Vystavené předměty pocházejí z 

výzkumů, které v lepším případě stavbám předcházely, v horším případě byly 

zachraňovány s rizikem, že jejich vypovídací hodnota bude nižší. Od roku 1997, kdy byla 

turnovským muzeem připravena výstava věnovaná počátkům osídlení Českého ráje, 

došlo k řadě archeologických výzkumů, kterým na prvním místě vévodí největší 

70



záchranná akce v dějinách pojizerské archeologie – velkoplošný výzkum rozsáhlého 

sídliště na levém břehu Jizery v Turnově – Maškových zahradách. 

V letech 2000 a 2001 jsme zde za pomoci firmy Peres – služby vědě a výzkumu odhalili 

plochu téměř pěti hektarů, na které prozkoumali 1 852 zahloubených jam a na tři tisíce 

kůlových jamek sídlišť z osmi období pravěku a raného středověku. Návštěvníkům budou 

představeny nejenom nalezené keramické nádoby, broušené a štípané kamenné nástroje 

a kovové předměty, pocházející z jednotlivých sídlišť, ale též kresebné rekonstrukce 

pravěkých chat a domů. Výstavní prostor byl doladěn několika objekty z dalších 

záchranných akcí - výzkum románského předchůdce kostela sv. Jana Křtitele 

v Nudvojovicích, výzkum hradů Trosky a Dolní Štěpanice či nálezy z výzkumu turnovské 

Střelnice a Mariánského náměstí.

„Asi jsme našli starý Slovany, volali mi tehdy vzrušeně ze staveniště. Já je uklidňoval, že 

to vůbec nemusí být keramika řazená do časně slovanského horizontu (6. stol.n.l.), ale že 

se klidně může jednat o střepy z doby římské, protože se to někdy pro velkou podobnost 

plete. Zanedlouho jsem ale byl na place a konstatoval, že jde skutečně o objekty 

datované do 6. století po Kristu s nálezy keramiky tzv. pražského typu, což je nejstarší  

slovanská keramika u nás! Zdejší slovanská osada však neskončila dobu své existence 

už v 6. století, nýbrž poklidně či neklidně pokračovala ve století následujícím. Své 

účinkování na scéně raně středověkého Pojizeří ukončila na přelomu 7. a 8. století. Nález 

této osady nás potěšil, neboť se jednalo o vůbec první doklad přítomnosti nejstarších 

Slovanů v horní části středního Pojizeří,“ takto glosoval jeden z objevů dr. Prostředník 

v rozhovoru pro měsíčník HOT.

* Městské kino hrálo v září mj. tyto filmy: ENIGMA – válečné drama, kdy v atmosféře 

válečné Anglie odhalují tajemství známého šifrovacího přístroje nacistů; nový český film 

režiséra M. Šteindlera PERNÍKOVÁ VĚŽ  ad.
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ŘÍJEN 2002 * ŘÍJEN 2002 * ŘÍJEN 2002 * ŘÍJEN 2002 *

* V pondělí 14. října vláda České republiky konečně schválila návrh rozšíření CHKO 
Český ráj, která je nyní větší o zhruba devadesát kilometrů čtverečních - celkově 181 

km². Na poslední chvíli byly sice z návrhu vyjmuty lokality kolem některých obcí, které se 

stavěly proti rozšíření (Mírová pod Kozákovem, Mladějov, Frýdštejn), i tak je ale toto 

rozšíření nejen plnohodnotné, ale hlavně znamená splnění jakési nepsané podmínky 

nutné k zápisu skalních měst Českého ráje na seznam Unesco. CHKO Český ráj nyní 

tvoří jednak stávající území a nově též Prachovské skály, oblast Suchých skal a 

Kozákovska. 

*  V létě vyhlásil vlastník vytunelované Masny Turnov – Fond národního majetku – 
veřejnou obchodní soutěž. V říjnu přišla zpráva, že byl vyhlášen vítěz, kterým se stala 

společnost „NISA - FOTBAL, s.r.o.“, Liberec. Kupní smlouva byla podepsána v pátek 11. 

října t.r. Bývalá Masna byla odprodána i se svými pohledávkami. Čisté obchodní jmění 

podniku je nyní 22 474 367 Kč. Částku, za kolik byla společnost prodána, FNM 

nezveřejňuje.

* Až do konce října bude trvat uzavírka dálničního sjezdu v Ohrazenicích směrem na 
Liberec. Objízdná trasa vede přes Jenišovice, tady však řidiči zažívají perné chvilky 

v dlouhých kolonách, které se pohybují hlemýždím tempem. Proto silničáři nabídli řešení: 

Nejezdit do Jenišovic, ale vrátit se po staré silnici do Příšovic, zde najet na dálnici a 

pokračovat směr Liberec (při cestě zpět je již výjezd z dálnice v Ohrazenicích možný). 

* Tři nové lávky budeme letos v Turnově mít. Na jaře byla zrekonstruována ta přes 

Libuňku pod Hlavaticí, v srpnu prošla renovací lávka z autobusáku do Krajířovy ulice a 

ještě na podzim bude opravena lávka přes Jizeru v Dolánkách. Její oprava, 

spočívající prakticky v její kompletní výměně, přijde městský rozpočet na 3,5 milionu 

korun. Na lávce již pracovala odborná firma Hopst Praha (vítěz výběrového řízení z pěti 

zájemců). Firma nabídla městu, jako investoru opravy, originální řešení, které jistě přivítají 

obyvatelé Dolánek a Bukoviny, kteří jí každodenně používají jako nejrychlejší spojnici 

s městem a obávali se, že během podzimu budou muset jezdit až k nádraží.
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Současná lávka bude posunuta asi o tři metry proti proudu a než bude v jejím sousedství 

hotova lávka nová, bude sloužit lidem jako dosud! Pouze během vlastního přesunu, počítá 

se s třemi dny, bude přechod přes řeku uzavřen. Práce na nové lávce mají být dokončeny 

do konce listopadu t.r., nový přechod bude lidem sloužit od počátku prosince.

* Jedna letní kauza byla ukončena. Zastupitelé pod tlakem veřejnosti rozhodli, že o 
výstavbě obalovny živičných směsí (asfaltovny)  bude rozhodovat až nové 
zastupitelstvo a rada města! Obyvatelé Daliměřic již posbírali skoro tisíc podpisů proti 

stavbě. Firma Strabag, která vyhrála výběrové řízení na pronájem pozemku na stavbu 

obalovny, byla vyzvána, že sice na své riziko může začít spolu s kompetentními orgány 

projednávat posouzení vlivu stavby na životní prostředí, ale v případě, že nové orgány 

města stavbu zamítnou, nemůže žádat náhradu za vynaložené prostředky. 

* Od 1. ledna 2003 přechází naše muzeum z Okresního úřadu v Semilech pod křídla 
Libereckého kraje, který bude novým zřizovatelem. Po měsících dohadů, jestli 

muzeum přejde pod město, či třeba přímo pod ministerstvo kultury, padlo důležité 

rozhodnutí pro další existenci této, pro Turnováky vyhledávané instituce. 

* Silnice směrem na Bělou údolím Stebénky, se kterou se počítalo pro odlehčení 
centra města, Struhami nejspíš nepovede, rada města dokonce rozhodla, že by toto 
údolí mělo být využito pro rekreační účely. 

* Od středy 9. do soboty 12. října pobývali v Turnově zástupci partnerského města 
Reeuwijk z Holandska v čele se starostou Hansem Bauerem. Tentokrát šlo spíše o 

přátelskou pracovní návštěvu, protože hosté se zajímali hlavně o spolupráci s 

podnikatelskými sférami. A tak navštívili zdejší Kamax, byli v Granátu, Dřevostylu Brož, v 

nedalekých sklárnách, ale též na gymnáziu a základních školách. V holandské delegaci 

byl i tajemník městského úřadu v Reeuwijku, hovořilo se tedy také o fungování obou 

radnic.

* Přehled příspěvků Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému Ráji různým 
aktivitám v poslední době:
- systém umělého zasněžování ve Struhách, investorem byl Klub lyžařů Turnov, nadační 

příspěvek byl ve výši 3 700 tis. Kč
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- rekonstrukce a přístavba šaten na hřišti volejbalu, investorem byla TJ Turnov, nadační 

příspěvek činil 2 200 tis. Kč

- oprava opláštění a osvětlení sportovní haly ve Skálově ulici, investorem byla TJ 

Turnov, nadační příspěvek byl 2 660 tis. Kč

- závěsné basketbalové koše do sportovní haly ve Skálově ulici, investorem byla TJ 

Turnov, nadační příspěvek ve výši 500 tis. Kč

- rekonstrukce a přístavba sportovní haly v Turnově II., investorem byl TSC Turnov, 

nadační příspěvek činil 3 500 tis. Kč

- oprava střechy na sokolovně, investorem byla TJ Sokol Turnov, nadační příspěvek byl 

ve výši 4 500 tis. Kč.

* Podle Františka Horáčka, předsedy správní rady nadace B. J. Horáčka, do konce 
září má být hotova studie sportovního areálu v Maškově zahradě, která bude 

odsouhlasena zakladatelem nadace. V té chvíli začne jednání o změně územního plánu, 

což může trvat až půl roku. Podle Františka Horáčka by město mělo hradit přívod 

inženýrských sítí na hranice pozemku, zbytek nákladů na výstavbu areálu bude hradit 

Nadace.

* Od roku 2000 se intenzivně pracuje na záměru zapsání skalních měst Českého ráje 
na Seznam světového dědictví UNESCO. Záměr iniciují Sdružení Český ráj a Správa 

CHKO Český ráj. Myšlenky se poté ujalo Ministerstvo životního prostředí ČR, protože 

návrhy mohou být oficiálně předkládány pouze ze strany státu. V této době byla 

dokončena obsáhlá dokumentace zpracovaná dle povinné osnovy. Ta již jen čeká na 

podpis ministra Ambrozka, aby mohla být předána na konci října t.r. v Paříži příslušným 

orgánům UNESCO. Za další měsíc, tedy na počátku listopadu, by se v našem regionu měl 

objevit zahraniční expert, který bude přímo na místě ověřovat, zda údaje uvedené v 

dokumentaci jsou skutečně pravdivé. Bude jednat se zástupci odborných institucí, 

představiteli veřejné správy, bude chtít vědět, zda také občané našeho regionu o tomto 

záměru vědí a jaký mají na celou věc názor. Bude prověřovat další zpracované 

dokumenty včetně programu rozvoje cestovního ruchu, který je již druhým rokem velmi 

pečlivě pořizován Sdružením Český ráj. 

UNESCO je významná propagační značka označující jedinečnost a výjimečnost památky. 

Díky ní by k nám mohli zavítat ti zahraniční turisté, kteří zde doposud chybějí - spíše 

vzdělaní a movitější, kteří chtějí kvalitní služby a jsou ochotni za ně také zaplatit. 

74



UNESCO je tedy nejen prestižní záležitostí, ale je také šancí pro další ekonomický rozvoj 

celého regionu v oblasti cestovního ruchu. 

* V tomto měsíci již bylo více jasno o sídlech nových odborů a nových působištích 
dosavadních pracovišť městského úřadu v souvislosti s reformou veřejné správy 
od ledna 2003.  A tak nyní víme, že:

-  Od 1. ledna 2003 bude mít Městský úřad v Turnově zhruba 135 zaměstnanců, tj. včetně 

řidičů, uklízeček a strážníků městské policie – v současné době má asi 80 zaměstnanců. 

Kromě pracovníků okresních úřadů v okolí budeme přibírat ještě asi dalších 20 lidí na 

různé odbory.

- Ve Skálově ulici má město dvě budovy -  čp. 84 a 72 - všichni privátní nájemci musí 

odejít, v budově čp. 72 zůstane i nadále Úřad práce a VZP. Klub důchodců bude přesunut 

do penzionu v kasárnách. V čp. 84  nadále nebude sídlit Kontaktní místo státní sociální 

podpory (stěhuje se do Jiráskovy ulice do budovy spořitelny), kancelář Okresní správy 

sociálního zabezpečení, kde například úřaduje posudkový lékař, bude přemístěna do 

penzionu v kasárnách.

- Budoucí úřad pověřeného města tzv. III. stupně bude sídlit na radnici a ve dvou 

budovách ve Skálově ulici. Odbor cestovního ruchu bude dál v Íčku na náměstí a městské 

policie, resp. odbor přestupků, který též zůstane tam, co je dosud. 

- V budově radnice i nadále budou kanceláře vedení města a tajemníka, ale i stavební 

úřad, odbor životního prostředí, finanční odbor ad. 

- V čp. 84 ve Skálově ulici bude celé přízemí vyhrazeno sociálnímu odboru, v patře bude 

nový odbor správní, kde bude matrika, budou se tu vydávat občanské průkazy a pasy, 

bude tu též sídlo nového dopravního odboru města. 

- V budově čp. 72 bude od ledna příštího roku nové sídlo odboru školství a 

živnostenského odboru.

* Celkem 15 160 Kč je objem finanční pomoci žáků a pracovníků Základní školy 
v Žižkově ulici určené ZŠ Na Krétě v Terezíně, která byla postižena povodní. Částku 

předal osobně ředitelce ZŠ Mgr. Haně Bažantové ředitel turnovské školy Mgr. Karel Bárta.

Humanitární pomoc obci Obříství zorganizovaly paní učitelky Hana Beranová a 
Květa Andělová ve spolupráci se ZŠ v ul. 28. října.  
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* V úterý 22. října proběhlo slavnostní otevření nové čističky odpadních vod za 

přítomnosti zástupců státu, turnovského zastupitelstva, dodavatelských firem a dalších 

hostů. Den otevřených dveří pro veřejnost se konal o den později od 15 do 17 hodin. 

Práce na čističce byly dokončeny k 30. září. Investice s celkovým nákladem 92 mil. Kč 

probíhala tři roky, zahrnovala rekonstrukci všech stavebních objektů, komunikace, 

oplocení, výstavbu nových objektů a kompletní pořízení nové technologie a řídícího 

systému. Stavebně byla rozdělena na dvě etapy, které dodavatelsky zastřešovaly firmy: 

VCES Hradec Králové, a.s. a METROSTAV Praha, a.s..

Rekonstrukce ČOV z roku 1967 byla stavebně i organizačně značně náročná. Vedle 

standardních problémů každé velké rekonstrukce se tady objevil problém náročné opravy 

vyhnívací nádrže, která byla v technicky velmi špatném stavu ad. 

Veškeré stavební práce probíhaly za současného provozu čistírny a tím kladly zvýšené 

nároky jak na stavební firmy, tak na její provoz, neboť rekonstrukcí byly vyřazeny 

z provozu a následně zrušeny některé technologické nádrže, které byly nahrazeny novými 

(dosazovací, aktivační). Opakovaně bylo též přemísťováno zázemí pro obsluhu, a řada 

dalších drobností, které kladly zvýšené nároky na kvalitní komunikaci a organizaci 

výstavby s ohledem na provozní potřeby a zvláštnosti. Od této doby bude ČOV v ročním 

zkušebním provozu. 

Základní údaje o čističce:

- Množství odpadních vod zpracovaných za jeden den - 4 835 m3.

- Dodavatelé rekonstrukce: projektant a autorský dozor - HYDROPROJEKT a.s. Praha, 

realizace projektu byla z finančních důvodů rozdělena na dvě etapy (I. Etapa - VCES 

a.s. Hradec Králové od května do listopadu 2000, II. etapa - METROSTAV a.s. od 

května 2001 do října 2002). Dodavatelem technologie pro obě etapy byla firma KUNST 

Hranice s.r.o. Inženýrskou činnost zajišťovala v I. etapě firma SčVK a.s. Teplice, ve II. 

etapě VRV a.s. Praha.

- Ukončení zkušebního provozu je naplánováno na prosinec 2003.

- Investiční náklady na rekonstrukci byly v I. etapě 22 mil. Kč, ve II. etapě 64 mil. Kč 

(stavební část celkem 49 mil. Kč, technologie 37 mil. Kč, projekční a inženýrská 

činnost 6,4 mil. Kč). Celkem tedy 92,4 mil. Kč.

- Náklady na rekonstrukci byly pokryty z těchto zdrojů: 10,9 mil. Kč z vlastních zdrojů 

VHS Turnov, 10 mil. Kč z dotace od Města Turnov, 10 mil. Kč z úročné půjčky od SčVK 

a.s Teplice, nenávratná dotace od SFŽP ČR (na kogenerační jednotku), 27 mil. Kč z 
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bezúročné půjčky od MZe ČR a 34,2 mil. Kč z nenávratné dotace od téhož 

ministerstva.

* Novou turnovskou kapli sv. Josefa vysvětil v sobotu 26. října litoměřický biskup 
Msgr. Josef Koukl. Stalo se v útulných prostorách domova důchodců. O tom, že 

existence kaple je dobrou myšlenkou, svědčí také fakt, že je tu plno i při pravidelných 

bohoslužbách.

* Vbrzku bude obnoveno vítání občánků, slavnostní udělování Janského plaket, 
popř. další akce. Rozhodli o tom radní na svém zasedání 30. října. K realizaci tohoto 

záměru je potřebná fungující komise pro občanské záležitosti. Proto radnice vyzvala 

všechny občany, kteří by měli zájem v této komisi pracovat, aby se obrátili do 10. prosince 

2002 na odbor školství, kultury a sportu MěÚ.

* Na svém posledním zasedání před komunálními volbami zastupitelé odsouhlasili 
regulační plán na rozvoj bytových zón. Na celkových 160 hektarech na Hruštici, 

v Durychově a na Kyselovsku by se měla rozeběhnout výstavba rodinných domků a 

malých bytových domů – zhruba polovina pole na Hruštici a část pozemků na Kyselovsku 

je v majetku města, jinak jde vesměs o majetek soukromých osob. Již jsou také schváleny 

první lokality, kde budou z prostředků města zhotoveny inženýrské sítě a komunikace, 

nejdříve asi v pokračování ulic Jeronýmovy a Koněvovy na Hruštici a na Kyselovsku ve 

svahu naproti dnešním holobytům. Naše město v nejbližších letech tedy čeká vcelku 

masivní rozvoj, již dnes kolem obcházejí makléři realitních kanceláří, zájem o výstavbu 

domků je též ze strany podnikatelů a manažerů z blízkých měst Liberecka a Boleslavska, 

navíc po dálnici je to z Turnova do Prahy opravdu jen kousek. Turnov by tak v dohledné 

době mohl mít až o šest tisíc obyvatel více.

* Na zmíněném zasedání byla také odsouhlasen záměr výkupu dvou zchátralých 
domů v Sobotecké ulici (naproti masně), které by po demolici jednak ustoupily dopravě, 

mohl by zde být rozšířen chodník nebo tu může vzniknout také nové parkoviště. Jeden 

z domů bude vykoupen zhruba za tři miliony korun a druhý vyměněn za objekt v Nádražní 

ulici (drogerie Anuška) s tím, že nabyvatel do městské kasy vloží doplatek 300 tisíc korun. 
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* Bohuslav Jan Horáček zemřel. Zdrcující zpráva zasáhla celé Turnovsko a Český 
ráj. Stalo se náhle 18. října ve Stuttgartu uprostřed rozdělané práce.

* Na 27. října bylo svoláno slavnostní zasedání zastupitelstva města ke svátku 28. 
října, na němž mělo být právě do rukou pana Horáčka předáno čestné občanství 
našeho města. Měl to být jeden z vrcholů roku, konečně jsme měli mecenáši poděkovat 

za to, co pro nás udělal. Nyní hrozilo, že se buď samotná akce vůbec neuskuteční, nebo 

půjde spíš o tryznu. Nestalo se ani jediné. Udílení významných poct probíhalo v aule 

OAHŠ v opravdu důstojné atmosféře. Čestné občanství Turnova převzal z rukou starosty 

Hejduka synovec pana Horáčka, Mgr. František Horáček. Z několika úst zaznělo při této 

příležitosti přání pokračovat v započatém díle největšího českého mecenáše současnosti. 

Cenu obce za dlouhodobou práci ve prospěch našeho města získala po zásluze ředitelka 

zdejšího muzea PhDr. Vladimíra Jakouběová. V rámci slavnostního večera byla také 

městu Turnov předána cena za podporu kultury Masarykovou akademií umění. 

Pozoruhodné je to, že naše město je první v zemi, které toto ocenění získalo. Stejná cena, 

tentokrát za rozvoj starých uměleckých řemesel a dlouhodobou výchovu mladých umělců, 

byla ten večer akademií udělena ještě turnovské „špéře”. 

O den později, 28. října, byla u příležitosti státního svátku naší země udělena z 
rukou prezidenta Havla na Pražském hradě B. J. Horáčkovi in memoriam Medaile za 
zásluhy.

KULTURA V     ŘÍJNU 2002 * KULTURA V     ŘÍJNU 2002 * KULTURA V     ŘÍJNU 2002 *  

* Od 7. do 12. října se uskutečnil 7. ročník celostátní propagační akce všech veřejných 

knihoven pod názvem Týden knihoven. Tato akce probíhá pod záštitou ministerstva 

kultury a vyhlašuje ji Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V rámci Týdne knihoven 

proběhly po celé republice ve všech typech informačních pracovišť a knihoven od těch 

nejmenších až po akademické a ústřední odborné, zajímavé aktivity vypovídající o 

službách a zároveň o různých potřebách čtenářů, návštěvníků a uživatelů. Městská 

knihovna Antonína Marka v Turnově se této akce zúčastňuje každý rok. Jednou 

z nejzajímavějších akcí byla PROVÁZKIÁDA aneb PODEJ RUKU KNIHOVNĚ. 

Lidé mohou na lístek napsat svůj vzkaz, slova kritická, či pochvalná, svá přání a prosby, 

názory i připomínky na fungování konkrétní knihovny. Na závěr týdne se konala akce 

KNIHOVNA PRO CELOU RODINU, což je celodenní program pro děti mladší i starší, pro 
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rodiče a ostatní dospělé. Hrálo se loutkové divadlo, pořádaly se různé soutěže 

v malování, výrobě loutek ad.

* V úterý 8. října  proběhlo v modlitebně Na sboře setkání s ALFRÉDEM KOCÁBEM - 

ekonomem a evangelickým duchovním, pozoruhodnou osobností, která v sobě spojuje 

hluboký myšlenkový a duchovní svět s občanskou a politickou angažovaností. A. Kocáb 

(otec rockového hudebníka Michala) patřil k prvním signatářům Charty 77, pracoval také 

ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), ztratil možnost duchovenské 

služby a jako mnozí další byl po léta topičem. 

* V pátek 18. října vystoupila v divadle IVA BITTOVÁ & ČIKORI, což je světoznámá 

zpěvačka a houslistka. Její originální, autorská hudba, je spojená s alternativními a 

jazzovými prvky zároveň prezentuje vlivy vážné hudby a world-music. 

* Ve čtvrtek 24. října se uskutečnila v našem městě jedna veliká premiéra. Podle 
pamětníků tu hrálo poprvé opravdové ruské divadlo. Hru N.V. Gogola HRÁČI totiž 

předvedli herci z Čeljabinského komorního divadla. Šlo o klasickou Gogolovu hru, kterou 

nastudoval mistr přízračného realismu Sergej Fedotov. 

* Ve středu 30. října vystoupil na prknech turnovského divadla zpěvák LAĎA KERNDL, 
jehož repertoár se skládá převážně z evergreenů jazzového zaměření. 

* Městské kino hrálo v říjnu mj. nový český film MUSÍM TĚ SVÉST v hlavní roli s M. 

Chýlkovou, O. Trojanem a M. Krausem.

POČASÍ V     ŘÍJNU:  

* V noci z 27. na 28. října t.r. se přes celou republiku přehnala silná vichřice. 
Turnovsko se těsně vyhnulo nejsilnějším ničivým projevům této zkázy jen proto, že se 

nacházelo v blízkosti středu orkánové tlakové níže nad severem Německa. I tak ale v naší 

lokalitě dosahoval podle sdělení APC Turnov západní až severozápadní vítr v nárazech 

rychlosti kolem 120 km/hod a způsobil menší škody na majetku a vegetaci. Nejsilnější 

poryvy větru byly zaznamenány v jihozápadních a středních Čechách a také na horách 

(až 160 km/hod). 
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* Letos se v Turnově objevila první sněhová nadílka poměrně brzy, neboť již 13. 
října na svátek Renáty se město probudilo ráno do bílého překvapení. Je to skutečně 

dříve než po většinu minulých let, vždyť zpravidla pro oblast Turnovska vychází první sníh 

nastávajícího zimního období na periodu mezi 15. až 27. listopadem.
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LISTOPAD 2002 * LISTOPAD 2002 * LISTOPAD 2002 *

* Letošní komunální volby probíhaly v pátek 1. a v sobotu 2. listopadu. Podrobně je 
o nich v této kronice psáno na jiném místě. První veřejné zasedání nově 
ustanoveného zastupitelstva města se konalo v pondělí 18. listopadu v podvečer. 
Bezprostředně po volbách zasedli vyjednavači vítězných stran. A protože velmi záhy došli 

ke shodě, bylo veřejné zasedání zastupitelstva už prakticky jen formalitou. Přesvědčivou 
většinou přítomných zastupitelů byl na další funkční období zvolen dosavadní 
starosta Ing. Milan Hejduk (Nezávislý blok), stejně přesvědčivě potom také dva 
místostarostové: Ing. Jaromír Pekař (ODS) a PhDr. Hana Maierová (Nezávislý blok).
Novými členy rady města jsou kromě tří vrcholných představitelů radnice ještě: 
Mgr. Petr Haken (ODS), Mgr. Jaromír Frič (ODS), Ing. Vítězslav Sekanina (ODS), 
MUDr. Martin Hrubý (Nezávislý blok), RNDr. Otto Jarolímek (ODA) a MUDr. Vladimír 
Eckert (Nezávislí). 

* Na přelomu října a listopadu začaly práce na výstavbě mimoúrovňových nástupišť 
na nádraží Českých drah. Léta odkládaná akce tedy začala. Vždyť nástupiště 

železničního uzlu velikosti Turnova si nástupiště zasloužilo už dávno. Podle přednosty 

stanice Jaroslava Jirmana bude ještě do konce letošního roku vybudována část jednoho 

z nástupišť a vyčištěno kolejiště, včetně nové pokládky. Z prostředků ČD má být letos 

proinvestováno zhruba 5, 5 milionu korun, práce budou pokračovat na jaře příštího roku, 

vše dokončeno by mohlo být už na prahu letní turistické sezony. České dráhy tato akce 

přijde zhruba na 20 milionů korun.

* V současné době je záměr výstavby nového supermarketu potravin společnosti 
LIDL Česká republika s r.o. ve fázi územního řízení, které předchází vydání stavebního 

povolení. K projektu již existuje souhlasné stanovisko orgánů dopravy, týkající se kruhové 

křižovatky, řeší se vlastní umístění stavby, která má být vybudována na rovině zhruba 

v osmi až devítimetrovém zářezu. Supermarket má vyrůst na ploše zhruba 1 600 m².

* Zajímavý vývoj má problematika samostatnosti mateřských škol ve městě. 
Původně bylo zamýšleno, aby byl vyhověno novým zákonům, všech osm turnovských 

mateřských škol sloučit do jedné organizace, která bude vrcholově zpracovávat účetní a 
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další agendu, jedna organizace bude také jednodušeji pracovat a komunikovat s dalšími 

orgány města. Zastupitelé však po bouřlivé diskusi rozhodli, že školkám, a potažmo jejím 

ředitelkám, je třeba dát větší míru samostatnosti a vytvořit větší konkurenční prostředí. A 

tak k 1. lednu 2003 vznikne osm samostatných příspěvkových organizací a urychleně byla 

vypsána výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelek. Všechny školky povedou nadále 

veškerou agendu samostatně. V případě, že se nový model neosvědčí, není nikde 

napsáno, že se po čase nemůžeme vrátit ke stávající podobě fungování těchto 

předškolských zařízení, zaznělo mj. na veřejném zasedání zastupitelstva.

* Prvním vrcholným představitelem státu, který navštívil naše město po letních 
parlamentních volbách, byl ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Přijel 

nedlouho potom, co vláda schválila rozšíření hranic CHKO Český ráj a doslova několik 

dnů od odevzdání vstupních listin se žádostí o zapsání skalních měst Českého ráje na 

světový seznam UNESCO. 

Ministr se zajímal hlavně o život obyvatel v chráněné krajinné oblasti, se starosty obcí 

diskutoval též o zamýšlené stavbě rychlostní silnice pod Troskami. Tady ministr neměl k 

dispozici dostatek informací, ale slíbil se celou citlivou záležitostí osobně zabývat.

* Nákup nového autobusu na posílení městských linek projednávala rada města a 
rozhodla přispět částkou 100 tisíc korun. Podle ředitele ČSAD Semily Ing. Tomáše 

Roubička tak budou v Turnově k dispozici tři autobusy pro městskou dopravu a od příštího 

roku by postupně mělo dojít k rozšíření jak linek, tak také k větší četnosti a lepší 

návaznosti autobusových spojů, když připravena je varianta rozšíření hlavně směrem na 

Vesecko přes Daliměřice a dále směrem na Mašov a Pelešany. 

Nový autobus značky SOR B 10,5 je podobný tomu v současnosti již dva roky 

používanému v turnovské městské dopravě. Vozidlo má pro výstup, resp. nástup troje 

dveře, celkový počet cestujících je o deset větší než má ten dosavadní - celkem 90 míst 

(28 k sezení a 62 k stání). Autobus je vybaven novým ekologickým vznětovým motorem 

IVECO, splňujícím ta nejnáročnější kritéria v zemích EU. Samostatné pracoviště řidiče je 

vybaveno klimatizací.

*  Na objektu tzv. klasicistního zámečku na Valdštejně je na začátku tohoto měsíce 
již skoro hotova nová střecha, kůlničky naproti kapli, kde ještě donedávna kastelán 

choval horské kozičky, jsou pryč, práce pokračují slušným tempem. Právě proto rozhodla 
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rada města, že letošní částka na rekonstrukci bude navýšena o 300 tisíc na celkových 2,5 

milionu korun a do konce listopadu tu bude opraveno celé přízemí. Celkově je na opravu 

zámečku potřeba 7,5 milionu korun, další etapa bude pokračovat na jaře příštího roku. 

* V polovině měsíce bylo vydáno stavební povolení na stavbu průmyslové haly 
společnosti Grupo Antolin v ohrazenické průmyslové zóně. Realizace jednoho 

z největších investičních projektů v našem městě začala! Kromě toho zde již staví 

turnovská firma Kontakt čerpací stanici s občerstvením - probíhají zemní práce. Stavba 

cestmistrovství je nadále zastavena.

* Bylo to právě listopadové číslo Hlasů a ohlasů Turnovska, které jako první 
obyvatele celého regionu informovalo o návrhu územního plánu Libereckého kraje, 
který řeší rychlostní komunikaci R35 napříč Českým rájem – od křižovatky 

v Ohrazenicích po Úlibice. Proti devastaci krajiny, protože první návrh vedl silnici přímo 

údolím Libuňky pod Troskami, se zvedla nebývalá vlna odporu, postupně vzniklo několik 

občanských sdružení, byly sbírány podpisy, ke stavbě se začala vyjadřovat obecní 

zastupitelstva ad.

* V úterý 12. listopadu se konal slavnostní večer při příležitosti 140. výročí založení 
Tělocvičné jednoty Sokol Turnov a České obce sokolské v městském divadle.  
V komponovaném programu přijali účast zástupci České obce sokolské, Ještědské župy a 

další hosté.

„Myslím, že dnešní Tělocvičná jednota Sokol Turnov je silná a stabilizovaná organizace. 

Je to jistě proto, že jsme přirozeně spojili historickou vazbu a zkušenosti starší generace s 

kolektivem, kamarádstvím a pílí mládí. To je naše největší deviza i z pohledu širšího 

sokolského celku. Přes logický mírný pokles členů v posledních letech nás je stále více 

jak 600 a jsme největší sokolskou jednotou v Libereckém kraji! Díky mimořádnému 

pochopení místních představitelů  ČSTV a privatizační pomoci Města Turnova jsme 

dokázali získat zpět sokolský majetek. Myslím si, že se nám daří o něj pečovat, a to 

hlavně díky ustálenému kolektivu zaměstnanců,“ řekl mj. Milan Hejduk, starosta TJ Sokol 

Turnov.

Členové jednoty se také dobře starají o svůj majetek. Nedávno realizovali dosud největší 

akci, a to zásadní rekonstrukci havarijního stavu střechy sokolovny, která byla realizována 

díky příspěvku Nadace B. J. Horáčka ve výši 4,5 mil. Kč. Další byla plynofikace budovy 
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díky příspěvku ČOS ve výši 2 mil. Kč. Sokolové aktivně vystupují v rámci Ještědské župy i 

nového krajského sokolského uspořádání. Díky dobrovolným cvičitelům se podařilo udržet 

vysokou úroveň cvičení v tradičních hodinách. Díky rostoucí skupině turistických 

vedoucích a rodičů malých dětí se jednoznačně podařilo navázat na hodiny cvičení v 

týdnu společným využitím víkendů pro turistiku. Díky velice aktivnímu oddílu stolního 

tenisu má Sokol Turnov slušné úspěchy na i na klasickém sportovním poli. Začíná se 

organizovat oddíl florbalu žáků, a tak je nabídka pro všechny generace opravdu 

rozmanitá.

Ve čtvrtek 14. listopadu se v sokolovně uskutečnila TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE TJ SOKOL 

TURNOV.

* Parkoviště pod nemocnicí bylo dokončeno na konci listopadu. Je určeno pro 

zaměstnance, když cílem je ulehčit přetíženému parkovišti před vchodem do nemocnice a 

městský rozpočet přišlo na částku 900 tisíc Kč.

KULTURA V     LISTOPADU 2002 * KULTURA V     LISTOPADU 2002 * KULTURA   

* 5. ročník přehlídky POETIKA 2002 se konal od pátku 15. do soboty 16. listopadu. 
V pátek to byla hlavně recitační soutěž „Svět je krásné místo k narození“ – jde o 

autorskou a interpretační soutěž mládeže od 10 do 25 let ve třech kategoriích. 

V sobotu večer se uskutečnil galakoncert, na kterém vystoupili: Oldřich Janota, Jakub 

Noha a Jura Pavlica se skupinou TALANT. Během večera byly slavnostně vyhlášeny 

vítězové páteční recitační soutěže, kteří svůj um před zaplněným divadlem také osobně 

předvedli. 

K vlastnímu setkání nad poezií se sešlo nakonec 28 mladých interpretů (11 z Turnova, 10 

z Liberce, čtyři ze Sychrova a po jednom ze Všeně a Rovenska). V kategorii 10 – 12 let 

vyhrála Lýdie Sedláčková z Liberce. V kategorii 13 – 14 let byli oceněni: Lucie Bezděková 

z Liberce a Jiří Kadlec ze Sychrova a v kategorii 15 let a výše Dan Zábranský ze 

Sychrova a Jiří Vošvrda z Podháje. 

* Ve čtvrtek 14. listopadu se na místním hřbitově konala u příležitosti 200. výročí úmrtí 

vzpomínková akce na jednoho z největších českých národních buditelů - Václava 
Fortunáta Durycha. Byla tu odhalena také pamětní deska, která bude zdobit jeho rodný 

dům na náměstí.
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* V pátek 29. listopadu a v sobotu 30. listopadu se konal v městském divadle 4. 
ročník jazzové přehlídky NEFORMÁLNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL 2002. První večer tohoto 

dvoudenního festivalu se nesl v duchu různých vlivů na jazzovou muziku. Hráli: domácí 

seskupení CORCOVADO,  D.C. BAND Dalibora Cidlinského mladšího a posledním 

hostem večera byly muzikantské legendy - trio Luboš Andršt, Jan Hrubý a Michal Prokop.

V sobotu se na jevišti představil TURNOVSKÝ BIG BAND, LÉDL JAZZ KVINTET, hvězdou 

druhého večera nebyl nikdo jiný než JIŘÍ STIVÍN.

* Ve středu 13. listopadu v 16 hodin proběhla v muzeu vernisáž výstavy ŠIJU, ŠIJU 
SÁM. Jde o poslední výstavu letošní návštěvní sezony, která představuje historické šicí 

stroje od konce 19. století do současnosti ze soukromé sbírky pana Jana Paula. Expozici 

doplňují dobové textilie ze sbírkového fondu uměleckého řemesla turnovského muzea. 

Jedná se o textilie z měšťanského prostředí z 19. století, z období biedermeieru, druhého 

rokoka, secese až po období třicátých let 20. století. Kolekci měšťanských dámských a 

pánských šatů doplňují oděvní doplňky, šperky, měšťanské portréty, ale také dobové 

spodní prádlo. 

