
ÚVODNÍ INFORMACE
Na základě smlouvy s Městem Turnov a rozhodnutím rady města převzal zpracování textové části 
Kroniky města Turnova počínaje rokem 2002 Pavel Charousek, který do té doby zpracovával pouze 
obrazovou přílohu.
Současný zpracovatel tímto děkuje PhDr. Haně Maierové, která kroniku zpracovávala v 
předchozích letech, 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.



Průvodce rokem 2003 v Turnově

Stalo se v Turnově v roce 2003 v heslech:

Reforma veřejné správy a posílení pozice Turnova
Záměr výstavby dálnice napříč Českým rájem
Projednávání konceptu Územního plánu Libereckého kraje
Nová vyhláška o likvidaci komunálního odpadu
Historicky první referendum v ČR - o vstupu do Evropské unie
Zápis skalních měst Českého ráje na seznam UNESCO

Zdroje (ověřených) informací tohoto přehledu: Periodika vycházející
na Turnovsku, vlastní záznamy kronikáře, zprávy o činnosti spolků, institucí a úřadů ad.

LEDEN 2003 * LEDEN 2003 * LEDEN 2003 * LEDEN 2003 

* První minuty roku 2003 oslavily stovky lidí na náměstí Českého ráje. Program začal už ve 20 
hodin 31. prosince. Celá show začala promítáním pohádek pro nejmenší, pokračovala diskotékou, 
kterou provázely různé soutěže, včetně oblíbené Karaoke show. Vrcholem večera byl půlnoční 
ohňostroj. Organizátory byla firma BMM art Víťi Brože a Ohňostroje Zdeňka Pohla. Akci 
sponzorovaly některé další turnovské firmy.

* Prvním Turnovákem narozeným v roce 2003 je David Roubíček z Nádražní ulice. Narodil se ve 
čtvrtek 2. ledna ve 12.45 hodin, vážil 3,81 kg a měřil 52 centimetrů. 

* Na Turnováky a občany České republiky od 1. ledna čekalo mnoho novinek. Předně se Turnov 
vrátil opět kam léta patřil - vznikly tzv. "malé okresy", resp. v rámci reformy veřejné správy 
pověřená města III. stupně, které přebírají zodpovědnost za svěřený region (v případě našeho města 
je to celkem 36 obcí). V roce 1960 byl okres Turnov zrušen a mnozí to celých 42 let brali jako 
nespravedlnost. Od ledna 2003 jsou 
okresní úřady zrušeny a nahrazeny obcemi s rozšířenou působností (tzv. Obce III.stupně). Od tohoto 
data se tedy Turnov stal samosprávným centrem svého regionu. První úřední den však neproběhl 
bez potíží. Nejrušněji bylo asi na novém odboru dopravním ve Skálově ulici, kde si občané mohou 
mj. vystavit nové řidičské průkazy, resp. provést přeregistraci vozidla ad. Stalo se, že onen den ráno 
byl na celostátní počítačové síti zaregistrován první řidičák, síť beznadějně "spadla" a další zájemci 
odcházeli s nepořízenou. Také počítače v ostatních odborech a pracovištích buď nefungovaly nebo 
nebyly ani fyzicky na svých místech, což značně omezilo nebo dokonce znemožnilo styk s občany! 
Již první úřední den se také ukázalo, že na nový pověřený úřad bude přicházet pravidelně podstatně 
více lidí než tomu bylo doposud a těm bude potřeba vytvořit příjemné prostředí alespoň v 
dostatečném počtu lavic a židlí před kancelářemi a v čekárnách. Nový úřad má celkem 134 
pracovníků (včetně uklízeček a řidiče). Kromě stávajících úředníků sem přešli další ze zrušených 
okresních úřadů a několik pracovníků přišlo na základě výběrových řízení ad. Nově vznikly odbory 
správní (občanské průkazy a pasy) a dopravní (přehlášení vozidel, řidičské průkazy), vzhledem k 
velikosti nového regionu byla též zakoupena čtyři nová osobní vozidla Škoda-Fabie.
V roce 2003 bude podle Hlasů a ohlasů Turnovska reforma stát daňové poplatníky v Turnově ještě 
nejméně osm milionů korun, když, jak časopisu řekl tajemník MěÚ Ing. Šmiraus, bude nutné 
vybudovat výtah v jedné z budov úřadu ve Skálově ulici a přestavět na archiv a spisovnu nevyužitý 
objekt v kasárnách (naproti penzionům).
Přehled spádových obcí, které od ledna 2003 patří pod Turnov: 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, Turnov, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov.

* V roce 2003 na občany čekalo také historicky první referendum (o vstupu do Evropské unie), od 
počátku ledna platí v České republice jednotné evropské číslo tísňového volání 112, když 
vnitrostátní tísňové linky 150 (hasiči), 155 (záchranka), 158 (policie) zůstaly zatím zachovány. Od 
ledna je záruka na spotřební zboží dva roky, na potraviny osm dní. Zákazník si také od ledna může 
vybrat, zda chce vadný výrobek opravit nebo vyměnit - dosud platilo, že byl nárok pouze na opravu. 
Nově také obchodník převzal odpovědnost za vady způsobené neodbornou montáží. Od ledna 2003 
pracuje Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně. Zde si může občan stěžovat například na neudělení 
stavebního povolení, podle svého názoru neoprávněnou pokutu danou policií nebo též na nečinnost 
úřadu ad. Soudci správního soudu jsou povinni stížnost prošetřit, resp. rozhodnout!
V roce 2003 končí také platnost deseti a dvacetihaléřů - přestanou platit 1. června 2003. Ještě jeden 
rok je budou vyměňovat všechny banky, dalších pět let už potom jen Česká národní banka. 

* Od 1. ledna t.r. začal v našem městě platit nový způsob nakládání s komunálním odpadem. V 
místních médiích byl tento problém častokrát diskutován a tvrdě připomínkován samotnými občany. 
Nová pravidla přijali zastupitelé po bouřlivé diskusi na sklonku starého roku.
Svoz odpadu i nadále zajišťují Technické služby Turnov s.r.o., ale úhrada za služby je prováděna na 
účet správce tohoto poplatku, kterým je Město Turnov, odbor životního prostředí. Každý poplatník 
je povinen uhradit poplatek za rok 2003 ve výši 410 Kč za osobu a kalendářní rok. Sleva byla 
poskytována jen v několika málo přesně stanovených případech (dítě do 2 let, důchodci nad 80 let 
ad.)
Termín placení poplatku byl buď jednorázový do 31. března, platit občané mohli též pololetně (do 
31. března, resp. 30. září příslušného kalendářního roku). Nebyl-li poplatek zaplacen (odveden) 
včas nebo ve správné výši, je město oprávněno poplatek navýšit až o 50%! Poplatek lze hradit: 
hotově na odboru životního prostředí MěÚ v Turnově, Antonína Dvořáka 335, v pondělí a ve středu 
8-12 hod. a od 13-17 hod., v  ÚT, ČT od 8 -12 hod.; v Městském informačním středisku, nám. 
Českého ráje 26, v Po-PÁ od 8 -17 hod., SO od 8-12 hod.; v Městském informačním středisku na 
nádraží ČD, v PO-NE  7.15 - 18.15 hod.; v  TST, s. r. o. Turnov, Sobotecká ulice; poštovní 
poukázkou.
Novinkou byla též instalace kontejnerů na separovaný sběr, které byly rozmístěny na různých 
místech ve městě - modré kontejnery na sběr papíru, žluté na sběr PET lahví a bílé zvony na sběr 
skla. Sběrných míst je celkem 33 a byla vytipována tak, aby pokryla svojí hustotou co možná 
největší počet obyvatel. Novinkou pro rok 2003 byl také sběr tetrapakových krabic. Ty lze každou 
poslední neděli v měsíci odložit k nádobám na separovaný sběr.

* Na brněnském sjezdu Unie svobody-DEU bylo v neděli 19. ledna zvoleno nové vedení strany. A 
bylo to spíš zemětřesení, protože z bývalého vedení v čele strany zůstal pouze Petr Mareš, který se 
dokonce stal předsedou! Prvním místopředsedou se stal senátor Jan Hadrava, když v klání o post 
statutárního zástupce předsedy porazil Františka Pelce, který byl zvolen místopředsedou v prvním 
kole, a tak se historicky první Turnovák stal místopředsedou celorepublikové (vládní) politické 
strany! S touto zprávou nepřímo souvisí také informace o radostné události v rodině Petra Mareše, 
místopředsedy vlády České republiky: V pondělí 20. ledna porodila jeho manželka Magdalena 
chlapečka Štěpána (3,7 kg a 52 centimetrů). Stalo se za přítomnosti otce v turnovské porodnici. 

* Novým hitem jsou dřevěné turistické známky. Na počátku roku 2003 se město Turnov zařadilo 
mezi tzv. turistická známková místa. Odbor cestovního ruchu MěÚ nechal vytvořit Turnovu vlastní 
turistickou známku - je na ní vyobrazen kostel Narození Panny Marie. Co to turistická známka je? 
Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou zároveň jakýmsi potvrzením o dosažení 
turisticky atraktivního místa. Jinde ji totiž nelze koupit. Spolu s průběžně aktualizovanými mapami 



slouží jako průvodce po hradech, zámcích, přírodních a technických památkách a dalších 
zajímavostech naší vlasti. Celý systém je neustále rozšiřován. Se samotnými turistickými známkami 
se také  hraje zajímavá sběratelská hra. Prodejní cena známky je 20 Kč.

* Podle zprávy ČTK rozhodl Ústavní soud ČR v Brně v úterý 14. ledna o tom, že vdova po Karlu 
Des Fours Walderode Johanna Kammerlanderová z Rakouska může znovu žádat české úřady o 
vrácení celého majetku svého manžela, který mu byl zabaven po druhé světové válce na základě 
Benešových dekretů. Kromě rozsáhlých pozemků na Jablonecku a Semilsku jde též o zámek Hrubý 
Rohozec. Celkový objem majetku je odhadován zhruba na 3,5 miliardy korun. Ústavní soud 
rozhodoval podle ČTK o kauze Walderode již potřetí. Pozemkové úřady a soudy nechtěly majetek 
vydat kvůli spornému Walderodeho občanství. Státní příslušnost šlechtice však podle ústavního 
soudu nepřekáží tomu, aby jeho dědicové dostali majetek zpět.

* V rámci jednání o nové vysílací smlouvě mezi městem a firmou Aspera (provozovatel Regionální 
televize Turnov) bylo na počátku roku 2003 vysílání přijímáno ve více než třech tisících bytech, 
resp. přípojkách (včetně Koberov a Příšovic, kde je kabelový rozvod). V případě zájmu přijde 
instalace přijímače ve velkých bytových domech na 30 tisíc Kč (100 a více bytů), v domě do 50 
bytů na 23 tisíc Kč a pro malé domy do 20 bytů na 17 tisíc Kč. V případě samostatných rodinných 
domků je požadována částka ve výši tři až pět tisíc Kč (podmínkou je přímý výhled na jeden ze 
dvou vysílačů - pečovatelský dům na Výšince, resp. budova obchodní akademie a hotelové školy).

* Městská policie má díky novele zákona posílené pravomoci (Zákon ČNR č. 553/1991 Sb.  O 
obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., č. 163/1993 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 
311/2002 Sb., č 320/2002 Sb.) Například může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly 
i na území jiné obce či obcí, v blokovém řízení může mj. projednávat přestupky, jejichž 
projednávání je v působnosti obce, a přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané 
neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci ad. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 
jednoho tisíce korun, mladistvému (15 - 18 let) do pěti set korun, ale v případě, že strážník bude 
řešit neoprávněné stání či zastavení vozidla na parkovišti vyhrazeném pro vozidla označené znakem 
"01" (vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou) je oprávněn za 
takový přestupek uložit pokutu až do pěti tisíc korun! Strážníci tedy mohou nově v blokovém řízení 
mj. projednat všechny přestupky, jejichž podstata spočívá ve stání nebo zastavení vozidla v rozporu 
s jakýmkoli ustanovením zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákona 361/2000 Sb.).

* Na začátku nového roku proběhlo vyúčtování mezi dopravcem - ČSAD Semily a provozovatelem 
turnovské autobusové linky supermarketu Plus (od poloviny roku 2002 cestující platí 5 Kč a mohou 
linku využívat na jakoukoli vzdálenost po městě, původně se jezdilo zdarma, ale jen do a z 
prodejny). Díky úhradě jízdného klesla ztrátovost linky v roce 2002 z 1,2 milionu na 600 tisíc Kč. 
Zástupci Plusu posléze nabídli městu spoluúčast na této ztrátě ve výši jedné třetiny s tím, že linka 
bude i v roce 2003 jezdit jako dosud, což bylo přijato. Zatím nevyřešena zůstává otázka další 
městské linky. Zástupci ČSAD již předložili její nový jízdní řád - trasa z Malého Rohozce na 
nádraží a přes autobusák do Mašova, resp. k nemocnici a zpět -, roční ztráta je vykalkulována na 
částku 565 tisíc Kč. K dohodě mezi městem a ČSAD na počátku nového roku nedošlo.
Celkově na pokrytí ztrát z autobusové dopravy našemu monopolnímu dopravci Město Turnov 
zaplatí v roce 2003 v rámci tzv. dopravní obslužnosti 1 318 825 Kč, což je zhruba o 200 tisíc méně 
než rok před tím, protože větší částkou na provoz některých autobusových linek, přispěl stát, resp. 
krajský úřad.