* Městská knihovna představila komponovanou akci NAKLADATELSTVÍ ALBATROS 
DĚTEM TURNOVA - MĚSÍC NAKLADATELSTVÍ ALBATROS. Konala se výstava knih 

tohoto nakladatelství, cyklus pořadů a besed pro základní školy. Mj. to byly pořady: 

LITERÁRNÍ VEČER MLADÝCH AUTORŮ - autorské čtení mladých básníků Lukáše 

Veselého, Jakuba Morce a dalších autorů; NEŽ ZAZVONÍ TETKA SMRTKA… - 

inscenované čtení z textů nových povídek Dagmar Landrové. Účinkoval Dívčí divadelní 

spolek Dóra; ŽÁČKOVA ENCYKLOPEDIE PRO ŽÁČKY - křest nové encyklopedie pro děti 

a beseda se spisovatelem Jiřím Žáčkem a ilustrátorem Jiřím Fixlem; POHÁDKY SKŘÍTKA 

KNIHOVNÍČKA - pohádkový podvečer pro děti i jejich rodiče ad.

* V městské kině proběhla uprostřed listopadu další ze série představení „DIASHOW 

cestovatele a fotografa LEOŠE ŠIMÁNKA – TRANSAMERIKA“. Na programu kina byl mj. 

film FANTOM PAŘÍŽE - historické drama, kdy legendární detektiv pronásleduje 

nejobávanějšího zločince a vraha Alchymistu. V hlavní roli G. DEPARDIEU.
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* Počínaje 30. listopadem až do Štědrého dne budou každou sobotu a také dvě 
středy v prostorách Střediska pro volný čas dětí a mládeže „Žlutá ponorka“ hrát 
benefiční představení – jakýsi průřez vlastní tvorby - turnovští Čmukaři.  VÝTĚŽEK 
PŮJDE NA KONTO Domů dětí, které byly zasaženy letošní povodní. 

* TURNOV má nové hudební vydavatelství. Bylo založeno při KC Turnov s.r.o. a 

jmenuje se BRUT ART Music. Premiérovým titulem tohoto vydavatelství bylo loňské CD 

Lédl jazz kvintetu „Náš svět“. V letošním roce se přiřadila další tři CD. Dva tituly 

z konkurzu Zahrada 2002, které představují účinkující kapely z naší oblasti a písničkáře 

z jejich semifinále. Posledním titulem pak je záznam z Benefičního koncertu na pomoc 

povodní postiženým Zálezlicím, který představuje všechny jeho účinkující: kromě Trubačů 

Českého ráje i pěvecké sbory Musica Fortuna, Carmina a Antonín Dvořák. 

* V sobotu 30. listopadu 2002 se v odpoledních hodinách konalo pietní shromáždění 
v kostele v Přáslavicích. Po mši svaté byly na místním hřbitově uloženy do 
rodinného hrobu ostatky mecenáše Bohuslava Jana Horáčka.

POČASÍ V     LISTOPADU:  

* Husté sněžení, kdy v Turnově v sobotu 9. listopadu napadlo až 15 cm mokrého 
sněhu, způsobilo v ranních hodinách vážné dopravní problémy řidičům nejen na 

výpadovkách, ale i v samotném centru města. Následné tání ale situaci během několika 

hodin zklidnilo.
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PROSINEC 2002 * PROSINEC 2002 * PROSINEC 2002 *

* Ve středu 4. prosince, v den narozenin Bohuslava Jana Horáčka, se konal druhý 
ročník předávání celorepublikového ocenění Praemium Bohemiae na zámku 
Sychrov. Zatímco před rokem bylo cítit jisté rozpaky, zda něco natolik impozantního může 

někdo myslet opravdu vážně a nezištně, letos lze říci, že všechny učené instituce v zemi a 

jejich představitelé vzali myšlenku pana Horáčka za svou. I proto v proslovech čestných 

hostů zaznívalo jediné srovnání, a to s počinem Hlávkovy nadace před sto lety! A ještě 

něco bylo na Sychrově ten den často slyšet: „Škoda, že pan Horáček tu s námi nemůže 

být, škoda, že mu nemůžeme osobně poděkovat. Přesto věříme, že tu s námi alespoň 

v duchovní rovině stále je a my mu můžeme jen slíbit, že se pokusíme, aby jeho ušlechtilá 

myšlenka byla stále živá…“

Oceněnými jsou v prvé řadě studenti, kteří významnou měrou uspěli v mezinárodních 

olympiádách (v oborech: fyzika, chemie, biologie, matematika a informatika), dále potom 

umělci a také vědci, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj vědních oborů (ekonomie, 

medicína, chemie, fyzika, matematika a ochrana přírody). O tom, komu bude cena 

udělena, rozhoduje Správní rada Nadace B. J. Horáčka na základě návrhů vrcholových 

vědeckých, resp. uměleckých institucí (např. České konference rektorů, Akademie věd 

České republiky, Učené společnosti České republiky). 

Letos „studentskou“ cenu vyjádřenou částkami od 65 do 15 tisíc korun obdrželo celkem 23 

studentů z celé republiky a laureátem ceny Praemium Bohemiae  2002 v oboru 

biomedicína se stal prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., když cena mu byla udělena za 

objevné práce v endokrinologii, zejména za průkaz existence mozkového hormonu 

řídícího sekreci podvěsku mozkového. Výše finanční odměny je jeden milion Kč!

* Nové sídlo občanského sdružení FOKUS, které se po odprodeji budovy tzv. štábu 

v kasárnách muselo přestěhovat, je od přelomu listopadu a prosince v městském kině. V 

rámci slavnostního otevření klienti sehráli divadelní představení O koťátku, které 

zapomnělo mňoukat.

* Představitelé zdejšího atletického klubu nabídli městu převzetí celého areálu ve 
Skálově ulici včetně stadionu s povrchem Mondo. Důvodem je nedostatek financí. 

Převzetím areálu by tak všechny náklady hradilo město ze svého rozpočtu. Letos AC 
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obdržel na pokrytí energií, platů správců ad. částku 400 tisíc a ještě dalších více než 300 

tisíc korun na investice. O tom, zda město atletický areál koupí, či nikoli, rozhodnou noví 

zastupitelé, vzešlí z listopadových voleb, v nejbližší době.

Dalším sportovištěm, které se asi v budoucnu stane městským, je fotbalový 
stadion. Zájem o něj sice projevily slovutné prvoligové kluby v okolí, ale ne zase až tak 

přesvědčivý. Nabídka na odkoupení se totiž opět vrátila na město. Radní na svém 

zasedání nakonec za areál nabídli dva miliony korun, s čímž souhlasil jak správce 

konkurzní podstaty, tak i zástupci jabloneckého fotbalového klubu, kteří by si prý hřiště se 

zázemím raději pouze pronajímali jako tréninkovou plochu. Nabídku musí opět schválit 

zastupitelé. Stejně jako v případě atletů, i na fotbal letos putoval na úhradu nákladů 

příspěvek z městského rozpočtu ve výši 300 tisíc korun a dalších 150 tisíc na investice. 

* Další velká investice je na spadnutí na Vesecku. Firma SFS INTEC Hnanice chtěla 

původně postavit novou šroubárnu na poli za Hnanicemi u Hrubé Skály, což narazilo na 

odpor ochranářů, protože fabrika by potom byla zdaleka viditelným objektem ze všech 

exponovaných vyhlídek Českého ráje. Nakonec tedy záměr bude realizován v turnovské 

průmyslové zóně Vesecko. Firma již má v dispozici stavební povolení, začátkem prosince 

tu pobýval její švýcarský zástupce, stavět se začne zanedlouho. Půjde již o třetí 

šroubárenský podnik v Turnově, když vedle „mateřského“ podniku v Bezručově ulici je tu 

ještě impozantně se rozvíjející nudvojovický Kamax.

* Od 15. prosince platí nové jízdní řády vlakové a autobusové dopravy. V železniční 

dopravě dochází na trati z Pardubic do Liberce k několika zajímavým změnám. Předně je 

to nový spěšný vlak Pardubice – Liberec (z Turnova odjezd v 16.26 hod.), rychlík 

Chomutov – Pardubice od poloviny prosince bude jezdit jen z Liberce jako dřív (bude tedy 

mít menší zpoždění!) a v neděli dokonce pojede až do Brna! Na této trati přibylo také 

několik osobních vlaků. Ve směru z Turnova na Jičín změnila spousta spojů časy příjezdů 

a odjezdů, nově jsou vedeny například spěšné vlaky Turnov – Jičín – Nymburk a zpět, 

nově jede spěšný vlak z Liberce do Jičína (odjezd z Turnova v 15.41 hod.). Poslední noční 

spoj z Libuně do Turnova s příjezdem ve 23.39 hod. byl zrušen ad.

V autobusové dopravě očekává turnovská veřejnost hlavně slíbené posílení městské 

dopravy. Zatím o tom ale nebylo rozhodnuto.
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* O svatby v Turnově je nebývalý zájem. V roce 2002 si zde řeklo své ANO celkem 173 

snoubenců (Valdštejn 43, Hrubý Rohozec 85, radnice 36), devět sňatků bylo církevních. 

* Kruhová křižovatka pod Kudrnáčovými hodinami? Hotovo. První křižovatka tohoto 

typu v Turnově byla předána do užívání na sklonku roku. Náklady na vybudování se 

pohybovaly ve výši 4,6 milionu Kč z prostředků Ředitelství silnic a dálnic ČR, 900 tisíc Kč 

věnovalo město ze svého rozpočtu na úpravu chodníků a výsadbu zeleně.

* Těsně před vánočními svátky byla veřejnosti do užívání předána opravená lávka 
v Dolánkách. Původně měla být dokončena poslední listopadový den. Bohužel se tak 

nestalo. Důvodem bylo jednak pozdní zpracování výrobní dokumentace železné 

konstrukce a druhak potom i deštivé počasí, které montážní firmě několik dnů bránilo 

v provedení finálního nátěru - lávka bude natřena modře, zábradlí bude šedé, konstrukce 

se podobá té, která je na mostu přes Jizeru v Palackého ulici. Náklady se pohybují ve výši 

3 476 tis. Kč z městského rozpočtu.

* Před padesáti lety, v roce 1952, byl ke 100. výročí vysvěcení kostela Narození 
Panny Marie v Turnově z podnětu chrámového sboru zhotoven známým místním 
lidovým umělce panem Maxem Laupym BETLÉM s folklorními motivy z Turnova a 
z jeho okolí. Radou mu pomáhal akademický malíř Mistr Karel Kinský. S realizací návrhů 

objektů i postav grafik Nieger. Dále mu pomáhal i truhlář Mazánek a elektrikář Rakouš. 

Otcem myšlenky byl tehdejší ředitel kůru a varhaník pan Karel Knop. Myšlenka postavit 

pro Mariánský kostel betlém s místními motivy získala mezi turnovskou veřejností širokou 

podporu, a to nejen duchovní, ale i finanční. Tehdy se celkem získalo 18 230 Kčs. 

Od té doby je obětavými lidmi každoročně na Vánoce stavěn. Pro četné občany Turnova a 

okolí se stal neodmyslitelnou součástí Vánoc. Každoročním stavěním, rozebíráním a 

ukládáním zub času na něm vykonal své. Před 10 lety měl být likvidován. Ale tehdy úsilím 

několika občanů a renovací figurek, kterou ochotně provedla šperkařská škola, byl 

zachráněn. Letos, k 50. výročí jeho zhotovení, vznikla nová myšlenka jeho generální 

přestavby se stabilním uspořádáním na mobilním podstavci. Realizovat tuto myšlenku se 

ochotně ujal akademický malíř Václav Zajíc, profesor šperkařské školy. S malbou pozadí 

mu pomáhal absolvent této školy a nyní student Akademie výtvarných umění v Praze 

Vladimír Véla. Mobilní kovovou konstrukci zhotovili také pracovníci šperkařské školy Pavel 

Matoušek a Jaroslav Válek. O osvětlení se postaral ing. Jan Tomsa. Celkové náklady na 
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tuto rekonstrukci, především na materiál, činí asi 20 tisíc Kč. Na úhradu této částky 

poskytl Spolek rodáků a přátel Turnova sedm tisíc. Nově opravený betlém byl předán 

nynějšímu panu vikáři Mgr. Václavu Vlasákovi o Štědrém dnu ve 14.30 hodin 

v Mariánském kostele před vánočním koncertem Carminy. 

Tak celou radostnou událost spojenou s opravou cenného betlému pro HOTy shrnul pan 

Alois Habřinský.

* Nová zastávka u III. ZŠ je jednou z posledních stavebních akcí v kasárnách. 
Autobusy tu zastavují od počátku prosince, pořizovací cena byla, včetně úpravy okolí, 

zhruba jeden milion Kč z městského rozpočtu.

* Stavba smuteční síně pokračuje. Stav na konci roku: Z celkových nákladů ve výši 

zhruba 35 milionů Kč je prostavěna již skoro třetina, stavba se „odlepila“ od země a podle 

kompetentních osob je natolik dobře založena, že jí nehrozí osud sousední Střelnice…

KULTURA V     PROSINCI 2002 * KULTURA V     PROSINCI 2002 * KULTURA V     PROSINCI   

* Od ledna 2003 dojde k zásadní změně v organizaci turnovských kulturních spolků. 
Dlouholetá tradice, kdy některé spolky byly „organizovány“ městským kulturním zařízením, 

bude přerušena. Od začátku roku 2002 funguje Kulturní centrum Turnov s.r.o., jejímž 

stoprocentním vlastníkem je Město Turnov. A právě nová forma společnosti potřebuje také 

nové právní a účetní vztahy. Verdikt auditora byl podle jednatele KCT Václava Feštra 

jednoznačný: Musí být vytvořeno občanské sdružení, které zaštítí všechny kulturní spolky, 

které o to budou mít zájem. Tato nová organizace bude mít svůj vlastní výbor, který ji 

povede, přičemž hlavní důraz bude kladen na samostatnost každého z jednotlivých 

spolků. Ty spolky, které o toto uskupení nebudou mít zájem, si mohou založit své vlastní 

občanské sdružení s plnou právní odpovědností. Pro kulturní spolky se otevírají mnohé 

možnosti, o kterých se jim v doposud fungujícím uspořádání ani nesnilo. Mají svou 

nezávislost, kterou mohou svou vlastní prací ovlivňovat. Stávají se jasným a 

nezaměnitelným partnerem pro všechny orgány městské samosprávy. Získávají možnosti 

grantů a dalších finančních dotací, které kraj či stát prostřednictvím svých zastupitelstev 

poskytuje.
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* V prosinci se v našem městě pravidelně konají adventní koncerty. Letos byly pod 

patronací KC Turnov celkem čtyři. První se uskutečnil v neděli 1. prosince, varhanní 

hudbu v podání Zuzany Němečkové a za doprovodu saxofonisty Romana Fojtíčka, které 

doplnila mluveným slovem Alena Tomášová, si mohli návštěvníci poslechnout v kostele sv. 

Mikuláše v neděli 1. prosince v 15 hodin.

Druhý adventní koncert byl v neděli 8. prosince v tomtéž chrámu. Na programu bylo 

vystoupení Trubačů Českého ráje pod vedením Josefa Viduny a za varhanního doprovodu 

Pepy Uchytila.

Třetí koncert byl v neděli 15. prosince, když z Lázní Bělohrad přijel ženský flétnový soubor 

Pifferaios. Jejich repertoár obsahoval skladby pro zobcové flétny a zpěv z období 

renesance a baroka, lidové a vánoční písně. Varhanní hudba v podání Pepy Uchytila 

umocnila sváteční zážitek.

Čtvrtý a poslední adventní koncert se uskutečnil v neděli 22. prosince. Opět v kostele sv. 

Mikuláše koncertovalo TRIO NOCTUA. Mladí interpreti se zkušenostmi z předních 

hudebních těles u nás i v zahraničí se představili v nástrojovém obsazení viola, flétna a 

violoncello a s klasickým repertoárem.

* PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE se konalo v neděli 1. prosince od 14 hodin na Dlaskově 

statku. V kulturní programu vystoupilo Závěsné divadlo z Jičína s Ponocenskou lidovou 

hrou Betlém. Koledy a vánoční písně představil soubor Jizeran z Řepova. Součástí tohoto 

odpoledne byla i nadílka pro děti od Barborky. Současně byla otevřena výstava Betlémy a 

betlemáři v prostorách statku. 

* SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí Českého ráje za 

podpory souboru JIZERAN z Řepova u Mladé Boleslavi a s nadílkou Mikuláše a Barbory 

se uskutečnilo 1. prosince za přítomnosti několika stovek rodičů s dětmi na náměstí 

Českého ráje v 16.30 hod. Vánoční strom byl tentokrát ze dvora Děkanského úřadu u 

kostela sv. Mikuláše. Jednalo se o krásnou Douglasku, která rostla v blízkosti opěrné zdi. 

Po nedávném zřícení převážné části zárubní zdi bylo statikem doporučeno strom z 

bezpečnostních důvodů odstranit. Byl nádhernou ozdobou Vánoc v centru města... 

* VÁNOČNÍ KONCERT uspořádalo v pondělí 2. prosince v divadle zdejší gymnázium pro 

své žáky, jejich rodiče i další příznivce z řad veřejnosti.
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* V pondělí 9. prosince se konala v divadle MISS IDEAL. Obchodní akademie a 

Hotelová škola připravila pro studentky turnovských středních škol již 6. ročník soutěže, 

při níž výsledky čtyř atraktivních disciplín rozhodly o tom, která z účastnic se bude moci 

pyšnit titulem MISS IDEAL 2002. Letos se přihlásilo celkem 17 dívek. Pět jich bylo z 

obchodní akademie, sedm z hotelové školy, čtyři z Integrované střední školy a jedna dívka 

byla z gymnázia (na některých školách proběhlo dokonce školní kolo). MISS Ideal 2002 

se stala Martina Coufalová, studentka prvního ročníku hotelovky, první vicemiss Klára 

Holasová z téže školy. Druhou vicemiss byla zvolena Gusta Hlubučková z obchodní 

akademie a Miss sympatie je Věra Benedeková z hotelové školy. 

* Ve čtvrtek 12. prosince proběhl vánoční koncert pěveckého sboru MUSICA 
FORTUNA v městském divadle.

* VÁNOČNÍ TRHY byly pod záštitou Města Turnov na náměstí Českého ráje od 13. 
do 15. prosince 2002. Kromě bohaté nabídky tradičního vánočního zboží - umělecké 

předměty, vánoční ozdoby, keramika, suché květiny, perníky, dřevěné hračky, prodej ryb, 

vánočních stromků a občerstvení byl po všechny dny také bohatý program.

V něm mj. vystoupily pěvecké sbory ze ZŠ Mašov, ZŠ ul. 28. října, sbor Zvláštní školy, 

sbor ZŠ Žižkova ul., a sbor Základní umělecké školy. V sobotu 14. prosince byly na 

programu vánoční písně a melodie v podání studentů Konzervatoře v Teplicích a ZUŠ 

Turnov. V neděli vánoční skladby zpíval dětský pěvecký sbor Carmina a na závěr zazněly 

fanfáry Trubačů z Českého ráje.

* V pondělí 16. prosince se v kině uskutečnil vánoční koncert k 5. výročí vydávání 
Hlasů a ohlasů Turnovska na němž vystoupila MARIE ROTTROVÁ se skupinou NEŘEŽ. 

Program byl doplněn krátkým vstupem ke zmíněnému výročí HOT a losováním výherce 

celoroční čtenářské soutěže o barevný televizor. 

*  Městské kino hrálo v prosinci mj. film O SLAVNOSTI A HOSTECH - snímek ze 

Zlatého fondu české kinematografie. Hrají I. VYSKOČIL, E. SCHORM, J. KLUSÁK, P. 

BOŠEK, J. ŠKVORECKÝ aj. Režie Jan Němec. Dalším zajímavým filmem byla PLANETA 

POKLADŮ - animovaný příběh patnáctiletého Jima, který ve vesmíru bojuje proti 

supernovám, černým dírám a kosmickým bouřím. V závěru se postaví vzbouřencům a 

objeví poklad větší, než si představoval.

92



* Ve středa 18. prosince se v divadle uskutečnil VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ.

* Vánoční koncerty v divadle uspořádaly také pěvecké sbory TURNOVÁČEK a 
CARMINA (úterý 24. prosince - Chrám Narození Panny Marie), Pěveckého sboru 
ANTONÍN DVOŘÁK (čtvrtek 26. prosince - Chrám Narození Panny Marie).

* Samostatný předvánoční a vánoční program byl v prosinci na HRADĚ 
VALDŠTEJNĚ. V neděli 8. prosince od 14 hodin to bylo předvánoční zpívání, ve kterém 

účinkovaly děti a mladí členové skautského střediska Štika z Turnova. V sobota 21. 

prosince od 14 hodin vystoupil s programem vánoční hudby baroka soubor Ritornello 

Praha, v úterý 24. prosince od 14 hodin Vokální oktet Liberec, ve čtvrtek 26. prosince od 

14 hodin tu byl tradiční koncert turnovského pěveckého sboru Musica Fortuna, v sobotu 

28. prosince se na Valdštejně konala v kapli sv. Jana Nepomuckého od 14 hodin sváteční 

bohoslužba.

* Kalendářní rok 2002 byl zakončen tradičním silvestrovským během v sídlišti u 
nádraží (od 13 hodin) a lidovou veselicí na náměstí s půlnočním ohňostrojem. 
Program začal už ve 20 hodin.

POČASÍ V     ROCE 2002:  

* Nejteplejším dnem roku 2002 se v našem městě stal 19. červen s teplotou +34°C.

* Největší mráz byl 4. ledna, a to -20°C.

* První sníh letošní zimy padal v Turnově brzy - 13. října! Pak ale nastalo mírné oteplení a 

výraznější zima přišla až v prosinci.

* Nejvíce sucha bylo v květnu, kdy v Turnově spadlo pouhých 32 mm srážek.

* Zdá se to vzhledem k záplavám roku 2002 podivné, ale v Turnově napršelo nejvíce 

srážek v říjnu - 180 mm.

* Nejvíce bouřek se nad Českým rájem objevilo v červenci - celkem 10 dnů s bouřkou.

* Nejvíce tropických dnů bylo v červenci - 8 dnů (30°C a více).

* Nejvíce letních dnů bylo na Turnovsku v srpnu - 21 dnů (od 25°C  výše).

* K nejsilnějším poryvům větru došlo ve dnech 27. až 28. října při přechodu cyklóny od 

západu (nárazy až 120 km/hod.).
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* V naší lokalitě se vyskytlo během léta několik silných bouří, některé byly i energeticky 

velmi bohaté (až 80 výbojů za minutu), nebylo ale zaznamenáno tornádo, či jiné 

mimořádné podobné jevy.

* Přestože Jizera občas vystoupala do nebezpečných mezí, došlo naštěstí jen k malým 

škodám a srpnové povodňové vlny se naší oblasti vyhnuly.

(Zdroj: APC Turnov)
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II.
VOLBY, 

ČINNOST ZASTUPITELSTVA MĚSTA,
RADY MĚSTA 

A DALŠÍCH ORGÁNŮ MĚSTA
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* Na konci roku 2002 v Turnově působilo těchto 27 řádně zvolených zastupitelů:

Mgr. Karel Bárta

(zvolen za Nezávislý blok)

51 let, ženatý, ředitel Základní školy v Turnově, Žižkově ulici

MUDr. Dobroslav Berndt

(zvolen za US-DEU)

52 let, ženatý, tři dospělé děti, od roku l989 primář chirurgického oddělení Městské 

nemocnice Turnov

Ivan Boháč

(zvolen za KSČM)

62 let, ženatý, dva dospělí synové, důchodce

MUDr. Vladimír Eckert 

(zvolen za Nezávislé)

67 let, ženatý, člen Zastupitelstva Libereckého kraje, bývalý ředitel městské nemocnice 

Mgr. Jaromír Frič 

(zvolen za ODS)

41 let, ženatý, otec čtyř dětí, povoláním učitel na OAHŠ a Gymnáziu v Turnově

Mgr. Petr Haken 

(zvolen za ODS)

39 let, ženatý, učitel na gymnáziu, jinak též herec a režisér 

Ing. Milan Hejduk 

(zvolen za Nezávislý blok)

36 let, ženatý, starosta města
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MUDr. Martin Hrubý 

(zvolen za Nezávislý blok)

39 let, ženatý, dvě děti, od r. 1987 chirurg v MN Turnov, od r. 1998 náměstek pro léčebně 

preventivní péči MNT

Břetislav Jansa 

(zvolen za VPM)

52 let, ženatý, fotograf na volné noze, předseda turnovského fotoklubu Safír a 

mezinárodního sdružení fotografů ERN Kontakt

RNDr. Otto Jarolímek 

(zvolen za ODA)

41 let, ženatý, dva synové, vědecko-pedagogický pracovník Technické university Liberec 

MUDr. Radomír Jodas 

(zvolen za ODS)

40 let, ženatý, jedno dítě, ortoped, pracuje v nemocnici v Semilech a Turnově

Eva Kordová 

50 let, knihovnice

Josef Kunetka 

(zvolen za VPM)

71let, ženatý, důchodce

PhDr. Hana Maierová 

(zvolena za Nezávislý blok)

49 let, vdaná, dvě dcery, dlouholetá historička turnovského muzea, nyní místostarostka 

města

Aleš Mastník

(zvolen za VPM)

32, ženatý, ředitel pobočky Rádio Černá Hora Liberec 
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Mgr. Jiří Mašek

(zvolen za KDU-ČSL)

41 let, ženatý, dvě děti, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Turnov  

Ing. Jaromír Pekař 

(zvolen za ODS)

44 let, ženatý, tři dcery, pracovník Komerční banky a.s.

RNDr. František Pelc 

(zvolen za US-DEU)

40 let, ženatý, dvě děti, byl ředitelem Správy CHKO České republiky, nyní poslanec 

Parlamentu ČR

Ing. Vítězslav Sekanina 

(zvolen za ODS)

48 let, ženatý, tři děti, podnikatel, majitel soukromé firmy

Ing. Tomáš Sláma 

(zvolen za ODS)

42 let, ženatý, dvě děti, od roku 1993 ředitel Městské nemocnice Turnov

Doc. PhDr. Alena Svobodová

(zvolena za KSČM)

54 let, vdaná, v letech 1996 - 2002 poslankyně Parlamentu České republiky, nyní učitelka 

Integrované střední školy Turnov

Mgr. Otakar Špetlík 

(zvolen za ODS)

48 let, ženatý, dva plnoletí synové, ředitelem OAHŠ Turnov 

MUDr. Jiří Tomášek 

(zvolen za Nezávislý blok)

44 let, ženatý, primář interního oddělení turnovské nemocnice
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Ing. Tomáš Tomsa 

(zvolen za Nezávislý blok)

37 let, ženatý, 3 děti, bývalý vedoucí Správy CHKO Český ráj, nyní ekolog na volné noze, 

místopředseda občanského sdružení Alternativa 3000 

Jan Ulrich 

(zvolen za VPM)

30 let, svobodný, pracovník soukromé firmy

Josef Ulrich 

(zvolen za VPM)

60 let, ženatý, pracovník Preciosy a.s., starosta Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice 

František Zikuda

(zvolen za Nezávislý blok)

55 let, ženatý, tři dospělé děti, majitel soukromé firmy
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

14. A 15. ČERVNA 2002

Do 9. dubna musely všechny strany a hnutí, které se chtějí zúčastnit letošních 
parlamentních voleb, předložit kandidátní listiny okresnímu úřadu v příslušném 
krajském městě (v Libereckém kraji tak učinilo 22 politických stran). V úterý 30. 

dubna Státní volební komise losovala čísla, která se potom objevila na propagačních 

materiálech jednotlivých stran a hnutí a pod kterými se také tyto zúčastní samotných 

voleb. Další důležité datum bylo 5. května. Jde o poslední den, kdy se mohou naši občané 

v zahraničí ucházet na příslušném zastupitelském úřadě o zapsání do seznamu voličů. 

Ve dnech 29. května až 12. června proběhla oficiální předvolební kampaň ve 

veřejnoprávních sdělovacích prostředcích. 

* V Libereckém kraji se letošních parlamentních voleb zúčastnilo nakonec 21 stran 
(v ČR celkem 29 stran a hnutí). Přehled je seřazen podle čísel, která strany a hnutí 

obdržely před volbami losováním ve Státní volební komisi:

1. Národně demokratická strana 

2. Demokratická liga

3. Česká strana sociálně demokratická

5. Občanská demokratická aliance

6. Volba pro budoucnost

7. Humanistická aliance

9. Naděje

11. Republikáni Miroslava Sládka

12. Cesta změny

13. Česká strana národně sociální

15. Strana zdravého rozumu

16. Strana venkova - spojené občanské síly 

19. Česká pravice

20. Republikáni 

21. Sdružení nezávislých 
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22. Občanská demokratická strana 

23. Komunistická strana Čech a Moravy 

25. Koalice (US-DEU a KDU-ČSL) 

26. Strana za životní jistoty 

27. Pravý blok 

28. Strana zelených 

* Vlastní parlamentní volby se uskutečnily v pátek 14. a v sobotu 15. června. Volební 

místnosti byly otevřeny v pátek od 14 do 22 hod., v sobotu od 8 do 14 hod. Hlasovací 

lístky byly voličům doručeny do domácností do 11. června, k volební prezentaci ve městě 

sloužily politickým stranám a hnutím výlepní plochy technických služeb a speciálně pro 

tento účel na různých místech ve městě instalované betonové roury (celkem sedm) a 

dřevěné šestihrany (šest kusů).

Přehled a sídla volebních okrsků v Turnově:
Volební okrsek č. l - Obchodní akademie a hotelová škola, Zborovská 519

Volební okrsek č. 2 - II. Základní škola, 28. října 18

Volební okrsek č. 3 - Základní umělecká škola, nám. Českého ráje 5

Volební okrsek č. 4 - Gymnázium, Jana Palacha 804

Volební okrsek č. 5 - IV. Základní škola, Mašov č. p. 56

Volební okrsek č. 6 - DIAS Turnov s.r .o., Přepeřská 1302

Volební okrsek č. 7 - I. Základní škola, Alešova 1865

Volební okrsek č. 8 - Integrované střední škola, Alešova 1723

Volební okrsek č. 9 - Integrovaná střední škola, Alešova 1723

Volební okrsek č. 10 - I. Základní škola, Alešova 1865

Volební okrsek č. 11 - Víceúčelová budova, Hruborohozecká 388

Volební okrsek č. 12 - Gymnázium, Jana Palacha 804

Volební okrsek č. 13 - Středisko praktického vyučování, Dolánky č. p. 9

* Jak volby dopadly v jednotlivých městských okrscích? 
Volební okrsek č. l - Obchodní akademie a hotelová škola, Zborovská 519.

Zvítězila ODS (28,06), následovaná ČSSD (26,87). Na dalších místech se umístili: Koalice 

(25,92), KSČM (8,56), Pravý blok (1,9), Zelení (1,78).

Volební okrsek č. 2 - II. Základní škola, 28. října 18. 
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ODS (30,87), ČSSD (21,18), Koalice (19,63), KSČM (15,43), Pravý blok (3,94), ODA 

(2,15).

Volební okrsek č. 3 - Základní umělecká škola, nám. Českého ráje 5.

ODS (40,58), Koalice (21,62), ČSSD (17,13), KSČM (8,14), Pravý blok (2,80), ODA (2,80), 

Zelení (2,66).

Volební okrsek č. 4 - Gymnázium, Jana Palacha 804.

ODS (26,92), Koalice (25,57), ČSSD (22,37), KSČM (14,32), Pravý blok (3,42), ODA 

(1,82).

Volební okrsek č. 5 - IV. Základní škola, Mašov č. p. 56.

ODS (30,76), ČSSD (23,70), Koalice (22,24), KSČM (12,88), Pravý blok (2,07).

Volební okrsek č. 6 - DIAS Turnov s.r .o., Přepeřská 1302.

ČSSD (28,33), ODS (25,08), Koalice (19,54), KSČM (14), Pravý blok (3,25).

Volební okrsek č. 7 - I. Základní škola, Alešova 1865.

ODS (34,69), ČSSD (26,36), Koalice (17,34), KSČM (10,88), ODA (1,36).

Volební okrsek č. 8 - Integrované střední škola, Alešova 1723.

ODS (28,66), ČSSD (25,31), KSČM (19,24), Koalice (16,94), Pravý blok (2,09).

Volební okrsek č. 9 - Integrovaná střední škola, Alešova 1723.

ČSSD (35,34), ODS (27,36), Koalice (14,98), KSČM (14), Pravý blok (1,79).

Volební okrsek č. 10 - I. Základní škola, Alešova 1865. 

ODS (29,70), ČSSD (24,79), Koalice (19,89), KSČM (13,62), Zelení (2,72), Pravý blok, 

ODA, Republikáni M. Sládka – všichni 1,36%.

Volební okrsek č. 11 - Víceúčelová budova, Hruborohozecká 388.

ČSSD (29,53), ODS (29,16), Koalice (19,14), KSČM (11,01), Pravý blok (2,37), ODA (1,5).

Volební okrsek č. 12 - Gymnázium, Jana Palacha 804.

ODS (28,21), ČSSD (26,48), Koalice (21,68), KSČM (9,40), Pravý blok a Zelení - 3,07%.

Volební okrsek č. 13 - Středisko praktického vyučování, Dolánky č. p. 9.

ODS (36,19), Koalice (20,89), ČSSD (17,91), KSČM (13,05), Strana za životní jistoty 

(1,49).

* Souhrnné výsledky parlamentních voleb 2002 v Turnově:
ODS (30,62), ČSSD (25,40), Koalice (20,49), KSČM (12,16), Pravý blok (2,29), Zelení 
(1,73), ODA (1,42).
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* Celkem bylo voliči v našem městě odevzdáno 6 971 platných hlasů, což při počtu 11 518 

zapsaných voličů znamená volební účast 60,71% všech oprávněných voličů. Tedy jen o 

trochu více než v republikovém měřítku (58%).

Okres Semily: ODS (27,15), ČSSD (24,71), Koalice (17,94), KSČM (13,86).

Liberecký kraj: ODS (27,4), ČSSD (27), KSČM (17,2), Koalice (13,2).

Česká republika: ČSSD (30,2), ODS (24,5), KSČM (18,5), Koalice (14,3).

* Ani v nadcházejícím funkčním období nebude naše město bez přímého zastoupení 
v Parlamentu České republiky. Místo po odcházející poslankyni PhDr. Aleně Svobodové 

– byla až čtvrtá na kandidátce KSČM a své místo ve sněmovně neobhájila – zaplní a do 

vrcholové politiky nastupuje kandidát Unie svobody, resp. Koalice RNDr. František Pelc. 
Ten poněkud překvapivě, díky preferenčním hlasům, přeskočil jak Jiřího Vacka z KDU-

ČSL, tak i Petra Mareše, dnes už bývalého poslance.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY
1. A 2. LISTOPADU 2002

* Úterý 27. srpna 2002 byl poslední den, kdy jednotlivé strany a hnutí, resp. nezávislí 

kandidáti mohli doručit Městskému úřadu v Turnově kandidátní listiny k registraci. Úřad 

musel do pondělí 2. září listiny přezkoumat a zaregistrovat. V případě nezávislých 

kandidátů, kteří konkrétně v Turnově musí na podporu své kandidatury nasbírat celkem 

1 013 podpisů (podle počtu obyvatel), musel sečíst a zkontrolovat také tyto listiny (jména 

se tu nesmí objevovat dvakrát apod.). Hlasovací lístky občané do domácností obdrželi do 

29. října. 

* Komunální volby se uskutečnily v pátek 1. a v sobotu 2. listopadu 2002. V pátek 

byly volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Na rozdíl od 

voleb parlamentních, kdy volič musí do volební urny vhodit hlasovací lístek pouze jedné 

politické strany (a maximálně může udělit preferenční hlasy), ve volbách komunálních si 

mohou voliči vybrat složení zastupitelstva města sami podle svých představ napříč 

jednotlivými kandidátkami! Volič může do volební urny vhodit například jen jeden lístek 

jedné strany, hnutí nebo sdružení nezávislých kandidátů (tedy v podstatě stejně jako u 

voleb parlamentních) nebo může napříč všemi kandidátkami zakroužkováním vybrat 27 

jmen (počet členů turnovského zastupitelstva).

Přehled a sídla volebních okrsků byla totožná s volbami parlamentními.

* O přízeň voličů se ucházeli občané na celkem 11 kandidátkách. 
Byli to: 

První v pořadí kandidátka České strany národně sociální s pouhými třemi jmény…

Druhá ČSSD. Nakonec, díky názorovým rozporům uvnitř strany a intervenci jejich 

okresního výboru, na původní kandidátce zbylo jen pár jmen (nikdo se nakonec do 

zastupitelstva nedostal).