* Nový zákon o pohřebnictví změnil některé letité zvyklosti v našem městě. V případě Města 
Turnova zajišťují správu pohřebiště Technické služby Turnov, s.r.o., a v katastru města jsou tu tyto 
hřbitovy: tzv. hlavní hřbitov na Mariánském náměstí - celkem 1750 hrobů, hřbitovy na Hruštici - 
350 + urnový háj - 580 hrobů, v Mašově - 132, v Pelešanech - 131, v Nudvojovicích - 41 a na 



Kobylce - 174  hrobů.
Náklady na provoz hřbitovů v základní smlouvě byly pro rok 2002 ve výši 1 200 tisíc Kč (k těmto 
nákladům je potřeba přičíst další náklady města - údržba zeleně - stromů, oplocení a zdí, úpravy 
cestiček uvnitř hřbitovů ad.). 
Od ledna 2003 platí nový ceník nájmů hrobových míst městských hřbitovů (cena je počítána za m2 
a rok, předchozí ceník platil od roku 1994). Cena je stanovena jednotně pro všechny druhy hrobů a 
pro všechny hřbitovy v Turnově ve výši 90 Kč za m2 a rok. Cena bude účtována na období 10 let 
(tlecí doba). Průměrná velikost hrobu je 2 m2, u hrobek je velikost v průměru  6 m2. (Přehled výše 
vybraných peněz za nájmy v posledních letech: rok 1999 - 65 625 Kč, rok 2000 - 135 025 Kč, rok 
2001 - 98 025 Kč).
V poslední době se - zejména v souvislosti se stavbou smuteční síně a celkovým novým 
uspořádáním dolní části Mariánského hřbitova - hovoří o využití bývalé kaple na kolumbárium 
(místo pro uložení uren). Rada města schválila provedení úprav pokud budou začleněny 
požadované položky do rozpočtu roku 2003. Bude třeba provést nejméně tyto úpravy: vymalování 
celé kaple - cena zhruba 27 500 Kč, osazení osvětlení uvnitř kaple - cena asi 10 tisíc Kč, osazení 
vlastních skříněk - v počátku navrhujeme 72 míst na ukládání uren v ceně 85 tisíc Kč (prosklené 
skříňky s dvířky na zámek, barevné provedení záleží na výběru města), osazení zabezpečovacího 
zařízení a napojení na bezpečnostní agenturu - 26 500 Kč. Za poskytnutí těchto služeb je navržena 
cena za použití jedné skříňky ve výši 100 Kč na jeden rok. Otevírací doba kolumbária by 
korespondovala s otevírací dobou hřbitova. 

* Na sklonku starého roku byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Krajem Liberec a Sdružením 
obcí Libereckého kraje (SOLK). Dohodu podepsali hejtman kraje Pavel Pavlík a Milan Hejduk, 
předseda sdružení a současně starosta Turnova. Podle něho je prioritní pro práci nového sdružení 
především vzájemná komunikace mezi starosty a tím též mezi obcemi, pořádání vzdělávacích a 
informativních akcí a realizace speciálních projektů, například v oblasti cestovního ruchu. Dále 
potom zahraniční spolupráce regionů a v neposlední řadě též sjednocení názorů obcí na důležitá 
témata v životě kraje a tím pádem větší komunikace s důležitými institucemi. 
V současné době je v SOLKu  zhruba 50 obcí z celkových 216 na území našeho kraje. Cílem je 
začlenit nejméně 150 obcí (nedávno do sdružení přistoupilo například město Liberec), obce 
přispívají na činnost sdružení částkou 1,30 Kč na jednoho občana. 

* Konečnou verzi rozpočtu schválilo po řádných předjednáních zastupitelstvo města na svém 
lednovém veřejném zasedání. Rozpočet je v příjmové části ve výši 262 756 tisíc Kč, ve výdajové 
části 287 593 tisíc Kč a ve financování ve výši 24 837 Kč. 
Více viz v samostatné kapitole.

* Dne 22. ledna 2003 bylo podepsáno společné prohlášení Nadace Bohuslava Jana Horáčka 
Českému Ráji (registrována byla u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu N, vložka 162, dne 
31. 7. 2000), jejímž zakladatelem je B. J. Horáček (*4. prosince 1924 v Radvánovicích u Turnova - 
+18. října 2002 ve Stuttgartu) a Městem Turnov, zastoupeným starostou Milanem Hejdukem. Z 
textu prohlášení:
Smluvní partneři vydali toto prohlášení vzhledem k tomu, že Nadace B. Jana Horáčka není 
vzhledem k úmrtí zřizovatele Nadace v současné době schopna plnit své závazky vůči společnosti s 
ručením omezeným KULTURNÍ CENTRUM TURNOV (KCT) vyplývající z příslušných smluv o 
poskytnutí nadačního příspěvku na stavbu kulturního domu, jejichž účastníkem je rovněž Město 
Turnov (dále jen Město). 
Smluvní partneři prohlašují, že veškeré jejich další aktivity budou vedeny s cílem zachování 
dobrého jména Nadace a zejména pak jejího zřizovatele pana Bohuslava Jana Horáčka, který v 
historii zcela ojedinělým způsobem přispěl k rozvoji města a regionu Českého ráje. Dále jsou si oba 
partneři vědomi skutečností, že zdroje pro plnění finančních závazků Nadace vůči KCT byly 
poskytovány zřizovatelem Nadace postupně ve výši aktuální potřeby, tzn., že Nadace na svých 



účtech nedisponovala a nedisponuje finanční částkou odpovídající celkovému závazku 
vyplývajícímu z uzavřených smluv (dostavba smuteční síně a realizace stavby Střelnice - pozn. 
red.).
Oba partneři jsou si vědomi skutečnosti, že Město ve svém rozpočtu nedisponuje takovými 
finančními prostředky, které by mu umožňovaly převzít závazky Nadace vůči KCT, a proto je výše 
popsané řešení nutno považovat za přechodné. Město při tomto přechodném převzetí závazků 
Nadace vůči KCT vycházelo z předpokladu, že Nadace bude schopna svým celkovým závazkům 
vůči KCT dostát a že bude pouze upraven smluvní vztah. 
Smluvní partneři vycházejí z ujištění zřizovatele Nadace B. J. Horáčka učiněného za jeho života, že 
i po jeho smrti bude zajištěn takový přísun finančních prostředků ve prospěch Nadace, který jí 
umožní dostát smluvním závazkům. 
Obě strany berou na vědomí, že již proběhlo jednání mezi Nadaci a subjektem, který by měl po 
smrti zřizovatele Nadace zajišťovat finanční zdroje Nadace pro poskytování nadačních příspěvků. 
Závěry z jednání však zástupcům Nadace prozatím neumožňují odpovědně určit schopnost Nadace 
plnit své závazky, a to jak co do objemu finančních prostředků, tak co do termínů. Uvedené jednání 
rovněž signalizuje, že řešení celé záležitosti bude pravděpodobně zdlouhavější a komplikovanější, 
než správní rada na základě informací poskytnutých zřizovatelem Nadace předpokládala. Nelze, 
bohužel, vyloučit i možnost, že Nadace nebude schopna své závazky z uzavřených smluv plně 
vyrovnat. 
Správní rada Nadace předpokládá, že informace, na jejichž základě bude schopna sdělit Městu a 
KCT své možnosti v plnění smluvních závazků, bude mít k dispozici do konce měsíce března roku 
2003. 

* V sobotu 25. ledna 2003 se členové Spolku rodáků a přátel Turnova sešli v Sedmihorkách na své 
výroční schůzi. Přišlo jich více než 120, přivítali mezi sebou řadu hostů - poslance RNDr. Františka 
Pelce, starostu Ing. Milana Hejduka, místostarostku PhDr. Hanu Maierovou, Ing. Königovou 
(krajská zastupitelka), předsedy spolků ze Světlé v Podještědí a z Rovenska pod Troskami, 
zastoupeny byly některé turnovské organizace a pražská organizace turnovských rodáků. Vzácným 
hostem byl Ing. Jiří Kraus ze švýcarského Spolku Sv. Čecha, v němž působí řada českých občanů 
žijících ve Švýcarsku.
Ve slavnostním úvodu vystoupilo kvarteto mladých turnovských hudebníků, paní Eva Kordová 
přednesla báseň ze sbírky akad. malíře Jana Solovjeva věnované Českému ráji. Pietně - 
vzpomínkou paní Mileny Šolcové - byla uctěna památka B. J. Horáčka, velkého příznivce spolku, a 
dlouholetých členů výboru Aleše Svobody a Karla Zeleného a dalších, kteří zemřeli v průběhu roku.
Ve výroční zprávě byla zhodnocena činnost spolku v uplynulém roce, když uznání zasluhuje zvláště 
uspořádání tří letních komorních koncertů v nově upraveném kostele sv. Josefa na Hrubé Skále ve 
spolupráci s místním obecním úřadem. Nejvýznamnějším bodem jednání byla volba 15 členů 
výboru, k níž dochází vždy po dvou letech. 
Nový výbor se sešel k první schůzi ve čtvrtek 30. ledna t.r. Jejím hlavním úkolem bylo zvolit 
nového předsedu a rozdělit další funkce. Novým předsedou byl zvolen Bohuš Plesl, za 
místopředsedy byli zvoleni Marie Meixnerová a Mgr. Dalibor Sehnoutka a jednatelem Vladimír 
Drholec.
Spolek hodlá pokračovat v osvědčených formách činnosti, jimiž jsou vlastivědné výlety, vycházky, 
přednášky, důraz bude věnován vydávání časopisu Náš Turnov, větší pozornost má být zaměřena na 
aktivní dění, jednání městského zastupitelstva, které má být sledováno pravidelně. Hlavní akcí roku 
2003 bude svolání sjezdu rodáků na konec května.

* Poslední lednový den roku 2003 odešla jedna z žijících legend Turnova, nestor turnovských 
sportovců, Michal Hanič. Dožil se 91 let. Pro mnohé byl vzorem, ať už přístupem ke sportu, či 
srdečnou vstřícností nebo obdivuhodnou životosprávou, která mu umožnila závodit a získávat 
medaile ještě i v době, kdy ostatní jeho vrstevníci dávno vysedávají u teplých kamen. Jako běžec-
veterán a český reprezentant projel prakticky celou západní Evropu. Startoval v Německu, Francii, 



Anglii, Řecku, Švédsku, Itálii, Turecku, Finsku, Dánsku, Belgii a Norsku. Tady, bylo to v roce 
1992, se stal ve své kategorii nejlepším na světě! A to hned ve dvou závodech - běhu na 25 a 10 
kilometrů. O rok později na mistrovství světa v Japonsku byl "jen" čtvrtý, aby na mistrovství 
Evropy, konaném v témž roce v české Úpici, opět zvítězil. Vrcholem jeho sportovní kariéry byla 
účast na dalším mistrovství světa, které se konalo v roce 1997 v Jižní Africe. Obětoval úspory, 
obešel turnovské podnikatele a ačkoli tomu skoro nikdo nevěřil, opravdu na jižní polokouli odletěl. 
Na 12. mistrovství světa atletů-veteránů v jihoafrickém Durbanu vybojoval v kategorii nad 85 let 
dvě zlaté medaile!

KULTURA V LEDNU 2003 * KULTURA V LEDNU 2003 * KULTURA V LEDNU 2003 * 

* Rok 2003 byl v oblasti mladých literátů úspěšně zahájen vydáním drobné sbírky poezie několika 
mladých studentů, především Jakuba Morce, studenta turnovského gymnázia. Sbírka nese název 
BLUE SOFA a vyšla díky až zarputilého úsilí právě jednoho z autorů (Jakuba Morce) za finanční 
podpory MěÚ v Turnově, Nadačního fondu gymnázia v Turnově, Sportovního gymnázia v Jilemnici 
a dalších soukromých osob. 

* V pondělí 6. ledna se se svým novým představením AFRIKA v nabitém sále městského kina 
představilo Divadlo Járy Cimrmana z Prahy.

* Ve čtvrtek 23. ledna vystoupila v městském divadle legendární skupina SPIRITUÁL KVINTET. 
Jde o stálici naší hudební scény (založeno v roce 1960), která nyní vystupuje ve složení Zdena a Jiří 
Tichotovi, Dušan Vančura, Karel Zich, Irena Budweiserová a Jiří Cerha, s klasickým repertoárem 
spirituálů, převážně ve vlastní úpravě pánů Tichoty a Vančury, kteří většinu z nich opatřili i českými 
texty.

* Ve středu 29. ledna se v městském divadle konal v pořadí 492. Turnovský hudební večer. 
Vystoupilo TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ, když se jednalo o výroční koncert 
souboru tvořeného žáky a učiteli Základní umělecké školy v Turnově (oblíbeným repertoárem 
souboru jsou skladby z období baroka a klasicismu).

* Městské kino v lednu mj. hrálo: Fimfárum Jana Wericha - nový český film s nezaměnitelným 
umělcovým hlasovým doprovodem a ve velmi očekávané premiéře snímek Harry Potter a tajemná 
komnata.
Nový ročník zahájil také turnovský Filmový klub. Hracím dnem zůstává osvědčený čtvrtek se 
začátky ve 20 hodin a základní ceny vstupenek jsou 35 Kč pro členy FK a 50 Kč pro ostatní. 
Průkazku FK si lze koupit vždy před klubovým představením a její cena zůstává 50 Kč pro studenty 
a 70 Kč pro ostatní. Průkazka opravňuje k nákupu vstupenky za klubovou cenu ve všech kinech v 
ČR po celý rok.

* V Muzeu Českého ráje v Turnově byly od 22. ledna do 23. března 2003 k vidění nejúspěšnější 
práce třetího ročníku soutěže "Stříbrný šperk". Cílem akce, pořádané pro mladé zlatníky a stříbrníky 
zaměstnané v komerčních fir-mách, je podpora individuální, tvůrčí, autorské práce v oblasti 
designérských návrhů určených pro sériovou výrobu. V prvním a druhém ročníku soutěž obeslalo 
vždy kolem 15 zlatníků z České republiky i Slovenska s více než 60 soupravami šperků, tentokrát 
se zúčastnilo 16 autorů se 40 pracemi. Klání, pořádané třetím rokem, vyhlašuje Spolek cechu 
zlatnického v Brně ve spolupráci s časopisem Klenotník - hodinář.  Turnovskou přehlídku vhodně 
doplňovaly výbrusy drahých kamenů mistrů Cechu brusičů a rytců drahých kamenů České 
republiky se sídlem v Turnově.



ÚNOR 2003 * ÚNOR 2003 * ÚNOR 2003 * ÚNOR 2003

* Ve dnech 3. - 5. února 2003 se na půdě Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově 
uskutečnil odborný seminář  francouzské kuchyně pod vedením Desireé Ohlmann z renomované 
hotelové školy CEFFPA ve francouzském Štrasburku.  Semináře se zúčastnilo 15 německých učňů 
gastronomie ze Saska a stejný počet studentů místní hotelové školy. Vrcholem setkání bylo převzetí 
v EU uznávaných certifikátů "EUROPAPASSů". Na úplný závěr studenti připravili raut francouzské 
kuchyně.

* V Turnově nefungovala na počátku roku 2003 stomatologická pohotovost, když do této doby se 
postupně místní zubaři každý víkend a svátky střídali. Nově na území semilského okresu 
stomatologické pohotovosti (mimo Turnova) fungují ve dnech pracovního klidu od 8 do 12 hodin 
dopoledne na různých místech regionu - od Jilemnice po Harrachov. 

* ZÁPIS do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2003/2004 se konal v pátek 7. února 2003 v 
době od 10 do 17 hodin na těchto základních školách:
Základní škola Turnov, Skálova 600 - odloučené pracoviště Prouskova 865
Základní škola Turnov, 28. října 18
Základní škola Turnov, Žižkova 518
Základní škola Turnov - Mašov, U školy 56
Zapsány byly děti, které se narodily do 31. srpna 1997. Celkem bylo zapsáno 176 dětí, ve školním 
roce 2003/2004 bude v Turnově dohromady ve všech čtyřech školách otevřeno osm prvních tříd.

* Ve čtvrtek 13. února navštívila turnovskou šperkařskou školu na pracovní návštěvu ministryně 
školství Petra Buzková. Prohlédla si školu, diskutovala s řediteli dalších uměleckých škol v kraji. 
Pracovní návštěva v našem kraji měla dát odpověď na otázku, jak dál s uměleckým školství a jeho 
financováním. 

* … tentýž den se v sále SUPŠ konalo každoroční setkání sportovců. Proběhlo zde vyhlášení ankety 
Sportovec roku. Podle hlasování odborníků se v roce 2003 nejlepším turnovským sportovcem stal 
Jakub Oma, následovaný Alešem Drahoňovským, Janou Omovou, Radkem Loudou a Martinem 
Baierem. Nejlepší družstvo mají zdejší atleti a akcí loňského roku se stal podle očekávání Memoriál 
L. Daňka.

* V únoru poprvé zazněly informace o výstavbě nového sportoviště pod gymnáziem. Vznikne 
úpravou toho stávajícího, náklady jsou rozpočítány na osm milionů korun! Čerpány budou z 
účelové státní dotace, k dispozici zde budou celkem čtyři hřiště - jedno velké na fotbal, jedno na 
basketbal a dvě víceúčelová (tenis, volejbal ad.). Bude tu též malý vrhačský sektor a minihlediště ve 
stráni pod bazénem. V břehu od gymnázia budou nové schody, prostor bude nově upraven a 
oplocen. Počítá se s tím, že přístup na nové hřiště bude umožněn i po vyučování, o víkendech a 
prázdninách. 

* Ve středu 5. února večer byl na programu ČT 1 odvysílán další díl cyklu dokumentů "Osudové 
okamžiky". Tentokrát šlo o smutnou událost, ke které došlo 31. ledna 1967 nedaleko Teryho chaty v 
Tatrách. Zřítila se tu lavina a pohřbila sedm horolezců z Turnova. Byla to mimořádná událost, která 
se hluboce dotkla jak osudů rodin horolezců, tak také horolezectví v oblasti našeho "Skaláku". 
Tvůrci ostravské televize v Českém ráji natáčeli na sklonku loňského roku.

* Zajímavou anketu zveřejnil měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska, když se celkem 60 dětí ve věku 9 
až 15 let (30 dívek a 30 chlapců) zeptal: Víte, co se stalo u nás v únoru roku 1948 a proč letos 
"slavíme" jeho 55. výročí? Z osloveného vzorku byl získán následující přehled: 36 dotázaných 
vědělo, co toto datum znamená a 24 (!) o tom nemělo nejmenšího pojetí. Nejzajímavější odpovědí 



byla asi ta od dvanáctiletého Jana: "Získali jsme první titul mistrů světa v ledním hokeji a 
komunisté byli poraženi Lidovými milicemi."

KULTURA V ÚNORU 2003 * KULTURA V ÚNORU 2003 * KULTURA V ÚNORU 2003 *

* Už po osmé se konal v Turnově divadelní festival MODRÝ KOCOUR. Jde o regionální přehlídku 
mladého divadla pro kraj Středočeský a Liberecký s postupem na národní přehlídku Šrámkův Písek 
a na přehlídku studentského divadla Prima sezóna konanou v Náchodě. Přehlídka tradičně probíhá v 
městském divadle a městském kině. Ve čtvrtek 27. února se přestavil turnovský soubor s inscenací 
Dva muži v šachu. Pátek patřil školám a školkám a večer ohlédnutím za minulou sezonou. Pro děti 
byla připravena pohádka v podání divadélka Mrak Havlíčkův Brod, pro studenty hra August, 
August, August souboru PIKI Volyně. Do sobotní a nedělní soutěžní části se přihlásili: Igdyž Kolín 
- Badbath, Nejhodnější medvídci - Drak a flaška, Rádobydivadlo Klapý - Faidraricie, Vosto5 Praha 
- Sniežka, Lyra Jeseník - Přehrada, Surija Jawor, JAMU Brno - Zvíře, DAMU Praha, ZUŠ Frýdlant. 
Záštitu nad festivalem převzal hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík. 
A jak vše dopadlo? Šrámkův Písek: nominace - Vosto5, doporučení - KÚD Liberec, KALD DAMU, 
Nejhodnější medvídci; Prima sezóna: doporučení - Jelenia Gora, KALD DAMU.

* Také v roce 2003 mohli pořadatelé díky pochopení Města Turnov získat finanční podporu na 
nejrůznější kulturní aktivity. Příspěvek, o který se může ucházet každá fyzická nebo právnická 
osoba, může být poskytnut na umělecké činnosti, které zvyšují kulturní úroveň, vzdělání, morálku a 
estetické cítění všech občanů s působností na území města Turnov. Jde zejména o podporu 
kulturních akcí a významných uměleckých a kulturních počinů, perspektivních kulturních aktivit, 
podporu přehlídek, festivalů a kulturních setkání. Samozřejmě se nezapomíná ani na spolkovou 
činnost. Dále lze získat podporu na vydání hudebního nosiče nebo na vydání publikace a pod. 
Poskytování veškerých příspěvků má svá neměnná pravidla. 

* V tělocvičně ZŠ v ulici 28. října byl v neděli 9. února VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
plný hudby, her a skotačení. Jde asi o nejlépe připravenou akci tohoto druhu ve městě.

* Týž den večer v modlitebna na Sboře vystoupila jedna z legend českých písničkářů Petr Lutka. 
Ten neodmyslitelně patří k českému písničkářství sedmdesátých a osmdesátých let, kdy tvořil spolu 
s Hutkou, Třešňákem, Mertou, Dědečkem a dalšími skupinu "Šafrán". 

* V úterý 11. února se v divadle konal koncert českobudějovické folkové skupiny NEZMAŘI. Šlo o 
speciální koncertní turné k 25. výročí založení skupiny.

* V pátek 14.února se v divadle konal křest prvního CD začínající turnovské písničkářky, jinak 
studentky gymnázia, Magdy Brožkové. CD nese název " V kraji slunečnic".

* V pondělí 17. února naše město po dlouhé době navštívil soubor, který v loňském roce oslavil už 
15 let svého trvání a potěšil své posluchače stovkami koncertů doma i v zahraničí, když své písně 
vydal na třech desítkách hudebních nosičů - dechovka Moravěnka (koncert se uskutečnil v divadle).

* V sobotu 22. února se v galerii Muzea Českého ráje konala valná hromada 
Pekařovy společnosti Českého ráje v Turnově. V úvodním programu, který byl přístupný široké 
veřejnosti, se "Pekařovci" vrátili k loňskému 200. výročí úmrtí turnovského rodáka, jazykovědce, 
zakladatele slavistiky Václava Fortunáta Durycha. Na téma České národní obrození očima ciziny 
promluvil Mgr. Václav Petrbok. Ten patří k nejmladší, nastupující generaci českých bohemistů a 
působí na Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 

* Týž den se na Dlaskově statku konal oblíbený MASOPUST. Nejdříve byla zahájena výstava 



"Kůže, kožky, kožešiny", věnovaná tradičnímu zpracování kůží a kožešin, nástrojům k tomu 
používaným, to vše doplněno ukázkou tradičních technik a výrobků        koželuhů, kožešníků a 
ševců. Následovala masopustní veselice dovádění masek, kterou zahájil folklórní soubor Dupák z 
Hradce Králové, masopustní hry příchozí viděli v podání Studentského divadla Gymnázia Turnov. 
Návštěvníci v maskách měli vstup zdarma.

* A ještě jednou Dlaskův statek. V noci z neděle na pondělí 23. a 24. února tu noční záběry nové 
pohádky natáčel početný štáb České televize. Pohádka se bude jmenovat Zvon jménem Lukáš, 
hlavní role hrají J. Dolanský (současný člen činohry ND v Praze) a mladičká Klára Lidová. Kromě 
nich ještě Jan Hartl, Petr Hapka a Petra Janů, režisérkou je Jitka Němcová, scénář je podle 
Ladislava Šiktance. Kromě Dlaskova statku v našem kraji štáb natáčel ještě v Kořenově a na 
Zvířeticích. Pohádka se vysílala na Štědrý den tohoto roku.

* Městské kino v únoru mj. hrálo: Premiéru filmu DĚVČÁTKO, kde jednu z hlavních rolí ztvárnil 
Turnovák Mário Kubaš, premiéru PÁNA PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE a naposledy, protože končí tzv. 
monopol v ČR na promítání, diváci viděli AMADEA, vrcholné dílo natočené českým režisérem 
Milošem Formanem. Tento velkolepý historický epos s nadčasovým poselstvím získal 8 Oscarů a 4 
Zlaté glóby. 