Třetí subjektem v abecedním pořadí byla kandidátka KDU-ČSL. 
Čtvrtá byla kandidátka KSČM.
Na pátém místě podle abecedy byli Nezávislí v čele se současným místostarostou 

Eckertem.

Šestá byla ODA.
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Sedmá byla kandidátka ODS. 
Osmý Pravý blok.
Na devátém místě byla v abecedním pořadí kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů 
– Nezávislý blok, která nabízela osobnosti z vedení radnice. 

Desátá byla listina US-DEU v čele s poslancem parlamentu Pelcem. 

Poslední byla kandidátka Volby pro město s Břetislavem Jansou a hlavně Josefem 

Kunetkou.

* Těsně před volbami uskutečnila redakce Hlasů a ohlasů Turnovska rozsáhlý průzkum a 

také reprezentativní anketu mezi tehdejšími zastupiteli a občany města. Otázka zněla:

Kdo je nejlepší komunální politik Turnova současnosti? 
Zvítězil Josef Kunetka, druhý byl starosta Hejduk, třetí poslanec Pelc a místostarostka 

Maierová.

* Výsledky komunálních voleb 2002:
Počet zapsaných voličů - 11 642. Účast - 5 633 voličů, tj. 48,39%. 

Průměrný věk zvolených členů zastupitelstva - 46,2 roků.

Počet získaných mandátů:

Nezávislý blok – SNK – sedm

ODS - sedm

Volba pro město (VPM) – pět

US-DEU – dva

KSČM – dva

Nezávislí – dva

ODA – jeden

KDU-ČSL – jeden

ČSSD – ani jeden mandát

* Daleko zajímavější než počet mandátů a výsledky jednotlivých politických 
uskupení, jsou výsledky jednotlivých uchazečů o zastupitelský post. Každý 
z kandidátů tady formou preferenčních hlasů prošel jakýmsi testem oblíbenosti. 
Výsledky na prvních deseti místech: 

1. Hana Maierová, PhDr. SNK 2418   

2. Josef Kunetka VPM 1902
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3. Jiří Tomášek, MUDr. SNK 1833

4. Jaromír Pekař, Ing. ODS 1797

5. Martin Hrubý, MUDr. SNK 1741

6. František Zikuda SNK 1597

7. Milan Hejduk, Ing. SNK 1591

8. Tomáš Sláma, Ing. ODS 1580   

9. František Pelc, RNDr. US 1564   

10.Tomáš Tomsa, Ing. SNK 1437

* Do nového zastupitelstva se nedostali minulí zastupitelé: Sucharda, Grund, Šilhán, 

Hudská, Severa, Rambousek, Hajný, Jenšovský, Zima a nekandidující Rytíř. Obměna 

zastupitelstva je 37 % .

Nejvíce si polepšila ODS (2 mandáty)  a nově kandidující Nezávislí (2), SNK a VPM 

získalo (1). Patrně největší podíl na těchto „vzestupech“ má fatální ztráta ČSSD (4) a také 

US (1) a ODA (1).

„Nejposlušnější voliči“, kteří zaškrtávali celé volební seskupení, se prezentovali z ODS, 

KSČM a SNK. 

* Největším překvapením těchto komunálních voleb byl postup Josefa Ulricha ze 16. 

místa kandidátky VPM přímo mezi zastupitele. Patrně jde o turnovský rekord všech dob! 

* V pondělí 18. listopadu 2002 se konalo první veřejné zasedání nově ustanoveného 
zastupitelstva města. 
Přesvědčivou většinou přítomných zastupitelů byl na další funkční období zvolen 
dosavadní starosta Ing. Milan Hejduk (Nezávislý blok), stejně přesvědčivě potom 
také dva místostarostové: Ing. Jaromír Pekař (ODS) a PhDr. Hana Maierová 
(Nezávislý blok).

Novými členy RADY MĚSTA jsou kromě tří vrcholných představitelů radnice ještě: 
Mgr. Petr Haken (ODS), Mgr. Jaromír Frič (ODS), Ing. Vítězslav Sekanina (ODS), MUDr. 

Martin Hrubý (Nezávislý blok), RNDr. Otto Jarolímek (ODA) a MUDr. Vladimír Eckert 

(Nezávislí). 
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* V novém volebním období jsou též nově rozděleny kompetence vedoucích 
představitelů města.
Ing. Milan Hejduk, starosta Turnova: rozvoj města, městský majetek, investice s Nadací, 

krizové otázky, povodně, nemocnice, sport, technické služby, voda - VHS, Sdružení obcí 

Libereckého kraje.

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta: finance, kontrola, sociální otázky, zahraniční vztahy, 

škodní komise, teplárenská společnost, životní prostředí, Euroregion.

PhDr. Hana Maierová, místostarostka: školství, kultura, cestovní ruch, vztahy s médii, 

společenské akce města, památky, Sdružení Český ráj.

Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník MěÚ: chod úřadu, personálně městská policie, doprava a 

dosud výše nevyjmenované odbory státní správy.

Ivan Boháč, člen ZM - řízení městské policie.
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III.
MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV

ODBORY A KOMISE RADY MĚSTA

MěÚ Turnov, ul. Antonína Dvořáka čp. 334, tel. 481 366 111 - spojovatelka, 
faxy: 481 366 112, 481 366 221, internet: www.turnov.cz

Odbory sídlily v     roce 2002 ve čtyřech budovách v     nejbližším okolí náměstí:  

* ul. Antonína Dvořáka čp. 335 – radnice

* nám. Českého ráje čp. 26 – informační středisko

* ul. Skálova čp. 68 – městská policie

* ul. Skálova čp. 72 – vedle muzea, v budově ještě úřad práce a VZP
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Odbory MěÚ
Odbor finanční, odbor vnitřních věcí, odbor kontroly, stavební úřad, odbor správy majetku, 

odbor sociálních věcí, obecní živnostenský úřad, odbor školství, kultury a sportu, odbor 

životního prostředí, odbor správní, odbor přestupkového řízení, odbor rozvoje města, 

odbor cestovního ruchu, odbor dopravní.

VEDENÍ MĚSTA

Ing. Milan Hejduk, starosta města 

Ing. Jaromír Pekař, místostarosta

PhDr. Hana Maierová, místostarostka 

Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník MěÚ 

ODBOR FINANČNÍ

vedoucí odboru: Drahomíra  Staňková

Viz hlavně část o rozpočtu města…

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

vedoucí odboru: Ing. Pavel Kanclíř

Investiční akce ORM v roce 2002: Smuteční a rozlučková síň (17 233 tis. Kč), klasicistní 

objekt na Valdštejně (2 800 tis. Kč), oprava kostelíka v Nudvojovicích z prostředků Nadace 

B. J. Horáčka (1 700 tis. Kč). Zpracovávány jsou tři regulační plány – bytové zóny, 

průmyslový areál Vesecko, centrum města.

STAVEBNÍ ÚŘAD

vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová

Stavební úřad vyřídil roce 2002 1 600 podání, z toho bylo zhruba 150 územních 

rozhodnutí, 250 stavebních povolení, 250 kolaudačních rozhodnutí atd. 

Od léta 2002 je novým městským architektem Ing. arch. Boris Šonský. 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ A KONTROLY

vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová 

Na dávkách sociální péče bylo vyplaceno za rok 2002 celkem 13 298 tis. Kč.
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V době od 1. 1. 2002 do 31. 10. 2002 bylo vystaveno 2 500 rozhodnutí.

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

vedoucí odboru: Hana Lustigová

Na konci roku 2002 je registrováno celkem 5 500 živností.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

vedoucí odboru: René Brož

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU

vedoucí odboru: Ing. Pavla Bičíková, po jejím odchodu pověřená řízením Ing. Eliška 

Gruberová

V roce 2002 byla zřízena expozice a oddechové místo v patře sídla MIS na náměstí 

Českého ráje, vydány byly nové propagační materiály – Skalní města, Kalendář 

kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2002, nové mapy Turnova a Českého 

ráje. Během tří letních měsíců roku íčko na náměstí navštívilo 10 306 turistů (pořadí: Češi, 

Holanďané, Němci).

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ

vedoucí odboru: Pavel Dědeček

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážník pověřený RM některými úkoly při řízení MP: Jan Pelc, odpovědný radní Ivan 

Boháč.

V roce 2002 MP řešila mj. i tyto úkoly:

* platby za používání veřejného prostranství - na chodnících apod. ve 130 případech

* komunikační závady tj. dopravní značení, výmoly, neoprávněné zábory, apod. Bylo 

nahlášeno 46 případů.

* psi – řešeno bylo 78 zatoulaných psů, vráceno majiteli 12, přechodně umístěno do 

útulku u skautů 66. 

* autovraky - celkem řešeno 39 ks autovraků, 29 odstraněno po výzvě majitelem, ostatní 

odtaženy odbornou firmou.

* pro soud doručeny doručenky - celkem 65 dopisů.

* schránky důvěry - využili lidé v roce 2002 v 58 případech

* parkovací automaty – MP zajišťuje vše, co s nimi souvisí, vybírání, počítání a zasílání 

peněz, také drobné opravy a doplňování lístků. Na Havlíčkově náměstí bylo v roce 2002 

vybráno 417 392 Kč, na náměstí Českého ráje 727 693 Kč, celkem 1 145 085 Kč.

* přestupková komise – strážníci se zúčastnili 35 jednání této komise.

* blokové pokuty -  bylo vybráno v dopravě dle a vyhl. města 197 tisíc Kč.
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* přestupky v dopravě - řešeno celkem 2 490 případů, z toho použita tzv. botička 1 870 

krát. 

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA

velitel jednotky: Arnošt Černý

základna: Hasičská zbrojnice (víceúčelová budova) na Daliměřicích, jednotka má celkem 

včetně velitele 16 plně vybavených hasičů.

Komise a výbory města

* Zastupitelstvo města zřídilo jako své poradní orgány tyto výbory:

Kontrolní výbor, finanční výbor, osadní výbory ve smyslu zákona č. 128/2000 
Rada města zřídila jako své poradní orgány tyto komise:

Komise sociální, komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro kulturu, komise pro rozvoj 

města a správu městského majetku a stavební otázky, komise bytová, komise pro 

městskou památkovou zónu, komise pro životní prostředí, komise pro cestovní ruch, 

komise pro zahraniční vztahy města, komise letopisecká, komise sportovní, komise pro 

nemocnici, komise pro ochranu subjektivních občanských práv, komise škodní a 

likvidační, komise dopravní, komise pro přípravu regulačního plánu centra města, komise 

pro občanské záležitosti, komise pro zdrav.soc.služby, komise povodňové prevence. 

Zvláštní orgány města:
Komise povodňová, komise pro projednávání přestupků, komise pro sociálně-právní 

ochranu dětí.

* Jmenný seznam členů výborů a komisí   (stav na konci roku 2002!):  

Výbor kontrolní: Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc. - předsedkyně, Jan Ulrich, Ladislav 

Janoušek, Miroslav Beran, Karel Jiránek.

Výbor finanční: Ing. Tomáš Sláma - předseda, Ing. Lumír Šubert, Milan Rambousek, Ing. 

Václav Hájek, Ing. Taťána Holubová.

Osadní výbory: Pro periferní lokalitu města Vesecko – Daliměřice - Malý a Hrubý 

Rohozec (včetně na ni navazující lokalitu Vazovec – Bukovina - Dolánky) pracuje osadní 

Komise pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Karel Bárta – předseda, René Brož – tajemník, 

Mgr. Josef Rytíř, Mgr. Eliška Holečková, Mgr. Stanislava Šmucrová, Mgr. Jaroslav 
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Drbohlav, Luďka Kanclířová, Mgr. Zdeňka Čiháková, Mgr. Jaromír Frič, Doc. PhDr. Alena 

Svobodová, CSc.

Komise kulturní: Eva Kordová – předsedkyně, René Brož, PhDr. Hana Maierová, Václav 

Feštr, PhDr. Vladimíra Jakouběová, ThMgr. Ondřej Halama, Vladimír Mastník, Jaroslava 

Adamová, Jaroslav Stuchlík, Aleš Resler, JUDr. Milan Brunclík, Dana Macounová, Mgr. 

Jan Touš, Mgr. Petr Haken.

Komise pro cestovní ruch: Mgr. Otakar Špetlík – předseda, Aleš Hozdecký, PhDr. Hana 

Maierová, Ing. Pavla Bičíková, Luděk Láska, Ing. Tomáš Tomsa, Jindřich Zeman, Vlasta 

Špačková, Zbyněk Tůma, RNDr. Lenka Šoltysová, Marcela Válková, Jan Lukš, Ing. Kamil 

Prukl.

Komise letopisecká: Ing. Milan Hejduk – předseda, René Brož – tajemník, Mgr. Dalibor 

Sehnoutka, Jitka Petrušková.

Komise pro zahraniční vztahy města: MUDr. Vladimír Eckert – předseda, PaedDr. 

Jaroslava Dudková, Ing. Jan Grégr, Aleš Hozdecký, RNDr. Tomáš Řídkošil, Šárka 

Salabová, Pavla Šéfrová, Mgr. Ilona Šulcová, Jan Ulrich, Václav Zima.

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov: MUDr. Jiří Tomášek – předseda, Ing. 

Milena Tomášková, MUDr. Vladimír Eckert, MUDr. Daniel Pospíšil, Ing. Jaromír Pekař, 

Drahomíra Staňková, Mgr. Hana Kocourová, Jana Jarošová, Iva Jirčáková, Jan Jirků.

Komise dopravní: Ivan Boháč – předseda, Václav Svatoš – tajemník, Ing. Zdeněk 

Borovička, Ing. Milan Hejduk, Miroslav Kobera, Ing. npor. Jan Otmar, Libor Preisler, Ing. 

Tomáš Roubíček, Ing. Miroslav Šmiraus, Ludmila Těhníková, Jan Pelc, Pplk. Vladimír 

Studnička, Josef Kunetka, Otakar Grund, Ing. Pavel Kanclíř.

Komise sociální: Břetislav Jansa – předseda, MUDr. Vladimír Eckert, MUDr. Jana 

Čepková, Alexandra Halešová, Luďka Kanclířová, Mgr. Hana Kocourová, Ing. Jaromír 

Pekař, MUDr. Eva Šolcová, Ing. Milena Tomášková, Mgr. Petra Vlková, Václav Zima, 

Tamara Kobosilová, Jana Jirošová, MUDr. Lumír Mitáček.

Komise pro škodní a likvidační události: Mgr. Jaromír Frič – předseda, Václav Zima, 

Ivan Boháč, Zdeněk Hovorka, Richard Mochal, Petra Patočková, Vladimír Kalous, Ing. 

Miroslav Šmiraus.

Komise pro městskou památkovou zónu: Mgr. Jiří Mašek  - předseda, René Brož – 

tajemník, Ing. arch. Boris Šonský, Ing. Pavel Javorský, Ing. Petr Chval, PhDr. Hana 

Maierová, PhDr. Miroslav Cogan, ak. mal. Václav Žatečka, Břetislav Jansa, Ing. Vojtěch 

Žák.

112



Komise bytová: Ivan Boháč – předseda, Aleš Mastník, Dagmar Bláhová, Eva Dudová, 

Ludmila Těhníková, Eva Mizerová, Mgr. Josef Rytíř, Eva Peukertová.

Komise pro životní prostředí: RNDr. František Pelc – předseda, Zbyněk Báča, Ing. 

Miloslava Šípošová, Ing. Hana Malá, MUDr. Jan Berndt, Ing. Tomáš Tomsa, RNDr. Otto 

Jarolímek, Mgr. Martina Pokorná, Aleš Kroupa, Jan Mertlík, Mgr. Miroslav Sucharda, Ing. 

Petr Halama, Mgr. Jitka Jirmanová.

Komise sportovní: RNDr. Otto Jarolímek – předseda, Ing. Tomáš Tomsa, Josef Ulrich, 

Mgr. Filip Stárek, Jiří Vele, František Svoboda, Bořek Novák, Petr Bydžovský, Jaroslav 

Knížek, Martin Junek, Ing. Lumír Šubert, Ing. Zdeněk Fišer, Jiří Sokolář, Mgr. Karel Štrincl, 

Svatopluk Vorel, Pavel Šilhán, Ing. Milan Hejduk.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí: Mgr. Petra Vlková – předseda, Bc. Zdena 

Flugrová – tajemník, MUDr. Jana Čepková, Mgr. Karel Štrincl, Pplk. Vladimír Studnička, 

Jindřiška Jindrová.

Komise k projednávání přestupků: Pavel Dědeček – předseda, Alena Cejnarová – 

zapisovatelka, Eva Hendrychová – zapisovatelka, Ivan Boháč, Zdeněk Hovorka, Iva 

Kaprasová, Josef Kunetka, Pavel Lichner, Hana Pavlatová, Jan Pelc, Jiří Pražák.

Komise pro rozvoj a správu majetku: Ing. Vítězslav Sekanina – předseda, Ing. Milan 

Hejduk, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Pavel Kanclíř, Ing. arch. Boris Šonský, Jan Berndt, 

Petr Cuchý, Ing. Petr Čepický, Ing. Martin Smutný, RNDr. Otto Jarolímek, Břetislav Jansa, 

Ing. Petr Chval, František Zikuda, Ing. Eva Zakouřilová, Ludmila Těhníková, Ing. Zdeněk 

Fišer, Jaromír Mejsnar, Ing. Kateřina Košková.

Komise pro nemocnici: MUDr. Martin Hrubý – předseda, Ing. Tomáš Sláma, Ing. Milan 

Hejduk, Ing. Jaromír Pekař, Miloslav Sedlák, Miroslav Pokorný, Drahomíra Staňková, 

MUDr. Dobroslav Berndt, MUDr. Aleš Mikl, MUDr. Jiří Tomášek, Josef Kobosil, MUDr. 

Vladimír Eckert.

Komise pro sociálně právní ochranu: Mgr. Petra Vlková – předseda, Mgr. Karel Štrincl - 

zástupce předsedy, Bc. Zdena Flugrová – tajemnice, MUDr. Jana Čepková, Pplk. Vladimír 

Studnička, Jindřiška Jindrová.

Komise protipovodňové prevence: Ing. Tomsa Tomáš – předseda. Zástupce předsedy 

Václav Svatoš, odbor správy majetku, tajemník Ing. Fišer Zdeněk, správní odbor. Členové: 

Ing. Kateřina Košková, ing. Eva Zakouřilová, stavební úřad, Libor Preisler, TST s.r.o., 

Václav Svatoš ml., Arnošt Černý – jednotka požární ochrany, Ing. Hana Malá, OŽP
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Zástupci občanů poškozovaných povodněmi: Louda Karel, st., Votrubec Emil, Musílková 

Věra. Komise bude dále rozšířena o zástupce právnických a podnikajících fyzických osob 

poškozovaných povodněmi, zejména (např. Preciosa, Juta ad.).

Bezpečnostní rada města: Ze zákona má osm členů a tvoří ji starosta, zástupce starosty, 

tajemník MěÚ, velitel HZS Turnov, velitel Policie ČR Turnov, velitel JPO Turnov,  člen 

zastupitelstva pověřený řízením Městské policie a tajemník Bezpečnostní rady.

Krizový štáb města: Je složen ze členů Bezpečnostní rady, většiny členů Rady města, ze 

zástupců složek integrovaného záchranného systému a právnických a fyzických osoby, 

které jsou odborníky nebo mohou pomoci v řešení mimořádné události nebo krizové 

situace.
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IV.
VÝBĚR Z     DŮLEŽITÝCH JEDNÁNÍ   

RADY MĚSTA 
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

V     ROCE 2002  
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Z jednání rady města 16. ledna 2002
* RM vyslechla informaci zástupce firmy Grupo Antolin Bohemia, a.s., Chrastava o jejím 

záměru možné rozsáhlé investice v Turnově.  RM zároveň projednala druhou nabídku na 

odkoupení pozemku v průmyslové zóně ze strany firmy SFS intec, s.r.o., Hrubá Skála-

Hnanice. RM uložila předložit po projednání problematiku na pracovní jednání ZM. Pokud 

firma Grupo Antolin Bohemia, a.s. nabídku s konečnou platností ve stanovené lhůtě 

potvrdí, RM konstatuje, že nabídka firmy Grupo Antolin Bohemia, a.s. je výhodnější o 

nabídku finanční spoluúčasti na vybudování infrastruktury. Proto ZM doporučuje její 

odsouhlasení.

* RM vzala na vědomí zprávu o majetkoprávních vztazích privatizovaného podniku Maso 

Turnov, s.p., a to hlavně z pohledu na využití areálu bývalých jatek jako budoucí součást 

sportovního areálu. 

* RM projednala dosavadní stav prodeje domu čp. 2023 v Žižkově ulici v Turnově. RM 

uložila odboru správy majetku (OSM), aby převedl řešení prodeje domu od firmy PZ 

INVEST, s.r.o., Turnov přímo na OSM. RM uložila vedoucí tohoto odboru, p. Těhníkové, 

aby na příští jednání rady připravila kompletní podmínky opětovného vyhlášení prodeje 

domu. Cílem tohoto opatření je uskutečnit prodej maximálně transparentní cestou s 

vyřešením všech doprovodných souvislostí (velikost prodávaného pozemku, dluhy za 

nájemné a služby, znění předávaných nájemních smluv, apod.).

* RM schválila odklad termínu splatnosti faktury za nájemné nebytových prostor pro 

OAHŠ Turnov dle předloženého návrhu.

* RM uložila OSM předložit do ZM žádost Gymnázia Turnov o prominutí dlužného 

nájemného dle předloženého návrhu včetně stanoviska finanční komise. 

* RM souhlasila s pronájmem prostoru kinokavárny v Městském kině Turnov firmě Barma 

Il Ristorante, s.r.o., Praha. 

* RM projednala průběh příprav rekonstrukce areálu kulturního zařízení Střelnice a uložila 

Ing. Kanclířovi předložit:

a) na jednání ZM podklady vedoucí ke konečnému odsouhlasení realizace akce

b) na příští jednání RM k odsouhlasení připravené smlouvy, které se týkají této akce.

Současně RM schválila změnu investora akce z Města Turnov na organizaci Kulturní 

centrum Turnov, s.r.o. 
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* RM vzala na vědomí informaci o úpravě studie bytové zástavby v oblasti Terronské ulice 

a ukládá OSM a odboru rozvoje města (ORM) předložit na příští jednání RM pravidla 

odprodeje pozemků a výběru investora této akce. 

* RM vyslechla zprávu o současném stavu ve věci příprav rekonstrukce poslední části 

Hradu Valdštejna - obnova klasicistního objektu. RM souhlasila s vypsáním výběrového 

řízení a uložila vyzvat firmy dle seznamu OSM, včetně všech účastníků z posledních dvou 

velkých veřejných obchodních soutěží. RM podmiňuje konečný souhlas realizace akce 

zajištěním finančních prostředků a odsouhlasením finančního kalendáře na tuto akci. 

* RM vzala na vědomí informaci o zahájení výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele 

akce smuteční síně a v této souvislosti schválila vypsání výběrového řízení na budoucího 

dlouhodobého nájemce smuteční síně. Důvodem je snaha najít v dostatečném časovém 

předstihu budoucího provozovatele a získat - např. formou předplaceného nájmu - část 

finančních prostředků nutných k realizaci díla. 

* RM schválila výsledek výběrového řízení na zpracovatele Regulačního plánu č. 3 - 

Centrum města Turnova, kde zvítězila firma SAUL, s.r.o., Liberec

* RM schválila po projednání nárůst počtu pracovníků v Městské nemocnici Turnov v roce 

2001 a současně limit pracovníků nemocnice pro rok 2002 ve výši 355 pracovníků.

* RM schválila za člena dozorčí rady Vodohospodářského sdružení Turnov RNDr. Ottu 

Jarolímka.

Z jednání zastupitelstva města 24. ledna 2002 
* ZM schválilo rozpočet města na rok 2002 v příjmové části ve výši 260 388 tisíc Kč, ve 

výdajové části ve výši 271 817 tisíc Kč a ve financování ve výši 11 429 tisíc Kč a 

současně schválilo přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 29 600 tisíc Kč od bankovního 

ústavu, který bude vybrán formou výběrového řízení.

* ZM schválilo přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč od bankovního ústavu, který 

bude vybrán formou výběrového řízení.

* ZM uložilo finančnímu odboru, aby výdaje uvedené ve sloupci „G“ rozpočtu ve výši 14,7 

mil. Kč, byly čerpány až při uskutečnění prodejů obou pozemků na průmyslově - obchodní 

zóně Ohrazenice.

* ZM uložilo RM předložit do 30. 6. 2002 návrh snížení provozních výdajů města v roce 

2003 s cílem zajištění finanční stability.
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* ZM schválilo pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Turnov darování 

nehmotného majetku a movitého majetku Města Turnov dle příloh. Totéž ZM schválilo pro 

příspěvkovou organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže.

* ZM schválilo prodej pozemků v budoucí průmyslové zóně Ohrazenice pro firmu Grupo 

Antolin Bohemia, a.s. za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m² (celkem 14 981 000 Kč). Prodej 

bude uskutečněn formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě se složením zálohy na kupní 

cenu ve výši 12 milionů Kč, která je splatná při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

Doplatek bude proveden při podpisu konečné kupní smlouvy.

* Ke směně domů čp. 1131 v  Nádražní ul. za čp. 238 v Sobotecké ul. zastupitelstvo 

nepřijalo žádné usnesení.  

* ZM schválilo uzavření smlouvy o sdružení investorů pro výstavbu nájemních bytů na 

p.p.č. 2548/1 v k.ú. Turnov s Bytovým družstvem Dubina II. 

* ZM vzalo na vědomí informaci p. Preislera z technických služeb o zimní údržbě 

v Turnově a uložilo jemu a pracovníkům odboru správy majetku, aby po projednání v 

příslušných komisích přeložili návrh úpravy příslušné vyhlášky s účinností pro příští zimní 

období.

* ZM vzalo na vědomí informaci o průběhu příprav rekonstrukce kulturního areálu 

Střelnice a předpokládaný požadavek finanční spoluúčasti z rozpočtu města, včetně 

možného platebního kalendáře a schválilo zahájení této investiční akce.

* ZM vzalo na vědomí informaci o údržbě veřejné zeleně v Turnově v roce 2001.

* ZM zvolilo ve smyslu zákona č. 436/91 Sb. nové přísedící Okresního soudu v Semilech.

* ZM vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Maška z členství v Kontrolním výboru.

Ze zasedání Rady města Turnova 13. února 2002 
* RM jako valná hromada Kulturního centra Turnov, s.r.o. schválila základní verzi smlouvy 

s firmou Metrostav, a.s. na provedení rekonstrukce areálu Střelnice a uložila Václavu 

Feštrovi a PhDr. Maierové dopracovat tuto smlouvu do konečného znění a poté ji zaslat 

na vědomí členům valné hromady. V případě, že konečné znění smlouvy nebude 

zásadním způsobem rozporováno, ukládá RM p. Feštrovi uzavřít tuto smlouvu.

* RM také obsáhle jednala o přípravě sportovního areálu v Maškově zahradě (více 

v závěru rubriky Názory a polemiky).
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* V průmyslové zóně Ohrazenice RM vyslechla aktuální informaci o výměnách pozemků a 

schválila vypsání výběrového řízení na projekt technické infrastruktury v průmyslové zóně. 

Projekt bude realizován se sdružených prostředků na výstavbu infrastruktury. 

* RM schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ul. B. 

Smetany“ a jmenovala příslušnou výběrovou komisi. RM též schválila vypsání výběrového 

řízení na řešení havarijního stavu lávky přes Libuňku. 

* RM schválila vypracování projektu pro dotaci na regeneraci panelových sídlišť pro 

sídliště J. Patočky. 

* RM schválila podmínky předložené pro prodej domu čp. 2023 Žižkova ulice Turnov. 

Ukládá odboru správy majetku výsledky prodeje předložit ke schválení zastupitelstvem s 

tím, že na základě diskuse navýšila minimální prodejní cenu a změnila předkládané 

stanovisko o otázce znění  nájemních smluv v objektu.

* RM schválila výstavbu obytného domu v Žižkově ulici ve variantě bez garáží v rámci 

domu, a to z důvodu obtížného technického řešení a celkového zlevnění konečné kupní 

ceny bytu. Parkování bude řešeno podle předloženého projektu před objektem domu. RM 

v této souvislosti ukládá odboru správy majetku změnit řešení parkování v oblasti před 

městským kinem s cílem zabezpečit větší počet parkovacích míst, a to v termínu do konce 

června tohoto roku.

* RM schválila vypsání výběrových řízení na dodavatele zdravotně hygienického a 

gastronomického vybavení domova důchodců a zároveň schválila seznamy oslovených 

firem pro příslušná výběrová řízení s doplněním firem dodávajících gastronomická 

vybavení minimálně na 10 a současně při zahrnutí zájemců na rekonstrukci stravovacího 

traktu v městské nemocnici. 

* RM schválila předložený návrh kritérií pro přijímací řízení žadatelů do nově postaveného 

domova důchodců dle předloženého návrhu (viz dále v této rubrice).

* RM schválila zřízení speciální třídy pro děti s více vadami v příspěvkové organizaci 

Dětské centrum Sluníčko Turnov, a to s účinností od 1. září t.r.

* RM projednala možnosti sběru odpadů a jeho zpoplatnění. Na jednání převažoval názor 

změnit současný systém na poplatek za každého obyvatele s motivačními prvky. RM 

uložila odboru životního prostředí, aby po projednání v komisi pro životní prostředí navrhl 

v dostatečném časovém termínu nové řešení. 

* V otázce připravované výstavby smuteční síně RM schválila výsledek výběrového řízení 

dle rozhodnutí komise pro posouzení nabídek, kde zvítězila firma BAK, a.s., Trutnov a 

uložila Ing. Hejdukovi předložit na příští jednání RM a následné jednání zastupitelstva 
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komplexní materiál o akci výstavby smuteční síně vedoucí ke konečnému rozhodnutí o 

zahájení realizace akce. 

* RM projednala vysílání RTT na počátku roku 2002 a uložila Ing. Hejdukovi, aby do 

příštího jednání předložil návrh vypsání grantového řízení na základě rozhodnutí 

zastupitelstva. 

Z jednání zastupitelstva města 26. února 2002 
* ZM schválilo přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 29,6 mil. Kč na dobu 7 let od Komerční 

banky, a.s. Liberec a současně i přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč od České 

spořitelny, a.s., pobočka Turnov a schválilo ručení budoucími rozpočtovými příjmy a fondy 

města. 

* ZM schválilo prominutí penalizace za neuhrazené nájemné Gymnázia Turnov za rok 

2001 za podmínky, že nájemné bude uhrazeno do 30. 6. 2002.

* ZM vzalo na vědomí zprávu o současném stavu objektů obsahujících nebytové prostory 

a v této souvislosti schválilo záměr odprodeje čp. 146 v Hluboké ulici (hotel Slávie), čp. 

2016 v Aleji legií (štáb), čp. 491 v Krajířově ulici. 

* ZM vzalo na vědomí zprávu o současném bytovém fondu Města Turnov a uložilo odboru 

správy majetku předložit do 31. 5. t.r. návrh dalších bytových objektů k odprodeji s cílem 

snížit bytový fond města.

* V otázce prodeje pozemků pro Grupo Antolin Bohemia, a.s., Chrastava v průmyslové 

zóně Ohrazenice ZM schválilo prodej navržených pozemků a souhlasilo, aby společnost 

Grupo Antolin Bohemia zajistila na své náklady přeložení místní komunikace, odprodala 

Městu Turnov část pozemků, na kterých bude vyprojektována přístupová komunikace na 

pozemky v k.ú. Ohrazenice u Turnova, a to za kupní cenu 500,- Kč/m². ZM současně 

schválilo změnu závazné části Územního plánu sídelního útvaru Turnov na směrnou část 

Územního plánu sídelního útvaru Turnov u lokality č. 50 – „Průmyslová zóna Ohrazenice - 

Fučíkova ulice v Turnově” pro regulativ výška zástavby a uložilo RM schválit konečné 

znění smluvních vazeb se společností Grupo Antolin Bohemia, a.s.

* ZM vzalo na vědomí informaci o průběhu výstavby domova důchodců, o přípravě 

zprovoznění objektu a o přijatých pravidlech pro obsazování objektu klienty. 

* V otázce „Programu rozvoje cestovního ruchu“ a UNESCO ZM projednalo informaci o 

průběhu prací na Programu udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu 

Český ráj a souhlasí s postupem zajištění III. etapy, projednalo informaci o přípravě 

120



materiálů potřebných k zápisu skalních měst Českého ráje na Seznam světového dědictví 

UNESCO a souhlasilo se záměrem vyhlášení CHKO Český ráj Ministerstvem životního 

prostředí ČR (rozšíření hranic). ZM souhlasí s navrhovanou zonací a plánem péče.

* ZM uložilo do doby uzavření grantového řízení objednat vysílání pravidelných informací 

z Města Turnova v televizním vysílání RTT u firmy Aspera TV, s.r.o. dle návrhu. ZM 

jmenovalo odpovědným koordinátorem této činnosti pana tajemníka Ing. Šmirause.

* ZM projednalo žádost majitelek čp. 99 v Jiráskově ulici o pomoc Města Turnova při 

řešení sesuvu půdy a opěrné zdi na p.č. 489 a 490. ZM uložilo radě města projednat tuto 

havarijní situaci a zároveň ji zmocňuje přijmout v této věci nezbytná rozhodnutí.

Ze zasedání rady města 13. března 2002
*RM neschválila trvalé umístění FOKUSU v Městském kině v Turnově a vynaložení 

investic do objektu kina za tímto účelem a v této souvislosti uložila vedoucí odboru 

sociálních věcí Haně Kocourové, aby opětovně projednala trvalé umístění FOKUSU v 

blízkosti nebo v objektu některého sociálního zařízení a aby připravila provizorní umístění 

FOKUSU pro případ realizace odprodeje štábu.

* RM uložila odboru správy majetku realizovat veškeré kroky k odprodeji objektu „Štábu“ 

v kasárnách za výhodných podmínek.

* RM diskutovala s vedením ČSAD Semily, a.s., o problematice autobusové dopravy v 

Turnově. RM v této souvislosti doporučuje vedení ČSAD Semily, a.s., aby po projednání v 

dopravní komisí předložilo materiál týkající se budoucnosti hromadné dopravy po 

Turnově. 

*  RM uložila p. ředitelce Altové, aby předložila do konce května 2002 na jednání RM 

návrh zvýšení vlastních příjmů knihovny.

* RM vzala na vědomí průběh zpracování studie přírodního areálu v Dolánkách a uložila 

Ing. Fišerovi vypracovat souborné stanovisko Města Turnova na základě projednání a 

dalších připomínek v odborných komisích. RM v této souvislosti akceptuje návrh možného 

řešení vodní nádrže v novém prostoru na místě bývalého sportovního areálu sovětské 

armády. 

* RM na základě právního rozboru neschválila úhradu vícenákladů spojených s prodejem 

nájemních bytů společností PZ Invest, s.r.o. a současně schválila pro tuto společnost 

úhradu nákladů za rozpracovaný prodej čp. 2023 ve výši dle předloženého návrhu. 
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* V otázce sesuvu půdy a opěrné zdi u č.p. 99 v Jiráskově ulici RM neschválila odkoupení 

ppč. 489 v k.ú. Turnov a současně neschválila ani uvolnění finančních prostředků na 

opravu zborcené opěrné zdi na tomto pozemku.

* RM vzala na vědomí informaci o zájemci na odkoupení sokolovny na Malém Rohozci a 

uložila odboru správy majetku předložit tento bod ke schválení zastupitelstvem. 

* RM souhlasila se zvýšením nájemného pro období od 1. 7. 2002 do 1. 6. 2003 dle 

výměru MF č. 01/2002. Toto navýšení je pouze pro základní nájemné. Pro byty 

přidělované za trojnásobek nájemného zůstávají v platnosti původní ceny. 

* RM schválila nárůst nájmu nebytových prostor dle inflace od 1. června 2002 do 30. 

června 2003 v plné výši, tj. o 4,7 %. 

* RM schválila předložený grantový program na zabezpečení šíření informací o městě 

pomocí televizního vysílání. 

* RM schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele nábytku do Domova důchodců 

Turnov na základě rozhodnutí výběrové komise, kde zvítězila firma Design Chotěboř. 

* RM souhlasila a podporuje zvýšení kapacity Základní umělecké školy v Turnově ze 

současných 530 na 640 žáků (od školního roku 2002/2003 ze 640 na 800 žáků).

Z jednání zastupitelstva města 28. března 2002 
* ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských 

památkových zón a položky Památková zóna v rámci rozpočtu Města Turnova takto: 

1. Kostel Panny Marie (vlastník římskokatolická církev) - celkový objem prací 718 314 Kč 

(výměna střešní krytiny na věži kostela, vyčištění a vyklizení věže, oprava a nátěr bednění 

žaluzií oken, osazení konstrukcí s pletivem do otvorů věže, vysátí všech půdních prostor, 

chemické ošetření krovu). Jednotlivé podíly: 260 tis. Kč příspěvek Města Turnova, 380 tis. 

Kč příspěvek z Programu regenerace MPZ, 78 314 Kč vlastník.

2. Židovský hřbitov (vlastník Židovská obec Praha) - celkový objem prací 117 600 Kč 

(dokončení opravy ohradní kamenné zdi při komunikaci, položení parapetních desek). 

Jednotlivé podíly: 40 tis. Kč příspěvek Města Turnova, 40 tis. Kč příspěvek z Programu 

regenerace MPZ, 37 600 Kč vlastník.

3. Kubistický dům čp. 1294 (vlastník Město) - celkový objem prací 1 116 tis. Kč (výměna 

výplní otvorů - okna, dveře). Jednotlivé podíly: 898 tis. Kč příspěvek Města Turnova, 218 

tis. Kč příspěvek z Programu regenerace MPZ.

122



4. Kostel sv. Františka z Assisi (vlastník římskokatolická církev) - celkový objem prací 260 

tis. Kč (celková oprava oken). Jednotlivé podíly: 52 tis. Kč příspěvek Města Turnova, 82 

tis. Kč příspěvek z Programu regenerace MPZ, 26 tis. Kč vlastník, 100 tis. Kč příspěvek 

OkÚ Semily.

ZM v této souvislosti zároveň ukládá p. Brožovi z odboru kultury MěÚ zabezpečit posílení 

role města v přípravných a realizačních pracích, pokud bude objekt majetkem jiných 

vlastníků. 

* V otázce realizace projektu smuteční síně v dolení části Mariánského hřbitova ZM 

nepřijalo žádné usnesení. 

* Pro výkup pozemků pro nové komunikace ZM schvaluje stanovení pevné ceny za výkup 

na 30 Kč/m². Výkup pozemků, které budou součástí nové komunikace, musí být 

uskutečněn vždy před vydáním územního rozhodnutí. 

* ZM vyslechlo aktuální informaci majitelek čp. 99 v Jiráskově ulici týkající se sesuvu 

zeminy a demolice opěrné zdi. ZM ukládá RM, aby na základě výsledků geologického 

průzkumu vyvolala jednání mezi majiteli, církví, Památkovým ústavem v Pardubicích a 

Městem Turnov.

Ze zasedání rady města 10. dubna 2002
* RM doporučila členství Města Turnov v honebním společenstvu.

* RM projednala zprávu Ing. Fišera o aktuálních úpravách areálu Dolánek před letošní 

sezonou. 

* RM jako valná hromada společnosti Městská teplárenská Turnov s.r.o. schválila výroční 

zprávu společnosti za rok 2001, včetně účetní závěrky, závěry auditu roku 2001 a další 

skutečnosti.

* RM schválila výroční zprávu Městské nemocnice Turnov za rok 2001 a současně také 

předložený finanční plán nemocnice na rok 2002.

* RM vzala na vědomí právní rozbor v kauze Walderode a uložila odboru správy majetku a 

JUDr. Velíškové i nadále monitorovat situaci.

* RM schválila záměr pronájmu parkoviště pod Valdštejnem příspěvkové organizaci 

Valdštejn. RM požaduje mimo jiné zpoplatnit parkoviště pod Valdštejnem v měsících 

květnu až září, zabezpečit technické vybavení obsluhy pro možnou kontrolu zpoplatnění, 

zabezpečit dopravní omezení parkování v jiných lokalitách této části obce (zvl. na 

příjezdové komunikaci). RM ukládá p. Kouckému (kastelánu), aby do příští RM předložil 
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zprávu o všech podmínkách zabezpečení tohoto záměru včetně návrhu cen zpoplatnění. 

RM v této souvislosti ukládá Ing. Kanclířovi z odboru rozvoje města zadat zpracování 

studie řešení (včetně vybavení) tohoto záchytného parkoviště.

* RM schválila postup při řešení výměny oken v objektu Gymnázia na Výšince ve smyslu 

jejich náhrady za nová dřevěná okna typu eurookna. Časový postup výměny oken bude 

závislý na každoroční schopnosti financování ze strany města. 

* RM projednala a schválila smlouvu o poskytnutí podpory Státním fondem životního 

prostředí ČR na akci: Obnova Metelkových sadů - II. etapa.

* RM projednala a souhlasí se záměrem změny systému zpoplatňování komunálního 

odpadu pro občany města Turnova formou místního poplatku. Účinnost nového opatření 

je stanovena od 1. ledna 2003. 

* RM projednala nový systém povolovacího procesu kácení stromů v majetku Města 

Turnova. 

* RM souhlasila s uplatněním připomínek k zadání Územního plánu velkého územního 

celku Libereckého kraje za město Turnov a uložila Ing. Koškové z odboru rozvoje města 

zabezpečit doplnění připomínek vzešlých z jednání. 

Z jednání zastupitelstva města 25. dubna 2002 
* ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Komise pro zahraniční vztahy v roce 2001.

* ZM schválilo Rámcovou smlouvu o partnerské spolupráci měst Jawor (Polsko), Turnov 

(Česká republika), Niesky (Německo).

* ZM schválilo zahájení výstavby smuteční rozlučkové síně. Současně ukládá radě města 

projednat a odsouhlasit všechny smluvní vazby potřebné k realizaci této akce. ZM 

podmiňuje zahájení akce termínem podepsání smlouvy o prodeji pozemků v průmyslové 

zóně Turnov - Ohrazenice.

* V otázce budoucí podoby a rekonstrukce Sobotecké ulice ZM schválilo směnu domu čp. 

1131 s částí st.p.1913/1 (hranice bude upřesněna geometrickým plánem) a rampu st.p. 

1913/2 ve vlastnictví Města Turnova za dům čp. 238 v Sobotecké ulici, se st.p. 182 a 

p.p.č. 179/3 a doplatek ve výši 300 tis. Kč od pana Dvořáka, vše v k.ú. Turnov. To vše za 

podmínky současného dojednání odkoupení sousedního domu čp. 450. ZM uložilo odboru 

rozvoje města zahájit projekční práce pro řešení úplné rekonstrukce Sobotecké ulice v 

časově vhodném okamžiku s ohledem na probíhající zpracování regulačního plánu centra 

města a současně zastupitelé uložili zapracovat do podmínek regulačního plánu demolici 
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objektů čp. 238 a 450. (Oba domy – viz foto – jsou navrženy k demolici, v budoucnu má 

na jejich místě vyrůst parkoviště, křižovatka u bývalého pionýráku a na druhé straně před 

Baťovnou mají být v budoucnu kruhové. Přesný termín realizace zatím nikdo nezná – poz. 

red.)

* K možnosti zásobování prodejen v Hluboké ulici ze zadního traktu ZM vzalo na vědomí 

zprávu o možnosti zásobování prodejny Řeznictví Kužel.

* ZM schválilo členství v Honebním společenstvu a pověřuje p. Hovorku z odboru vnitřních 

věcí, aby zastupoval a hájil zájmy Města Turnova, jako vlastníka honebních pozemků, na 

všech jednáních Honebního společenstva. To vše za podmínky, že myslivecké využívání 

navrženého území nebude v rozporu s jeho rekreační a oddychovou funkcí v rámci 

schváleného územního plánu města.

* V otázce grantů na podporu televizního vysílání ZM nepřijalo žádné usnesení, opětovně 

se o této otázce bude jednat na květnovém zasedání.

* ZM schválilo příspěvky cizím subjektům na rok 2002 dle předloženého návrhu s těmito 

změnami:

- Centrum pro rodinu „Náruč“ - navýšení oproti návrhu o 4 tis. Kč (celkem 7 tis. Kč),

- Spolek rodáků a přátel Turnova - snížení oproti návrhu o 5 tis. Kč (celkem 10 tis. Kč),

- Sborník od Ještěda k Troskám - navýšení oproti návrhu o 5 tis. Kč (celkem 10 tis. Kč).

Z jednání rady města 15. května 2002 
* RM vzala na vědomí informaci ředitelky Zdravotně sociálních služeb Turnov o výběru a 

postupném přijímání pracovníků do domova důchodců a schválila výsledky výběrových 

řízení na vybavení domova důchodců:

a) na technologii stravovacího provozu, kde zvítězila firma NERROX, s.r.o., Jablonec nad 

Nisou

b) zdravotně hygienickým zařízením, kde zvítězila firma Hospimed, s.r.o., Praha. 

* RM ve smyslu Pravidel pro výběrová řízení a závěru hodnotící komise potvrdila Mgr. 

Zdeňka Vavřicha ve funkci ředitele Základní školy Turnov, ul. 28. října, na další dvouleté 

funkční období. 

* RM schválila za architekta Města Turnova Ing. arch. Borise Šonského.

* RM schválila výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce střechy u čp.1396-8 ul. 

Bezručova“, kde zvítězila firma K-2 Roof, Hradec Králové. RM schválila výsledek 

výběrového řízení na akci „Plynofikace městské knihovny“, kde zvítězila firma Jiří Amler, 
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Turnov. RM také schválila realizaci rekonstrukce chodníku sídliště Nádražní a vypsání 

výběrového řízení na dodavatele této akce.

* RM neschválila předložený návrh rekonstrukce bazénku v přednádražním prostoru. 

Současně uložila odboru správy majetku přehodnotit investiční náročnost a předložit 

výsledek na některém z příštích jednání rady.

* RM schválila vyhlášení prodeje domu čp. 146 - hotel Slávie - dle předložených 

podmínek.

Z jednání zastupitelstva města 30. května 2002 
* ZM vzalo na vědomí zprávu pplk. Studničky o činnosti obvodního oddělení Policie České 

republiky a prodiskutovalo aktuální otázky týkající se Turnova a okolí, a to zvláště z oblasti 

dopravy a bezpečnosti.

* V otázce přidělení grantu na podporu televizního vysílání ZM nepřijalo žádné usnesení.

* K návrhu odprodeje bytových domů pro období r. 2002 - 2003 ZM uložilo odboru správy 

majetku předložit tento návrh k projednání radě města a následně přeložit zpět na jednání 

zastupitelstva.

* ZM schválilo prodej domu čp. 2023 Turnov (na snímku) se st.p. 843/9 v k.ú. Turnov 

Simoně Mitlenerové, bytem Turnov, Pelešany 20 spoluvlastnickým podílem 1/2 a Jiřímu 

Vaníkovi, bytem Turnov, Diamantová 1908 spoluvlastnickým podílem 1/2  za kupní cenu 

ve výši  5 850 tisíc Kč. V případě prodeje pozemků v Terronské ulici pro výstavbu 

řadových rodinných domů ZM schválilo prodej části p.p.č. 864/1, části p.p.č. 866, části 

p.p.č. 867 v k.ú. Turnov (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) pro výstavbu 

řadových rodinných domů společnosti KREYSA - byty, s.r.o., Turnov za kupní cenu ve výši 

1000 Kč/m² při splnění podmínek z vyhlášení prodeje.

* ZM schválilo bezúplatný převod objektů vedle hvězdárny na Vrchhůře na st.p.č. 3367/25 

a č. 3367/26 od Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a také převod pozemků st.p.č. 

3367/25 a 3367/26 od Ústavu územního rozvoje Brno. Objekty a pozemky by měly sloužit 

Středisku pro volný čas dětí a mládeže.

* Zastupitelé souhlasili, aby nabyvatelem pozemku parc.č. 3856/5, k.ú. Turnov pro 

výstavbu areálu dnes Krajské správy silnic Libereckého kraje, Cestmistrovství Semily byl 

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 1 za stejných podmínek, jak bylo schváleno pro 

SÚS Semily.

* Rozbor hospodaření za rok 2001. Zastupitelstvo města:
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a) vzalo na vědomí rozpočtovou změnu ve výši 12 tis. Kč v příjmech i výdajích

b) souhlasilo s výsledkem celoročního hospodaření Města Turnova bez výhrad

c) vzalo na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Turnov za rok 

2001.

* ZM schválilo počet členů Zastupitelstva města Turnova pro příští volební období na 27 

zastupitelů, což je také počet členů stávajícího ZM.

* ZM vzalo na vědomí informace o rozvojových investičních aktivitách na území města 

Turnova.

* ZM uložilo Městské sportovní Turnov s.r.o., aby připravila podklady a vytipovala plochy 

využití volného času mládeže pro alternativní druhy sportů (kolečkové brusle, skateboard), 

a to v termínu do konce roku 2002.

Z jednání rady města 12. června 2002 
* RM, jako valná hromada Městské sportovní s.r.o., projednala a vzala na vědomí mj. 

zprávu o činnosti MST za rok 2001 a uplynulé období.

* RM uložila p. Brožovi, vedoucímu odboru školství a kultury MěÚ, aby v termínu do konce 

září předložil přehled o výdajích na zajištění kulturních a sportovních aktivit (pronájem, 

vstupné, ...) ze strany základních a mateřských škol a navrhl opatření k většímu využití 

těchto zařízení v Turnově pro mládež.

* RM projednala návrh rozpočtových změn na rok 2002 a uložila finanční komisi projednat 

tyto změny před jejich předložením zastupitelstvu, a to včetně dalšího upřesnění 

předložených změn.

* RM vzala na vědomí zprávu o průběhu výstavby kulturního zařízení Střelnice a uložila 

místostarostce PhDr. Maierové předložit tuto zprávu jako informaci pro ZM. Současně RM 

ukládá PhDr. Maierové, aby zabezpečila průběžné informace RM o dalším průběhu 

výstavby, a to především z pohledu aktuálního termínu dokončení stavby a způsobu jejího 

financování. 

* RM projednala v otázce realizace výstavby smuteční síně požadavek zhotovitele firmy 

BAK, a.s., Trutnov na zvýšení ceny za dílo oproti základní ceně vzešlé z průběhu veřejné 

obchodní soutěže. RM proto uložila Ing. Hejdukovi jednat o uzavření smlouvy s druhým v 

pořadí - s firmou První regionální stavební, s.r.o., Liberec - na základě znění příslušného 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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* RM souhlasila s odprodejem bytových domů čp. 1696 - 1698, 1906 - 1908 nájemníkům 

těchto domů za podmínek stanovených pravidly pro prodej nájemních domů a bytů. U 

odprodeje bytových domů čp. 1383 - 1385, 1403 - 1405 nepřijala žádné usnesení. RM 

doporučuje rozhodnout o prodeji těchto domů na příštím jednání ZM.                                  

* RM souhlasila s pronájmem pozemku - chodníku před hotelem Korunní princ - pro 

sezonní  letní posezení za cenu 1 500 Kč/měsíc s tím, že bude zajištěna péče i o stolky 

na náměstí u kašny. 

* RM doporučuje prodej domu (tzv. štábu v kasárnách) čp. 2016 se st.p. 864/4 a částí 

pozemků 864/1 a 863/1 společnosti Kreysa - byty, s.r.o., Turnov. Prodej bude předložen ke 

schválení na ZM v červnu 2002.

* RM souhlasila se změnou pravidel kácení stromů, které jsou v majetku města, takto: V 

případě, že obvod stromu bude větší než 150 cm a bude se jednat o havarijní stav dřevin, 

např. odlomení či částečné vyvrácení, může odbor správy majetku nakládat se stromem 

před souhlasem komise pro životní prostředí.

Z jednání zastupitelstva města 27. června 2002 
* ZM schválilo prodej domu čp. 2016, tzv. štábu, se st.p. 864/4 a částí pozemků 864/1 a 

863/1 v k.ú. Turnov společnosti Kreysa - byty, s.r.o., Turnov. 

* V rámci projednávání návrhu bytových domů k odprodeji pro období let 2002 - 2003 ZM 

schválilo prodej domu čp. 1696 -1698 v ulici Přepeřská a čp. 1906 - 1908 v ulici 

Diamantová.

* ZM schválilo rozpočtové změny dle návrhu v příjmové části ve výši 34 652 800 Kč, ve 

výdajové části ve výši 34 652 800 Kč a ve financování ve výši 11 629 000 Kč.

* V otázce rozšíření Vodohospodářského sdružení VHS Turnov ZM schválilo:

a) vstup obcí Kacanovy, Olešnice, Vyskeř a Troskovice do svazku VHS Turnov

b) znění smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí

c) znění dodatku č. 1 ke stanovám VHS Turnov dle předloženého návrhu

d) aby VHS Turnov odkoupilo od přistupujících obcí vodohospodářský majetek na 1/10 

jeho hodnoty vedené v účetnictví a zároveň obdrželo od každé přistupující obce dotaci na 

investice ve výši kupní ceny tohoto majetku.

* Na podnět obyvatel Turnova ve věci stížnosti na provozování klubu TURN-OFF v 

Jiráskově ulici ZM uložilo odboru vnitřních věcí zpracovat návrh vyhlášky upravující 

provoz klubových, zábavních a podobných zařízení v nočních hodinách na území 
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Turnova.

* K projednávanému bodu nové formy nakládání s odpady ZM nepřijalo žádné usnesení. 

Stejně tak nebylo přijato žádné usnesení ani v otázce tzv. grantového řízení na podporu 

televizního vysílání.

Z jednání rady města 10. července 2002
* RM vzala na vědomí informaci o konečném vypořádání a ukončení činnosti městské 

příspěvkové organizace Turnovské kulturní středisko k 31. 12. 2001. Dále v oblasti kultury 

funguje již jen KC Turnov s.r.o.

* RM projednala problematiku financování městské knihovny a odložila dořešení této 

problematiky na některé z příštích jednání RM s tím, že bude posouzeno celkové 

financování a ne jen požadované navýšení příjmové položky.  

* RM projednala základní informaci o povinné transformaci mateřských škol na 

příspěvkové organizace s právní subjektivitou od roku 2003. V případě základní školy v 

Mašově RM souhlasila se zřízením nové příspěvkové organizace. 

* RM schválila kronikářský zápis včetně jeho příloh pro rok 2001 a uložila tajemníkovi, aby 

zajistil jeho zveřejnění na internetových stránkách města, a to jak písemnou část, tak i 

fotodokumentaci.

* RM projednala vizi sociální péče v oblasti Turnova a uložila její předložení na jednání ZM 

s případným doplněním o projednávané okruhy na jednání RM.

* RM projednala další konkretizaci investičních akcí na komunikacích v letošním roce a 

schválila opravu komunikace v Nudvojovicích - I. etapa, řešení zastávky u III. ZŠ a 

rekonstrukci teplovodu v této oblasti.

* RM schválila výsledek výběrového řízení na rekonstrukci lávky na autobusovém nádraží, 

kde zvítězila firma Vodohospodářské stavby Teplice, a.s. a také výsledek výběrového 

řízení na rekonstrukci chodníku v sídlišti u nádraží. Jako dodavatele schválila firmu Žula, 

družstvo dlaždičů, Jenišovice.

* RM vzala na vědomí informaci o zájemci na odkoupení domu čp. 1131 v Nádražní ul. 

(drogerie Anuška) a konstatovala, že dům doposud nebyl nabídnut k odprodeji.

* RM doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství.    

* RM projednala nabídky firem na pronájem prostoru Vesecka za účelem vybudování 

obalovny asfaltových směsí. RM uložila odboru správy majetku zabezpečit doložení 
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nabídek firem o další skutečnosti, jako např. termín zahájení úhrady nájmu, délka 

legislativního procesu, vliv inflace při dlouhodobém pronájmu ad.

* RM projednala návrh přeměny komplexního pronájmu Městské teplárenské Turnov, s.r.o. 

na nové majetkové uspořádání a schválila předložený záměr řešení s tím, že ukládá jeho 

předložení ke konečnému odsouhlasení na jednání ZM. V této souvislosti RM schválila 

také pronájem nemovitého majetku výtopen v lokalitách Výšinka 1, Žižkova ul., Přepeřská 

ul., 5. května, Výšinka 2 a trafostanice dle předloženého návrhu od 1. 9. 2002 s tím, že 

toto rozhodnutí nabude platnosti v případě schválení celkového majetkového řešení v ZM.

* RM projednala aktuální informace ve věci stížnosti na činnost klubu v Jiráskově ulici a 

projednala oznámení majitele o provedených opatřeních ke zlepšení situace a v této 

souvislosti kladně zhodnotila jeho přístup k danému problému. RM uložila městské policii, 

aby dle návrhu majitele objektu prováděla zvýšenou kontrolu venkovních prostorů v okolí 

klubu v nočních hodinách.

Z jednání rady města 24. července 2002 
* RM vzala na vědomí informaci odboru rozvoje města o zpracování průzkumů a rozborů 

regulačního plánu centra města. Provedené činnosti budou podkladem pro přípravu 

základního materiálu - zadání regulačního plánu, který bude předložen na jednání ZM v 

předpokládaném termínu v únoru 2003. Na tuto dobu rada schválila stavební uzávěru 

v této lokalitě.

* V otázce koncepce hospodaření školek RM schválila záměr zřízení jedné příspěvkové 

organizace s právní subjektivitou ze současných osmi školek, které mají statut 

organizační složky obce.

* RM schválila použití rezervního fondu Zdravotně sociálních služeb Turnov v této 

organizaci do výše 643 tis. Kč na financování běžných výdajů potřebných při zahájení 

provozu nového domova důchodců. 

* RM projednala možný vývoj snížení běžných výdajů rozpočtu města v roce 2003 a 

ukládá p. Staňkové předložení tohoto materiálu na nejbližší jednání ZM. 

* RM uložila všem dozorčím radám městských organizací typu s.r.o. a příspěvkových 

organizací, odborům městského úřadu a komisím rady města projednat do 30. 12. 2002 

společenskou objednávku ze strany města vůči městem řízeným organizacím. Tento 

materiál by měl sloužit k doprojednání budoucím řídícím orgánům města. Měl by zejména 

obsahovat jasnou specifikaci hlavního záměru činnosti, finanční úkoly vůči organizaci, 

130



rozvojové úkoly organizace, vymezení vzájemných vztahů k úřadu a jiným organizacím, 

systém řešení aktuálních úkolů, atd. 

* RM uložila tajemníku MěÚ Ing. Šmirausovi vyhlásit výběrové řízení na finančního 

ředitele Městského úřadu v Turnově s cílem zabezpečit finanční řízení města a městských 

organizací pro další funkční období. RM současně Ing. Šmirausovi uložila začlenění této 

funkce do nového organizačního uspořádání městského úřadu od příštího roku s cílem, 

aby byl její význam v organizačním řízení na požadované vysoké úrovni. 

* RM uložila odboru správy majetku předložit do konce října na jednání RM materiál o 

evidenci majetku města, a to z pohledů připravenosti pro kvalitní průběh výkonu auditu 

města, řádné evidence kompletního majetku města na všech potřebných úrovních, 

potřebách při jeho aktuální správě, atd. 

* RM schválila realizaci publikace „Turnov známý a neznámý“ v roce 2003 ze strany 

Kulturního centra Turnov, s.r.o. dle předložené nabídky. Publikace by měla mít obdobný 

charakter jako publikace vydaná v roce 1998. RM uložila vedení města spolupracovat s 

organizací na přípravě publikace.

* RM v souvislosti s úpravou projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby kulturního 

domu Střelnice souhlasila s ukončením smluvního vztahu s generálním projektantem - 

firmou Design 4, v.o.s., Turnov a uložila PhDr. Maierové předložit aktuální informace o 

ukončení tohoto smluvního vztahu na příštím jednání. Zároveň rada vzala na vědomí 

informaci o nutném přeprojektování stavby. V této souvislosti RM pověřuje jednatele KCT 

p.Feštra, aby projednal a uzavřel smlouvu s firmou Němec-Polák, spol. s r.o., Praha na 

nezbytné zpracování změny projektové dokumentace vyvolané složitými geologickými 

podmínkami při zajištění stavební jámy, včetně převzetí záruk za veškerou PD akce a 

provádění autorského dozoru po celou dobu stavby KZ Střelnice. 

Z jednání rady města 21. srpna 2002
* K bodu týkajícímu se městských hřbitovů RM projednala otázky o provozování hřbitovů v 

Turnově. RM v této souvislosti schválila Řád pohřebiště platný pro hřbitovy na katastru 

města Turnova dle předloženého návrhu a udělila technickým službám plnou moc k 

uzavírání nájemních smluv. Dále RM uložila jednateli TST, s.r.o., aby do konce listopadu 

předložil: Výstupy z probíhajícího prověření evidence hrobů a návrh případného řešení 

neplatičů, návrh nového zpoplatnění nájmu hrobových míst, který bude vycházet 

z předložené kompletní kalkulace nákladů na hřbitovech, návrh možností využití kaple ve 
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spodní části hlavního hřbitova na kolumbárium včetně finančního vyjádření, řešení spodní 

části Mariánského hřbitova v návaznosti na smuteční síň po projednání s OSM a ORM, 

řešení systému sběru odpadů a zabezpečení informačních tabulí na hřbitovech.

* RM projednala návrh nového organizačního uspořádání úřadu od příštího roku. RM v 

této souvislosti stanovila počet pracovníků zařazených do Městského úřadu Turnov s 

účinností k 1. 1. 2003 na maximální počet 135 a uložila tajemníkovi zvážit jeho postupné 

naplňování, s cílem úspory finančních prostředků a ověření skutečné potřebnosti počtu 

pracovníků na jednotlivých odborech. RM dále schválila organizační strukturu Městského 

úřadu Turnov od 1.1. 2003 dle předloženého návrhu. RM současně přijala následující 

opatření:

- ruší s účinností k 31. 12. 2002 odbor výpočetní techniky

- zřizuje s účinností k 31. 12. 2002 odbor dopravní, odbor správní a jako oddělení kancelář 

tajemníka

- odvolává s účinností k 31. 12. 2002 z funkce vedoucího odboru výpočetní techniky Bc. 

Rabase, z funkce vedoucího odboru vnitřních věcí p. Hovorku, z funkce vedoucího odboru 

kontroly p. Mochala

- jmenuje s účinností k 31. 12. 2002 vedoucím odboru vnitřních věcí p. Mochala

- jmenuje s účinností k 31.12.2002 vedoucím správního odboru p. Hovorku

- jmenuje s účinností od 31. 12 . 2002 vedoucím odboru kontroly p. Dudovou

- ukládá tajemníkovi vyhlásit výběr na obsazení funkcí vedoucího dopravního odboru, 

vedoucího odboru cestovního ruchu a vedoucího kanceláře tajemníka tak, aby tato místa 

byla obsazena nejdéle k 1. 12. 2002.

* RM projednala kalkulaci ceny tepelné energie a schválila její tvorbu a výši dle 

předloženého návrhu s úpravou při projednání. Konečný návrh bude doložen do zápisu z 

jednání. Mezi základní výstupy z projednání lze zejména zařadit následující skutečnosti: 

Cena pro novou topnou sezonu zůstane beze změny, mění se metodika stanovení ceny 

na zálohové a konečné po vyúčtování, v kalkulaci ceny jsou zohledněny probíhající 

majetkové úpravy a zisková přirážka dle příslušných předpisů. 

* RM projednala koncepční možnosti využití lokalit podél toku Stebénky. V této souvislosti 

RM uložila:

1) Odboru rozvoje města: Zpracovat studii řešení využití území pro volnočasové aktivity a 

zónu oddechu mezi areálem Střelnice a lyžařským vlekem ve smyslu předloženého 

materiálu, zpracovat projektovou dokumentaci na dokončení komunikačního propojení za 

smuteční síní, vyřešit v rámci výstavby smuteční síně úpravu spodní části areálu hřbitova, 
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vyřešit v rámci projednávání regulačního plánu centra města a projektové dokumentace 

Sobotecké ulice napojení prostoru dřívějšího areálu technických služeb.

2) Odboru životního prostředí: Projednat v komisi pro životní prostředí zadání řešení toku 

Stebénky, získat informace o možných dotačních titulech,  spolupracovat s odborem 

rozvoje města při vlastní tvorbě zadání a vypracování studie využití území pro 

volnočasové aktivity.

3) Odboru správy majetku: Projednat možnosti výkupu pozemků pro klíčové záměry 

města ve smyslu předloženého materiálu a budoucí zpracování studie.

* RM schválila zpracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu v oblasti 

Mokřiny, Kadeřavec, Hamáčkův kout, Myšina a část Durychova a plynofikaci v oblasti 

Mokřiny, Kadeřavec, Hamáčkův kout. RM uložila Ing. Hejdukovi projednat možnosti 

realizace v příštích letech s tím, že vzhledem k odlehlosti území bude zabezpečena 

spoluúčast vlastníků nemovitostí v těchto lokalitách. 

* RM projednala návrh RNDr. Pelce na zajištění informovanosti veřejnosti formou 

televizního vysílání, a to do konce roku 2002. RM uložila tajemníkovi, aby v mimořádném 

bodě jednání na ZM předložil návrh na financování televize do konce roku 2002 dle 

dřívějších zvyklostí, s doplněním úhrady prezentace volebních stran před komunálními 

volbami.

Z jednání zastupitelstva města 22. srpna 2002 
* ZM schválilo předložený návrh vize sociální oblasti v Turnově.

* ZM schválilo uzavření smlouvy s občanským sdružením Naděje v Jablonci nad Nisou o 

poskytování sociálních služeb v oblasti azylového ubytování pro muže.

* ZM schválilo rozšíření průmyslové výroby v areálu Vesecko na pozemku p.č. 695/14 v 

k.ú. Daliměřice do připravované Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov. 

* ZM schválilo prodej pozemků v katastrálním území Ohrazenice u Turnova společnosti 

GRUPO ANTOLIN TURNOV, s.r.o. 

* ZM schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se sdružitelem prostředků na 

výstavbu 30 bytových jednotek v ul. 1. máje za těchto podmínek: Po uplynutí 20 let od 

kolaudace domů převede Město Turnov bezplatně svůj spoluvlastnický podíl na nich do 

vlastnictví družstva. Náklady spojené s převodem spoluvlastnického podílu nese vždy ze 

svého družstvo.
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* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství.   

* ZM schválilo přeměnu formy komplexního pronájmu majetku Městské teplárenské 

Turnov, s.r.o. na nové majetkové uspořádání dle předloženého návrhu ze strany jednatele 

společnosti.

* ZM projednalo možný vývoj snížení běžných výdajů v roce 2003.

* ZM schválilo rozpočtové změny v příjmové části ve výši 1 800 tis. Kč a ve výdajové části 

ve výši 1 800 tis. Kč dle předloženého návrhu. 

* ZM schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 300 tis. Kč na humanitární účely obci 

Píšťany a pověřilo p. Hovorku, vedoucího odboru vnitřních věcí MěÚ, aby učinil kroky 

potřebné k předání daru. 

* V otázce vyhlášky o ochraně před nadměrným hlukem a vibracemi ZM nepřijalo žádné 

usnesení.

* ZM se smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, zřizuje s účinností k 1. 1. 2003 organizaci Základní škola 

Turnov - Mašov, jako příspěvkovou organizaci Města Turnova.

Z jednání rady města 11. září 2002 
* RM vzala na vědomí informaci o průběhu povodní v roce 2002 a v této souvislosti: 

Schválila předložený materiál o potřebě nákupu technických prostředků pro hasičskou 

jednotku obce i činnost povodňové komise a uložila p. Staňkové, vedoucí finančního 

odboru, zahrnutí potřebného finančního objemu do návrhu rozpočtových změn 2002. RM 

zároveň uložila p. Černému zabezpečit v roce 2002 upravení odtoku vody z prostoru 

autobusového nádraží a realizovat uložení písku, připravení zásobních pytlů pro 

protipovodňové potřeby a instalaci násypky ve vhodném prostoru obhospodařovaném 

technickými službami. RM též pověřila Ing. Hejduka projednat s vedením Povodí Labe 

jejich neadekvátní a nedostatečný přístup k řešení zlepšení průtoku Jizery a Ing. Kanclíře 

zohlednit hranici stoleté vody a možné nebezpečí jejího reálného navýšení v 

připravovaném regulačním plánu centra města. RM uložila Ing. Fišerovi do konce roku 

předložit aktualizaci povodňového plánu města. 

* RM projednala informaci o možnosti přiblížení státní správy k obyvatelům obcí ze 

spádové oblasti od roku 2003 (viz rozhovor s tajemníkem MěÚ – pozn. red.). 

* RM projednala činnost Sdružení Český ráj v roce 2002 a aktuální úkoly pro nejbližší 
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období a vzala na vědomí komplikovanou situaci způsobenou odchodem jednatelky Ing. 

Bičíkové, současné vedoucí odboru cestovního ruchu MěÚ. RM souhlasila s navrhovaným 

náhradním způsobem zajištění činnosti jednatele do konce roku 2002. Způsob finanční 

úhrady bude řešen formou navýšení příspěvku města vůči Sdružení Český ráj, nebo 

formou samostatných smluv o provedení práce. Rozhodnutí o konkrétní formě je v 

pravomoci PhDr. Maierové.

* RM uložila odboru rozvoje města projednat a zpracovat do konce listopadu materiál 

„Pravidla pro podporu výstavby v nových územích a potřebné přístupy města“. Uvedený 

materiál bude dále vhodnou formou distribuován mezi zájemce o výstavbu a další 

zainteresované subjekty. V této souvislosti RM uložila zainteresovaným odborům zahájit 

veškeré kroky vedoucí k budoucímu prioritnímu využití pozemků města k započetí 

výstavby v lokalitách prodloužení ulic Luční, Koněvova a Jeronýmova a v prostoru za 

Lidickou ulicí a uskutečnit potřebné majetkové kroky a projednávání konkrétního řešení 

možné zástavby vícepodlažními domy se státní dotací v oblasti nad sídlištěm Výšinka a 

podél centrální komunikace na Hruštici. 

* RM schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele výstavby parkoviště v areálu 

nemocnice, kde zvítězila firma Silnice, a.s., Jičín. 

* RM schválila nového nájemce ubytovny a restaurace Šetřilovsko, kterým je pan Oldřich 

Tomášek.

* RM doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o poplatku za lázeňský nebo 

rekreační pobyt včetně úprav vzešlých z jednání a též další obecně závaznou vyhlášku o 

informačních, reklamních a propagačních zařízení včetně úprav vzešlých z jednání.

* RM projednala problematiku nakládání s odpady od roku 2003 a uložila Ing. Šípošové, 

vedoucí odboru životního prostředí MěÚ, po projednání předložit kompletní otázku na 

jednání ZM včetně připomínek z jednání. 

* RM schválila navýšení počtu pracovníků v Domově důchodců Pohoda o dvě osoby z 

důvodu nezbytného zabezpečení požadovaných činností.

Z jednání zastupitelstva města 26. září 2002 
* ZM schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Turnov – Mašov.

* ZM ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, zrušilo s účinností k 31. prosinci t.r. všechny stávající 
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mateřské školy jako organizační složky obce a s účinností od 1. ledna 2003 zřídilo tyto 

příspěvkové organizace:

- Mateřská škola Turnov, 28. října 757

- Mateřská škola Turnov, Alešova 1140

- Mateřská škola III. se speciální třídou Turnov, Bezručova 590

- Mateřská škola Turnov-Mašov, U školy 85

- Mateřská škola se speciální třídou Turnov, Zborovská 914

- Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931

- Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640

- Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323 

Tyto příspěvkové organizace přebírají veškerá práva a povinnosti vztahující se ke 

zrušeným organizačním složkám.

* ZM souhlasilo se změnou nakládání s odpady a jeho zpoplatňování v Turnově a dále 

schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s 

doplněním o odstavec č. 6 článku V. takto: „Pověřená osoba vykupuje na sběrném dvoře 

využitelné složky odpadů dle článku IV., písm. a) dle sazebníku“. ZM též schválilo obecně 

závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem s doplněním:

-  bodu č. 3 čl. IV: „Výše jednotlivých položek poplatku za rok může být upravena přílohou 

této vyhlášky s ohledem na vývoj skutečných nákladů“,

- písmene e) bodu č. 2 čl. V: „obyvatele domova důchodců“.

* ZM uložilo odboru životního prostředí a technickým službám do konce října 2002 

předložit na jednání RM problematiku  vytvoření separačních míst na využitelné složky 

komunálního odpadu a návrh kompletního sazebníku na sběrných dvorech.

* ZM vzalo na vědomí plnění rozpočtu města k 31. srpnu 2002 a schválilo rozpočtové 

změny v příjmové části ve výši 30 842 tis. Kč a ve výdajové části ve výši 30 842 tis. Kč. 