BŘEZEN 2003 * BŘEZEN 2003 * BŘEZEN 2003 

* Na jaře je vhodná doba k rekapitulaci uplynulého období. Zimní údržbu v Turnově přesně 
specifikuje "Plán zimní údržby místních komunikací". Zima 2002/2003 byla podle ředitele 
Technických služeb Turnov s.r.o.  Libora Preislera poměrně mírnější než ta minulá, avšak nelze říci, 
že by se problémy nevyskytovaly. Šlo hlavně o větší teplotní rozdíly mezi dnem a nocí s menšími 
přívaly sněhu, což zapříčinilo proměnu sněhu v časté náledí. Při údržbě místních komunikací bylo 
spotřebováno 58 tun soli a 568 tun inertního materiálu. Celkové náklady byly ve výši 1 340 tisíc 
Kč. Pro porovnání v minulém zimním období bylo spotřebováno 42 tun soli a 630 tun inertního 
materiálu. Náklady byly ve výši 1 870 tisíc Kč.
K nákladům na zimní údržbu neodmyslitelně patří i náklady spojené s úklidem posypového 
materiálu, čištění kanalizačních vpustí ucpaných drtí apod. Tyto náklady se po zimním období 
vyšplhaly na více než 750 tisíc Kč.

* Od března t.r. stouply ceny za svatební obřad v našem městě následovně: obřad zdarma je možný 
pouze na radnici a v pátek (v jiný den zájemci zaplatí jeden tisíc Kč), svatba na Valdštejně přijde na 
tři tisíce, v kapli Zámku Hrubý Rohozec na tři tisíce sedm set korun. Jinak je o svatby v Turnově 
nebývalý zájem. Vloni si u nás řeklo své ANO celkem 173 párů snoubenců. Pro letošek "fungují" 
noví oddávající pro tzv. civilní svatby - jde o členy nově zvoleného zastupitelstva města: Mgr. Karla 
Bártu, Ing. Milana Hejduka, Evu Kordovou, Josefa Kunetku, PhDr. Hanu Maierovou, Ing. Jaromíra 
Pekaře a Mgr. Otakara Špetlíka. 
Církevní svatba je také samozřejmě možná…

* V prvním březnovém týdnu se v Liberci konala ojedinělá akce v rámci celé Evropy - Veletrh 
dětské knihy. Do doprovodného programu se zapojil také Turnov, když několik akcí se konalo v 
muzeu, v prostorách ZUŠ a hlavně v kině, kde se v sobotu 8. března uskutečnil jeden z dílů 
celostátního festivalu mateřských škol - Mateřinka 2003.

* Zhruba půl milionu korun z vlastních zdrojů investovali v ZŠ v ulici 28. října, aby pro své žáky 
přeměnili část nevyužívaných prostor v suterénu na útulnou, malou tělocvičnu (slavnostní zahájení 
provozu se konalo ve čtvrtek 6. března).



* Světově proslulý klenotník a šperkař František Khynl zemřel v New Yorku 25. března 2003 ve 
věku 96 let. Ten po emigraci  po roce 1948 zakotvil po mnoha peripetiích v Americe. Ještě před tím 
ale stihl ve svém rodném městě vystudovat uznávanou šperkařskou školu. V USA se potom 
proslavil jako spolupracovník špičkových klenotnických firem, jako je například Tiffany ad. Na 
sklonku života však zatoužil do Turnova se vrátit a hlavně: republice věnovat kolekci svých 
nejcennějších prací. Jeho záměry na přestěhování však přerušil jeho náhlý odchod. Jeho dílo ale 
nakonec v naší zemi zakotvilo. Od poloviny září je k vidění ve zbrusu nové klenotnici sychrovského 
zámku. Tady je umístěno 16 jeho prvotřídních prací nevyčíslitelné hodnoty - díla jsou ze stříbra a 
18-ti karátového zlata a drahých kamenů, kde nechybí ani české granáty, safíry nebo smaragdy. 
Vstupné do klenotnice přijde na 100 korun, děti, studenti a důchodci platí polovic. Dovnitř se lze 
dostat pouze na dobu 30 minut v nejvýš desetičlenných skupinách, což je maximum vzhledem k 
bezpečnosti exponátů. Právě na zabezpečení expozice bylo potřeba částku zhruba ve výši 2,5 
milionu korun, přičemž 600 tisíc platil samotný zámek a zbytek byl ze státního grantu.

* Díky umělému zasněžování (sněhové dělo bylo zakoupeno s přispěním Nadace B. J. Horáčka 
Českému Ráji) se letos lyžovalo na místní sjezdovce ve Struhách až do 16. března, což je absolutní 
rekord všech dob!

* V katastrálním území Turnova probíhaly na jaře 2003 údržbové práce břehových porostů Jizery. 
Povodí Labe, jako správce toku, oznámilo koncem minulého roku svůj záměr odtěžit topolovou alej 
od vodárny v Nudvojovicích po zaústění Odolenovického potoka. Zároveň byly v terénu označeny 
předmětné stromy, jednalo se fakticky o veškeré stromy v tomto úseku. Městský úřad Turnov, odbor 
životního prostředí, posoudil tento záměr jako zásah do významného krajinného prvku (dle zákona 
č. 114/1992 Sb., § 4) a nechal vypracovat odborný posudek od Agentury ochrany přírody a krajiny. 
Na základě posudku a usnesení komise vydal odbor životního prostředí závazné stanovisko, ve 
kterém povolil výše uvedený zásah za těchto podmínek: 1. Úsek od vodárny v Nudvojovicích po 
plynovod bude ponechán a dojde k odstranění pouze havarijních jedinců. 2. Úsek od plynovodu po 
zaústění Odolenovického potoka bude rozdělen na tři etapy. První etapa započne letos a bude to 150 
m úsek od zaústění Odolenovického potoka směrem proti proudu. V tomto úseku dojde ke smýcení 
všech topolů. Do 31. října 2003 bude provedena náhradní výsadba s následnou pětiletou péčí. K 
obnově ostatních úseků může dojít v minimálním odstupu 5 let. 3. V celém úseku dojde k 
odstranění dřevin v korytě řeky (tzn. po břehovou hranu). 
Další údržba břehových porostů byla provedena také v Mašově na břehových porostech Libuňky. 
Zde byl zásah řešen formou probírky. Byly odstraněny pouze stromy ve špatném zdravotním stavu 
(houby, rozlomení apod.), dřeviny vykloněné nad elektrickým vedením, dřeviny rostoucí v korytě 
Libuňky, které jsou z důvodu podemletí nestabilní. Zásah neohrozí funkci Libuňky jako 
významného krajinného prvku.
Probírka břehových porostů probíhala též na toku Stebénky v úseku u smuteční síně. 

* Zajímavého fenoménu, a to nebývalé koncentrace trafik, si všiml měsíčník Hlasy a ohlasy 
Turnovska. Ten spočítal tyto specifické prodejny pro kuřáky, resp. denního tisku na cestě od nádraží 
k nemocnici. Pro historii nechť jsou zaznamenány na jaře 2003 tyto trafiky: nádražní hala, stánek u 
odbočky k budově hlavního nádraží Českých drah, trafika u Kudrnáčových hodin, novinový stánek 
v Modré hvězdě, úplně nová trafika na druhé straně Jizery proti výjezdu z autobusáku, trafika vedle 
Komerční banky, trafika v Palackého ulici naproti "Stovce", trafika v Hluboké ulici, staronová 
trafika ve Skálově ulici, stánek na Havličáku, trafika nahoře v ulici 5. května pod řeznictvím. Krom 
toho ještě stánky na Výšince, u zastávku ČD Turnov - město a v Žižkově ulici.

* Aby se zlepšila neuspokojivá situace zejména na městských sídlištích co do množství psích 
exkrementů, bylo radou města rozhodnuto o nákupu speciálních košů a také speciálního pojízdného 
vysavače - jde v podstatě o moped s nádobou, kterou může mít obsluha též na zádech. Jeho nákup 



(cena je těsně pod 200 tisíc Kč) bude uhrazen částečně z výnosů od firmy EKO-KOM za separaci 
odpadů ve městě, vlastní provoz bude hrazen z příjmů z poplatků za psa, který je ve výši 400 Kč za 
rok, když celkový příjem se pohybuje ve výši 390 tisíc Kč a po odečtení nákladů zbývá 268 tisíc 
Kč.

* Ekologickou katastrofu mohli způsobit pracovníci Českých drah a místní kynologové z areálu Na 
lukách u Jizery na přelomu února a března. Příjezdová cesta k areálu je ve špatném stavu, a tak 
došlo k dohodě, že sem bude navezen štěrk vytěžený z podloží kolejí prvního nástupiště na nádraží. 
Už na první pohled nešlo o žádný čistý kámen z lomu, ale o kontaminovaný štěrk, do kterého 150 
let prosakovaly ropné látky, oleje a různé chemikálie z kolejiště! Chemický rozbor, který nechala 
pořídit radnice, se jen hemžil chemickými vzorci nebezpečných látek. Podle dohody měly výše 
zmíněné organizace závadný materiál na své náklady z břehů Jizery odstranit do pátku 20. března, 
což se také stalo. Tento čin, který by v případě povodně mj. ohrozil jeden ze zdrojů pitné vody pro 
Prahu, šetřila inspekce životního prostředí.

* Turnovské dny zdraví uspořádala ve dnech 25. a 26. března od 9 do 16 hodin Střední zdravotnická 
škola ve spolupráci s Městskou nemocnicí. Občanům byly nabídnuty v rámci zdravotní prevence 
tyto služby: měření krevního tlaku, odběry glykémie, základy I. pomoci, kosmetická poradna, 
prevence obezity, samovyšetření prsu, poradny pro diabetiky, astmatiky, RHB cvičení jako prevence 
bolestí zad a močové inkontinence.

* Rozpočet města na tento rok museli zastupitelé přijmout ve dvou variantách, tedy i pro případ, že 
Nadace B. J. Horáčka již ze známých důvodů městu další peníze na zahájené stavby neposkytne. 
Pro smuteční síň by to nemělo znamenat nějakou výraznou komplikaci. Dnes již pod Mariánským 
hřbitovem stojí hrubá stavba (prostavěno je 12,5 milionu Kč), celkové náklady se vyšplhají těsně 
pod 40 milionů Kč, zbytek bude muset uhradit město z rozpočtu. 
Situace na Střelnici je zatím o hodně smutnější. V případě, že prostředky na její výstavbu 
Horáčkova nadace již neposkytne, bude muset být celá stavba zakonzervována. Jáma bude částečně 
zavezena hlínou a zatravněna, zmizí plechové oplocení a vznikne tu parkoviště. 

* Tento rok na podzim, resp. na počátku zimy, bude dokončena oprava tzv. zámečku nebo-li vstupní 
klasicistní budovy na Valdštejně. Po spekulacích, zda na opravu přispěje stát nebo Nadace B. J. 
Horáčka, je to nakonec Město Turnov, které - jako majitel památky -, rozhodlo vyčlenit z rozpočtu 
roku 2003 pět milionů korun na dokončení rekonstrukce. V budově bude v patře stálá expozice, 
budou tu probíhat výstavy, pamatováno je na dostatečné zázemí návštěvníků. V přízemí bude byt 
pro kastelána. 

* Firma Antolin Grupo Turnov začala s výstavbou první haly v průmyslové zóně v Ohrazenicích. 
Podnik bude vyrábět komponenty pro Octávie tzv. druhé generace pro a.s. Škoda (půjde o výplně 
dveří). Zkušební provoz by měl začít v létě. Práci tu mají v budoucnu najít stovky lidí. O průběhu 
stavby informovala rozměrná tabule umístěná ve výloze spořitelny na náměstí, kde si firma zřídila 
svoji náborovou kancelář. O práci měly zájem desítky lidí.

* Na opravy komunikací ve městě vydal v roce 2003 rozpočet města celkem sedm milionů korun. 
Opraveny byly mj. Zborovská ulice, ulice Palachova, Pekařova a 28. října ad. Nejvyšší náklady si 
vyžádala oprava povrchů na Koňském trhu (2,5 mil. Kč). Na víc než půl milionu korun přišla 
oprava schodiště od Libuňky nahoru na Hlavatici, jehož technický stav byl často kritizován (vloni 
tady byla opravena lávka). Nový koberec dostaly též části ulic 1. máje, Nerudovy a K. Vika a 
Družstevní (náklady zhruba po 200 tisících Kč). 

* Ve školním roce 2003/2004 již neprobíhal organizovaný zápis dětí do mateřských škol, protože 
tento způsob se v minulých letech neosvědčil. Rodiče měli možnost si vyzvednout přihlášku v 



březnu a dubnu přímo na příslušné MŠ nebo na MěÚ, odboru školství, kultury a sportu, Skálova ul. 
72, Turnov (1. patro) a do konce měsíce dubna 2003 ji podat na MŠ nebo na MěÚ, odbor školství. 
Ve městě jsou tato předškolní zařízení: MŠ 28. října 757, MŠ Alešova 1140, MŠ Bezručova 590, 
MŠ Mašov, MŠ Zborovská 914, MŠ J. Palacha 1931, MŠ Kosmonautů 1640, Waldorfská MŠ 
Hruborohozecká 323.
Pro zařazení dítěte je podmínkou dosažení tří let věku, pouze výjimečně dle vyhlášky č.35/1992 
Sb., o mateřských školách, § 4 odst. 2  písm. a) mohou být zařazeny děti od dvou let věku na 
základě vyjádření praktického lékaře.