ZM zároveň schválilo čtyři dílčí změny v předloženém návrhu dle konkrétního projednání. 

* ZM schválilo prodej hotelu Slávie čp. 146 s částí pozemku st.p. 457 (výměra bude 

upřesněna geometrickým plánem) včetně HIM a DHIM za celkovou kupní cenu 8 300 tis. 

Kč dle stanovených podmínek v návrhu a uzavření věcných břemen dle předloženého 

návrhu Tomášovi a Janě Kracíkovým, bytem Kněžnice 67, Jičín.

* ZM schválilo prodej pozemků do vlastnictví SBD Turnov a směnu, resp. vykoupení 

pozemků u bytových domů na Vrchhůře dle návrhu.
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* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a 

obecně závaznou vyhlášku o poplatku z ubytovací kapacity.

* Obecně závaznou vyhlášku o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a 

propagačních zařízení ZM schválilo dle návrhu a s úpravou tak, že v bodu č. 1 se vypouští 

body e) a f).

* ZM vyslechlo informaci o problematice záměru výstavby obalovny živičných směsí v 

průmyslové zóně na Vesecku a po diskusi nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

* ZM schválilo udělení čestného občanství panu Ing. Bohuslavu Janu Horáčkovi a udělení 

ceny obce za rok 2002 paní PhDr. Vladimíře Jakouběové. Zároveň se ZM distancuje od 

udělení čestného občanství osobám, které podporovaly totalitní režimy v letech 1939 – 

1989.

* ZM zřídilo osadní výbor ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., a to pro periferní lokalitu 

města Vesecko – Daliměřice - Malý a Hrubý Rohozec (včetně na ni navazující lokalitu 

Vazovec – Bukovina - Dolánky). ZM schválilo složení osadního výběru: Jiří Duda 

(předseda), Jaroslav Horák, Karel Kraus, Jana Palečková.

Z jednání rady města 9. října 2002
* RM vzala na vědomí výroční zprávu Zdravotně sociálních služeb Turnov za rok 2001 a 

výroční zprávu Speciální mateřské školy a speciální školy - Dětské centrum Turnov za rok 

2001 a v této souvislosti uložila odboru správy majetku zajistit zpracování stavebně 

technického průzkumu objektů čp. 1001, 1002 a odboru sociálních věcí monitorovat 

situaci z pohledu možnosti získání státní dotace na rekonstrukci objektů pro sociální 

potřeby. 

* RM schválila pro Domov důchodců Pohoda celkový počet pracovníků na 37,5.

* RM projednala předloženou studii Ing. Šindlara, týkající se budoucího využití areálu v 

Dolánkách. RM v této souvislosti uložila:

a) odboru správy majetku zahájit majetkové kroky, které umožní získat územní rozhodnutí 

na řešení I. etapy, tzn. vodní plochu a veřejné tábořiště,

b) odborům rozvoje města a životního prostředí projednat studii v příslušných komisích,

c) odboru životního prostředí zažádat o dotaci na revitalizaci říčních systémů ve smyslu 

předložené dokumentace,

d) povodňové komisi projednat možná drobná vylepšení v povodňové situaci města dle 

tohoto materiálu. 

137



* RM projednala záměr směny pozemků na Daliměřicích ve vlastnictví rodiny Pekařových 

dotčených stavbou silnice I/10 za pozemky v k.ú. Malý Rohozec. RM uložila zveřejnit dvě 

varianty tohoto záměru dle projednání a jejich předložení na jednání ZM.

* RM uložila příspěvkové organizaci městské kino uzavřít podnájemní smlouvu s 

Občanským sdružením Fokus na nebytové prostory v objektu čp. 1276 v Žižkově ulici. 

Náklady na energie a služby spojené s užíváním pronajatých prostor bude hradit Město 

Turnov.

* RM schválila výsledek výběrového řízení na výměnu oken na budově gymnázia, ve 

kterém zvítězila firma DV, s.r.o., Liberec.

* RM jako valná hromada společnosti KCT, s.r.o. vzala na vědomí aktuální informace o 

průběhu akce "Rekonstrukce a dostavba KZ Střelnice" a souhlasí se zajištěním 

geologického průzkumu dle návrhu.

* RM schválila předloženou strategii rozvoje Městské nemocnice Turnov jako podklad pro 

vypracování studie řešení rozvoje tohoto zařízení.  Současně RM projednala požadavky 

Městské nemocnice v Turnově na stavební investice v roce 2003 a ukládá p. Staňkové, 

vedoucí finančního odboru MěÚ jejich zahrnutí do návrhu rozpočtu pro rok 2003 dle 

stanovených priorit. RM v této souvislosti ukládá OSM zabezpečit projektovou 

dokumentaci na rekonstrukci patra chirurgie a rekonstrukci porodnice a jmenuje komisi 

pro výběr zpracovatele studie.

* RM projednala aktuální problematiku Střediska pro volný čas dětí a mládeže v Turnově a 

bere na vědomí zprávu o jeho činnosti.

* RM ve smyslu § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 

školství, ve znění pozdějších změn a doplňků, RM odvolává s účinností k 31. 12. 2002 

všechny ředitelky turnovských mateřských škol a současně schvaluje vyhlášení 

konkurzního řízení na ředitelky nově zřízených příspěvkových organizací mateřských škol 

a jmenuje komise na tato výběrová řízení.

* RM schválila nákup nového vozidla na přepravu velkoobjemových kontejnerů a zimní 

údržbu pro Technické služby Turnov, s.r.o. dle předloženého návrhu a uložila předložit 

tento materiál na jednání ZM pro přijetí podmínek za ručení tohoto nákupu majetkem 

města. 

* RM schválila za vítěze výběrového řízení na zpracování auditu Města Turnova dle 

návrhu finanční komise Ing. Schneiderovou dle podmínek ve výběrovém řízení.
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Z jednání zastupitelstva města 24. října 2002 
* ZM schválilo zřizovací listiny mateřských škol a rozhodlo o jejich majetku.

* ZM schválilo několik důležitých dokumentů pro budoucnost Turnova. Jde o změnu 

územního plánu, která mění funkční využití lokalit na Hruštici, Károvsku, Durychově a Na 

Kamenci pro budoucí výstavbu rodinných domků. ZM schválilo rozhodnutí o námitkách 

vlastníků pozemků a staveb, které uplatnili k návrhu této změny územního plánu dle 

předloženého návrhu. Problematiky se týká také nová městská vyhláška č. 78/2002.

* ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného

* ZM schválilo přijetí jištění za Technické služby Turnov, s.r.o. k poskytnutí úvěru ve výši 

do 3 mil. Kč na nákup nového vozidla - nosiče kontejnerů s nástavbou sypač a radlice, a 

to formou ručitelského vyhotoveného pro financující peněžní ústav.

* ZM schválilo uvolnění 3 mil. Kč z rozpočtové rezervy na odkoupení domu čp. 450 s 

pozemky v Sobotecké ulici a navýšení položek v kapitole „Prodej domů a bytů“ o 300 tis. 

Kč a navýšení výdajů v kapitole „Komunikace – investice“ o 300 tis. Kč.

* ZM schválilo příspěvek 2 mil. Kč Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji.

* ZM vzalo na vědomí informaci o zajištění reformy veřejné správy od 1. 1. 2003 v 

Turnově.

* ZM schválilo prodej domu čp. 1604 - 1606 na sídlišti J. Patočky Stavebnímu bytovému 

družstvu Turnov dle předloženého návrhu.

* ZM schválilo směnu pozemků mezi Městem Turnov a společností Vyvaplast, s.r.o. z 

důvodu konečného majetkového dořešení příjezdové komunikace do areálu Technických 

služeb Turnov, s.r.o. 

Z jednání rady města 30. října 2002
* RM vzala na vědomí předložené návrhy zlepšení zeleně v Turnově a uložila Ing. Malé 

zařadit vhodné akce do návrhu rozpočtu odboru životního prostředí pro rok 2003. V této 

souvislosti RM uložila řediteli technických služeb vyčlenit konkrétního pracovníka na 

údržbu a dozor ve dvou městských parcích - Rývovy a Metelkovy sady, park u letního 

kina, a to s účinností od 1. 1. 2003. 

* RM doporučila zastupitelstvu převzít majetek atletického stadionu, pokud ho oddíl na 

základě usnesení valné hromady navrhne darovat Městu Turnovu. RM schválila vypsání 

výběrového řízení na zpracování prováděcí projektové dokumentace přístavby haly TJ 

Turnov pro zázemí atletického stadionu a AC Turnov.
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* V souvislosti se studií sportovního areálu v Maškově zahradě RM vzala na vědomí 

informaci o ukončení zpracování dokumentace studie sportovního areálu a uložila Ing. 

Hejdukovi projednat následný postup řešení s představiteli Nadace B. Jana Horáčka 

Českému ráji. 

* RM projednala zprávu o zamýšlené investici firmy LIDL Česká republika v prostoru 

naproti čerpací stanici Kontakt v Turnově a uložila odboru rozvoje města, aby zpracované 

řešení prověřil (např. formou urbanistické studie) z pohledu urbanistického výrazu a 

návazností celého prostoru Komunikace, další výstavba ad.).

* K novému systému likvidace komunálního odpadu, který bude platit od ledna 2003, RM 

projednala znění informačního letáku pro obyvatele Turnova, schválila rozmístění 

separačních míst na území města, vzala na vědomí cenovou kalkulaci na provozování 

separace papíru, plastů a skla, schválila předložený návrh na vyplácení finančních částek 

na sběrném dvoře za separovaný odpad, schválila zpoplatnění ukládání vybraných 

odpadů (stavební suť, asfaltová živice, eternit, objemný odpad, pneumatiky) na sběrných 

dvorech dle předloženého návrhu. Současně RM schválila vybavení pracovníka na 

evidenci poplatků technikou a počítačovým programem a též vzala na vědomí ostatní 

náklady, které vzniknou v souvislosti se zavedením agendy evidence poplatků. 

* V otázce městských hřbitovů RM schválila zprávu o stavu hřbitovů, počtu a evidenci 

hrobů, problematiku opuštěných hrobových míst, vzala na vědomí podmínky pro zřízení 

kolumbária v kapli na městském hřbitově a uložila řediteli TS zahrnout potřebné finanční 

prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2003. RM také schválila rozšíření komunikací ve 

spodní části hřbitova, a to podél kaple a od budoucí rozlučkové síně, odsouhlasila cenu 

stanovenou pro všechny hřbitovy dle velikosti hrobu ve výši 90 Kč/m²/rok, platnou od 1. 

ledna 2003.

* RM pověřila odbor kontroly přezkoumávat účinnost a kvalitu vnitřního kontrolního 

systému města a provádět veřejnosprávní kontroly u všech příspěvkových organizací a 

organizační složky v působnosti města. 

* RM schvaluje dle návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor a nemovitostí, které jsou 

nedílnou součástí zřizovacích listin mateřských škol ve městě.

* RM uložila odboru správy majetku vypovědět nájemní smlouvu s firmou TAKANO na 

objekt čp. 44 v Žižkově ulici z důvodu vlastních potřeb pro zabezpečení archivu a 

spisovny Městského úřadu Turnov při plnění povinností v rámci reformy veřejné správy. 

* RM schválila vypsání veřejné zakázky na dodavatele interiéru smuteční rozlučkové síně 

dle návrhu.
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* V otázce tzv. jižního sjezdu z I/35 do Fučíkovy ulice RM uložila vedení města projednat 

celou situaci s investory v průmyslové

zóně a hledat způsoby spolufinancování sjezdu. 

* RM jmenovala na návrh tajemníka vedoucím dopravního odboru Ing. Zdeňka Borovičku 

s platností od 1. 1. 2003. 

Z jednání zastupitelstva města 18. listopadu 2002 
Ustavující Zastupitelstvo města Turnova:

1) Vzalo na vědomí zprávu o průběhu komunálních voleb konaných ve dnech 1. - 2. 11. 

2002 a o ověření platnosti jejich výsledků.

2) Vzalo na vědomí, že předepsaný slib složilo všech 25 přítomných členů ZM: Bárta 

Karel, Mgr.; Boháč Ivan; Eckert Vladimír, MUDr.; Frič Jaromír, Mgr.; Haken Petr, Mgr.; 

Hejduk Milan, Ing.; Hrubý Martin, MUDr.; Jansa Břetislav; Jarolímek Otto, RNDr.; Kordová 

Eva; Kunetka Josef; Maierová Hana, PhDr.; Mastník Aleš; Mašek Jiří, Mgr.; Pekař Jaromír, 

Ing.; Pelc František, RNDr.; Sekanina Vítězslav, Ing.; Sláma Tomáš, Ing.; Svobodová 

Alena, Doc. PhDr., CSc.; Špetlík Otakar, Mgr.; Tomášek Jiří, MUDr.; Tomsa Tomáš, Ing.; 

Ulrich Jan; Ulrich Josef; Zikuda František. 

3) Stanovilo počet členů Rady města Turnova na devět.

4) Stanovilo počet uvolněných místostarostů na dva.

5) Zvolilo Ing. Milana Hejduka starostou Města Turnova.

6) Zvolilo Ing. Jaromíra Pekaře místostarostou Města Turnova s termínem nástupu do 

funkce k 1. 1. 2003.

7) Zvolilo PhDr. Hanu Maierovou místostarostkou Města Turnova.

8) Zvolilo Eckerta Vladimíra, MUDr.; Friče Jaromíra, Mgr.; Hakena Petra, Mgr.; Hrubého 

Martina, MUDr.; Jarolímka Ottu, RNDr. a Sekaninu Vítězslava, Ing. za další členy Rady 

města Turnova.

Z jednání rady města 27. listopadu 2002
* RM projednala možné způsoby řízení jednání RM, potřebné technické zázemí, způsob 

informovanosti, pravidelné termíny jednání a další záležitosti s tím, že budou dopracovány 

podle konkrétních zkušeností v roce 2003.

* RM jmenovala na návrh pana tajemníka vedoucím odboru cestovního ruchu Ing. 

Matuchu s platností od 1. 12. 2002.
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* RM vzala na vědomí přehled městských organizací ke dni konání jednání a též vzala na 

vědomí informaci o přehledu vydaných platných právních předpisů Města Turnova 

(vyhlášek).

* RM projednala informaci o aktuální finanční situaci města, plnění rozpočtu pro rok 2002 

a o přehledu bankovních účtů Města Turnova.

* RM vzala na vědomí informaci o majetku Města Turnova, diskutovala o některých 

problémech a uložila odboru správy majetku předložit aktualizovaný přehled majetku 

města na jedno z nejbližších jednání ZM. 

* RM po projednání a ve smyslu § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a 

samosprávě ve školství, ve znění pozdějších změn a doplňků, jmenovala na dobu 

neurčitou, s účinností k 1. 1. 2003:

- paní Zdeňku Svobodovou do funkce vedoucí příspěvkové organizace Města Turnova - 

Mateřské školy Turnov, 28. října 757

- paní Janu Pernicovou do funkce vedoucí příspěvkové organizace Města Turnova - 

Mateřské školy Turnov, Alešova 1140

- paní Janu Dontovou do funkce vedoucí příspěvkové organizace Města Turnova - 

Mateřské školy se speciální třídou Turnov, Bezručova 590

- paní Mgr. Zdeňku Čihákovou do funkce vedoucí příspěvkové organizace Města Turnova 

- Mateřské školy Turnov - Mašov, U školy 85

- paní Janu Brožovou do funkce vedoucí příspěvkové organizace Města Turnova - 

Mateřské školy se speciální třídou Turnov, Zborovská 914

- paní Svatavu Dekányovou do funkce vedoucí příspěvkové organizace Města Turnova - 

Mateřské školy Turnov, J. Palacha 1931

- paní Jarmilu Fibrichovou do funkce vedoucí příspěvkové organizace Města Turnova - 

Mateřské školy Turnov, Kosmonautů 1640

- paní Hanu Lamačovou do funkce vedoucí příspěvkové organizace Města Turnova - 

Waldorfské mateřské školy Turnov, Hruborohozecká 323, a to s povinností 

plnohodnotného pracovního úvazku nejdéle od 1. února 2003. 

* RM projednala první návrh jednacího řádu RM a uložila Ing. Šmirausovi předložit na 

jednání ZM aktualizovaný návrh jednacího řádu ZM. 

* RM projednala první informaci o možném rozsahu komisí RM, výborů ZM a zastoupení 

města v různých orgánech. RM uložila Ing. Hejdukovi předložit na příští jednání návrh 

možných předsedů těchto komisí a zastoupení města v různých institucích a komisích.
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* RM též diskutovala o aktuálních otázkách chodu a rozvoje města a o přípravě rozpočtu 

na rok 2003. 

Z jednání rady města 11. prosince 2002
* RM vzala na vědomí zprávu o vydávání HOT za rok 2002 včetně průběžného a 

předběžného finančního rozboru hospodaření a uložila: šéfredaktoru Václavu Feštrovi 

předložit hospodářské výsledky HOT za rok 2002 všem členům RM v lednu roku 2003 a 

Redakční radě HOT provést namátkovou kontrolu dokladů spojených s vydáváním HOT v 

roce 2002 a výslednou zprávu včetně návrhu nápravných opatření předložit na jednání 

RM. Dále RM schválila dva zástupce do Redakční rady HOT pro další období, a to MUDr. 

Eckerta a PhDr. Maierovou, též schválila návrh příspěvku na vydávání HOT v roce 2003 

ve výši 440 tis. Kč.

* RM doporučila schválit zabezpečení informací za Město Turnov pro rok 2003 ve vysílání 

RTT prostřednictvím firmy Aspera TV, s.r.o., Praha a uložila PhDr. Maierové předložit 

návrh dohody o konkrétních formách spolupráce na příští jednání RM v  případě, že ZM 

odsouhlasí uvedený návrh.

* RM projednala návrh rozpočtového provizoria na rok 2003 dle návrhu a uložila p. 

Staňkové, vedoucí finančního odboru předložit tento návrh na jednání ZM.

* RM uložila Ing. Hejdukovi a Ing. Kanclířovi předložit na příští jednání ověřené informace 

a návrhy řešení přístupu města k investicím spolufinancovaným ze strany Nadace B. Jana 

Horáčka Českému Ráji, jejichž dopady budou mít zásadní vliv na projednávání rozpočtu 

na rok 2003. 

* RM schválila příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn od 1. ledna 2003 limit tří pracovních 

úvazků.

* RM jako valná hromada společnosti Městská teplárenská Turnov, s.r.o. po projednání 

schválila Výroční zprávu roku 2002 včetně účetní závěrky a závěry auditu roku 2002. 

* RM schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů a 

kanalizace Koňský trh“ a vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Nástavba 

ubytovny čp. 1335“. V obou případech rada také jmenovala výběrovou komisi.

* RM vzala na vědomí informaci o dosavadní přípravě a dalším postupu projektové 

přípravy investiční akce „Rekonstrukce Sobotecké ulice“ a uložila odboru rozvoje města 

připravit realizaci v roce 2004. 
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* RM schválila ustanovení komisí rady od roku 2003 dle předloženého návrhu a současně 

schválila předsedy komisí (viz rubrika Názory a polemiky).

* RM schválila členy dozorčích rad organizací typu s.r.o.:

- Městská teplárenská Turnov, s.r.o.: Ing. Jaromír Pekař, Ing. Vojtěch Žák, Ing. Miroslav 

Šmiraus, Roman Korolevyč, Tomáš Štecher.

- Městská sportovní Turnov, s.r.o.: Ing. Milan Hejduk, Ing. Jaromír Pekař, RNDr. Otto 

Jarolímek, René Brož, František Svoboda.

- Kulturní centrum Turnov, s.r.o.: PhDr. Maierová, Bohuslav Lédl, Milan Rambousek, René 

Brož, Mgr. Jiří Mašek.

- Technické služby Turnov, s.r.o.: Ivan Boháč, Břetislav Jansa, Ing. Milan Hejduk, Ing. 

Miloslava Šípošová, Ludmila Těhníková. 

* RM souhlasila se složením komise pro občanské záležitosti a jejími navrhovanými 

aktivitami. Ukládá p. Brožovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jejich realizaci v 

roce 2003. RM současně uložila této komisi, aby vyhodnotila, případně změnila způsob 

poskytnutí finančního příspěvku po narození dítěte.

Z jednání zastupitelstva města 19. prosince 2002 
* ZM vzalo na vědomí informace starosty o systému Města - úřadu i jeho organizací a též 

vzalo na vědomí zprávu tajemníka o připravenosti městského úřadu na zahájení nových 

činností v rámci reformy veřejné správy od ledna 2003.

* ZM schválilo rozpočtové provizorium na rok 2003 dle návrhu.

* ZM schválilo složení finančního a kontrolního výboru (viz rubrika Názory a polemiky).

* ZM schválilo jednací řád ZM dle předloženého návrhu včetně drobných úprav vzešlých z 

jednání ZM.

* K bodu Regionální televize Turnov ZM přijalo toto usnesení:

- schválilo zabezpečení informování veřejnosti ze strany Města Turnova formou TV 

vysílání pro rok 2003, a to prostřednictvím firmy Aspera TV, s.r.o.

- uložilo PhDr. Maierové projednat veškeré podmínky spolupráce i zajištění tohoto záměru 

a předložit je ke schválení RM

- uložilo uzavřít konkrétní smluvní závazky až po schválení rozpočtu města

- uložilo p. Mastníkovi vypracovat možnou náhradní variantu vlastního TV vysílání nebo 

jiného informačního kanálu, a to s ohledem na technické, organizační či personální 

zajištění s přibližným věcným, časovým i finančním harmonogramem.
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* ZM schválilo členství Města Turnov v Honebním společenstvu Všeň a Honebním 

společenstvu Turnov-Vesecko a pověřuje p. Hovorku, aby zastupoval a hájil zájmy Města 

Turnov, jako vlastníka honebních pozemků, na všech jednáních honebního společenstva. 

ZM uložilo p. Hovorkovi připravit seznam pozemků, u kterých bude požádáno o vyjmutí a 

zařazení jako nehonební pozemky, např. z důvodu bezpečnosti. V této souvislosti ZM 

neschválilo vstup Města Turnov do Honebního společenstva Karlovice.
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V. 
ROZPOČET 

A HOSPODAŘENÍ MĚSTA
V     ROCE 2002  
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ROZPOČET MĚSTA TURNOVA NA ROK 2002

(Informace o rozpočtu jsou dílem Drahomíry Staňkové, vedoucí finančního odboru MěÚ)

* Návrh rozpočtu na rok 2002 byl předložen na jednání Zastupitelstva města 
Turnova dne 24. ledna 2002. Zpracovaný rozpočet byl podle vedoucí finančního odboru 

Drahomíry Staňkové projednáván s vedení města. Finanční komise a finanční výbor 

projednávaly návrh rozpočtu dne 28. 11. 2001, 9. 1. 2002 a 14. 1. 2002. 

* Zastupitelstvo města Turnova schválilo v uvedeném termínu v příjmové části ve 
výši 260 388 000 Kč, ve výdajové části ve výši 27l 817 000 Kč a ve financování ve 
výši 11 429 000 Kč. Oproti předloženému návrhu byly výdaje na veřejném projednávání 

rozpočtu zastupitelstvem zvýšeny o 100 tis. Kč na tělovýchovnou činnosti a zároveň byl 

zvýšen dlouhodobý úvěr o 100 tis. Kč. Po této změně je zadluženost města ve výši 60 012 

000 Kč. 

* Příjmy:
Daňové příjmy jsou ve výši 113 497 tis. Kč. Nedaňové příjmy jsou ve výši 55 912 tis. Kč a 

podstatnou část těchto příjmů tvoří příjem z nájmu a poskytování služeb. Kapitálové 

příjmy jsou ve výši 47 951 tis. Kč a největší položkou je prodej pozemků ve výši 31 mil. 

Kč. V případě, že nebudou uskutečněny prodeje obou pozemků v průmyslové zóně, má 

finanční odbor uloženo, aby výdaje ve výši 14,7 mil. Kč nebyly čerpány. Tyto výdaje jsou 

uvedeny v posledním sloupci rozpočtu, který je uveřejněn na webových stránkách města a 

na nástěnce u finančního odboru. Dotace jsou ve výši 43 028 tis. Kč. Dle sdělení z 

Okresního úřadu v Semilech nemůže být v návrhu rozpočtu na rok 2002 zahrnuta dotace 

na financování přímých nákladů na vzdělávání, ale výše dotace nám bude oznámena 

každý měsíc formou rozpočtového opatření. V roce 2001 tato dotace představovala 

částku 42 666 tis. Kč a do rozpočtu města byla v průběhu roku zahrnuta rozpočtovými 

změnami. 

* Výdaje :
Celkové výdaje města jsou ve výši 27l 817 tis. Kč. Z této částky jsou běžné výdaje ve výši 

185 681 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 86 136 tis. Kč. 
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Odbor správy majetku má výdaje ve výši 59 728 tis. Kč, tj. 22 % z celkových výdajů. 

Běžné výdaje jsou ve výši 31 165 tis. Kč a kapitálové výdaje jsou ve výši 29 563 tis. Kč. 

Náklady na životní prostředí jsou určeny ve výši 5 362 tis. Kč, tj. 2 %. 

Na sport jsou v rozpočtu celkové náklady 7 986 tis. Kč, tj. 3 %. Na tělovýchovnou činnost 

je určena částka 4 mil. Kč, neinvestiční dotace pro Městskou sportovní Turnov s. r. o. je ve 

výši 1,9 mil. Kč, investiční příspěvek na sokolovnu na Daliměřicích je 1,2 mil. Kč, projekt 

na hřiště je ve výši 500 tis. Kč a studie Dolánky je ve výši 386 tis. Kč. 

Na dopravní obslužnost je určena částka 1 900 tis. Kč, tj. 0,7 %. Ostatní příspěvky jsou ve 

výši 450 tis. Kč, tj. 0,2 % z celkových výdajů. 

Granty na televizní vysílání jsou ve výši 750 tis. Kč, tj. 0,3 %. Na Hlasy a ohlasy Turnova 

je schválen příspěvek 300 tis. Kč, tj. 0,1 %.

Na školství, kulturu a památky je rozpočtem určena částka 28 396 tis. Kč, tj. 10,4 %. 

Z toho jde 16 380 tis. Kč na školství, na kulturu 4 665 tis. Kč a na památky 3 565 tis. Kč; 

příspěvek KCT s. r. o. je ve výši 2 500 tis. Kč a příspěvek nad základní kapitál KCT je ve 

výši 1 286 tis. Kč.

Na cestovní ruch je rozpočtem poukázána částka 1 200 tis. Kč, tj. 0,45 %.

Režijní výdaje městských organizací jsou ve výši 800 tis. Kč, tj. 0,3 %.

Náklady na veřejné osvětlení jsou ve výši 1 560 tis. Kč, tj. 0,6 %.

Výdaje spojené s činností Technických služeb Turnov s. r. o. jsou ve výši 15 750 tis. Kč, tj. 

5,8 % z celkových výdajů . 

Náklady na městskou policii jsou ve výši 4 200 tis. Kč, tj. 1,5 %. Z této částky je 200 tis. Kč 

poukázáno na nákup automobilu. 

Náklady na sociální péči jsou ve výši 54 747 tis. Kč, tj. 20 %. Největší položkou je částka 

33 747 tis. Kč na domov důchodců a 14 200 tis. Kč na sociální dávky.

Na psí útulek je určena částka 134 tis. Kč, tj. 0,05 %. 

Na činnost městského úřadu je rozpočtem určena částka 28 435 tis. Kč, tj. 10,5 %. 

Pojištění majetku města je ve výši 730 tis. Kč, tj. 0,3 %. 

Odbor rozvoje města má výdaje ve výši 19 334 tis. Kč, tj. 7,1 %. Běžné výdaje jsou ve výši 

3 mil. Kč, projekty ve výši 1 114 tis. Kč; Střelnice, Sportovní areál a Smuteční síň ve výši 

15 220 tis. Kč. 

Hasiči mají ve výdajích částku 500 tis. Kč , tj. 0,2 %. 

Finanční operace jsou v běžných výdajích ve výši 34 020 tis. Kč, tj. 12,5 %. Nejvyšší 

položkou je daň z příjmu za město ve výši 20 mil. Kč. Tato daň ve stejné výši se objeví v 

příjmech města, protože je v 100 % příjmem města. 
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Městská teplárenská Turnov s. r .o. má v kapitálových výdajích částku 2 500 tis. Kč, tj. 0,9 

%. 

Příspěvek Vodohospodářskému sdružení je ve výši 3 mil. Kč, tj. 1,1 %. 

* Financování:
Financování je v celkové výši 11 429 tis. Kč a skládá se z přijatých úvěrů ve výši 39,6 mil. 

Kč, ze splátek úvěrů a přechodných výpomocí ve výši 38 258 tis. Kč a ze stavu finančních 

prostředků na účtu k 1. 1. 2002 ve výši 10 087 tis. Kč. 

* Pro lepší přehlednost:
Odbor správy majetku má výdaje ve výši 22 % z celkových výdajů; náklady na sociální 

péči jsou ve výši 20 %; na činnost městského úřadu je rozpočtem určeno 10,5 % 

z celkových výdajů; na školství, kulturu a památky je rozpočtem určeno 10,4 %; odbor 

rozvoje města má výdaje ve výši 7,1 %; 6. Výdaje spojené s činností Technických služeb 

Turnov tvoří 5,8 % z celkových výdajů města v roce 2002.

* Plnění rozpočtu 2002:
Příjmy celkem 324 383 tisíc Kč.

Výdaje celkem 335 812 tisíc Kč.

Financování 11 429 Kč.

Investiční výdaje 31 %.

* Dle rozhodnutí Rady města Turnova bylo vypsáno výběrové řízení na pojištění a 

rada města na svém zasedání dne 22. listopadu 2001 schválila výsledek výběrového 

řízení, ve kterém zvítězila Komerční pojišťovna, a. s. Hradec Králové. S touto pojišťovnou 

již byla uzavřena smlouva na pětileté období. Platná je od 1. ledna 2002.
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VI.
ŠKOLSTVÍ 2002
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Školní rok 2001/ 2002 byl v mnoha ohledech zlomový. Největší změnu zaznamenaly 

zejména střední školy, které od října 2002 přešly pod nového zřizovatele, kterým je 

Liberecký kraj. Na konci školního roku se uskutečnil výběr nových ředitelů gymnázia a 

integrované střední školy. Mgr. Sucharda, resp. dr. Šonský odcházejí do důchodu. Novým 

ředitelem gymnázia se stal Mgr. Miroslav Vávra a ředitelkou ISŠ Ing. Milena Lednejová.

Na základních a mateřských školách, kterých je zřizovatelem Město Turnov, nebyla 

v tomto školním roce provedena žádná velká oprava či rekonstrukce (vyjma ZŠ v Žižkově 

ulici, kde byla čerpána státní dotace). Spíše se jednalo o věci drobnějšího charakteru  -  

např. opravy podlah, dovybavení školních kuchyní, oprava střechy atd. Po poměrně 

složitých jednáních s Krajským úřadem v Liberci se podařilo navýšit kapacitu Základní 

umělecké školy o 110 dětí, tzn. celkově na 640 žáků pro školní rok 2002/2003.

Zajímavé bylo také řešení statutu mateřských škol v našem městě po roce 2002. Podle 

novely č. 284/2002 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství se 

musí všechna školská zařízení s platností od 1. 1. 2003 transformovat na příspěvkové 

organizace. V Turnově již většina školských zařízení má tuto právní formu, vyjma všech 

mateřských škol a ZŠ v Mašově. Proto Rada města v prázdninových měsících projednala 

návrh odboru školství na reorganizaci všech mateřských škol do jedné velké příspěvkové 

organizace, která by měla pouze jednoho ředitele a na detašovaných pracovištích, 

kterými by se staly dnešní mateřské školy, by působily jednotlivé vedoucí učitelky. Ze ZŠ 

Mašov navrhla vytvořit samostatnou příspěvkovou organizaci. Protože ale tento model 

narazil na překvapivý nesouhlas samotných ředitelek školek (v případě ZŠ Mašov byl 

návrh akceptován) a také většiny zastupitelů, bylo rozhodnuto, dát školkám větší míru 

samostatnosti a vytvořit větší konkurenční prostředí. A tak k 1. lednu 2003 vznikne osm 

samostatných příspěvkových organizací a urychleně byla vypsána výběrová řízení na 

obsazení funkcí ředitelek. Všechny školky tedy povedou nadále veškerou agendu 

samostatně.

Kalendárium

Zápis do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2002/2003 se konal v pátek 18. ledna 

2002 ve všech čtyřech zdejších základních školách. Zapsány byly děti, které se narodily 

do 31. srpna 1996. 

Ve středu 6. února se v městském kině uskutečnilo slosování soutěže ve sběru 

umělohmotných PET lahví (organizovaly technické služby). V pořadí škol byli  
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nejúspěšnější žáci z Mašova. Celkem se ve čtyřech zdejších základních školách soutěže 

zúčastnilo 2 262 dětí.

Děti, zaměstnanci a rodiče v Dětském centru Sluníčko - speciální škole v Turnově pro 

hendikepované děti - dostali v březnu velmi pěkný dárek: Ve spolupráci s Městem Turnov 

a firmou Altech s.r.o. Bánov se podařilo instalovat schodišťovou plošinu v hodnotě 280 

tisíc Kč, která usnadní pohyb imobilních dětí po celém objektu.

V polovině března se v Turnově premiérově uskutečnilo okresní kolo postupové soutěže 

dětských recitačních, loutkářských a divadelních kolektivů „Dětská scéna“ TURNOVSKÝ 

ŠTĚK, jejíž celostátní přehlídka se koná již po jednatřicáté koncem června v Trutnově. 

Turnovské žáky zastupovaly dva soubory Turnovského divadelního studia a kolektiv žáků 

ZŠ Žižkova.

Žáci turnovské Zvláštní školy vyzdobili celou radnici svými pracemi na velikonoční, resp. 

jarní témata, u vchodu měli dokonce improvizovanou prodejničku svých výrobků. 

V úterý 2. dubna pořádala v divadle Obchodní akademie a hotelová škola tradiční soutěž 

IDEÁLNÍ MISSÁK. Jde o soutěžně-zábavné odpoledne studentů i učitelů školy, které 

vrcholí volbou nej... mužského reprezentanta této školy.

V sobotu 6. dubna v městském kině proběhl FESTIVAL MATEŘSKÝCH  ŠKOL 

TURNOVSKA.

Stavební firma BAK vyhrála soutěž na dodavatele dokončení areálu III. ZŠ v Žižkově ulici.  

K dispozici je celkem šest milionů ze státního rozpočtu. Za ně tu do začátku podzimu 

budou realizovány zejména venkovní úpravy: Demolice objektů bývalých koníren, resp. 

skladů v zadní části školy, na jejichž místě bude nový okrasný plot, budou tu provedeny 

rozsáhlé terénní úpravy a vybudována nová zásobovací komunikace ke školní jídelně 

s parkovištěm se 16 stáními. Práce začaly na konci června.

V červnu proběhla dvě sportovní klání zástupců našeho města a spřátelených měst.

V prvé řadě to bylo setkání dětí turnovských škol a jejich stejně starých protějšků v 

holandském Reeuwijku. Děti soutěžily v různých disciplínách, celkové skóre 159:116 jasně 

hovořilo pro Turnov! Uprostřed měsíce potom proběhlo fotbalové střetnutí družstev radnic 

Turnova a polského Jaworu. Kromě nich na hřiště vyběhla také mužstva 10 a 11letých 

žáků. 

Nejlepší studenti zdejších středních škol získávají díky Nadaci B. J. Horáčka Českému 

Ráji finanční dary. Čtyři střední školy v našem regionu si na konci školního roku 

2001/2002 rozdělily půl milionu korun. Podle předem daných kritérií byli oceněni nejlepší 

studenti maturitních ročníků, zbytek peněz poslouží na potřebné dovybavení. 
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Studenti SUPŠ vytvořili pro Nadaci B. J. Horáčka fyzickou podobu ceny Praemium 

Bohemiae! Téma návrhu ceny bylo zadáno studentům 4. ročníku. Vítězná práce je dílem 

Johany Černé, letošní maturantky v oboru zlatnictví a stříbrnictví. Cena je v podobě květu, 

když se okvětní lístky díky instalovanému mechanismu zavírají a otevírají. 

V září začal nový školní rok. Počet předškolních zařízení se oproti loňskému školnímu 

roku nezměnil. Město Turnov je nadále zřizovatelem osmi mateřských škol s osmnácti  

klasickými třídami a dvěma logopedickými. Do těchto tříd bylo zapsáno na čtyři sta 

padesát dětí. Čtyři základní školy bude navštěvovat na 2 100 žáků. Základní umělecká 

škola bude v hudebním, výtvarném a tanečním oboru vzdělávat na 630 žáků.

U příležitosti oslav tisíciletého založení města Budyšína v sousedním Německu se v tomto 

městě 10. září t.r. uskutečnily lehkoatletické závody zvláštních a pomocných škol. 

Z turnovské zvláštní školy se akce zúčastnilo 14 žáků, kteří se v německé a polské 

konkurenci určitě neztratili - „přivezli“ jedno první a jedno třetí místo. 

Vlnu obav vzbudilo náhlé úmrtí osmnáctiletého studenta OAHŠ, který zemřel v polovině 

září na meningitidu typu C. Rodinní příslušníci a spolužáci dostali preventivně penicilin,  

ostatní studenti byli poučeni, aby pečlivě sledovali svůj zdravotní stav.

21. září se konalo setkání absolventů a učitelů k 50. výročí založení Střední zemědělské 

školy v Turnově. Setkání se konalo v sále střední uměleckoprůmyslové školy, v části, která 

bývala součástí SZTŠ a dorazilo na něj přes 500 lidí! Škola skončila v roce 1981 a toto 

setkání bylo v takovém měřítku asi poslední.

Odbor cestovního ruchu vyhlásil pro studenty a další subjekty soutěž na grafický návrh 

loga pro město Turnov. Odměna pro vítězný návrh je tři tisíce korun, termín pro odevzdání 

na Městské informační středisko na náměstí je do 15. listopadu 2002. Soutěž bude 

vyhodnocena do 30. listopadu t.r.

Od 20. září až do začátku prosince vystavovali studenti turnovské Střední umělecké školy 

šperkařské svoji kolekci v rámci českého uměleckého kovářství ve francouzském Rouenu, 

když několik dní po vernisáži předváděli své umění návštěvníkům přímo na místě, vedli 

odborný seminář pro zájemce o tento obor a spolu s francouzskými kolegy uspořádali 

veřejnou kovářskou dílnu! 

V pondělí 30. září uspořádala Obchodní akademie a Hotelová škola ve svém areálu 

v kasárnách BĚH BARMANŮ a 4. ročník barmanské soutěže CHODNÍK 2002.

Celkem 15 160 Kč vybrali mezi sebou žáci a pracovníci Základní školy v Žižkově ulici. 

Suma byla určena ZŠ Na Krétě v Terezíně, která byla postižena povodní. Humanitární 
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pomoc obci Obříství zorganizovaly paní učitelky Hana Beranová a Květa Andělová ve 

spolupráci se ZŠ v ul. 28. října.  

Tradičně v závěru kalendářního roku uspořádala Obchodní akademie a hotelová škola 

připravila pro studentky turnovských středních škol soutěž MISS Ideal 2002. V šestém 

ročníku soutěžilo celkem 17 dívek - pět z obchodní akademie, sedm z hotelové školy, čtyři  

z Integrované střední školy a jedna dívka byla z gymnázia (na některých školách proběhlo 

dokonce školní kolo). MISS stala Martina Coufalová, studentka prvního ročníku hotelovky.

Stručný přehled mateřských a základních škol
a jejich činnost v roce 2002

Zřizovatelem základních a mateřských škol je Město Turnov, střední školy zřizuje od 

průběhu roku 2002 Krajský úřad Liberec (dříve Školský úřad Semily).

Mateřské školy

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 757
Ředitelka Zdeňka Svobodová.

Trojtřídní mateřská škola o kapacitě 70 dětí se nachází poblíž II. ZŠ. 

V létě 2002 při přívalových deštích dvakrát vyplaven suterén a přilehlá zahrada, proto je 

na rok 2003 požadováno nové vyřešení napojení na městskou kanalizaci, dále má dojít 

k vymalování chodeb a schodiště ad. V roce 2002 byla provedena oprava sanitárních 

zařízení, odpadů a šaten.

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ALEŠOVA 1140
Ředitelka Jana Pernicová.

Dvoutřídní mateřská škola sídlí ve starší (dřevěné) budově v sídlišti u nádraží, která slouží 

tomuto účelu od roku 1946. 

V roce 2002 účast v soutěžích: Turnovský kos, Liberecká mateřinka, Turnovská 

mateřinka, lehkoatletický trojboj.
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V roce 2001 a 2002 prošla mateřská škola některými stavebními úpravami (výměna 

podlah, malování, nátěr střechy). Plánována je ještě rekonstrukce kuchyně. 

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, BEZRUČOVA 590
Ředitelka Květoslava Hošková.

Mateřská škola je umístěna ve starší vilce nazývané ,,Zámeček" na kraji Daliměřic 

s pohledy na centrum města. Škola je členěna na třídu mladších dětí, třídu starších dětí a 

třídu dětí vyžadující speciální logopedickou péči. 

V roce 2002 provedena hlavně oprava zahradního vybavení.

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, U ŠKOLY 85
Ředitelka Zdeňka Číhalová.

Dvoutřídní mateřská škola v Mašově. V současné době ji navštěvuje 35 dětí. 

V roce 2002 byla natřena okna, předělána krytina na schodech, pořízeny nové garnyže 

ad.

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 914
Ředitelka Jana Brožová.

Mateřská škola je čtyřtřídní, se speciální třídou zaměřenou na logopedickou péči. 

V roce 2002 provedena oprava vstupních schodů, oprava a nátěr plotu a zahradních 

domků, odložena byla oprava kotelny.

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, J. PALACHA 1931
Ředitelka Svatava Dékányová.

MŠ byla otevřena od září 1991, sídlí přímo proti turnovskému gymnáziu. Je dvoutřídní, má 

smíšená oddělení, to znamená, že jsou ve třídě společně děti od tří let i sourozenci a děti 

mají  „svoji" paní učitelku po celou dobu docházky do MŠ. 

V roce 2002 byla provedena běžná údržba – opravy WC, nátěrů a chodníků.

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, KOSMONAUTŮ 1640
Ředitelka Jarmila Fibrichová.

Kapacitu školky v sídlišti u nádraží je 100 dětí. Jedná se o čtyřtřídní MŠ.

V roce 2002 byla provedena běžná údržba – malování, rekonstrukce chodníku a brány.
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* WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, HRUBOROHOZECKÁ 323
Ředitelka: Květa Loukotová.

Mateřská škola sídlící na okraji města (Daliměřice), 2 třídy, kapacita 50 dětí. V této MŠ se 

pracuje s dětmi na principech waldorfské pedagogiky. 

V roce 2002 vyměněny děravé okapy a položeno nové linoleum na chodbách. Největší 

akcí byla rekonstrukce střechy v nákladech 92 tisíc Kč z rozpočtu města.

Základní a střední školy v Turnově

* ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA 600
Ředitel Mgr. Josef Rytíř.

Budova školy ve Skálově ulici je nejstarší ze základních škol v Turnově (1908). 

Třídy školy jsou umístěny ve třech budovách, 19 tříd 5. - 9. ročníků v budově školy ve 

Skálově ulici, 8 tříd 1. - 3. ročníku v Prouskově ulici a 3 třídy 4. ročníku v mateřské škole u 

Lip. Škola měla ve školním roce 2002/2003 celkem 754 žáků. Ve škole pracuje 49 učitelů, 

4 vychovatelky školní družiny, je zde zaměstnáno včetně kuchyně 28 provozních 

zaměstnanců. Součástí školy je dodatečně postavená kuchyně s jídelnou, kde se denně 

připravuje 1 500 obědů. 

* ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 18
Ředitel Mgr. Zdeněk Vavřich.

Původně dívčí škola (z roku 1934) se v 50. letech změnila na školu pro děvčata a chlapce. 

Ve školním roce 2002/2003 měla škola 572 žáků v 23 třídách a 4 odděleních školní 

družiny. Vyučuje zde 37 pedagogů, ostatní provoz zajišťuje 17 zaměstnanců. V roce 2002 

byla vybudována nová tělocvična v suterénu budovy. 

* ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA 518
Ředitel Mgr. Karel Bárta

Počet žáků ve školním roce 2001/2002 činil 724 ve 29 třídách. K 30. 6. 2002 měla škola 

celkem 67 pracovníků, z toho pedagogických 40,2.

Žáci školy dosahují velmi dobrých výsledků v přijímacím řízení na střední školy, 

(v posledních letech je přijímáno na maturitní obory kolem 70 % absolventů), také 
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v různých soutěžích a olympiádách. V roce 2002 vyjádřilo 82 % rodičů spokojenost 

s úrovní školy, 6 % bylo nespokojeno.

V roce 2002 probíhala rekonstrukce a úprava zadního areálu školy.

* ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV -  MAŠOV, U ŠKOLY 56
Ředitelka: Mgr. Stanislava Šmucrová 

Historie školy sahá do roku 1874. Dříve chaloupka, pak budova, která byla průběžně 

přistavována, upravována, modernizována. Dnes útulné prostředí pro výuku zhruba 70 

žáků. Výuku a výchovu zajišťuje 5 učitelek, vychovatelka ŠD, pomocná asistentka + civ. 

služba při práci s tělesně postiženými dětmi. K 30. 6. 2002 měla škola 73 žáků, z toho 

sedm integrovaných s různými zdravotními postiženími.

* GYMNÁZIUM TURNOV, UL. JANA PALACHA 804
Ředitel: Mgr. Miroslav Sucharda, od školního roku 2002/2003 Mgr. Miroslav Vávra

Ve školním roce 2002/2003 měla škola 440 studentů v 15 třídách, 34 profesorů, 70 – 80 % 

úspěšnost přijetí studentů na VŠ, 22 odborných učeben, poštovní server vyřizuje kolem 1 

000 e-mailů denně…

* INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, TURNOV, ALEŠOVA 1723
Ředitel: Ing. Jaroslav Šonský, od školního roku 2002/2003 Ing. Milena Lednejová

Škola sdružuje: střední odborné učiliště, střední odbornou školu, domov mládeže, školní 

jídelnu. 

ISŠ je škola s dlouholetou tradicí, vychovává žáky v tříletých učebních oborech, ve 

čtyřletém studijním oboru a v nástavbovém studiu.

Zaměstnanci školy: celkový počet 67, z toho pedagogických 48.

K 30. 6. 2002 mělo SOU ve 20 třídách celkem 490 žáků a SOŠ ve 4 třídách celkem 119 

žáků.

* OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA, ZBOROVSKÁ 519, TURNOV
Ředitel: Mgr. Otakar Špetlík

Škola sídlí v nově opravené budově v bývalých horních kasárnách od února 2001.

K 30. 6. 2002 studovalo na obchodní akademii ve čtyřech třídách 122 žáků, na hotelové 

škole v osmi třídách 237 žáků (celkem 359). Škola měla celkem 36 pedagogických 

pracovníků.
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V novém školním roce 2002/2003 má škola 355 žáků ve 12 třídách.

* SPECIÁLNÍ (ZVLÁŠTNÍ) ŠKOLY TURNOV, SOBOTECKÁ 242
ředitel: Mgr. Jaroslav Drbohlav 

K 30. 6. 2002 měla Zvláštní škola 115 žáků ve 14 třídách. Výuku zajišťovalo 17 

pedagogických pracovníků, celkový počet zaměstnanců byl k uvedenému datu 25. 

Ve speciálně pedagogickém centru pracuje v současnosti psycholog a speciální pedagog. 

Budova školy je pronajata, majitelem je fyzická osoba.

* STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV, 
SKÁLOVA 373 
Ředitel: Mgr. Jiří Mašek

Turnovská umělecká škola se svým rokem založení 1884 řadí k nejstarším uměleckým 

školám v Čechách. Počet žáků k 30. 6. 2002 činil190 (+8 VOŠ). Celkový počet pracovníků 

je 41,5 z toho pedagogických 30,7.

Obory: Broušení a rytí drahých kamenů, Zlatnictví a stříbrnictví, Plošné a plastické rytí 

kovů, Umělecké kovářství a zámečnictví, Umělecké odlévání kovů, Restaurování kovů.

* STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 1390
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková

Škola byla v Turnově založena v roce 1961. Počet žáků byl k 30. 6. 2002 146 v šesti 

třídách. Celkový počet pracovníků činil 32,5, z toho pedagogických 21,2.

Vzdělávání probíhá ve dvou formách oboru všeobecná sestra - ve formě čtyřletého 

denního studia pro absolventy základních škol a ve formě pětiletého externího studia (při 

zaměstnání), které je určeno pouze pro pracovníky ve zdravotnictví. V souladu s 

harmonizací zdravotnických povolání s Evropskou unií bude obor všeobecná sestra plně 

nahrazen od školního roku 2004/2005 (počínaje 1. ročníkem) oborem zdravotnický 

asistent/ka. Jedná se též o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Ve fázi příprav 

je nový čtyřletý studijní obor zdravotnické lyceum, který absolventy lépe připraví na další 

studium na vysokých školách v oborech se zdravotnickým či sociálním zaměřením. 

Absolvent tohoto oboru  bude připraven i pro výkon práce administrativní síly ve 

zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče, zdravotních pojišťovnách, atp. 
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Ostatní školská zařízení

* STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE, HUSOVA 77
Ředitel Mgr. Karel Štrincl

SVČDM je školské zařízení zajišťující mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže z 

Turnova a okolí. Do více než 40 zájmových útvarů - kroužků dochází na 400 dětí a 

mládeže. 

* ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TURNOV, NÁM. ČESKÉHO RÁJE 5
Ředitel Vladimír Jón

Škola sídlí na náměstí v třípatrové budově s dostatkem prostoru (bývalá Hotelová škola). 

Chloubou školy je nově zařízená učebna sborového zpěvu a zejména koncertní sál 

v přízemí.

V současné době školu navštěvuje 600 žáků, o které se stará kolektiv třiceti učitelů.

Školné se platí pololetně a je závislé na druhu zvoleného studia. Pohybuje se v rozmezí 

550 až 1300 Kč.

ZUŠ je čtyřoborová, dětem z Turnova nabízí výuku v hudebním, výtvarném, tanečním a 

literárně dramatickém oboru, přičemž studia se mohou zúčastnit i zájemci z řad 

dospělých. V hudebním oboru je přijetí podmíněno přijímací zkouškou.
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VII.
KULTURA, SPOLKY 

A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 2002 
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Kalendárium

V sobotu 5. ledna se uskutečnila premiéra hry Turnovského divadelního souboru 

s názvem Fando a Lis.

V sobotu 26. ledna se konala v Sedmihorkách výroční valná hromada Spolku rodáků a 

přátel Turnova. Mezi významné hosty setkání patřili minulí a současní politici, zástupci 

města a Nadace B. J. Horáčka Českému Ráji. A byl to právě předseda správní rady 

nadace František Horáček, který z rukou nejstaršího člena spolku, 96-letého Ladislava 

Posnera, získal čestné členství. Druhé čestné členství spolku bylo uděleno známému 

turnovskému výtvarníkovi Zbyňku Sukovi. 

Ve čtvrtek 31. ledna Turnovské divadelní studio uvedlo hru BYLO NÁS 5+5. Šlo o

slavnostní představení u příležitosti 30. reprízy inscenace Karla Poláčka, která měla 

premiéru na jaře roku 1999 a dosáhla na amatérské poměry velkého počtu repríz v mnoha 

městech i na přehlídkách.

Až do 31. ledna byla v muzeu výstava Hejblata nejen pro děti. Šlo o výstavu pořádanou 

ve spolupráci s prodejnou "U krále železnic", doplněnou o exponáty ze sbírek soukromých 

sběratelů a obrázky žáků Zvláštní školy v Turnově a malých návštěvníků muzea. 

Necelá stovka lidí podepsala petici, ve které žádali zákaz technopárty ve starém kině na 

Trávnici. Ta se nakonec konala v noci z pátku 15. na sobotu 16. února. Na akci dorazilo 

zhruba 700 mladých nadšenců dunivé muziky. Podle vyjádření policie během celé noci 

nedošlo k vážnějšímu incidentu.

V prostorách Střediska pro volný čas v Husově ulici byla ve středu 20. února zahájena 

možná nová tradice pro mladé. Každou středu tu může v rámci tzv. „Teenager´s open 

evenings“ veřejně vystoupit kdokoli.

Turnovský Big Band a Jazz Kvintet Turnov připravili 3. ročník Turnovských jazzových hodů 

na pátek 22. února. 

5. ročník divadelní přehlídky Modrý kocour 2002 se konal od pátku 22. do neděle 24. 

února.
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V sobotu 23. února se v ulicích města uskutečnil masopust. Akci pořádalo Okresní 

muzeum Českého ráje.

Vrcholem únorové kulturní nabídky byla TURNOVSKÁ PECKA - slavnostní setkání a 

zamyšlení přátel turnovské kultury nad výsledky roku 2001 s vyhodnocením a předáním 

ceny Ladislava Petrnouška, za nejlepší divadelní výkon roku, ceny za nejvýraznější 

kulturní počin a kulturní osobnost loňského roku. Osobností roku 2001 se stala Eva 

Kordová, cenu za nejvýznamnější kulturní počin v uplynulém roce, Turnovskou pecku 

2001, obdržel nakladatel Bohumil Jakoubě, který ve spolupráci s městem vydal úspěšnou 

knihu „Turnov – Český ráj“. Cenu Ladislava Petrnouška pro nejlepší herecký výkon 

v loňském roce dostal Lukáš Špetlík za roli Zilvara ve hře Bylo nás pět. 

Ve středu 6. března se v divadle uskutečnil komponovaný pořad poezie a hudby k 80. 

narozeninám zdejšího malíře Jana Solovjeva. 

Od soboty 16. do neděle 17. března se uskutečnil v prostorách městského divadla XII.  

ročník přehlídky loutkářských souborů Turnovský drahokam. 

V pátek 22. března se v galerii Okresního muzea Českého ráje uskutečnil vzpomínkový 

pořad věnovaný významnému turnovskému rodákovi, filosofu a učiteli prof. Janu 

Patočkovi (1907 Turnov - 1977 Praha). 

V sobotu 30. března se na Dlaskově statku uskutečnil VELIKONOČNÍ JARMARK.

Jarní taneční začaly v pátek 22. března v sále SUPŠ ve Skálově ulici a pokračovaly každý 

další pátek od 18.30 hodin pod vedením v Turnově známého tanečního mistra Petra 

Mertlíka a jeho partnerky a za doprovodu hudební skupiny Allegro. Obě prodloužené a 

závěrečný věneček byly v KD v Pěnčíně, protože Turnov nyní nemá k dispozici sál pro 

taneční.  

V úterý 9. dubna byl v divadle muzikál: Profesionální koncertní verze jednoho z 

nejslavnějších muzikálů a filmů minulého století - HAIR – VLASY - v provedení 10 herců a 

zpěváků známých z pražské divadelní verze. 
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Ve čtvrtek 18. dubna se v divadle konal Koncert hudební školy v Keszthely, z maďarského 

města na břehu Balatonu, se kterým by Turnov rád navázal užší spolupráci.

V sobotu 20. dubna se v kině uskutečnil slavnostní koncert k 10. výročí založení dívčího 

pěveckého sboru CARMINA za účasti houslového virtuoza Jaroslava Svěceného. 

Ten den se také v Dolánkách na Dlaskově statku konalo STAVĚNÍ MÁJŮ. Touto akcí 

zahájilo Okresní muzeum Českého ráje návštěvní sezonu na statku.

Ani letos se v ulicích našeho města žádná velká lidová veselice nebo akce recesistů na 1. 

máje nekonala.

Ve čtvrtek 2. května se v městském divadle uskutečnil mimořádný koncert 50ti členného 

orchestru KRÁLOVSKÉ HUDEBNÍ AKADEMIE Z ROTTERDAMU.

Nová expozice na židovském hřbitově byla veřejnosti poprvé představena 7. května. 

Město Turnov a Židovská obec Praha (majitel památky) připravily ve spolupráci se státním 

archivem expozici věnovanou dějinám židovské společnosti Turnova a okolí v přízemních 

místnostech hrobnického domu na židovském hřbitově. O tragédii zdejších židů svědčí mj.  

také fakt, že z téměř 600 osob, které měly před II. světovou válkou vztah k Turnovsku, 

přežilo pouze necelých 50 (!). Do Turnova se prý vrátilo jen asi 19 lidí! 

Tentýž den odpoledne proběhlo ještě uctění památky obětí II. světové války u pomníku ve 

Skálově ulici.

Ke 160. výročí otevření poštovního úřadu v Turnově uspořádal Klub filatelistů a mladých 

filatelistů Turnov spolu se Střediskem pro volný čas dětí a mládeže od pátku 31. května do 

pondělí 3. června VÝSTAVU POŠTOVNÍCH ZNÁMEK A POHLEDNIC. 

Městská knihovna Antonína Marka v Jeronýmově ulici z důvodů rozsáhlé rekonstrukce 

ústředního topení a elektroinstalace byla po celé léto již od 26. června uzavřena.

O víkendu 1. a 2. června 2002 se uskutečnil v parku u letního kina již VIII. ročník 

Staročeských řemeslnických trhů. V kulturním programu, který probíhal souběžně v atriu 

muzea a na podiu v parku, vystoupilo zhruba 200 účinkujících. Po oba víkendové dny 

přišlo celkem 8 705 platících návštěvníků.
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47. ročník HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV byl zahájen 8. 

června u pamětní desky v čestném dvoře zámku SYCHROV Pěveckým sborem Antonín 

Dvořák. Ve dnech 19. – 23. června se mj. konala také Interpretační dílna mladých za 

účasti významných interpretů. A protože mladých muzikantů přijelo víc než se čekalo – 

celkem 47 - lektorský team musel být posílen.

Ve dnech 4. - 6. června se konal v Písku 6. ročník soutěžní přehlídky propagačních 

materiálů Tourpropag 2002. V sedmi kategoriích bylo hodnoceno více než čtyři sta 

propagačních materiálů. V kategorii reprezentačních publikací bylo přihlášeno 38 titulů.  

Za knihu Turnov - Český ráj bylo Město Turnov a Nakladatelství Jakoubě vyhodnoceno na 

druhém místě! 

Během léta byly na Mariánském hřbitově instalovány tabule se jmény jednotlivých 

osobností, které tu odpočívají, doplněné přehlednou mapkou hřbitova a jednotlivých 

sektorů. 

Turnovské kulturní léto pod patronací KC Turnov bylo ve znamení akcí pod širým nebem 

na různých místech ve městě a většinou pro příchozí zdarma. Cyklus byl zahájen ve 

čtvrtek 11. července. Prezentovaly se soubory místní i dovezené. Devět akcí se konalo na 

veřejných prostranstvích (náměstí Českého ráje, park u nádraží a Rývovy sady), dvě 

v Pizzerii Maškovka, jedna v chrámu Panny Marie a jedna v atriu za muzeem. Počet 

účastníků všech pořadů byl odhadnut asi na 1 600! 

Významným festivalem, kterého se účastnily turnovské soubory, byla prestižní Loutkářská 

Chrudim. Přehlídka se konala od 1. do 6. července. Účast v soutěžní části byla poctou pro 

soubor Na židli – jeho členové předvedli dvě drobné loutkové pohádky, z nichž jedna 

obdržela čestné ocenění odborné poroty. Přátelé Mojmíra Babáčka s inscenací Aztécké 

poezie obdrželi též čestné uznání.

XIV. Sympozium ŠPERK A DRAHOKAM 2002 pod záštitou Okresního muzea Českého 

ráje proběhlo ve dnech 8. - 19. července. Sympozium v tradičně velmi silném 

mezinárodním obsazení je vhodnou příležitostí k pořádání dalších doprovodných akcí pro 

návštěvníky Turnova nazvaných společně Drahokam v Českém ráji. 

Samostatnou letní programovou nabídku měl hrad Valdštejn.
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HUJAVO po 15 letech – kdysi oblíbená a vyhledávaná kapela opět koncertuje 

ve staronovém obsazení. Hraje ve stylu moderního country. Obnovená premiéra byla v 

neděli 18. srpna v turnovské zahradní restauraci Zábavního centra Magic. 

Uprostřed léta, přesně od 10. do 18. srpna, se na Turnovsku konala ojedinělá akce. 

Poprvé v Čechách byly uspořádány SLAVNOSTI SLÁMY. Místo: Radvánovice u Turnova. 

Pořadatel: Občanské sdružení Alternativa 3000 v čele s Turnovákem Tomášem Tomsou. 

Myšlenka zabrala, do Radvánovic přišlo na šest tisíc lidí a akce je velkým příslibem do 

budoucna!

V úterý 3. září se v galerii zdejšího muzea uskutečnila ojedinělá vernisáž výstavy Orbis 

Pictus: Evropa. Známí i méně známí čeští výtvarníci vytvořili projekt, který má spojit celou 

Evropu, když se ho bude účastnit až 700 umělců ze všech koutů kontinentu

V pondělí 16. září byli v Turnově Beatles! Tedy jejich v současnosti prý světově nejlepší 

dvojníci – slovenští THE BACKWARDS. Divadlo bylo plné až po galerii!

V pondělí 30. září Pěvecký sbor Antonín Dvořák uvedl v chrámu P. Marie

BENEFIČNÍ KONCERT, jehož výtěžek byl použit ve prospěch postižených letošními 

záplavami. Kromě PS Antonín Dvořák na koncertu vystoupil také PS Musica 

Fortuna, Carmina a Turnovští trubači. Výtěžek činil 34 215 Kč a byl věnován občanům ze 

zničené obce Zálezlice. Benefici uspořádali i místní jazzmani, kteří na vystoupení v atriu u 

muzea v posledním srpnovém týdnu vybrali 20 000 Kč!

Výsledky archeologického výzkumu nejen v turnovských Maškových zahradách představil 

ve čtvrtek 19. září na vernisáži výstavy PhDr. Jan Prostředník z Okresního muzea 

Českého ráje.

Od 7. do 12. října se uskutečnil 7. ročník celostátní propagační akce všech veřejných 

knihoven pod názvem Týden knihoven. 

Ve čtvrtek 24. října se uskutečnila v našem městě jedna veliká premiéra. Podle pamětníků 

tu hrálo poprvé opravdové ruské divadlo. Hru N.V. Gogola HRÁČI totiž předvedli herci z 

Čeljabinského komorního divadla. 
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Ve čtvrtek 14. listopadu se na místním hřbitově konala u příležitosti 200. výročí úmrtí 

vzpomínková akce na jednoho z největších českých národních buditelů - Václava 

Fortunáta Durycha. Byla tu odhalena také pamětní deska, která bude zdobit jeho rodný 

dům na náměstí.

Ve středu 13. listopadu v 16 hodin proběhla v muzeu vernisáž výstavy ŠIJU, ŠIJU SÁM.

Počínaje 30. listopadem až do Štědrého dne se každou sobotu a také dvě středy 

v prostorách Střediska pro volný čas dětí a mládeže „Žlutá ponorka“ hrálo benefiční 

představení – jakýsi průřez vlastní tvorby - turnovští Čmukaři.  VÝTĚŽEK PŮJDE NA 

KONTO Domů dětí, které byly zasaženy letošní povodní. 

Před padesáti lety, v roce 1952, byl ke 100. výročí vysvěcení kostela Narození Panny 

Marie v Turnově z podnětu chrámového sboru zhotoven známým místním lidovým 

umělcem panem Maxem Laupym BETLÉM s folklorními motivy z Turnova a z jeho okolí. 

Každoročním stavěním, rozebíráním a ukládáním zub času na něm vykonal své. Před 10 

lety měl být likvidován. Ale tehdy úsilím několika občanů a renovací figurek, kterou 

ochotně provedla šperkařská škola, byl zachráněn. Letos, k 50. výročí jeho zhotovení, 

vznikla nová myšlenka jeho generální přestavby se stabilním uspořádáním na mobilním 

podstavci. To se také zdařilo a nově opravený betlém byl předán nynějšímu panu vikáři 

Mgr. Václavu Vlasákovi o Štědrém dnu ve 14.30 hodin v Mariánském kostele před 

vánočním koncertem Carminy. 

Od ledna 2003 dojde k zásadní změně v organizaci turnovských kulturních spolků. 

Dlouholetá tradice, kdy některé spolky byly „organizovány“ městským kulturním 

zařízením, bude přerušena. Od začátku roku 2002 funguje Kulturní centrum Turnov s.r.o.,  

jejímž stoprocentním vlastníkem je Město Turnov. A právě nová forma společnosti  

potřebuje také nové právní a účetní vztahy. Verdikt auditora byl jednoznačný: Musí být  

vytvořeno občanské sdružení, které zaštítí všechny kulturní spolky, které o to budou mít 

zájem. 

VÁNOČNÍ TRHY byly pod záštitou Města Turnov na náměstí Českého ráje od 13. do 15. 

prosince 2002. Kromě bohaté nabídky tradičního vánočního zboží byl tu po všechny dny 

také bohatý program.
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Kulturní organizace ve městě

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O, P.O. BOX 51, MARKOVA 311, PŘECHODNĚ 
KANCELÁŘE V DOMOVĚ MLÁDĚŽE (SKÁLOVA 466)
Jednatel společnosti: Václav Feštr

Společnost vznikla v roce 2001 jako nástupnická organizace TKS. Objekt sídla – Střelnice 

– byl zbourán, v nejbližší době má dojít k výstavbě nového kulturního domu, jeho 

realizace se však zkomplikovala úmrtím zakladatele Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, 

který měl stavbu financovat. 

KCT spravuje: městské divadlo - 299 míst v hlavním sále a 40 až 80 míst v divadelním 

klubu.

KCT má své hudební a knižní vydavatelství BRUT-art a je vydavatelem měsíčníku Hlasy a 

ohlasy Turnovska. 

Velmi zajímavá statistická čísla jsou zahrnuta do hodnocení divadelní a kulturní sezony 

2001/ 2002 (září – červen). I přes omezení činnosti (Střelnice) bylo možno v hudební 

oblasti vyslechnout 9 koncertů Turnovských hudebních večerů, čehož využilo 855 diváků, 

10 alternativních klubů navštívilo celkem 319 osob, ostatních koncertů různých žánrů 

proběhlo 19 za účasti 3 427 přítomných. Počet diváků se na jednotlivých koncertech 

pohyboval od 2 (slovy dvou) do 419. Kromě uvedených pořadů KCT zajišťovalo některé 

účinkující na různé přehlídky a festivaly našich souborů, ale nebylo hlavním pořadatelem. 

V oblasti divadelní tvorby proběhlo 12 představení profesionálních souborů, která shlédli 2 

902 diváci. Amatérských divadelních představení v turnovské režii bylo 5 a navštívilo je 

238 lidí. Zde rovněž nejsou zahrnuta divadelní představení pořádaná dalšími spolky, 

přehlídka Modrý kocour apod. V oblasti tvorby pro děti a mládež se uskutečnilo 9 

sobotních pohádek za účasti 1 019 diváků a 30 školních představení (většinou 2x, takže 

16 titulů), což obnáší 4 711 mladých diváků. Cestovatelský klub v 8 podvečerech 

navštívilo 457 lidí. Ani zájezdová sezona nebyla chudá. Dva pražské abonentní cykly 

vyjely každý 8x a pobraly celkem 696 účastníků (všechny zájezdy jsou limitovány počtem 

45 míst v autobuse), 8 zájezdů bylo mimořádných a směřovaly převážně na pražské 

muzikály, těch se zúčastnilo 360 osob. Do libereckého divadla F.X. Šaldy se vydalo 232 

milovníků operního žánru v 5 zájezdech. 
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K činnosti Kulturního centra patří i jazykové kurzy (celkem se 70 účastníky) a taneční, kde 

výuku absolvovalo 90 mladých lidí.

* HRAD VALDŠTEJN
Správce hradu Ladislav Koucký

Provozní doba: duben a říjen - SO + NE 9 - 16 hod., květen až září - denně 9 - 16.30 hod. 

Hojně navštěvovaný hrad za sezonu 2002 přivítal 72 153 návštěvníků. Koná se tu řada 

kulturních akcí, šermování, ukázky sokolnictví, koncerty, svatební obřady. Rozšiřuje se 

prohlídková trasa. Romantickým vybavením se opět chlubí hradní palác, zpřístupněný je 

biliární sál. 

Od 9. do 20. září poprvé kastelán obhospodařoval placené a hlídané parkoviště nad 

Pelešany. Díky rekonstrukci klasicistního domu se kastelán přestěhoval do malého domku 

na nádvoří. Zdržení prací na tzv. zámečku způsobil objev hladomorny pod budovou, což si 

vyžádalo změnu projektu. Do konce roku byla na domě již nová střecha, práce budou 

pokračovat v roce 2003, kdy má být vše dokončeno.

* MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517
Ředitelka Danuše Altová

Městská knihovna A. Marka v Turnově je veřejnou univerzální knihovnou regionálního 

charakteru. Knihovna má 5 poboček, které pokrývají svými službami celé území města 

Turnova, tak aby byly dostupné všem obyvatelům všech městských částí.

 V roce 2002 byla hlavní budova uzavřena  pro veřejnost od 25. června do 15. září z 

důvodu rekonstrukce elektroinstalace a změny ve vytápění na plynové. Čtenáře čekalo 

vylepšení interiéru včetně vymalování celého objektu, v oddělení pro děti nový koberec, 

zlepšený komfort ve vstupní hale, nátěr schodiště včetně nové strukturované kabeláže pro 

počítačovou síť. Na půjčovním pultě byl instalován nový počítač s operačním systémem 

WIN 98, což výrazně zrychluje práci knihovnic a tedy šetří i čas čtenářům.

Statistika roku 2002:

Knihovní fond                                           - 79 785 knih. jednotek

Roční přírůstek                                         - 1 158 svazků

Registrovaní čtenáři                                 - 2  045 ( z toho 641 dětí)

Počet návštěvníků                                    - 14 826

Počet odebíraných periodik                      - 88

Výpůjčky celkem                                       - 94 280
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Počet kulturních a vzdělávacích akcí        - 344

* MĚSTSKÉ KINO V TURNOVĚ, ŽIŽKOVA 1276
Ředitel: Miloš Kerpl

Kino uvádí komerční i nekomerční filmy (dlouhé i středometrážní), spolupracuje 

s Filmovým klubem, v kinokavárně uvádí filmová díla, která už jsou mimo filmovou 

distribuci, ale mají povolené veřejné projekce (VHS, DVD).

Pokladna kina je otevřena od pondělí do soboty 45 minut před začátkem představení 

nebo po předchozí dohodě přímo v kině dopoledne v době od 8 do 13 hodin.

* OKRESNÍ MUZEUM ČESKÉHO RÁJE, SKÁLOVA 71
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Rok 2002 byl pro Okresní muzeum Českého ráje v Turnově rokem změn. Činnost muzea 

v tomto roce významně poznamenal převod zřizovatelské pravomoci Okresního úřadu 

v Semilech na Krajský úřad v Liberci a to k 31.12. 2002. V souvislosti s tím probíhaly po 

celý rok mimořádné kontroly v oblasti hospodaření a svěřeného majetku organizace, 

kontroly interních směrnic a materiálů, a to jak pro potřeby Okresního úřadu v Semilech, 

tak pro nového zřizovatele. Vedle toho byla velká pozornost pracovníků  věnována 

dokončení soupisu sbírkových předmětů a jejich přihlášení do Centrální evidence sbírek 

Ministerstva kultury České republiky. Vedle těchto mimořádných úkolů plnilo muzeum 

všechny stálé úkoly muzea v oblasti výzkumné činnosti, prezentace sbírkových fondů a 

práce s návštěvníkem. (Zastupitelstvo Města Turnova vyhlásilo v roce 2002 poprvé „Cenu 

města”. Za dlouholetý přínos k propagaci města i rozvoji kultury ji 28. 10. 2002 převzala 

ředitelka muzea PhDr. V. Jakouběová.)

Stálé expozice a výstavy: V roce 2002 byly v OMČR Turnov zpřístupněny všechny stálé 

expozice muzea. Drobné úpravy proběhly v náplni expozice historie kamenářství. 

V Kabinetu drahých kamenů stálou expozici vystřídaly krátkodobé výstavy, představující 

minerály z mimoevropských nalezišť (Vietnam, Brazílie). Díky přispění grantu  MK ČR bylo 

dokončeno restaurování maleb roubené světnice z roku 1807, umístěné ve stálé 

národopisné expozici. Ve výstavních prostorách uspořádalo muzeum celkem 35 výstav. 