* Na konci března vydal k restitučnímu požadavku rodiny Walderode zamítavé stanovisko 
Pozemkový úřad v Semilech. Ten již ve věci jednou rozhodoval, nyní se celá letitá kauza opět 
vrátila nedávným rozhodnutím Ústavního soudu zpět. 
I tentokrát však dospěl Pozemkový úřad k názoru, že Karel Des Fours Walderode ani jeho manželka 
nejsou oprávněnými osobami k restituci (členství v Sudetoněmecké straně ad.). Ale ani toto 
rozhodnutí neznamená definitivní konec snahám tohoto šlechtického rodu získat třímiliardový 
majetek, který mj. zahrnuje také zámek Hrubý Rohozec. Právníci potomků pana hraběte se hodlají 
podat odvolání a podle některých možná celá kauza skončí u Evropského soudu ve Štrasburku. 

KULTURA V BŘEZNU 2003 * KULTURA V BŘEZNU 2003 * KULTURA V BŘEZNU 

* Zábavný pořad ABECEDA HVĚZD se v městském divadle konal v úterý 4. března. Jde o "One 
man show" z televizních pořadů populárního Vladimíra Hrona, který se představil jako imitátor, 
bavič a zpěvák, který si cestu před TV kamery prošlapal 15letou praxí v kabaretu, divadle, 
tanečních orchestrech i rádiích.

* V pátek 7. března večer se v městském divadle uskutečnil další "Výroční koncert turnovské 
kultury - TURNOVSKÁ PECKA 2002". Padesát osobností turnovského kulturního a společenského 
života bylo obesláno s žádostí o nominace výrazných kulturních počinů a osobností. Na základě 
jejich odpovědí byl sestaven seznam nejčastěji navržených kandidátů, z nich bylo po druhém kole 
odpovědí stanoveno konečné pořadí.
Celkově bylo podáno 36 nominací a pouze 13 z nich získalo tři a více shodných nominací. V 
nominacích se objevili "tradiční uchazeči" (Staročeské trhy, HOTy), ale i úplní nováčci (Benefiční 
koncert pro Zálezlice, Iva Bittová, výstava studentů AVU Mezidobí, rozšíření CHKO Český ráj ad. 
Mezi navrhovateli jasně dominoval Netradiční jazzový festival (9 nominací) před Hudební dílnou 
mladých (8) a Benefičním koncertem pro Zálezlice (6). 
Ne jinak tomu bylo i v případě tipů na kulturní osobnost roku. V návrzích jasně dominovala tato 
jména: P. Záruba (11), H. Maierová (10), L. Grundová a J. Kotek (7). 
A jak vše dopadlo? Cenu Ladislava Petrnouška, kterou udílejí každoročně místní divadelníci, získal 
Jiří Koucký a všechny loutkářské soubory ve městě, turnovskou osobností roku 2002 se stal 
muzikant Jaroslav Kotek a Turnovskou pecku 2002 za uspořádání Neformálního jazzového 
festivalu obdrželi pořadatelé, kterými byli Lédl jazz kvintet a Kulturní centrum Turnov.

* Třetí březnový víkend se konal v pořadí XIII. ročník loutkářské přehlídky TURNOVSKÝ 
DRAHOKAM. Jde o regionální postupovou přehlídku pro Liberecký kraj na národní přehlídku. 
Přehlídku pořádá místní soubor Na židli, do Turnova přijeli amatérští loutkáři nejen z našeho kraje. 
Všechny soubory soutěžily o putovní cenu, TURNOVSKÝ DRAHOKAM, o které rozhodli dětští 
návštěvníci, vystoupení ale hodnotila také porota odborná, která vydávala doporučení na celostátní 
přehlídku LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM. 
Mezi vystupujícími byly tyto soubory: L.S. Ještěd Český Dub, L.S. Popelka Lomnice n. P., L.S. 
BOĎI Jaroměř, L.D. Spojáček Liberec, L.S. Na židli Turnov, Kolektiv Čmukaři Turnov,
Kabákriti Turnov, ZUŠ Chlumec n. Cidl., DS Bozděch a LD Martínek Libáň, S.L. Vozichet 
Jablonec n. N. a Divadýlko Matýsek N. Bor.



Přímý postup na Loutkářskou Chrudim rozhodnutím poroty "vybojoval" soubor BOĎI Jaroměř, 
porota též doporučila místní Čmukaře a soubor ze ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou. Putovní cenu 
Turnovský drahokam získali turnovští Kabákriti a BOĎI Jaroměř.

* "ČTVRTSTOLETÍ NA ŽIDLI" byl název výstavy, která byla instalována v divadelní galerii. 
Tematicky zaměřená výstava k 25. výročí založení oblíbeného turnovského loutkářského souboru 
dokumentovala vývoj tohoto tělesa v uspořádání podle objektů, které soubor postupně obýval (od 
prvorepublikové budovy kabaretu pod zastávkou ČD, přes Střelnici po současné Středisko volného 
času v Husově ulici).

* V rámci Veletrhu dětské knihy LIBEREC 2003 se v Turnově konala řada doprovodných akcí. 
Nejprve se 3. března představilo Nakladatelství Amulet, 4. března byla beseda s ilustrátorkou 
Denisou Wagnerovou, 5. březen patřil hendikepovaným klientům Fokusu ad.     

* Vernisáží byla 6. března ve výstavním sále muzea zahájena prezentace Markéty Urbanové a Jiřího 
Urbana (otce a dcery). Markéta Urbanová je další z mladých turnovských výtvarníků, které 
muzeum představilo veřejnosti. Podobně jako P. Holas a V. Véla, kteří v turnovském muzeu 
vystavovali před rokem, je i Markéta žačkou prof. Berana v ateliéru klasických malířských technik 
na pražské AVU. Návštěvníci viděli bravurně malovaná rozměrná figurální plátna odkrývající 
fantazii mladé malířky a její osobitý vztah ke světu. Jiří Urban je hlavně známým šperkařem, 
přestože obrazy a kresby tvoří již dlouho neodmyslitelnou součást jeho výstav. V posledních letech 
absolvoval několik zahraničních krajinářských plenérů. 

* V neděli 8. března se v městském kině konalo oblastní kolo festivalu mateřských škol 
TURNOVSKÁ MATEŘINKA. Svá vystoupení tu měly mateřské školy z Turnova a nejbližšího 
okolí (Chutnovka, Příšovice ad.).

* V pátek 14. a sobotu 15. března se konal hudební jazzový festival TURNOVSKÉ JAZZOVÉ 
HODY. Dvoudenní setkání připravili Turnovský Big Band a Jazz Kvintet Turnov. Jako první se 
představili JAZZ DANCE z Mnichovo Hradiště, druzí zahráli J.A.zz V.I.P. z Turnova. Zlatým 
hřebem prvního festivalového večera bylo vystoupení YVONNE SANCHEZ & ROBERT 
BALZAR TRIO z Prahy. Zpěvačka Yvonne Sanchez je dcerou polské matky a kubánského otce, již 
několik let žije a tvoří v České republice, patří k evropské špičce jazzového vokálu. V sobotu 
zahráli nejdříve domácí JAZZ KVINTET TURNOV, následovaní THE SWINGS z Prahy (pánské 
vokální kvarteto nabízející vokální mainstreamový jazzový projev inspirovaný zejména tzv. zlatou 
érou swingu). Tou správnou swingovou tečkou za "hodováním" bylo vystoupení TURNOVSKÉHO 
BIG BANDU. Přehlídka se konala v sále SUPŠ ve Skálově ulici.

* Ve středu 19. března se v rámci 494. Turnovského hudebního večera konalo v divadle vystoupení 
souboru  DAMA DAMA. Aktéry jsou členové Státní filharmonie Brno, kteří používají na svých 
koncertech přes 200 různých nástrojů - různé druhy bubnů, tamtamů, bonga, conga, xylofon, 
vibrafon, zvony, gongy činely a mnoho dalších, byli milým překvapením loňského Pražského jara. 

* V pátek 28. března proběhl v sále Žluté ponorky Střediska pro volný čas dětí a mládeže již druhý 
ročník okresní divadelní a recitační přehlídky žáků ZŠ, nižších gymnázií a ZUŠ - TURNOVSKÝ 
ŠTĚK. Odborná porota navrhla k postupu do krajského kola v Liberci všechny turnovské účastníky: 
Loutkový soubor Na židli P. Záruby  s představením Hadrfous, soubor SVČDM Kabákriti pod 
vedením Romany Zemenové s představením Lidožroutské pohádky a žáky ZUŠ Turnov s 
představením Pštros na motivy textů J. Préverta, kteří pracují pod vedením Ivy Toušové. V 
libereckém klání, které se konalo 6. dubna v Malém divadle v Liberci, podala početná turnovská 
výprava velmi kvalitní výkon. Ve veliké konkurenci účastníků krajského kola se nakonec prosadily 
oba loutkářské soubory, které porota navrhla do širšího výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna 



do Trutnova.

* Městské kino v březnu mj. hrálo: Novou českou hořkou romanci LESNÍ CHODCI o tom, že je 
možné se zatoulat z cesty vlastního osudu. Dalším specifickým snímkem byli: TAKOVÍ 
NORMÁLNÍ ZABIJÁCI - film je ukázkou temnější stránky amerického konzumního postoje ke 
světu (scénář Q.Tarantino).

DUBEN 2003 * DUBEN 2003 * DUBEN 2003 * DUBEN 2003

* I letos opět vyjely turistické autobusy, na rozdíl od předešlých let ale již o velikonocích! 
Myšlenka zavést pro letní sezonu v našem turistickém regionu autobusovou dopravu zaměřenou na 
turisty s možností přepravy jízdních kol vznikla v Mikroregionu Český ráj v roce 1999. Základem 
byl záměr umožnit návštěvníkům regionu navštívit zajímavá místa Českého ráje a jeho okolí, aniž 
by na delší trasy byly použity osobní vozy, a posílit tak i dopravní obslužnost regionu. V prvním 
roce provozu, v roce 2000, jezdily pouze dvě trasy. V dalších letech byly trasy a území rozšířeny do 
celku mezi městy Turnov, Semily, Jičín, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště s provozem na šesti 
trasách. Zájem o tento druh přepravy se rok od roku zvyšuje.
Nositelem projektu je již od počátku jeho trvání Mikroregion Český ráj. Celý projekt je dílem 
spolupráce s okolními mikroregiony Podkozákovsko, Český ráj Pod Mužským, Kozákov, Podhůří, 
Sdružením Český ráj a jednotlivými obcemi a městy zúčastněnými v projektu. V letošním roce 
jejich počet překročil číslo 30. Na finančním zajištění provozu v letošním roce se podílí i krajské 
úřady dotčeného území, a to Liberecký, Královéhradecký a Středočeský kraj a na propagačních 
materiálech též program Phare.
Autobusy jsou sezonní, jejich provoz je od června do konce srpna. 
Novinkou roku 2003 byl časový posun zahájení provozu páteřní linky (červené), která začínala 
jezdit již o velikonočním víkendu, tj. 19. dubna, a její provoz byl ukončen až 28. září!
Mapy tras a jízdní řády byly k dispozici od konce března na plakátech a informačních střediscích 
Českého ráje a okolí. Se zahájením provozu byly také k dispozici turistické noviny s podrobnějším 
popisem tras, otvíracími dobami muzeí, galerií, hradů a zámků, s kalendářem kulturních a 
sportovních akcí v regionu na celou sezonu a dalšími informacemi a doporučeními pro příjemné 
strávení volného času v Českém ráji a jeho okolí. 

* V pondělí 14. dubna poprvé naše město navštívil nový starosta polského Jaworu Artur Urbański. 
Provázela ho zejména místostarostka Hana Maierová.

* Od poloviny dubna platilo ve Skálově ulici avizované dopravní opatření, kdy zásobování obchodů 
je povoleno ve všední dny ráno do 7 hod., resp. odpoledne po 17 hod. Do života nevstoupilo ani 
předchozí rozhodnutí rady města, a sice, že parkování autobusů návštěvníků muzea je ponecháno 
přímo před budovou, protože nesouhlasem orgánů policie bylo parkovací místo přemístěno 
podstatně dál ve směru k základní škole (rada města původně toto řešení navrhla, po zásadním 
nesouhlasu vedení muzea však své rozhodnutí revokovala, policie ale trvala na svém…). 
Parkoviště před muzeem je nově vyhrazeno klientům městského úřadu. 

* Zastupitelé města na svém březnovém zasedání schválili převod majetku AC Turnov na město. 
Nebyl to jednoduchý schvalovací proces, když se vzrušeně diskutovalo hlavně o tom, co je pro 
město důležitější - kultura nebo sport -, resp. jestli mají mít republikově veleúspěšní atleti lepší 
podmínky než ostatní apod. A po atletech přišli fotbalisté. I jim zajištění provozu a financí na 
činnost mírně přerostlo přes hlavu, když je navíc areál díky špatnému hospodaření minulých 
činovníků v konkurzu. O hřiště a zázemí měly zájem prvoligové kluby v okolí, nakonec však 
mužstvo Jablonce tu chce pouze trénovat a platit řádný nájem. A tak jediným zájemcem, který mohl 



chátrající areál ještě nedávno druholigového klubu zachránit, bylo Město Turnov. Pravdou je, že do 
té doby už stejně platilo většinu provozních nákladů.
Částka za převod byla ve výši rovných dvou milionů korun (pouze hlavní stadion s přilehlým 
hřištěm). Zastupitelé na svém dubnovém zasedání záměr schválili, fotbalový areál patří městu.

* Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, vyhlásil pro Turnov a okolí místní anketu "Strom 
roku 2003". Občané prostřednictvím ankety měli možnost vyjádřit svůj vztah ke stromům a 
představit "svůj" nejkrásnější strom. Došlé příspěvky byly vyhodnoceny 22. dubna s tím, že 
odborná komise vyhlásila "Stromem roku 2003" TATOBITSKOU LÍPU. Stáří této lípy se odhaduje 
na 800 let a svou mohutností je dominantou obce a její stáří ji řadí mezi nejstarší stromy České 
republiky. Obvod kmene je 9 m a do dutiny stromu se vejde jedenáct dospělých lidí!

* Po uplynutí prvního čtvrtletí roku byly zhodnoceny první zkušenosti z fungování nové vyhlášky o 
likvidaci komunálního odpadu. Po prvním sečtení výsledků vzaly za své obavy všech zasvěcených 
odborníků, že nová vyhláška znamená konec třídění. Třídí se více a jasně se ukázalo, že pokud 
občan dostane příležitost třídit, využije ji, bez ohledu na předplacenou popelnici, do které lze 
všechno odhodit. Ukázalo se, že většina turnovské veřejnosti cítí odpovědnost k životnímu prostředí 
a je ochotna pro jeho zlepšení něco vykonat. V porovnání se stejným obdobím minulého roku stoupl 
sběr druhotných surovin (papír, tetra pak, sklo, plasty a kovy) na 89,5 t, zatímco rok před tím to 
bylo celkem 65,6 t.
Nejvíce se na množství vytříděných druhotných surovin podílel sběr ze sběrných hnízd 
rozmístěných po městě. Zhruba stejné množství jako v předchozím roce se nasbíralo na sběrných 
dvorech a celkem nepatrné množství druhotných surovin bylo získáno motivačním příspěvkem, 
přesněji vyplácením peněžní částky za výše uvedené komodity. Tuto možnost za první čtvrtletí 
využilo 54 občanů, kterým bylo vyplaceno 1 850 Kč.

* V této souvislosti jsou také důležité statistické údaje o tom, kolik občanů Turnova se přihlásilo a 
popř. zaplatilo poplatky za likvidaci komunálního odpadu podle nové vyhlášky v řádném termínu. 
Podle informací odboru životního prostředí MěÚ k 2. dubnu 2003 to bylo celkem 13 461 osob, 
když 600 občanů se sice přihlásilo, ale nezaplatilo. Celkem 1 220 obyvatel města se přihlásit 
nenamáhalo vůbec. Vybráno bylo zatím 4 384 tis. Kč (někteří občané zvolili pololetní platbu).

* Sympatická oslava se uskutečnila ve středu 30. dubna v Domově důchodců Pohoda v ulici 28. 
října. Díky pochopení zdejších firem a podnikatelů tu bylo slavnostně předáno nové dodávkové 
auto do užívání dětskému stacionáři, Fokusu a také obyvatelům domova důchodců.

KULTURA V DUBNU 2003 * KULTURA V DUBNU 2003 * KULTURA V DUBNU 2003 *

* V úterý 1. dubna se v divadle uskutečnil další ročník soutěže IDEÁLNÍ MISÁK, který je pořádán 
pro chlapeckou a mužskou část studentstva Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov. Jde o 
recesistickou soutěž plnou netradičních disciplín v neobvyklých převlecích. 

* Pět let spolupracuje Městská knihovna Antonína Marka v Turnově s Občanským sdružením Fokus 
a na základě této spolupráce vznikl projekt "Trochu jinak, ale spolu". Třetím rokem se také 
knihovna a Fokus zúčastňují festivalu "Patříme k sobě", který organizuje Podkrkonošská společnost 
přátel dětí zdravotně postižených v Semilech. 
Začátkem dubna (9. 4. - 11. 4.) proběhl 6. ročník tohoto festivalu. Jeho cílem je ukázat, co všechno 
postižení dokáží, když se jim dá příležitost, ale hlavně pokora, láska a trpělivost. 
Část přehlídky proběhla také v turnovském divadle, kde v pátek 11. dubna mj. "herci" Fokusu 
sehráli nově nastudovanou Tkalcovskou pohádku z knihy Marie Kubátové Pohádky Krkonoš. Na 
diváky čekal opravdu bohatý program v podání tanečníků, herců a zpěváků z různých ústavů 
sociální péče a stacionářů.



* V pátek 4. dubna se v divadle uskutečnilo oblastní kolo přehlídky kapel (ZAHRADA KAPEL) 
pro Liberecký kraj, pro vybrané účastníky s postupem do dalších klání, jehož vrcholem je 
vystoupení na celostátním folkovém festivalu Zahrada v Náměšti na Hané.
O den později na stejném místě proběhlo České semifinále písničkářů (ZAHRADA PÍSNIČKÁŘŮ) 
s postupem do semifinále v Kuřimi a finále v Náměšti.
Prestižní akci pořádá ve spolupráci s hlavním pořadatelem, časopisem Folk & Country, Kulturní 
centrum Turnov. Místní mohou mít radost, že mezi 16 kapelami (Liberecký kraj) a 18 písničkáři 
(český výběr) nejenže Turnováci nezapadli, ale přímo zazářili! Asi "služebně" nejmladší turnovská 
formace BASAMA S FOUSAMA porotce přímo uchvátila a roztančila, její šance na vystoupení na 
některém z letních festivalů se blíží jistotě. V silné konkurenci písničkářů se dokázala prosadit také 
MAGDA BROŽKOVÁ, která se dostala do magické osmičky doporučených pro národní finále v 
Kuřimi. 

* Od 10. dubna byla v Muzeu Českého ráje v Turnově výstava, která dokumentovala padesátiletou 
tradici výroby granátových šperků v družstvu Granát Turnov. Expozice seznámila návštěvníky se 
složitou cestou, kterou drahý kámen urazí z naleziště až na pulty zlatnických obchodů. Granáty 
družstvo těží z nevzhledné " hlíny" v Českém středohoří i v Podkrkonoší. Po vytřídění a další 
přípravě se kámen dostane ke zpracování na brusičských strojích v Turnově. Vybroušené kameny 
pokračují ve své pouti dál na stoly zlatníků. Vynikající práce českých mistrů a zkušenosti z výroby 
granátových šperků v družstvu Granát Turnov dávají šperkům s českými granáty pečeť zboží 
nejlepší kvality. Výsledky se odrazily i v nových kolekcích šperků, které se snaží postihnout celou 
šíři motivů a vzorů, s replikami granátových šperků např. ve stylu secese či art deco počínaje a 
konče ryze současným designem ze šperkařských symposií pořádaných družstvem.
Granátové šperky v podobě, jak je známe dnes, se vyvíjely dlouhá staletí. Český granát si své místo 
mezi drahými kameny získával jen pomalu. Velkých, unikátních kusů se našlo jen málo, většinou 
jde o malá červená zrnka velikosti 3 - 5 milimetrů. Tyto "slzy panny Marie", jak se jim také říká, 
byly dlouho jen ozdobným kamínkem venkovského obyvatelstva. Až do 16. století nemáme žádné 
písemné zprávy o použití českých granátů, byť některé starší šperky je již obsahují (rozety z 11. 
století, zlatý kříž s rubíny a granáty Otakara II. ze 13. století ad.). V době rudolfínské se české 
granáty osazovaly například na řezané nádoby z křišťálu, v období baroka se s těmito kameny 
objevují předměty liturgické, ale i třeba příbory nebo psací soupravy. Skutečný rozvoj toto odvětví 
zažilo ve druhé polovině 18. století. Výsadní právo na broušení těchto kamenů dostalo město Světlá 
nad Sázavou, později se granáty začaly brousit v Praze a na Turnovsku.
Český granát bývá označován za kámen skupinový, jeho hlavní účinek je ve sdružování do větších 
ploch (patrně nejkrásnější granátový šperk pochází z roku 1820, jde o soupravu šperků Ulriky von 
Levetzow a obsahuje celkem 458 českých granátů). Až do konce 19. století byl zaznamenán 
nebývalý rozvoj granátových šperků, když v posledním desetiletí tohoto století došlo k útlumu 
výroby a teprve až druhá čtvrtina 20. století přinesla výrazné snahy o oživení. Ty však překazila II. 
světová válka.
V roce 1947 vzniklo v Praze družstvo Soluna, do kterého postupně vstoupily též mimopražští 
šperkaři. V roce 1949 prezentoval podíl granátových šperků v celkové výrobě družstva 15 procent. 
Začátkem 50. let v čele Soluny stanul František Valeš z Turnova. V roce 1951 byla do Soluny 
převedena výroba granátových šperků z Rovenska pod Troskami, o rok později také strojní broušení 
granátů z Turnova, v roce 1953 bylo družstvo doplněno o další odvětví, a to vlastní těžbu granátů v 
Českém středohoří u Podsedic. Vzhledem k tomu, že většina aktivit družstva se již tehdy odehrávala 
mimo hlavní město, bylo rozhodnuto o změně hlavního sídla. 1. ledna 1953 vzniklo Družstvo 
umělecké výroby Granát Turnov, v letech 1956 - 59 probíhala výstavba nového závodu na Výšince, 
kam byla posléze soustředěna výroba z malý dílen ve městě. V roce 1961 bylo s Granátem sloučeno 
také družstvo Precious. Následující desetiletí byl turnovský Granát monopolním výrobcem 
granátových šperků a zároveň hlavním brusírenským závodem pro zpracování přírodních a 
syntetických šperkových kamenů. V roce 1992 se družstvo transformovalo na družstvo vlastníků a v 



současné době zde pracuje zhruba 500 lidí - od pracovníků v těžbě suroviny, přes brusiče až po 
prodavače devíti specializovaných obchodů, roztroušených na celém území republiky. Od roku 
2000 je družstvo také jediným vlastníkem a provozovatelem dolů na těžbu českých granátů. 
Nosným programem DÚV Granát je především tradiční výroba šperků s českými granáty, v nabídce 
je též široký sortiment zlatých a stříbrných šperků, doplněných přírodními nebo syntetickými 
kameny. Své zboží vyváží zhruba do 30 zemí světa. (Zdroj: publikace "Mineralogický symbol Čech 
- český granát" autorů Boušky a Turnovce, nakladatelství Drahokam 1996 a další texty z archivu 
DUV Granát.)
Český granátový šperk získával úspěchy na řadě světových i specializovaných výstav, například v 
Praze roku 1829, 1831, 1867, 1891, 1906 , 1908, v Paříži 1867, 1878, 1900, ve Vídni 1873, v 
Barceloně 1888 a v Londýně 1906. V období konjunktury po II. světové válce se dostavily 
významné úspěchy na výstavách v Praze, ale také na celosvětových v Bruselu (Grand Prixe 1957), 
Montrealu (1967) a Ósace (1970). Poslední významné ocenění je domácí, když se družstvo umístilo 
ve své kategorii mezi stem nejlepších v zemi (1999). Podnik pořádá šperkařská sympozia a 
provozuje vlastní galerii na náměstí Českého ráje v Turnově. 
V současnosti tu kromě výše zmíněné ceny Český slavík vytváří artefakty ještě těchto prestižních 
celorepublikových ocenění: Manažer roku, Nejlepší podnikatelka roku a Cyklista roku. Nedávno tu 
vytvořili originální insignie VŠ Pedagogické v Hradci Králové.

* Tradiční Velikonoce na Dlaskově statku proběhly v sobotu 19. dubna. Vystoupil tu folklórní 
soubor z Chorvatska, do Jizery byla vynesena Morena. Pro zhruba šest stovek příchozích byl 
připraven velikonoční trh, bohatý kulturní program, děti mohly barvit vajíčka, uplést pomlázku 
nebo si vyzkoušet vytvořit ozdoby z Vizovického těsta.
V kulturním programu, nazvaném MALOVANÉ  VELIKONOCE, vystoupil soubor "Kud mate 
balota" z chorvatského města Rakalj, místní loutkářský soubor Na židli sehrál představení 
Hadrfous, zazněla též velikonoční pohádka v podání Evy Kordové a Aleše Resslera. Závěr patřil 
kapele Kurýr Jiřího Laimera z Jablonce nad Nisou (bývalý člen skupiny VOLUPSIJE). Celodenní 
program doplnil prodej kožedělného a velikonočního zboží a předvádění kožedělných technik. Celý 
den byl též spojen se soutěžemi pro malé i velké diváky. 