(Zaujaly zejména - II. ročník mezinárodního projektu Umělci Euroregionu Nisa, výstava 

mladých výtvarníků Pavla Holase a Vladimíra Vély Mezidobí, expozice frekventantů VII.  

ročníku Řezbářského setkání doplněná plastikami Karla Hajna pod názvem Ohlédnutí,  

mezinárodní projekt Orbis Pictus Europa, výstava účastníků XIV. mezinárodního 
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šperkařského sympozia Symposion 2002. Z výstav muzejního charakteru měla velký 

ohlas výstava dobových textilií ze sbírek muzea Šiju šiju sám, doplněná sbírkou 

historických šicích strojů a výjimečná archeologická expozice a nejrozsáhlejší prezentace 

výsledků záchranných archeologických výzkumů za poslední tři desetiletí věnovaná nejen 

Turnovu, ale celému hornímu Pojizeří. Na Dlaskově statku v Dolánkách proběhly výstavy 

Tři století Dlaskova statku v Dolánkách,  Světci  jara, Světci léta a svatojánské čarování,  

S úrodou domů, Betlémy a betlémáři.)    

Stálé expozice, výstavy a kulturní pořady pořádané muzeem navštívilo v roce 2002 

celkem 60 774 osob!

Muzeum v roce 2002 připravilo 65 kulturně výchovných pořadů, z toho 41 přednášek 

zaměřených na regionální historii a vlastivědu. Z dalších akcí zaujaly - Masopust tentokrát 

trochu jinak, Velikonoční jarmark, Stavění májů, VIII. ročník Turnovských staročeských 

řemeslnických trhů, Svatojánské hraní 2002, Drahý kámen a šperk v Českém ráji, 

Vracíme se do pravěku, Vánoce v muzeu. Kulturně výchovné pořady navštívilo celkem 13 

658 osob.

Významnými projekty byl VII. ročník Řezbářského sympozia a XIV. ročník Mezinárodního 

šperkařského sympozia Šperk a drahokam. Muzeum bylo spolupořadatelem Celostátní 

vědecké  konference Čeněk Zíbrt - historik a etnograf,  semináře Prof. Jan Patočka – 

turnovský rodák, filosof a pedagog a Valné hromady Pekařovy společnosti Českého ráje. 

V muzejní herně proběhly programy Poznávání a třídění drahých kamenů, Hrajeme si na 

archeologa Vyrábíme keramiku bez hrnčířského kruhu.

Práce se sbírkami: Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů činil k 

31. 12. 2002 celkem 58 838 evidenčních čísel, což představuje 169 987 kusů sbírkových 

předmětů. V roce 2002 byly sbírky muzea obohaceny o 2 532 nových přírůstků ze všech 

oborů v muzeu zastoupených. 

Odborná knihovna muzea sloužila prezenčně badatelům a odborným pracovníkům 

muzea. Počet knihovních jednotek činil k 31. 12. 2002 celkem 7 658 položek. 

Odborní pracovníci muzea pracovali v roce 2002 na řešení 27 vědeckých úkolů. 

Badatelnu muzea navštívilo celkem 168 badatelů. Všichni odborní pracovníci muzea 

přispívali v roce 2002 do odborného tisku. (Vlastní tituly představuji IV. ročník 

Pojizerského sborníku, 2 katalogy - průvodce výstavou a vydání zvukového průvodce pro 

nevidomé návštěvníky jakou součást haptické expozice.)

V roce 2002 zajišťovalo muzeum provoz čtyř vlastních objektů a pronajatého Dlaskova 

statku v Dolánkách. Na Dlaskově statku proběhla na jaře výměna střešní krytiny na 
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hlavním objektu v souladu s projektem GIRSA ateliéru. Práce byly hrazeny majitelkou 

objektu a z prostředků státu. 

V roce 2002 pracovalo v OMČR Turnov 16 pracovníků v HPP,  5 pracovníků na DPC a 4 

pracovníci NVCS. Muzeum obdrželo prostřednictvím zřizovatele OkÚ Semily celkovou 

dotaci  5 174 tis.  korun (po úpravách během roku včetně účelových dotací státu), při 

celkovém rozpočtu hlavní a vedlejší činnosti  9 474 tis. korun, což je cca 54 % celkových 

potřeb organizace. Pro zajištění vyrovnanosti rozpočtu muselo muzeum pro vyrovnanost 

rozpočtu některé ze svých aktivit značně omezit a použít prostředky z rezervního fondu a 

z fondu reprodukce. Některé aktivity se podařilo OMČR Turnov zajistit prostřednictvím 

získaných grantů  MKČR, MěÚ Turnov a KÚ v Liberci.  

(Zdroj: Výroční zpráva OMČR)

Některé další spolky a zájmové organizace

* PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE
sídlo: Skálova ul. 71, 511 01 Turnov

předseda společnosti: Mgr. Karol Bílek, Literární archív PNP, Staré Hrady u Libáně, Libáň 

507 23, jednatelka společnosti PhDr. Hana Maierová, zástupkyně starosty Města Turnova, 

kontakt v Turnově Jitka Petrušková, MČR, tel. 481 322 106

 

* SPOLEK PŘÁTEL MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, O.S.
Kontakt: Jaroslav Obročník, Skálova 71, Turnov

tel.: 481 329 365

* LOUTKÁŘSKÝ SPOLEK NA ŽIDLI, O.S.
Kontakt: Petr Záruba, Sídliště Jana Patočky 1670, Turnov

tel.: 481 357 284, 732 617 134

Spolek organizuje přehlídku Turnovský drahokam, tohoto roku to byla poprvé přehlídka 

postupová, konal se XII. ročník. Spolek realizoval během roku desítky představení (např. 

populární letní na zámku Hrubý Rohozec), nejdále od domova hrál v roce 2002 v 250 km 

vzdáleném Prostějově, loutkáři hráli také na prestižní Loutkářské Chrudimi.

* TURNOVSKÉ DIVADELNÍ STUDIO (TDS) PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA
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Kontakt: Petr Haken, Koněvova 1003, Turnov

tel.: 481 312 636, 606 504 008; e-mail: haken@gytu.cz

* SPOLEK PŘÁTEL HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV, 
O.S.
Kontakt: Václav Feštr, Jiráskova 126, Turnov

tel.: 481 323 556, e-mail: ttks@iol.cz 

* TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA
Kontakt: Ing. Václav Brožek, 28 října 554, Turnov

tel.: 481 324 850, 481 323 366, 603 492 008, e-mail: v.brozek@drings.cz

* JAZZ KVINTET TURNOV PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA
Kontakt: Jan Rytíř, K. Světlé 1793, Turnov

tel.: 737 512 369, e-mail: rytirj@centrum.cz

* TURNOVSKÉ HUDEBNÍ SDRUŽENÍ
Kontakt: Oto Turek, Nádražní 1065, Turnov

tel.: 481 325 074, 606 398 885

* KRUH PŘÁTEL HUDBY PŘI KCT, S.R.O.
Kontakt: Jana Zajícová, Palackého 193, Turnov

tel.: 481 321 479, 481 322 083

* FOTOKLUB SAFÍR TURNOV, O.S.
Kontakt: Břetislav Jansa, Alej legií 695, Turnov

tel.: 481 325 781, 732 202 132

* PĚVECKÝ SBOR CARMINA PŘI ZUŠ TURNOV
Kontakt: Ladislava Grundová, nám. Českého ráje 5, Turnov

tel.: 481 322 767, 481 321 943

* SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA
Kontakt: Bohuš Plesl, Alej legií 1836, Turnov
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tel.: 481 313 056

* DECHOVÝ SOUBOR TURNOVANKA, O.S.
Kontakt: Jindřich Bada, Zahradní 247, Turnov

tel.: 737 882 427

* FILMOVÝ KLUB PŘI MĚSTSKÉM KINĚ TURNOV
Kontakt: Lada Capoušková, Žižkova 1276, Turnov

tel.: 481 321 076

* SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR MUSICA FORTUNA, O.S.
Kontakt: Václav Zajíc, akad. malíř, 28. října 593, Turnov

tel.: 481 322 855

* PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA
Kontakt: Jiří Zajíc, Palackého 1193, Turnov

tel.: 481 321 479

* BIG BAND PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA
Kontakt: Jan Voňavka, Přepeřská 1808, Turnov

tel.: 737 875 795

* LOUTKOVÉ A ALTERNATIVNÍ DIVADLO ČMUKAŘI
Kontakt: Jaroslav "Motýlek" Ipser, Jiráskova 121, Turnov

tel.: 481 323 463, 481 351 111

* LÉDL JAZZ KVINTET
Kontakt: Bohuslav Lédl, Malá Skála 200, PSČ 468 22

tel.: 481 322 767

* JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK, KOŇSKÝ TRH 200
V roce 2002 registrováno 250 členů, z toho 23 dospělých. V létě bylo pro 130 dětí 

uspořádáno pět stálých stanových letních táborů. Mezi hlavní činnosti skautů patří 

provozování psího útulku.
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* KLUB MLADÝCH FILATELISTŮ
Jednatel Jaroslav Mojsl

Ke 160. výročí založení pošty v Turnově klub uspořádal velkou výstavu poštovních 

známek a pohlednic (při konání Staročeských trhů).

Ostatní zájmové spolky působící v Turnově
* Český kynologický svaz, Základní organizace č. 374 (cvičiště Na Lukách)

* Český rybářský svaz, Místní organizace

* Cech brusičů a rytců drahých kamenů

* Český svaz chovatelů (dvě místní organizace)

* Český svaz včelařů

* Český zahrádkářský svaz

* Česká gemologická asociace

* Česká numismatická společnost

* Klub filatelistů Český ráj Turnov

* Klub podnikatelů Turnovska

* Klub přátel železnic Českého ráje

* Klub Českých turistů Sokol Turnov

* Selská jízda Český ráj

* Konfederace politických vězňů

* Turnovský radioklub

* Svaz postižených civilizačními chorobami

* Městský útulek pro psy na skautském ostrově

* Myslivecké sdružení Vesecko

* Myslivecké sdružení Malý Rohozec

Církve v Turnově
Římskokatolická farnost,  Církev československá husitská, Sbor Jednoty bratrské, 

Ochranovský sbor při českobratrské církvi evangelické – Unitas Fratrum, Církev 

adventistů sedmého dne.
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VIII. 
ZDRAVOTNICTVÍ, 

A SOCIÁLNÍ PÉČE 2002
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Kalendárium

Sociální odbor MěÚ evidoval k 31. lednu 2002 celkem 98 žádostí o umístění do nového 

domova důchodců, který se staví v ulici 28. října (59 žádostí je přímo od obyvatel  

Turnova). V dubnu a květnu t.r. bude probíhat první kolo tzv. sociálního šetření, rozhodnutí  

o přijetí budou vystavena sociálním odborem MěÚ do 31. července t.r. pro celkem 69 

obyvatel, když dvě místa budou ponechána pro krizové případy, které mohou do otevření 

domova ještě nastat. Výběr žadatelů provede sociální komise na základě sociálních 

šetření a kriterií schválených radou města. Ta již stanovila, že při přijetí klientů do domova 

důchodců s trvalým bydlištěm mimo Turnov, bude Město Turnov požadovat u příslušných 

obcí jednorázový příspěvek na úhradu investičních nákladů ve výši 50 tis. Kč a uzavření 

smlouvy o příspěvku na úhradu provozních nákladů, které nepokryje platba obyvatele a 

státní dotace na lůžko, před vydáním rozhodnutí o přijetí. Termín začátku stěhování 

obyvatel je předpokládán na 1. září t.r. Stavba je financována převážně ze státního 

rozpočtu, přispívá ale také i město.

V pátek 8. března se v městské nemocnici uskutečnilo slavnostní předání nově 

zrekonstruovaných prostor rehabilitačního oddělení. To dosud fungovalo v suterénu 

nemocnice v nevyhovujících podmínkách, které neodpovídaly profesní úrovni lékařů a 

sester, ani požadavkům dnešní doby. V rekordních třech měsících prostory opravila firma 

První liberecká stavební, investorem bylo město, celková suma se vyšplhala na čtyři 

miliony korun (z toho 800 tisíc ze svých zdrojů hradila nemocnice, zbytek město 

z rozpočtu). 

Lékárna v Nádražní ulici je nově otevřena také v sobotu (od 8 do 11.30 hod.), když 

otevřeno mají tento den také v lékárně v Hluboké ulici. V lékárně u nádraží též rozšířili  

pracovní dobu ve všední dny – otevřeno je nyní od 8 do 17 hod. Nepřetržité služby o 

svátcích, víkendech a v noci v turnovských lékárnách nefungují.

V pondělí 4. března t.r. se uskutečnila schůzka za účasti ředitelů tří nemocnic 

našeho okresu - Turnova (Ing. Sláma), Semil (MUDr. Kalenský) a Jilemnice (MUDr. 
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Krtička) - s novým krajským zdravotním radou MUDr. Richtrem. Jediným bodem programu 

byla žádost ze strany zdravotního odboru krajského úřadu na adresu uvedených 

nemocnic o zřízení záchytky pro okres Semily, a to na základě smlouvy. Nabízená dotace 

na tento účel pro náš okres a rok 2002 činí 300 tisíc Kč. Jednání skončilo nezdarem. 

Žádný z ředitelů nesouhlasil s tím, aby tuto činnost za daných podmínek ve svém 

zdravotnickém zařízení provozoval. 

V březnu bylo rozhodnuto o úhradě za pobyt v turnovském domově důchodců. Za jeden 

měsíc v jednolůžkovém pokoji zaplatí klient zhruba 6 231 Kč. Za jeden měsíc ve 

dvoulůžkovém pokoji zhruba 5 724 Kč. Výše úhrady je závislá na sazbách dle platné 

vyhlášky MPSV ČR č. 82 1 1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče a č.  

83 /1993 Sb. o stravování v zařízeních sociální péče. 

V pátek 19. dubna se v divadle konalo jedno z představení festivalu PATŘÍME K SOBĚ. 

Jde o festival ústavů sociální péče, na kterém vystupují hendikepované děti. Smyslem 

prezentace určené pro základní školy Turnovska byla integrace osob se zdravotním 

postižením do společnosti jejich vrstevníků. Festival pořádá Podkrkonošská společnost 

zdravotně postižených se sídlem v Semilech, účastnilo se ho také turnovské sdružení 

Fokus.

Na prahu léta byla dokončena přestavba skeletu naproti nemocnici na domov důchodců. 

Státní dotace na stavbu komplexu představovala částku ve výši 88 milionů korun, zbytek 

– 12,6 mil. korun na vnitřní vybavení hradí město ze svého rozpočtu. Stavbu provázely 

také nějaké potíže a změny, když původní projekt, vzniklý delší dobu před vlastní realizací 

stavby, musel být z důvodu jiného funkčního a prostorového pojetí přepracován. V 

průběhu stavby se, jako na každé větší akci, vynořila spousta problémů, které byly podle 

místostarosty Eckerta, který měl vše na starosti, řešeny bez prodloužení doby výstavby 

nebo dalších větších finančních nároků. Nejvážnější bylo asi řádně zabezpečit sklepní 

prostory rekonstruovaného starého domu s pečovatelskou službou proti vlhkosti. V jakém 

technickém stavu základy objektu doopravdy jsou, se totiž zjistilo až při stavbě. 

Domov důchodců začne naplno fungovat od počátku září t.r., od klientů bude vybírán 

příspěvek na ubytování a služby ve výši 6 231 Kč měsíčně za jednolůžkový pokoj, ve 

dvoulůžkovém budou senioři platit 5 724 Kč. V domově je místo pro 71 lidí. Zaměstnáno 

zde bude celkem 33 lidí, včetně osmi zdravotních sester, a k tomu ještě tři mladíci na tzv.  

177



civilní službu. Praktickým lékařem, protože klienti budou v domově přihlášeni k trvalému 

pobytu, bude MUDr. Pospíšil, který současně bude dál působit jako primář oddělení 

následné péče v městské nemocnici. Obyvatelům bude poskytován základní servis v 

podobě celodenního stravování, praní prádla, úklidu, zdravotní péče ad.

V polovině srpna byla zrealizována dodávka tzv. „harmonického skalpelu“ pro operační 

sály Městské nemocnice Turnov. Hlavním polem pro použití je zejména minimálně 

invazivní operativa - tedy laparoskopické operace, a to zejména operace nejvyšší 

obtížnosti, jako operace na žaludku (např. pro reflexní chorobu nebo pro obezitu) a dále 

operace tlustého i tenkého střeva. Souhrnná výše investice dosahuje částky 800 tisíc 

korun, peníze jsou ze zdrojů nemocnice. Další letní novinkou v turnovské nemocnici jsou 

dispoziční úpravy na oddělení ARO, doplněné o rekonstrukci stávajících prostor. 

Výsledkem je vznik nového „dospávacího  pokoje“, kde jsou sledováni pacienti po méně 

náročných operacích po dobu několika hodin před přesunem na standardní oddělení. 

Současná rekonstrukce rozvodů plynů a instalace speciálních ramp umožňuje účelné 

uložení složité monitorovací  a ventilační techniky u lůžka pacientů. Tímto krokem byl 

završen komplexní projekt posílení komplexu anestézie a resuscitace, který zahrnoval 

nákup přístrojové techniky – komplexní monitorovací systém pro operační sály a přístroj 

pro umělou plicní ventilaci - a potřebné prostorové úpravy. 

Investice do přístrojové techniky dosáhla 2,6 mil. Kč, peníze jsou ze zdrojů nemocnice. 

Náklady na rekonstrukci dosáhly 900 tisíc korun, 800 tisíc je z rozpočtu zřizovatele - 

Města Turnov. Úhrnná investice činila 3,5 mil. Kč.

Ještě letos na podzim vznikne nové parkoviště uvnitř nemocnice zhruba se 40 stáními, a 

tak zaměstnanci nebudou muset celodenně zabírat místo nahoře, kam přijíždějí pacienti  

na vyšetření a kde je dlouhodobý problém s parkováním. 

FOKUS TURNOV připravil v době od 13. do 16. září TÝDEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ. 

V jeho rámci se konal den otevřených dveří v sídle v ulici Alej legií (tzv. štáb), výlety do 

okolí a benefiční koncert v prostorách Muzea Českého ráje - hrál Jazz kvintet Turnov.

Bylo to zároveň jakési pomyslné rozloučení s prostorami v kasárnách, protože 

v souvislosti s prodejem objektu se Fokus bude stěhovat. 
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Nové sídlo občanského sdružení je od přelomu listopadu a prosince v městském kině. V 

rámci slavnostního otevření klienti sehráli divadelní představení O koťátku, které 

zapomnělo mňoukat.

* MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV
Ředitel: Ing. Tomáš Sláma 

Náměstek LPP: MUDr. Martin Hrubý

Městská nemocnice Turnov je příspěvkovou organizací. V současné době poskytuje péči 

na sedmi lůžkových odděleních a v odborných ambulancích. Ročně je v turnovské 

nemocnici hospitalizováno kolem 6 500 pacientů, narodí se asi 400 dětí, ambulantně 

ošetřeno asi 45 tisíc pacientů. Počet zaměstnanců je 329.

LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ NEMOCNICE:

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Jiří Patka

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Jaroslav Frömel

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Aleš Mikl

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Dobroslav Berndt

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Jiří Tomášek

NÁSLEDNÁ REHABILITAČNÍ PÉČE

Primář: MUDr. Jitka Kolombová

NÁSLEDNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Primář: MUDr. Daniel Pospíšil

AMBULANCE MĚSTSKÉ NEMOCNICE:

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

ambulance bolesti

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

odborná ambulance pro děti a dorost

akupunkturní amb. 
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endokrinologická a diabetologická amb.  

gastroenterologická amb.  

nefrologická amb. 

kardiologická amb. + kardiosonografie  

alergologická amb.  

psychiatrická amb.  

poradna pro rizikové novorozence a kojence 

GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

gyn.-por. ambulance  

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

chirurgická ambulance  

úrazová ambulance  

urologická ambulance  

mammologická poradna 

cévní poradna 

INTERNÍ ODDĚLENÍ

interní ambulance 

diabetická poradna  

lipidová poradna a obezitologie  

kardiologická poradna  

gastroenterologická poradna + endoskopie  

endokrinologická poradna  

PLICNÍ AMBULANCE

plicní amb. - primář MUDr. Vladislav Klečka 

alergologická amb. – MUDr. Jana Tomášková 

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

RHB ambulance 

OSTATNÍ ODDĚLENÍ   MĚSTSKÉ NEMOCNICE:  

DOMÁCÍ PÉČE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE

Primář: RNDr. Petr Brzák
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OPERAČNÍ SÁLY

Vedoucí lékař: MUDr. Martin Hrubý

PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Jiří Tichý

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Petr Šváb

SAMOSTATNÉ PRÁVNÍ SUBJEKTY NACHÁZEJÍCÍ SE V     NEMOCNICI:  

- ORL

- Záchranná služba - ředitel MUDr. Jiří Lojda  

- Neurologická ambulance pro děti a dorost 

- Psychologická ambulance

 - Lékárna

- Ortopedie

- SZŠ

- Speciální základní škola při nemocnici Turnov

- Dorostová lékařka

* ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV, 28. ŘÍJNA 812
Ředitelka Ing. Milena Tomášková 

Zdravotně sociální služby Turnov jsou příspěvková organizace zřízená Městem 
Turnov ke dni 1. 1. 2001. ZSST sdružují organizační jednotky, které plní úkoly dané 

účelem zřízení a dle zákonných norem. 

Jsou to: 

Dům penzion pro důchodce, Žižkova 2030, 2031, 2032, 2047. 
Vedoucí: Jana Benešová, kapacita: 120 bytů, dům patří mezi ústavy sociální péče 

s jednosměnným provozem. Je určen pro obyvatele, kteří vzhledem ke svým sociálním 

poměrům a zdravotnímu stavu potřebují ústavní péči. Jejich celková situace je však 

taková, že za předpokladu, že jim budou poskytovány služby základní péče (= vytápění 

obytné jednotky, dodávka el. energie, vody, užívání výtahu, čtvrtletní úklid obytné 

jednotky, úklid, vytápění a osvětlení společných prostor), nepotřebují komplexní péči. 

Dům s pečovatelskou službou, Granátová 1897.
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Vedoucí: Jana Jiřenová. Vymezení a poskytování služeb je shodné se službami terénní 

pečovatelské služby, pouze jsou lokalizovány  do domácností obyvatel Domu 

s pečovatelskou službou. Přímo v budově DPS mohou obyvatelé využít služeb kadeřnice, 

pedikérky, praktické lékařky.

Terénní pečovatelská služba, 28. října 812.
Vedoucí: Marie Jordáková. Pečovatelská služba se poskytuje těžce zdravotně postiženým 

občanům a starým občanům, jejichž schopnosti, zejména v oblasti osobní péče a péče o 

domácnost jsou sníženy a potřebnou péči jim nemohou poskytovat rodinní příslušníci.  

Cílem služeb je umožnit člověku setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat si  

vlastní životní styl. Součástí terénní pečovatelské služby je denní stacionář pro seniory,  

tzv. Domovinka, která má své prostory v přízemí zrekonstruované budovy bývalé 

pečovatelské služby v ul. 28. října.

Klub důchodců, Žižkova 2047
Vedoucí: Marie Příhonská, činnost klubu: středa, čtvrtek 13 – 17 hod. Zařízení klubového 

charakteru pro seniory. Jeho návštěvníci si činnost organizují sami. K tradičním aktivitám 

patří zájezdy po okolí i do divadla, posezení s hudbou ad.

Domov důchodců Pohoda, 28. října 812.
Vedoucí: vrchní sestra Jana Jarošová. Provoz nepřetržitý. Kapacita zařízení: 71 klientů

(36 míst ve dvoulůžkových pokojích - ošetřovatelského oddělení a 35 míst 

v jednolůžkových pokojích + 2 místa pro přechodný pobyt)

Domovy důchodců jsou určeny především pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují  

komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou 

službou. 

V roce 2002 byl průměrný věk obyvatel domova důchodců 82,5 let, nejmladšímu obyvateli  

bylo 40 let a nejstaršímu 95 let.

* DĚTSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO, KOSMONAUTŮ 1641
Ředitelka MUDr. Jana Čepková

Zařízení je určeno pro děti od 2 do 15 let s kombinovanými vadami, vadami řeči, 

mentálním a tělesným postižením, které potřebují speciální péči. Kapacita je 36 míst. 

Součástí péče je též rehabilitace.

Zařazení dětí probíhá na základě doporučení obvodního nebo odborného lékaře. 
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Občanská sdružení působící v sociální oblasti

* FOKUS TURNOV, ŽIŽKOVA 1276
Vedoucí zařízení: Luďka Kanclířová 

V roce 2002 se Fokus přestěhoval do nových zrekonstruovaných prostor, které odpovídají 

provozním potřebám, a vstoupil do celorepublikového Sdružení Fokus. Základní okruhy 

činnosti: Provoz rehabilitační dílny, kde klienti tkají na rámu a ručním stavu, vyrábějí 

keramiku a svíčky z medových pláství. Dále se tu učí základním dovednostem ve vedení 

domácnosti (úklid, vaření, pečení ap.). Jednou za čtrnáct dní pracují v Jízdárně Naděje v 

Nudvojovicích, kde následně probíhá hippoterapie ad.

Sdružení dále zajišťuje sociální péči a poradenství pro klienty i jejich rodinné příslušníky. 

Pobyt v prostorách Fokusu je pro klienty zdarma, protože provoz je hrazen z dotací MěÚ 

Tumov, MPSV, nadací, ze sponzorských darů a z výdělečné činnosti. 

* CENTRUM PRO RODINU „NÁRUČ“, STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS, HUSOVA 77.
Toto občanské sdružení v Turnově působí od roku 2000. Jeho prioritou je podpora 

rodinného života a posílení rodinných vazeb. Je to sdružení, které nabízí sociální, 

výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. 
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IX.
SPORT 

A SPORTOVNÍ ORGANIZACE 2002
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Kalendárium
Už 10. ročník vyhlašování sportovní ankety „Nejlepší sportovec města Turnova uplynulého 

roku“ proběhl ve čtvrtek 21. února od 18 hodin v sále Šperkárny ve Skálově ulici. 

Tradice byla založena v roce 1992 z iniciativy tehdejších funkcionářů TJ Turnov. Za 10 let 

se do ní zapojili prakticky všichni přední sportovci Turnova a nejbližšího okolí.  

Z historického přehledu lze snadno vyčíst, kterým sportům se v Turnově daří. 

Každoročně je vyhlašován nejlepší jednotlivec, nadějní mladí sportovci, družstva, trenéři a 

úspěšné akce. Současně je vedena i kronika sportovních osobností, tzv. „Zlatá kniha 

turnovského sportu“, kde defiluje již více než 100 jmen poválečné sportovní historie 

našeho města. Setkání tradičně moderoval Karel Štrincl za pomoci Aleše Resslera, hrál  

Jazz Kvintet Pepy Uchytila, akci pořádá Sportovní rada Města Turnova spolu se 

sportovními kluby, organizačně vše zajišťuje Středisko pro volný čas. Z výsledku 

hlasování 37 členné odborné poroty vyšli ti nejlepší. A bylo z čeho vybírat, vždyť Turnov 

má v roce 2001 opět nové mistry Evropy, atleti zopakovali úspěch v extralize, ve městě se 

konaly desítky zajímavých sportovních akcí. Zvítězit ale může jen jeden, poděkování však 

patří všem, kteří se snaží o dobrou propagaci našeho města a sportu zvláště. 

Nejlepším sportovcem Turnova roku 2001 se stal Jakub OMA z TJ Turnov, oddíl  

radiového orientačního běhu (získal zlatou a stříbrnou medaili v jednotlivcích na ME ve 

Francii – poprvé v kategorii mužů! a přidal k ní ještě zlatou a stříbrnou medaili  

v družstvech). Na druhém místě skončila jeho sestra Michaela OMOVÁ z téhož oddílu,  

třetí je Dušan KRÁL, mladý, nadějný kladivář z AC Turnov. Nejlepším družstvem roku 

2001 se stali atleti z AC TURNOV (za 3. místo v extralize), druhé byly ženy z TJ Sokol,  

oddíl stolního tenisu a třetí je družstvo judistů – dorostenců z TSC Turnov. Trenérem roku 

2001 se stal Filip STÁREK z TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, druhý je Mirek REICHL, 

trenér mladších žáků AC Turnov, třetí skončil Petr JELÍNEK sen., trenér mládeže 

radiového orientačního běhu TJ Turnov. Sportovní akcí roku 2001 je III. ročník Memoriálu 
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L. Daňka (AC Turnov). Sportovní nadějí uplynulého roku do 16 let se stal Ondřej HOLAS z 

TJ Turnov, oddíl orientačního běhu (mistr ČR dorostenců a šestý na ME dorostu!).

V pořadí čtvrtý mezinárodní atletický mítink MEMORIÁL LUDVÍKA DAŇKA se uskutečnil 

v neděli 19. května na turnovské atletickém stadionu. Podle pořadatelů z místního AC je 

mítink třetí nejvýznamnější akcí svého druhu v republice! Je to především díky obrovské 

úctě, kterou v atletickém světě dosud požívá nedávno zesnulý diskař, světový rekordman 

Ludvík Daněk. Do Turnova přijeli mj.: pětinásobný mistr světa v hodu diskem Lars Riedl 

z Německa, český fenomenální desetibojař Roman Šebrle, maďarský diskař Varga ad.

Turnovský fotbal v červnu oslavil 100 let! 

Základy tohoto sportovního odvětví v Turnově byly položeny v roce 1902, kdy vznikl klub 

velocipedistů a fotbalový klub SK Turnov. Záhy bylo započato s výstavbou nového hřiště. 

To bylo umístěno v prostoru bývalé cihelny u nádraží. Později pak došlo ke stěhování na 

vojenské cvičiště na Daliměřicích. Třetí stěhování bylo již téměř definitivní, když se 

nejdříve hrálo v prostoru mezi dnešní Jutou a Preciosou a krátce nato na stávajících 

tenisových kurtech a nakonec na místě, kde fotbalové hřiště najdeme dodnes. 

Až do padesátých let minulého století působili fotbalisté pod původním názvem (SK 

Turnov), pak se stali na krátkou dobu Sokolem ČSD. Koncem padesátých let pak 

turnovský fotbal přijal název Slavoj. V roce 1968 přišel návrat k názvu SK, který však 

přežil pouhé dva roky, aby došlo ke změně na TJ. V roce 1974 přijali fotbalisté název 

patronátní firmy Sklostroj. Další změny přinesla až léta devadesátá: FC AGRO, SK Český 

ráj, FC Turnov a FK Turnov. 

Největším úspěchem ve stoleté historii bylo tříleté působení ve druhé nejvyšší celostátní 

soutěži (1994 - 1997), za nejhorší okamžik v životě klubu je považován rok 1999, kdy 

došlo k odhlášení mužstva dospělých z řádných fotbalových soutěží. 

Oslavy 100 let turnovského fotbalu se uskutečnily v sobotu 29. června 2002, když ve 

12.30 hod. proběhlo slavnostní zahájení oslav (seskok parašutistů na plochu stadionu, 

mažoretky a taneční vystoupení Taneční školy Ilma, projev předsedy FK Turnov, resp. 

pozvaných zástupců ČMFS), potom se hrálo několik utkání v žákovských a 

dorosteneckých kategoriích, proloženo soutěžemi a muzikou. Vrcholem bylo fotbalové 

utkání starých gard Turnova a Sparty Praha. 
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Již po devětadvacáté odstartovala v roce 2002 Rallye Bohemia, jejímž hlavním partnerem 

je Škoda Auto a.s. a hlavním městem Mladá Boleslav. První etapa se jela v sobotu 29. 

června v Pojizeří a Podkrkonoší. Celkem to bylo osm rychlostních zkoušek. Po celý den 

byl servisní areál v Turnově na autobusovém nádraží, kam se závodní auta vracela vždy 

po odjetí dvou rychlostních zkoušek. V ulici Palackého (od Baťovny po Bezručovu ulici) 

byla po celý den silně omezena doprava, na autobusák se přišly ten den podívat stovky 

zvědavců.

Od 4. do 7. července 2002 pořádal TJ Turnov, oddíl Radiového orientačního běhu, 

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY V RADIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU s centrem přímo v 

Turnově. O celkových vítězích se rozhodlo v neděli 7. července dopoledne ve stíhacím 

závodě, který se uskutečnil přímo v prostorách města se startem i cílem na náměstí  

Českého ráje.

V úterý 12. listopadu se konal slavnostní večer při příležitosti 140. výročí založení 

Tělocvičné jednoty Sokol Turnov a České obce sokolské v městském divadle.  

V komponovaném programu přijali účast zástupci České obce sokolské, Ještědské župy a 

další hosté.

„Myslím, že dnešní Tělocvičná jednota Sokol Turnov je silná a stabilizovaná organizace. 

Je to jistě proto, že jsme přirozeně spojili historickou vazbu a zkušenosti starší generace s 

kolektivem, kamarádstvím a pílí mládí. To je naše největší deviza i z pohledu širšího 

sokolského celku. Přes logický mírný pokles členů v posledních letech nás je stále více 

jak 600 a jsme největší sokolskou jednotou v Libereckém kraji! Díky mimořádnému 

pochopení místních představitelů  ČSTV a privatizační pomoci Města Turnova jsme 

dokázali získat zpět sokolský majetek. Myslím si, že se nám daří o něj pečovat, a to 

hlavně díky ustálenému kolektivu zaměstnanců,“ řekl mj. Milan Hejduk, starosta TJ Sokol 

Turnov.

Členové jednoty se také dobře starají o svůj majetek. Nedávno realizovali dosud největší 

akci, a to zásadní rekonstrukci havarijního stavu střechy sokolovny, která byla realizována 

díky příspěvku Nadace B. J. Horáčka ve výši 4,5 mil. Kč. Další byla plynofikace budovy 

díky příspěvku ČOS ve výši 2 mil. Kč. Sokolové aktivně vystupují v rámci Ještědské župy i 

nového krajského sokolského uspořádání. Díky dobrovolným cvičitelům se podařilo udržet 

vysokou úroveň cvičení v tradičních hodinách. Díky rostoucí skupině turistických 

vedoucích a rodičů malých dětí se jednoznačně podařilo navázat na hodiny cvičení v 

týdnu společným využitím víkendů pro turistiku. Díky velice aktivnímu oddílu stolního 
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tenisu má Sokol Turnov slušné úspěchy na i na klasickém sportovním poli. Začíná se 

organizovat oddíl florbalu žáků, a tak je nabídka pro všechny generace opravdu 

rozmanitá. Ve čtvrtek 14. listopadu se v Sokolovně uskutečnila TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE 

TJ SOKOL TURNOV.

V závěru roku představitelé zdejšího atletického klubu nabídli Městu převzetí celého 

areálu ve Skálově ulici včetně stadionu s povrchem Mondo. Důvodem je nedostatek 

financí. Převzetím areálu by tak všechny náklady hradilo Město ze svého rozpočtu. Letos 

AC obdržel na pokrytí energií, platů správců ad. částku 400 tisíc a ještě dalších více než 

300 tisíc korun na investice. O tom, zda Město atletický areál koupí, či nikoli, rozhodnou 

noví zastupitelé, vzešlí z listopadových voleb, v nejbližší době.

Dalším sportovištěm, které se asi v budoucnu stane městským, je fotbalový stadion. 

Zájem o něj sice projevily slovutné prvoligové kluby v okolí, ale ne zase až tak 

přesvědčivý. Nabídka na odkoupení se totiž opět vrátila na město. Radní na svém 

zasedání nakonec za areál nabídli dva miliony korun, s čímž souhlasil jak správce 

konkurzní podstaty, tak i zástupci jabloneckého fotbalového klubu, kteří by si prý hřiště se 

zázemím raději pouze pronajímali jako tréninkovou plochu. Nabídku musí opět schválit  

zastupitelé. Stejně jako v případě atletů, i na fotbal letos putoval na úhradu nákladů 

příspěvek z městského rozpočtu ve výši 300 tisíc korun a dalších 150 tisíc na investice. 

Sportovní organizace

* ATLETICKÝ KLUB TURNOV
Prezident klubu Pavel Šilhán

AC Turnov měl v roce 2002 465 členů, v deseti družstvech startovalo v nejrůznějších 

soutěžích 260 atletů.

Stadion L. Daňka je jediným modernizovaným specializovaným stadionem atletiky v ČR 

(bez fotbalového hřiště) s nejrychlejším světovým povrchem MONDO.

I v roce 2002 byly odstraňovány známé problémy s tímto povrchem, otevřen byl nový 

sektor pro hod diskem a kladivem s nejnovější ochrannou klecí.

Družstvo A mužů v tomto roce zopakovalo třetí místo v nejvyšší atletické soutěži 

(extralize), B družstvo postoupilo do Druhé národní ligy.
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* TJ TURNOV
Předseda RNDr. Otto Jarolímek, vedoucí TJ Filip Stárek

Počet členů 880 v 19 oddílech. Vlastněná sportovní zařízení: sportovní hala a volejbalový 

areál ve Skálově ulici, tělocvična Daliměřice, areál házené a loděnice mezi mosty, hřiště 

na malou kopanou Daliměřice a turistická ubytovna v Kořenově.