* Jarní komponovaný program měla WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA v Hruborohozecké 
ulici: V pondělí 7. dubna se tu uskutečnilo "Vynášení Moreny", 14. dubna setkání maminek nad 
prací a rozhovory ("Vyrábíme a šijeme pro děti"), ve středu 16. dubna tu byla "Velikonoční 
slavnost" a 23. dubna "Den otevřených dveří".

* V pondělí 14. dubna v zaplněném městském kině proběhlo setkání s Michalem Suchánkem a 
Richardem Genzerem. Šlo o volnou show bavičů pořadu TELE-TELE TV NOVA (historky, 
legrácky, písničky, tanečky). Přátelské setkání s nejpopulárnější současnou komickou dvojicí 
moderoval Michal Herzán.

* Na sobotu 26. dubna připravilo Turnovské divadelní studio na premiéru hry ROMEO A JULIE - 
příběh Monteka a Kapuletové. Parafráze tohoto příběhu se za 400 let objevily v literatuře snad 
tisíckrát. Téma velké lásky na pozadí velké nenávisti provokuje stále a asi bude provokovat na věky. 
Soubor složený ze studentů a absolventů turnovského gymnázia uvedl další z mnoha pohledů na 
staroslavné téma. V hlavních rolích se představili: Hana Šilarová a Dan Zábranský. Dále hráli - Jiří 
Kolovratník, Jiří Bagr Vlasák, Jiří Kadlec, Štěpán Jakubík, Michal Samir, Marta Pavézová, Kateřina 
Konečná, Anežka Konečná, Stáňa Janusová.

* Tradiční čarodějnický rej plný soutěží a her se konal 30. dubna v okolí hvězdárny na Vrchhůře. 
Pořadatelem je Středisko pro volný čas dětí a mládeže, na které byl objekt hvězdárny nedávno 
převeden.



* Městské kino mj. hrálo v dubnu: Historický velkofilm QUO VADIS (premiéra, koprodukce 
Polska a USA). Jde o milostný příběh příslušníka římské patricijské rodiny Marka Vinicia a 
křesťanky Lygie za vlády císaře Nerona podle románu Henryka Sienkiewitze. Dále to byl druhý díl 
tolkienovské trilogie PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE a úspěšný český film PUPENDO - hořká 
komedie, inspirovaná povídkami Petra Šabacha o lidech, kteří vylezli z pelíšků a nezapomněli, že si 
musíme pomáhat, v hlavní roli s Bolkem Polívkou a Jaroslavem Duškem.

KVĚTEN 2003 * KVĚTEN 2003 * KVĚTEN 2003 * KVĚTEN

* Majáles uspořádali v ulicích Turnova studenti zdejší Střední umělecko průmyslové školy na 1. 
máje, druhý den potom ještě rockovou přehlídku v atriu muzea. První květnový den průvod vyrazil 
ve 12 hod. od budovy školy, prošel městem a poté následovalo odpoledne plné her pro děti v parku 
u SUPŠ. Druhý den odpoledne se potom konal v atriu muzea festival nekomerční muziky.

* Důstojné byly květnové oslavy výročí konce II. světové války. Ve středu 7. května dopoledne 
místní občané vzpomenuli výročí ukončení II. světové války u pomníku ve Skálově ulici. Kromě 
starosty města tu promluvil také Sergej Solovjev z Konfederace politických vězňů. 
Před tím, v pátek 2. května 2003, byla v nejvyšším patře Muzea Českého ráje v Turnově otevřena 
výstava fotografií nazvaná Židovské památky v Čechách, zachycující tento zcela specifický úsek 
naší historie v období jednoho roku. Autoři fotografií, Mgr. Blanka Rozkošná ze Správy budov a 
hřbitovů pražské židovské obce, a Bc. Pavel Jakubec ze Státního okresního archivu Semily, poskytli 
návštěvníkům prostřednictvím dvou stovek vybraných fotografií exkurs po židovských hřbitovech, 
synagogách a ghettech Čech tak, jak je zachytili na svých cestách v roce 2002, ze kterých vzniklo 
na osm tisíc snímků. Páteří výstavy byly panely se studentskými pracemi projektu Zmizelí sousedé, 
který se věnuje židovským obcím a rodinám ve vzpomínkách pamětníků na židovské spoluobčany. 
Projekt Zmizelých sousedů je zaměřen na celou Českou republiku, zastoupení v něm má též 
Turnovsko.

* V souvislosti s rušením okresních úřadů v závěru roku 2002 došlo mj. ke změnám kolem 
zdravotní pomoci občanům. V prvé řadě termín "Lékařská služba první pomoci" (LSPP) zmizel a 
nahradil ho výraz "Akutní ambulantní péče". Charakter poskytované služby se ale příliš nezměnil. 
Tato služba je jakýsi předstupeň nemocniční péče a je určena zejména pro případy akutní potřeby 
lékařského ošetření tam, kde se nejedná o bezprostřední ohrožení života. Jedná se o ambulantní 
službu, která ale není určena jako návštěvní. Problémy s financováním vyřešilo svým usnesením z 
konce dubna zastupitelstvo Libereckého kraje, když rozhodlo, že akutní zdravotní péči bude 
zajišťovat pro spád katastrálního území příslušného pověřeného města příslušná nemocnice. Podle 
počtu obyvatel bude provedena úhrada za tyto služby, a to částkou 60 Kč na osobu ročně. Peníze 
určené pro bývalý semilský okres se tak dělí na tři částky, které obdrží nemocnice v Turnově, 
Jilemnici a Semilech. 
Smlouva mezi Libereckým krajem a Městskou nemocnicí Turnov o poskytování akutní ambulantní 
péče byla podepsána s účinností od 1. května 2003. Podle této smlouvy se Městská nemocnice 
Turnov zavazuje poskytovat akutní zdravotní péči v pracovních dnech od 17 do 22 hodin, v sobotu, 
neděli a o svátcích v době od 08 do 22 hodin. 

* VÍTE CO NÁS ČEKÁ V EU? To byl název diskusního setkání s občany, které proběhlo v sobotu 
3. května v sále Střední umělecko průmyslové školy. Hlavní aktér besedy, JUDr. Pavel Telička, 
velvyslanec Stálé mise ČR při evropských společenstvích v Bruselu, dorazil do Turnova vlastním 
autem přímo z 960 kilometrů vzdáleného belgického hlavního města! Kromě něho přijela ještě 
zástupkyně ministerstva zahraničí, místo avizované Chantal Poullain herečka Eva Holubová, za 
řečnickým stolem byla ještě zástupkyně hejtmana Libereckého kraje Eva Bartoňová a zdejší 



místostarostka Hana Maierová. Sál SUPŠ byl k velkému překvapení v pozdním sobotním odpoledni 
velmi slušně zaplněn, a tak počáteční obava, že řečníci budou v převaze, byla mylná. Setkání 
moderovala další česká mediální hvězda, herec Jan Kraus. 
Na dotazy občanů odpovídal hlavně "pan Evropa" Telička, jednoznačně proto, že je to v současnosti 
v otázkách unie jeden z nejzasvěcenějších Čechů. Na ostatní zbylo jen několik obligátních vět.
Dotazy z pléna: 
- Zmizí z Česka po vstupu do Unie ono pověstné švejkování? A podaří se nám vymýtit tunelování? 
Telička: Spolu se vstupem do EU budeme nuceni převzít také právní řád společenství, tedy také léty 
v praxi zaběhlé normy. Bude záležet jen na nás samých, jak s tím naložíme a rychle se s tím 
vypořádáme. Nemyslím si ale, že tyto nešvary skončí 1. května 2004 (myšlen případný vstup do 
EU).
- Prý budeme moci na úřadech v ostatních zemích unie mluvit česky… Odpověď: Ano, i čeština 
bude po našem vstupu jedním z oficiálních jazyků unie, nepočítejte ale s tím, že všechny úřady v 
zahraničí budou mít pracovníka hovořícího česky. Spíš jde o to, že bude zajištěno tlumočení, 
například po telefonu ad.
- Nebudeme jako malá země v EU příliš bezvýznamní? Telička: Podívejte se například do Irska 
nebo Řecka. To jsou země, které na vstupu určitě vydělaly, zvedla se tam životní úroveň, státy jsou 
bohatší. Samozřejmě se budeme muset pořádně otáčet, budeme muset umět navrhovat a prosazovat 
své návrhy, hledat kompromisní řešení. V unii budeme určitě silnější a vlivnější zemí než 
kdybychom stáli mimo ni, uvnitř totiž váha menších zemí roste. Opět tedy bude především záležet 
na nás samých, jak v nové situaci obstojíme.
- Kdybychom nyní do EU nevstoupili, nevyjednali bychom potom lepší podmínky? Telička: Mohu 
vám se stoprocentní jistotou říci, že když do EU nyní nevstoupíme, lepší podmínky již 
nevyjednáme. Navíc v roce 2007 nejspíš do unie vstoupí Bulhaři a Rumuni, naše další šance by byla 
až někde okolo roku 2010.
- O co hůř se budeme mít, když referendum dopadne proti vstupu naší země do EU?
Odpověď: Jistě se nestane žádná tragédie, ale život v naší zemi se změní na život země na malém 
ostrůvku, ležícím mimo společenství. A život na ostrově je vždy závislý na vlivu pevniny… V 
případě našeho nepřistoupení bude omezen pohyb zboží a osob, bude tu hrozba antidumpingových 
opatření, někteří investoři raději odejdou na Slovensko, které do EU vstoupí apod. Naše země bude 
ale dál existovat, bude dělat vlastní politiku, mít vlastní měnu…

* Blížící se referendum o vstupu naší země do Evropské unie a život v EU samotný zajímavým 
způsobem zpracovávali žáci ZŠ v Žižkově ulici. Na škole proběhl projekt EVROPSKÁ UNIE A 
ČESKÁ REPUBLIKA, kterého se zúčastnily všechny třídy druhého stupně. Žáci 6. - 7. tříd 
shromažďovali údaje o Evropské unii (historie vzniku, památky, gastronomie, osobnosti ad.). Žáci 
8. - 9. tříd srovnávali ČR a jednotlivé státy EU, zjišťovali výhody a nevýhody vstupu naší země do 
EU, a to vše v jednotlivých oblastech (průmysl, obchod, životní prostředí, školství). Úkolem první 
části projektu bylo vytvořit plakát, ve druhé části žáci prezentovali svá zjištění formou scének, 
vyprávění či písniček. Nejlepší výkony mohla zhlédnout veřejnost koncem května.

* V sobotu 3. května pořádala Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj v Turnově s Českou 
společností ornitologickou tradiční jarní akci "Vítání ptačího zpěvu".  
Společnou ranní procházku na okraji města i tentokrát vedl zoolog a ornitolog Správy CHKO dr. 
Zdeněk Mrkáček. Sraz byl v 6 hodin ráno v altánu v Rývových sadech v blízkosti penzionu v 
Žižkově ulici.

* Na prahu nové turistické sezony bylo zaznamenáno několik novinek. K dispozici je nový 
propagační materiál Hrady a zámky Českého ráje (ve třech jazykových mutacích). Byla vydána 
turistická známka města Turnova s motivem Mariánského kostela, nová pohlednice - puzzle, 
kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí v Českém ráji v roce 2003, informační 
dvojjazyčná mapa Turnova a nejbližšího okolí. Dále byl vydán trojjazyčný leták městského 



informačního střediska (MIS) a leták, zvoucí k návštěvě turnovských kostelů. V prodeji byly noviny 
Český ráj 2003, ve kterých jsou uvedeny jízdní řády všech šesti provozovaných linek turistických 
autobusů, zajímavosti Českého ráje, možnosti rekreačního vyžití, přehled kulturních, společenských 
a sportovních akcí a další nezbytné informace. Jako novinka byla připravena tzv. "slevová 
pohlednice" - jde o systém kuponů, které z "mateřské" pohlednice lze na různých místech odtrhnout 
a čerpat slevy. A tak za 20 Kč, což je cena pohlednice, mohou turisté čerpat slevy celkem na osmi 
místech (od restaurace v Sedmihorkách, po Hrubý Rohozec nebo prodejnu Granátu). Ke každé 
pohlednici ještě zájemci dostanou leták s mapkou, na které jsou vyznačena právě ona slevová místa. 
V budoucnu by tento systém měl být rozšířen na celý Český ráj, zapojeny by mohly být nejen hrady 
a zámky, ale hlavně privátní poskytovatelé různých služeb.
Městské informační středisko na náměstí Českého ráje bylo otevřeno po - pá 8 - 18, so 9 - 16, ne 9 - 
14 hod.,  Informační středisko na nádraží ČD - po - pá 7.15 - 11.30, 12 - 16.30, 17 - 18.15, ne 7.45 - 
11.30, 12 - 16.30, 17 - 19.30 hod.