V roce 2001 proběhla za přispění Nadace B. J. Horáčka rekonstrukce haly, v roce 2002 

byly pořízeny závěsné konstrukce a moderní desky na basketbal. Vizí je velká přístavba a 

zázemí haly v nákladu 40 mil. Kč (financováno ze státní dotace).

Jakub Oma z oddílu radiového orientačního běhu TJ Turnov se stal sportovcem Turnova 

za rok 2002! 

* TĚLOVÝCHOVNĚ SPORTOVNÍ KLUB, ALEŠOVA 1865
Předseda Jiří Vele

TSC vznikl v hale u nádraží v roce 1991, v roce 2002 měl 742 členů.

V tomto roce byla provedena oprava střechy, nástavba nad tělocvičnou ad. Na akci 

přispěla Nadace B. J. Horáčka 3,5 mil. Kč

* SOKOL TURNOV, SKÁLOVA ULICE
Starosta Ing. Milan Hejduk

Členská základna čítá k 30.11. 2002 588 jmen! Kromě oddílu sokolské všestrannosti je tu 

ještě oddíl turistiky (314 členů) a oddíl stolního tenisu.

V první polovině roku 2002 proběhla náročná oprava střechy a zadního traktu sokolovny 

v částce 4,5 mil. Kč za přispění Nadace B. J. Horáčka.

V roce 2002 Sokol oslavil 140. výročí založení. Oficiálně oslavy proběhly 12. a 14. 

listopadu v divadle a Sokolovně ve Skálově ulici.

* KLUB LYŽAŘŮ TURNOV
Klub je ve městě populární zejména pořádáním zimních lyžařských škol. Té poslední, 

v pořadí 32., se zúčastnilo 455 dětí a rodičů. Po celý rok se klub potýkal s realizací 

umělého zasněžování v areálu ve Struhách. Nakonec se podařilo, sezona 2002/2003 

bude již na umělém sněhu.

* FOTBALOVÝ KLUB TURNOV, KOŠKOVA UL. 828
Klub byl založen v roce 1999 (navazuje na tradici fotbalu v našem městě od roku 1902).
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Důležitou akcí roku 2002 byly oslavy 100. výročí založení fotbalu v Turnově, které se 

uskutečnily 29. června. Vrcholem bylo utkání starých gard Turnova a Sparty Praha.

Kopanou v jednotlivých družstvech (od dětí po dospělé) hraje víc než stovka hráčů.

* TENISOVÝ KLUB, AREÁL V KOŠKOVĚ ULICI
Předseda Martin Junek

K 31. 12 2002 má klub 142 členů, nejvíce je mužů (84) a žen (28). Hlavní investicí toho 

roku byla výstavba vlastních parkovacích míst, proběhla rekonstrukce dámských šaten, a 

nově byl instalován sprchový box, provedena byla další drobná údržba.

* MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, S.R.O., SKÁLOVA 72
Ředitel: Jiří Vele

Městská sportovní Turnov s.r.o. vznikla na podzim roku 2000.

Stará se o provozování plaveckého bazénu na Výšince, provozování sokolovny v Mašově, 

provozování restaurace v Mašově, spolupráce při výstavbě sportovních hřišť u Gymnázia 

Turnov a u ISŠ v Turnově II., spolupráce při tvoření koncepce výstavby a rekonstrukce 

dětských hřišť a oddychových ploch v Turnově.

V roce 2002 MST pořádala kvalifikační výběrové soutěže na sportovní utkání do 

holandského Reeuwijku, kam nakonec odcestoval autobus s výběrem nejlepších, 

organizace spolupracuje s obdobnými útvary v družebních městech v Polsku, Německu a 

Holandsku

Plavecký bazén byl v     roce 2002 otevřen pro veřejnost:  

Po: 16 – 20 hod.

Út: 15 – 19, 19 –20 hod. aqua aerobic

St: 6.30 – 7.30 hod. kondiční plavání, 16 – 17 hod. pro rodiče s dětmi

Čt: 19 –20 hod. aqua aerobic

Pá: 16 – 18 hod.

Vstupné na jednu hodinu je 25 Kč pro děti a 30 Kč pro dospělé, dále je tu možnost 

pronájmu bazénu o víkendech (smluvní cena).
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X.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ ORGANIZACE 2002
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Ostatní důležité organizace 
působící v roce 2002 v Turnově

* MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ TURNOV, S.R.O., KOSMONAUTŮ 1599
Jednatelem společnosti je Ing. Vladimír Konopka

Městská teplárenská Turnov, s.r.o. byla založena v r.1996 jediným společníkem - městem 

Turnov. Společnost zajišťuje centrální zásobování tepelnou energií město Turnov a  je 

v současné době vlastníkem převážné části majetku tepelného hospodářství potřebného 

k výrobě a rozvodu tepelné energie. Od Města Turnov si pronajímá některé objekty 

výtopen.

Všechny výtopny jsou plynofikovány, moderně vybaveny a řízeny dálkově z počítačového 

centra.  Rozvody jsou teplovodní o délce přes 7 km.

Společnost vytápí 2 104 bytů, dvě školy, městské kino, penziony pro seniory, dva 

průmyslové podniky, školku, … 

Ročně je vyrobeno kolem 90 000 GJ tepelné energie, do sítě VČE dodáno přes 2 000 

KWh elektřiny, k čemuž se spotřebuje zhruba 3,5 mil. m3 plynu. Obrat společnosti je přes 

40 mil. Kč.

V roce 2002 byl zahájen přechod na hospodářský rok, který bude zahrnovat celou 
topnou sezonu jako celek, tedy období od 1. 9. do 31. 8. příslušného kalendářního 
roku.
Největším odběratelem tepelné energie je SBD Turnov – 23 584 GJ (45,8 procent), druhé 

v pořadí je Město Turnov – 5 709 (11,1%) a třetí Šroubárna – 5 469 (10,6).

* TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV, S.R.O., SOBOTECKÁ 2055
Jednatel společnosti: Libor Preisler 

Společnost s ručením omezeným byla založena 1. 1. 1997. Počet zaměstnanců: 45.
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Technické služby zajišťují opravy a údržbu místních komunikací (včetně zimní údržby) v 

celkové délce zhruba 80 km. Jedná se o komunikace, chodníky, přilehlá parkoviště, 

náměstí, veřejná prostranství, dětská hřiště, dopravní značení, dešťové vpusti apod., 

včetně komunikací v okrajových částech města ( M. Rohozec, Vazovec, Mokřiny, 

Bukovina, Dolánky, Mašov, Pelešany), průjezdní úseky městem zajišťuje Krajská správa 

silnic Libereckého kraje.

TS zajišťují provoz a údržbu stávajícího veřejného osvětlení ve městě, což představuje 

1856 světelných zdrojů.

Dále se TS starají o 20 plakátovacích míst ve městě,  spravují sedm hřbitovů (Mariánské 

náměstí, Hruštice, Urnový háj, Pelešany, Mašov,  Kobylka, Nudvojovice) a tři veřejná WC.

Nejvyhledávanější službou jsou v současné době sběrné dvory. 
Jejich provozní doba v     roce 2002 byla:   

Sobotecká ulice

od  1. 3. - 31.10. - PO, ST, PÁ  8 – 17 hod., SO 8 – 15 hod. 

od  1.11. - 28. 2. - PO, ST, PÁ  8 – 16 hod., SO 8 – 14 hod.       

Pacltova ulice

od 1. 3. – 31. 10 - ÚT, ČT        8 – 17 hod., SO 8 - 15 hod.

od 1.11. – 28. 2. - ÚT, ČT        8 – 16 hod., SO 8 – 14 hod.

Vesecko

Od 1. 1. – 31.12. - PO, ÚT, ST, ČT, PÁ   7 – 14 hod.

 

* SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ RÁJ, DVOŘÁKOVA UL. 294
Vedoucí: RNDr. Lenka Šoltysová

Působnost CHKO: 

- orgán ochrany přírody s výkonem státní správy v ochraně přírody a krajiny 

- odborná organizace zajišťující péči o území CHKO Český ráj, provádějící přírodovědné 

průzkumy, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, strážní, informační a kulturně 

výchovnou činnost 

Základní právní normy platné pro území CHKO Český ráj: 

- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

- Zákon č. 16/1997 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (CITES) 
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- Zákon č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými živočichy 

- Vládní nařízení č. 508/2002 Sb. o vyhlášení CHKO Český ráj 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí  

některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb. 

Rok 2002 byl pro další existenci CHKO Český ráj zcela zásadní. Dne 8. února 

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo záměr na rozšíření CHKO. Pracovníci 

Správy, MŽP i sám ministr RNDr. Kužvart se zúčastnili desítky veřejných schůzí 

zastupitelstev a akcí určených k projednání záměru. V březnu byly vydány speciální 

noviny s názvem „Dobrý den“, které obyvatele dotčených obcí informovaly o možném 

rozšíření CHKO. Dále byl také vytisknut leták, ve které zájemci našli shrnuty základní 

otázky a odpovědi spojené s rozšířením CHKO. V červnu bylo ukončeno a vypořádáno 

projednání záměru se všemi obcemi i v rámci tzv. mezirezortního projednání. Původní 

předložený návrh hranic CHKO byl podstatně upraven a již nově jmenovaným ministrem 

RNDr. Ambrozkem po parlamentních volbách 14. října předložen na jednání Vládě ČR. 

Vláda schválila předložený návrh vládního nařízení, které vyšlo Sbírkou zákonů dne 5. 12. 

2002 pod č. 508. Po 40 letech ochranářského úsilí se podařilo rozšířit nejstarší 

velkoplošné chráněné území v ČR. Rozloha CHKO Český ráj činí 181 523 kilometrů 

čtverečních, což je o 20 km² méně než v předloženém záměru. Oblast se skládá ze tří 

segmentů. Sídlo Správy zůstává v Turnově a byly stanoveny bližší ochranné podmínky. 

V roce 2002 byl splněn i druhý základní úkol - 7. října byla v Paříži odevzdána základní 

nominační dokumentace Skalních měst Českého ráje na Seznam světového dědictví 

UNESCO. Nominováno v kategorii přírodních památek bylo 10 skalních měst - 

Prachovské skály, Apolena, Hruboskalské skalní město, Příhrazské skály, Údolí Plakánek, 

Kozlov, Klokočské a Betlémské skály, Kozákov, Suché skály a Sokol. Nominace byla 

podmíněna jasně deklarovaným a vymezeným ochranným pásmem. Touto tzv. buffer 

zónou se stala nově rozšířená CHKO. 

Na jaře 2002 bylo zahájeno natáčení přírodovědného dokumentu Svět magických věží a 

Český ráj v srdci Evropy ve spolupráci s televizní společností NIKÉ. Film bude dokončen 

v roce 2003 a je určen nejen pro prezentaci v zahraničí při nominaci památky UNESCO, 

ale především pro širokou veřejnost. 

V rámci programu Revitalizace říčních systémů bylo v roce 2002 pokračováno na přípravě 

podkladů pro zahájení akce Revitalizace části toku Žehrovky, rybníků Nebákovský a 
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Podsemínský. Podařilo se dokončit projektovou dokumentaci objektů u rybníka 

Nebákovský a trvalou deponii sedimentů. Na celou akci bylo vydáno Okresním úřadem v 

Semilech povolení. 

V roce 2002 Správa CHKO přímo organizovala nebo se účastnila na řadě akcí 

věnovaných ekologické výchově. Podařilo se uskutečnit 30 přednášek pro veřejnost a 

školy, 15 odborně tematicky vedených exkurzí, jednu výstavu a zajistit provoz 

informačního střediska Věžák v období 24. 5. - 28. 9. 2002. Z tradičních akcí se v květnu 

uskutečnilo Vítání ptačího zpěvu pro zájemce z Turnovska v městském parku v Turnově, u 

rybníka Věžák a pro zájemce z Jičínska také v Libosadu u Valdic, v říjnu pak Světový 

festival ptáků na Hruboskalsku. V r. 2002 se uskutečnila první botanická exkurze pro 

širokou veřejnost. 

Poprvé se v informačním středisku u Věžického rybníka (s vernisáží a derniérou) za účasti 

spolupracovníků Správy i osobností z veřejného života uskutečnila výstava „Ptáci 

Českého ráje". Stala se součástí průběžné propagace a popularizace ptáků, jejich 

sledování a ochrany v jejich přirozeném prostředí a v neposlední řadě i místem pro 

setkání a výměnu názorů zástupců ochrany přírody a veřejnosti. 
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XI.
O ČEM SE TAKÉ MLUVILO 

V ROCE 2002
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Střelnice

V lednu 2002 byl po roce jednání a dvou letech příprav ohlášen vítěz výběrového řízení 

na stavbu nového kulturního domu Střelnice. Rada města se rozhodovala mezi dvěmi 

nejlepšími firmami (l. Regionální stavební Liberec a Metrostav a.s. Praha), aby se 

definitivně rozhodla pro Metrostav, který předložil nejnižší nabídkovou cenu. Se zahájením 

rekonstrukce a dostavby Střelnice se počítalo na přelomu února a března tohoto roku. 

Celá stavba by měla být ukončena do léta 2003 a slavnostní otevření by mělo proběhnout 

první zářijový týden téhož roku. 

Práce skutečně v polovině března začaly předáním staveniště. Šlo o největší investiční 

akci našeho města v jeho novodobých dějinách! Stavba měla být realizována v úhrnné 

sumě zhruba 160 milionů korun. Celkem 130 milionů měla věnovat Nadace Bohuslava 

Jana Horáčka Českému Ráji a zbytek uhradit město ze svého rozpočtu. Investorem celé 

akce je KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. V novém kulturním domě měla být 

restaurace, velký a malý sál, zázemí pro turnovské spolky, kanceláře KC Turnov ad. 

Upraveno mělo být též okolí, před objektem bylo počítáno s novým, dostatečně 

dimenzovaným parkovištěm. Do konce dubna, resp. začátku května byla stará, stoletá 

Střelnice prakticky srovnána se zemí. 

Na prahu léta se však objevily nečekané potíže! Po demolici staré Střelnice se v celém 

území budoucí stavby ukázaly všechny možné odlišnosti základových poměrů a únosnosti  

podloží. Podle odborníků nešlo toto hodnověrně zjistit pokud stála původní budova. 

Nevýhodné základové podmínky donutily projektanty přejít na zakládání pomocí pilot. Ani 

problematika zabezpečení stavební jámy – nutnost vybudování velké a značně vysoké 

opěrné zdi -, nebyla bez problémů. Ve skalním podloží se nacházelo mnoho malých 

jeskyněk, které neumožňovaly zakotvení této zdi do rostlého terénu. To vše s sebou 

samozřejmě neslo výrazné zdržení co do termínu dokončení stavby, ale také zvýšení 

finanční zátěže na stavbu, která byla v červnu fakticky zastavena.
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V létě byla nalezena nová technická řešení, předpokládalo se, že práce se tu obnoví na 

konci září, přesto byla ještě během prázdnin provedena výstavba venkovního vodovodu, 

kanalizace a plynovodu, což mělo za následek uzavření Markovy ulice. I v říjnu však byl  

na staveništi klid, stále se hledalo nejvhodnější řešení, začalo se hovořit o posunutí  

termínů, když práce by mohly naplno začít třeba až na jaře 2003.

Po náhlém úmrtí mecenáše B. J. Horáčka ale bylo všechno jinak. Objevily se nejasnosti  

kolem financování samotné nadace, která se rázem ocitla téměř bez prostředků, a tak 

bylo na sklonku roku rozhodnuto o pozastavení prací až do vyjasnění jejího financování.

Smuteční síň

Celkem 15 firem se ucházelo o stavbu smuteční síně, která má vyrůst ve spodní části  

Mariánského hřbitova. Nabídky byly v rozmezí od 36 do 53 milionů korun. Stavět by se 

mělo začít letos v dubnu, resp. květnu. Hotovo může být ještě letos, to protože i to některé 

firmy ve svých nabídkách uváděly, reálnější je ale spíš polovina příštího roku. Rada města 

již také v lednu vyhlásila výběrové řízení na budoucího provozovatele smuteční síně (v 

březnu byl potvrzen vítěz – Pohřebnictví Křelina, tedy jediná firma, která měla o 

provozování síně opravdový zájem!).

Na stavbu smuteční síně bude 20 miliony korun přispívat Nadace B. J. Horáčka Českému 

Ráji, zbytek musí doplatit město ze svého rozpočtu, když na této částce se bude moci 

podílet také budoucí provozovatel a další městské organizace. 

Vítězem VŘ na stavbu se stala firma BAK, která se zavázala smuteční síň postavit za 35 

milionů korun (včetně vybavení to bude dle odhadu celkem 37 milionů). Financování: 20 

milionů korun Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, 17 milionů město z rozpočtu. 

Zprovoznění smuteční síně a nového kulturního domu Střelnice se mělo uskutečnit ve 

stejný čas – v září 2003. Nicméně fakt výše dotace města byl důvodem, proč zastupitelé 

na svém březnovém zasedání odmítli, aby nakonec definitivně ve prospěch stavby 

rozhodli v dubnu. 

Stavební práce začaly na konci jara a do prosince tu již bylo prostavěno přes 10 milionů, 

stavba se „odlepila“ od země a podle kompetentních osob je natolik dobře založena, že jí  

nehrozí osud sousední Střelnice…
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Sportoviště v Maškově zahradě

Souhrn za poslední léta, včetně roku 2002: 

- zavezení a likvidace bazénů a všech doprovodných staveb v Dolánkách s důrazem na 

to, že co nejdříve začne stavba sportoviště v Maškově zahradě s venkovním a krytým 

bazénem, kluzištěm, hotelem, restauracemi ad. 

 - bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele studie, ve kterém zvítězila turnovská 

firma Design 4, jejíž práce byly veřejnosti náležitě představeny, Nadace B. J. Horáčka 

Českému ráji i pan Horáček sám toto považuje za svoji prioritní snahu a stavbu, 

přesahující v nákladech neuvěřitelnou sumu (mluví se částce okolo 750 milionů korun),  

bude hradit ze svých prostředků

- výše nutných nákladů mecenáše nutila ke stálému zvažování a vylepšování studie 

(například přibyla samoobslužná restaurace a zvětšila se plocha tzv. tropických bazénů, 

sloužících k relaxaci), o finální podobě areálu měl rozhodnout sám Bohuslav Jan Horáček 

na podzim 2002, s tím, že stavba by měla začít na jaře 2004

- na jaře 2002 rada města veřejně deklarovala opravdový zájem města na realizaci 

areálu, současně však konstatovala jisté znepokojení se zdržením úprav studie a také 

nebyly dosud vyjasněny otázky související s budoucím provozem areálu, resp. jeho 

ztrátovost, a ani možná finanční spoluúčast města na stavbě areálu atd. 

- podle Františka Horáčka, předsedy správní rady nadace B. J. Horáčka, by město mělo 

hradit přívod inženýrských sítí na hranice pozemku, zbytek nákladů na výstavbu areálu 

bude hradit nadace, po definitivním projednání s mecenášem Bohuslavem Janem 

Horáčkem má být přistoupeno k vypracování projektové dokumentace, termín realizace je 

zatím neznámý, hovoří se o tom, že nejdříve by mělo být postaveno koupaliště

- i v případě sportoviště v Maškově zahradě znamenala smrt mecenáše ukončení prací na 

studii a záhy bylo jasné, že nadace nebude areál moci financovat, bude tedy v budoucnu 

záležet na městě, jestli si podobný, byť levnější areál, troufne postavit z vlastních zdrojů.
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Mecenáš Bohuslav Jan Horáček

V sobotu 26. ledna 2002 se na výroční valné hromadě v Sedmihorkách sešli členové 

Spolku rodáků a přátel Turnova, kteří mj. do rukou předsedy správní rady Nadace B. J.  

Horáčka Františku Horáčkovi předali své čestné členství. 

Vliv na pozitivní zlepšování poměrů v našem regionu díky finančním prostředkům pana 

Horáčka je již viditelný na každém kroku: náměstí, budova obchodní akademie, přístavba 

nemocnice, desítky staveb a projektů v okolí města, zejména oprava církevních staveb 

ad. Nejde ale jen o podporu „viditelnou“, pan Horáček též podporuje nejlepší studenty 

zdejších středních škol. Jen v roce 2002 si čtyři střední školy v našem regionu rozdělily  

půl milionu korun. Část prostředků šla rovnou studentům, zbytek na dovybavení škol.  

Významné je také rozhodnutí o udílení každoroční ceny Praemium Bohemiae pro nejlepší 

české vědce a úspěšné studenty na mezinárodním poli. V roce 2002 byla zahájena 

z mecenášových peněz přestavba Střelnice a smuteční síně, také práce na konečné 

podobě aquacentra v Maškovce byly ve finále, což byl páně Horáčka největší sen.

Konec října tohoto roku byl však v našem městě neobyčejně chmurný. Bohuslav Jan 

Horáček totiž náhle zemřel. Byla to zdrcující zpráva, která zasáhla celé Turnovsko a 

Český ráj. Stalo se náhle 18. října ve Stuttgartu uprostřed rozdělané práce. Na 27. října 

bylo svoláno slavnostní zasedání zastupitelstva města ke svátku 28. října, na němž mělo 

být právě do rukou pana Horáčka předáno čestné občanství našeho města. Měl to být 

jeden z vrcholů roku. Po smutných událostech ocenění převzal synovec pana Horáčka, 

František Horáček. Čestné občanství Turnova tak bylo uděleno in memoriam stejně jako 

den poté, 28. října, na Pražském hradě, kde měl původně pan Horáček z rukou 

prezidenta Havla převzít Medaili za zásluhy.

Činnost nadace byla bezprostředně po úmrtí zakladatele ochromena, tok finančních 

prostředků ustal. Přesto se ve středu 4. prosince, v den narozenin Bohuslava Jana 

Horáčka, se konal druhý ročník předávání celorepublikového ocenění Praemium 

Bohemiae na zámku Sychrov. Zatímco rok před tím bylo cítit jisté rozpaky, zda něco 

natolik impozantního může někdo myslet opravdu vážně a nezištně, tentokrát všechny 

učené instituce v zemi a jejich představitelé vzali myšlenku pana Horáčka za svou. I proto 
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v proslovech čestných hostů zaznívalo jediné srovnání, a to s počinem Hlávkovy nadace 

před sto lety! Oceněnými byli v prvé řadě studenti, kteří významnou měrou uspěli v 

mezinárodních olympiádách (v oborech: fyzika, chemie, biologie, matematika a 

informatika). „Studentskou“ cenu, vyjádřenou částkami od 65 do 15 tisíc korun, obdrželo 

celkem 23 studentů z celé republiky a laureátem ceny Praemium Bohemiae  2002 v oboru 

biomedicína se stal prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., když cena mu byla udělena za 

objevné práce v endokrinologii, zejména za průkaz existence mozkového hormonu 

řídícího sekreci podvěsku mozkového. Výše finanční odměny je jeden milion Kč!

Pro rok 2003 je fungování nadace velkou neznámou…

Kauza Walderode

Ani víc než 10 let od vznesení restitučního nároku není kauza Walderode u konce. 

Dodnes není definitivně rozhodnuto, zda příbuzní pana hraběte, který přede dvěma lety 

ve Vídni zemřel, získají či nezískají majetek zpět - kromě hruborohozeckého zámku jsou 

to další nemovitosti a pozemky v hodnotě asi tří a půl miliardy korun.

Ve čtvrtek 14. března se konalo u Ústavního soudu v Brně projednávání žádosti dědiců 

hraběte Karla Des Fours Walderode. Podle zprávy ČTK ústavní soudci 14. března zrušili  

rozsudek Městského soudu v Praze a rozhodnutí Okresního úřadu v Semilech, které 

odmítly vrátit Johanně Kammerlanderové (manželka pana hraběte) zámek Hrubý 

Rohozec. Případ se nyní vrací k novému projednání pražskému městskému soudu a 

semilskému pozemkovému úřadu. Vše se tedy po 10 letech vrátilo na samý počátek… 

A protože výše uvedené instituce si musí opět pořídit nový svazek svědeckých výpovědí a 

doplnit další údaje, předpokládá se další jednání až v příštím roce.

Rozšíření CHKO a UNESCO

Na konci února 2002 bylo zřejmé, že Ministerstvo životního prostředí ČR myslí rozšíření 

CHKO, o které je usilováno celá desetiletí, opravdu vážně. V té době byl totiž oznámen 

vlastníkům a nájemcům pozemků záměr na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český ráj  

v rozšířené podobě. Konečný termín pro podávání připomínek občanů a dotčených obcí 

byl 21. březen 2002. A protože rozšíření CHKO má i své zaryté odpůrce, kteří v něm 
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spatřují hlavně omezení podnikatelských a stavebních aktivit, byly mj. na počátku března 

vydány ve 13 tisícovém nákladu noviny s názvem „Dobrý den“, ve kterých se obyvatelé 

rozšířením dotčených obcí (přímo v Turnově noviny dostali zdarma do schránek lidé z 

Bukoviny, Dolánek a Vazovce) dozvěděli všechny podrobnosti! Nicméně - v Mírové pod 

Kozákovem, Malé Skále, Frýdštejně a na Mladějovi zatím odpor k rozšíření CHKO mezi 

obyvateli převládal.

I to byl jeden z důvodů, proč vznikla občanská iniciativa, která si dala do vínku právě 

podporu rozšíření CHKO. Ve čtvrtek 13. června 2002 potom předali iniciátoři PETICE ZA 

ROZŠÍŘENÍ CHKO ČESKÝ RÁJ podpisové archy s více než 1 600 podpisy do rukou 

ministra životního prostředí Miloše Kužvarta. Stalo se tak na zahradě chalupy manželů 

Dienstbierových na Hrubé Skále.

V pondělí 14. října schválila vláda České republiky návrh rozšíření CHKO Český ráj, která 

je nyní větší o zhruba devadesát kilometrů čtverečních - celkově 181 km². Na poslední 

chvíli byly sice z návrhu vyjmuty lokality kolem některých obcí, které se stavěly proti  

rozšíření (Mírová pod Kozákovem, Mladějov, Frýdštejn), i tak je ale toto rozšíření nejen 

plnohodnotné, ale hlavně znamená splnění jakési nepsané podmínky nutné k zápisu 

skalních měst Českého ráje na seznam UNESCO. CHKO Český ráj nyní tvoří jednak 

stávající území a nově též Prachovské skály, oblast Suchých skal a Kozákovska.

Souběžně s aktivitami, které vyvrcholily vyhlášením rozšířené CHKO, probíhaly po celý 

rok 2002 práce na realizaci dalšího velkého snu: Zápisu skalních měst Českého ráje na 

seznam světové organizace UNESCO. 

Po celé jaro intenzivně pokračovaly práce na dokumentaci, která je povinná k předložení 

oficiálního návrhu České republiky na zápis do Seznamu světového kulturního a 

přírodního dědictví. Dokumentace obsahovala podrobný popis zákonů a předpisů, kterými 

je navrhovaná památka chráněna, popis institucí, které o ni pečují i plán budoucí ochrany 

a péče ad. 

Na myšlence zápisu našich skalních měst do světového seznamu se pracuje postupně od 

roku 2000 pod patronací Sdružení Český ráj (jednatelkou je turnovská místostarostka 

Hana Maierová) a Správy CHKO Český ráj. Pořízená dokumentace byla prostřednictvím 

Ministerstva životního prostředí ČR předána na konci října 2002 v Paříži příslušným 

orgánům UNESCO. Následovat bude návštěva zahraničního experta, který bude přímo na 

místě ověřovat, zda údaje uvedené v dokumentaci jsou skutečně pravdivé. Bude-li tato 
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žádost expertem doporučena dál, bude ji s konečnou platností schvalovat Výbor 

UNESCA. V nejlepším případě se tak stane v roce 2004.

Rekonstrukční práce na Valdštejně
Bylo rozhodnuto, že letos budou zahájeny práce na opravě tzv. zámečku (přesněji  

klasicistního objektu) na Valdštejně, poslední zdejší stavbě, která ještě neprošla úplnou 

rekonstrukcí. Hrad je v majetku Města Turnov, jeho branami projde ročně okolo 70  tisíc 

lidí. Zámeček, resp. bývalý hostinec, byl postaven v rámci úprav hradu v 19. století.  

Oprava, se kterou se letos začne, by měla navrátit této stavbě opět důstojný ráz. Uvnitř  

dojde ke změně dispozičního řešení, když výstavní sál se vrátí zpět do prvního patra a 

v místech, kde probíhají výstavy nyní a kde byla dříve hospoda, bude byt a kancelář 

správce hradu. Opravena bude střecha, vybudováno nové sociální zařízení na místě 

stávajících kůlen na nádvoří, v předpolí kaple by měla vzniknout odpočinková zóna s 

lavičkami a stánky. Celkově rekonstrukce přijde zhruba na osm milionů korun, letos město 

ze svého rozpočtu vyčlení na I. etapu necelou jednu třetinu (očekává se také příspěvek 

z republikového Programu záchrany architektonického dědictví a fondu Phare). Opravy 

budou probíhat za plného provozu hradu. V květnu a červnu proběhl výběr na prováděcí 

firmu, zvítězila Reopa Liberec s.r.o. 

Celkový rozpočet akce je po výběrovém řízení ve výši 7,7 mil. Kč., v letošním roce budou 

provedeny práce za 2,5 mil. Kč. Za tyto finanční prostředky bude realizována demontáž 

stávající střešní krytiny a bednění střechy, oprava krovu, položena nová střešní krytina, 

vybourány všechny novodobé příčky, zbourány stávající komíny, demolovány dvorní 

přístavky, opraveny stropy nad druhým patrem, staticky zajištěno obvodové zdivo a 

výstavba nového severního přístavku. Předpokládané ukončení všech prací bude v roce 

2004.

Práce byly zahájeny v létě, do konce října již byla skoro hotova nová střecha, kůlničky 

naproti kapli, kde ještě donedávna kastelán choval horské kozičky, zmizely. Práce celkově 

pokračovaly slušným tempem, a tak rozhodla rada města, že letošní částka na 

rekonstrukci bude navýšena o 300 tisíc na celkových 2,5 milionu korun a do konce 
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listopadu tu bude opraveno celé přízemí. Další etapa bude pokračovat na jaře příštího 

roku. 

Další významnou novinkou na prahu nové turistické sezony bylo zpoplatnění parkoviště 

pod hradem (v režii kastelána). Za parkování motoristé platí 5 Kč za půl hodiny (určeno 

občanům, kteří sem jezdí k nedalekému pramenu pro vodu) a 25 Kč za parkování po celý 

den. Provozní doba je od 9 do 17 hodin. Hlavním důvodem zřízení hlídaného parkoviště 

je kromě posílení pokladny správy hradu Valdštejn také zamezení častému vykrádání aut,  

které bylo na tomto místě každodenním jevem!
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XII.
PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO KRONIKÁŘE A JEHO 
SUBJEKTIVNÍ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2002
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Počínaje rokem 2002 jsem se zavázal ke zpracování textové části kroniky města. Po 

náhlém odchodu Pana fotografa Hajflera mám již tu čest nějakou dobu zpracovávat 

obrazovou část kroniky, tohle je ale něco jiného. Už když jsem kývl paní dr. Maierové, mé 

předchůdkyni, na to, že po ní převezmu kompletní tvorbu kroniky, tušil jsem, že mne čeká 

spousta práce. Dnes, po zpracování prvního roku, vidím, že jsem se v odhadu trochu 

mýlil. Mýlil v tom smyslu, že práce je to o trochu více a zodpovědnosti mnohem více! 

Proto nemohu jinak, než zpracování roku 2002 považovat ze své strany za rok „O“ s tím, 

že až při kompletaci jsem si plně uvědomil, co chci napříště jako kronikář zlepšit, doplnit a 

udělat úplně jinak. Mým osobním cílem do budoucna je zejména zpřístupnění kroniky 

města většímu počtu zájemců. Počítám s tím, že každoročně by vzniklo multimediální CD 

a texty a fotografiemi, to vše by mělo být umístěno na internetových stránkách města a 

k dispozici jednotlivým zájemcům. Snad se najdou v našem městě lidé, kteří budou mít o 

tuto formu ohlédnutí za uplynulým rokem zájem. Také musím více myslet na badatele, 

kteří zatím nedisponují počítači a nemají přístup k internetu. I oni musí v kronice najít co 

možná nejrychleji a v nejpřehlednější formě informaci, kterou hledají. Pro mne samotného 

je to opravdu velká výzva, děkuji při této příležitosti za podporu paní místostarostce dr. 

Maierové a členům letopisecké komise za faktické připomínky a náměty.

To je ale budoucnost. Protože však podle členů letopisecké komise města by se v závěru 

ročního zpracování mohla také objevit krátká úvaha, chcete-li subjektivní ohlédnutí za 

uplynulými měsíci z pohledu kronikáře, pokusím se přání vyplnit.

Jaký vlastně byl rok 2002 v Turnově? Jednoznačně zlomový. Onen zlom je s větším 

odstupem čím dál patrnější. Zatímco na počátku roku byl turnovský svět skryt za růžovými 

brýlemi – začala rekonstrukce Střelnice, rozhodnuto bylo, že naše město bude mít svoji 

smuteční síň, byla zpracována poslední studie aquacentra v Maškově zahradě a rýsovala 

se data zahájení výstavby, konec roku byl mírně depresivní.

Ano, již jsme za poslední léta přivykli tomu, že máme pana Horáčka, že mnohdy stačí 

ukázat prstem a naše přání je splněno (resp. plněno). Jeho náhlým odchodem se tok 
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financí nezištně tekoucí do ulic města a duší jeho obyvatel zastavil. Sportoviště se už 

nikdy nebude stavět, jak chtěl „starý pán“, velké otazníky visí nad Střelnicí (kulturním 

domem), protože i díky špatně připraveným podkladovým materiálům před stavbou byly 

práce pozastaveny již v průběhu roku, a tak nám nakonec po smrti pana Horáčka zbyla 

jen prázdná jáma…

Pohádka skončila, dál už sami a za své – to je asi vzkaz roku 2002 rokům budoucím!

Město Turnov je ale místem, kde žijí tvořiví a dynamičtí lidé. Dřív nebo později jistě 

některé smělé plány z „Horáčkovy éry“ budou plněny. Slibně se rozvíjí městem 

podporované zóny pro individuální výstavbu na Hruštici a na Výšince. Až se začne naplno 

stavět, přibudou do města mladí lidé, kteří by mohli být příslibem dalšímu rozvoji. Co bude 

ale třeba urychleně řešit, je doprava ve městě. Začíná se hovořit o vzniku vnitřního 

městského okruhu, neuvěřitelnou vlnu občanského zájmu vyvolalo zveřejnění záměru 

trasování dálnice napříč Českým rájem (s jižním obchvatem Turnova).

O tom ale zase až za rok, neb právě doprava bude jedním z hlavních témat roku 2003 

v Turnově…

Pavel Charousek

kronikář města

Pavel Charousek (* 1964 v Turnově) začal svoji pouť za vzděláním v Mašově, pokračoval 

na III. ZŠ na Výšince a Střední průmyslové škole dopravní v České Třebové. Potom 

nastoupil na železnici a postupně pracoval ve funkci výpravčího, dispečera nákladní 

dopravy Správy severozápadní dráhy v Praze a nakonec přednosty železniční stanice. 

V letech 1988 - 1992 studoval fotografii a estetiku u prof. Vláška na Pražské fotografické 

škole, absolvoval diplomovou prací na téma dokumentární fotografie.

V roce 1991 učinil ve svém životě radikální řez a od té doby je na volné noze jako OSVČ 

(osoba samostatně výdělečně činná). Živí se jako fotograf a regionální novinář. Byl u 

znovuobnovení Pojizerských listů, kde z počátku působil jako fotograf a technický 

redaktor, posléze do konce roku 1995 jako editor (kromě Pojizerských listů pracoval ještě 

pro týdeník Český ráj se sídlem v Jičíně). Od roku 1993 pravidelně vystavuje (Turnov, 

Sobotka, Jičín, Železnice ad.).

V letech 1992 – 1996 pracoval pro Československou (později Českou) tiskovou kancelář. 

Po roce 1996 krátce pro vznikající Regionální televizi Turnov a posléze jako redaktor 

Lidových novin. Od roku 1997 spolupracuje s vydavatelem Hlasů a ohlasů Turnovska (od 
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roku 1998 jako editor, vedoucí vydání). Kromě toho pracuje na samostatných regionálních 

projektech, z nichž nejznámější je dosud neukončený soubor portrétů zajímavých 

známých a méně známých osobností „Češi Českého ráje“. 

Pavel Charousek je ženatý, stará se o čtyři děti. Žije v Turnově.
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