* V první polovině května panoval čilý stavební ruch v místě, kde stávala Střelnice. Ta zmizela z 
povrchu zemského už skoro před rokem, nyní zmizel další, zde stojící dům U raka. Naposledy 
posloužil v první polovině devadesátých let minulého století jako budova městského úřadu, sídlily 
tu také soukromé firmy, resp. již zdevastovaná stavba čekala na svůj předem napsaný osud. V rámci 
přestavby Střelnice a výstavby smuteční síně tu pro ní nebylo místo. Rozhodnutí o demolici nebylo 
změněno ani při dobře známých komplikacích, kdy je ohrožena samotná výstavba kulturního domu. 
Objekt u Raka byl tedy zbourán (demolice přišla na 185 tisíc Kč). V prostoru za tímto bývalým 
domem vznikne do konce srpna nové parkoviště se 72 stáními, budou tu také dvě nové příjezdové 
cesty ke garážím a řádný příjezd ke smuteční síni. Parkoviště přijde na více než pět milionů z 
městského rozpočtu, nepůjde tedy o žádné provizorium, ale o konečné řešení, tj. asfaltový povrch, 
obrubníky ad. Na místě bývalé Střelnice bude dnešní jáma zavezena zeminou, zarovnána a bude tu 
vyset nový trávník. 

* O návrhu zřízení umělých vodních ploch v Dolánkách, které by kromě estetického prvku byly k 
dispozici i na koupání (ale jen na vlastní nebezpečí), jednala rada města v květnu. 
Protože ale kromě plusů má celý záměr také mnoho mínusů, pozastavili radní veškeré činnosti, 
které s tímto záměrem souvisejí až do doby, než se objeví reálný finanční zdroj. A co bylo před 
sezonou v Dolánkách uděláno? I tuto sezonu byl k dispozici bazének pro děti, posekán trávník a 
vylepšen vstup do řeky. 

* V průběhu května měla radnice získat další informace o probíhajícím dědickém řízení po úmrtí B. 
J. Horáčka. Definitivní informace o zastavení finančních toků směrem k nadaci dosud nepadla, resp. 
víme, že by nadace měla dostávat asi 40 tisíc Euro ročně zejména na pokračování udílení cen 
Praemium Bohemiae. Ohledně sportoviště v Maškově zahradě se na přelomu května a června sešla 
odborná komise, která diskutovala o hledání nejvhodnějšího řešení, resp. nástin toho, co by na 
pozemku vlastně mělo být, až po úpravu některé ze známých studií areálu.

* Provizorní parkoviště, lépe řečeno tankodrom na Koňském trhu, bylo rozsáhle rekonstruováno. Za 
pět milionů korun z městského rozpočtu tu byl položen nový povrch, včetně nové kanalizace a 
rozvodů vody. Doba výstavby byla deset týdnů, hotovo bylo v polovině července. Pro 33 stání pro 
osobní auta tu fungují parkovací automaty. 

* Vzdělávací centrum Turnov, to je název nové střední školy, resp. obecně prospěšné společnosti 
(zakladatelem je Město Turnov), která bude na území našeho města působit od ledna 2004. Sídlo 
bude mít na gymnázium a využívat bude kapacity hmotné (prostory a vybavení) a myšlenkové 
(učitelé) všech zdejších středních škol. Studenti se budou rekrutovat z řad dospělých, budou se tu 
pořádat rekvalifikační kurzy, probíhat tu bude další, doplňkové vzdělávání, jazykové kurzy, 
univerzita třetího věku, odborné přednášky ad.



* Ve čtvrtek 15. května dopoledne se na zdejším nádraží Českých drah uskutečnila kolaudace první 
etapy stavby perónních nástupišť. První ostrovní perón stavební firma postavila už vloni na podzim, 
na jaře práce pokračovaly výstavbou nástupiště po celé délce první koleje před staniční budovou. 
Při kolaudaci byly konstatovány pouze drobné nedodělky na podobné akci běžné. Dokončená první 
část přišla na zhruba deset milionů korun. Nyní bude probíhat příprava projektové dokumentace a 
výběrové řízení na etapu druhou. S její realizací je počítáno ještě na podzim 2003. Stávající perónní 
nástupiště bude prodlouženo pro stání rychlíkových souprav a vzadu v dnešním kolejišti vznikne 
ještě nástupiště nové. To bude po celé délce staniční budovy, čímž bude prostor pro cestující, resp. 
osobní přepravu elegantně uzavřen. 
Na rok 2004 ještě zbude výstavba posledního perónu naproti tomu, co již dnes stojí, instalace 
informačního systému pro cestující, osazení nástupišť lavičkami. Ve výhledu je také ještě zastřešení. 
(Ve čtvrtek 29. května se na turnovském nádraží zastavila supermoderní vlaková souprava 
německých drah, která možná už od příštího roku bude pravidelně jezdit na trase Berlín - Liberec a 
výhledově možná i do Českého ráje. Osobně byl na zdejším nádraží přítomen také ministr pro 
místní rozvoj Pavel Němec.)

* Pátý ročník Memoriálu Ludvíka Daňka se uskutečnil v neděli 18. května. Program zahájil ve 12 
hod. skok o tyči žen, dálka žen a koule žen. Slavnostní zahájení mítinku proběhlo ve 14. hod. 
Hlavní memoriálová disciplína, hod diskem, byla zahájena v 15 hodin. Utkali se: pětinásobný mistr 
světa Lars Riedl, nejlepší diskař loňského roku Fazekaš, vítěz Varga, Kövagó, Libor Malina a 
Roman Šebrle. V dalších disciplínách se představily další hvězdy české atletiky - Tomáš Dvořák, 
Lída Formanová, Hamáčková, Štěpán Tesařík, Jirka Mužík, Adam Ptáček a Štěpán Janáček.
I když zhruba v polovině musel být mítink přerušen díky vytrvalému dešti, stovky diváků viděly 
kvalitní atletické výkony. Hlavní závod - hod diskem - vyhrál Maďar Fazekas výkonem 66, 52 m. 
Hlavní hvězdou mítinku byl desetibojař Roman Šebrle.

* Protože autobus jezdící pro supermarket Plus diskont jezdil přetížený, byl schválen příspěvek 
města firmě ČSAD Semily a.s. ve výši 100 tisíc Kč na nákup většího autobusu, který by ten malý, 
jezdící na této městské dopravě úspěšně konkurující lince nahradil. K avizovanému rozšíření 
městských linek dojde na podzim, resp. v zimě 2003 návrh jízdního řádu počítá s rozšířením 
zejména směrem na Malý Rohozec a Ontex, na druhé straně potom směrem na Mašov a Pelešany. 

* Kašna na náměstí měla na jaře opět problémy - prosakovala jí voda. Vinou je patrně nezkušenost 
realizační firmy a špatná technologie. Situaci se na místě snažili vyřešit odborníci, spáry mezi 
kameny nově zatmelili speciálním silikonem. Na stavbu kašny stále platí záruka, a tak oprava 
neprobíhá za financování města. 

* Noc na úterý 20. května byla v městské části Durychov pořádně divoká. Nejdřív se propadla 
silnice v místech, kde v současnosti těžké stavební stroje a tatrovky s pískem vyjíždějí ze stavby 
smuteční síně, resp. Střelnice do Dvořákovy ulice, potom začala u Stebénky hořet v chatové kolonii 
dřevěná chata, ve které hledali útočiště čtyři mladíci. Když místní hasiči vyjeli hasit, co čert nechtěl, 
zapadli nápravou svého auta do zmíněné jámy v silnici. Škoda bude větší než padesát tisíc.
To je ale, bohužel, nepodstatné, protože v hořící chatce, kterou se podařilo záhy uhasit, byl zmařen 
lidský život! Jeden z mladíků uhořel, další dva byli se zraněními převezeni do nemocnice, jeden 
vyvázl bez zranění. 

* Měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska informoval o nálezu Finančního úřadu, který zkoumal využití 
zhruba 80 milionové dotace na stavbu Domova důchodců Pohoda v Turnově, ulici 28. října. Kauza 
byla docela slušně zmedializována celostátními a regionálními sdělovacími prostředky, někteří 
obyvatelé domova možná dostali strach, že se domov bude zavírat, protože město prý bude muset 
celou dotaci vrátit. 



Jak Hlasy zjistily u místostarosty Jaromíra Pekaře, hlavní výtky nálezu Finančního úřadu spočívají 
v terminologii (kolaudace, resp. datum předání stavby). Město, za spolupráce s daňovými poradci a 
právníky, zpracovalo a v termínu odeslalo odpověď, kde je každý z bodů nálezu patřičně vysvětlen 
a rozporován. A co je důležité, stanovisko města podpořil také poskytovatel státní dotace - 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Finančnímu úřadu nezbude než vyjádření města přijmout 
nebo dát celou záležitost k soudu. 

* Rozsáhlou zprávu o archeologickém výzkumu na hradě Valdštejně publikoval v květnu PhDr. Jan 
Prostředník, Ph.D., vedoucí výzkumu, a terénní technik Petr Hartman (oba jsou pracovníky Muzea 
Českého ráje v Turnově). Šlo zejména o přiblížení nového nálezu vytesaného objektu patrně 
zásobnice - lednice na potraviny, která do povědomí návštěvníků hradu vejde nejspíš jako hradní 
hladomorna.
Podle Prostředníka od začátku září do začátku listopadu roku 2002 proběhl na hradě, na druhém 
skalním bloku, záchranný archeologický výzkum objektu vytesaného do skalního podloží. Hradní 
"hladomorna" byla objevena náhodou v rámci dnešní rekonstrukce hlavní budovy hradu, tzv. 
zámečku. 
Tento poslední archeologický průzkum ale nebyl ani zdaleka první. Už v září 1969 na třetím 
skalním bloku v prostoru starého paláce působili pracovníci Severočeského muzea v Liberci V. 
Weber a J. Waldhauser. Jejich výzkum v podobě dvou sond objevil dvě kulturní vrstvy. Mladší, výše 
situovaná uloženina, byla tvořena destrukcí hradby, zuhelnatělými trámy a fragmenty omítek se 
stopami renesančních sgrafit. Keramiku a další artefakty bylo lze datovat do širokého intervalu 14. - 
16. století. Keramiku ze starší vrstvy datovali autoři výzkumu do 70. a 80. let 13. století.
Další výzkumy, zejména v letech osmdesátých minulého století, provedla na hradě M. Cejpová. Její 
sondáže se zaměřily zejména na areál zadního hradu na třetím skalním bloku, kde potvrdila teorie o 
nejstarší části hradu. Výsledky výzkumu teprve budou publikovány.
Povrchové sběry na hradě a výzkum formou dohledu v souvislosti s kabelizací prostoru Pelešany - 
hrad Valdštejn prováděl v letech 1986 až 1988 J. Kosina.
Zásadním pro poznání stavebního vývoje hradu se stalo působení F. Gabriela, P. Macka a O. 
Novosadové, jejichž závěry byly obšírně publikovány. Provedený stavebně historický průzkum 
vyhodnotil soudobé poznání všech stavebních aktivit v dané lokalitě a naznačil nejenom směr 
dalšího výzkumu, ale zejména záchrany hradu!
Od roku 1992 zde Archeologické oddělení Okresního muzea Českého ráje v Turnově provedlo řadu 
záchranných výzkumů, které zasáhly všechny tři skalní bloky. V prosinci 1992 proběhla menší 
záchranná akce v přízemí klasicistního hostince. Pod prkennou podlahou byla tehdy nalezena 
prohliněná vrstva s pískem, maltovou drtí, fragmenty pískovce a keramikou datovanou do 15. a 16. 
století. Po obnažení skalního reliéfu jsme nalezli puklinu uměle upravenou jako základ pro 
dřevěnou stavbu. Z výplně dalších drobných puklin jsme získali několik zlomků keramiky, kterou 
lze datovat do samých počátků hradu ve druhé půli 13. století.
V květnu a červnu 1996 proběhl záchranný výzkum na třetím skalním bloku hradu, v 
jihovýchodním rohu ruiny starého paláce. Výzkum byl vyvolán v důsledku statického zajištění zdi. 
Bylo nalezeno množství průkazných dokladů o historii místa - od nálezů keramiky, po doklady 
stavebních aktivit v průběhu staletí.
V říjnu 1996 jsme provedli záchranný výzkum v prostoru vstupní brány hradu. V souvislosti s 
rekonstrukcí mostu došlo i k sejmutí dlažby v klasicistní bráně. Dle zjištěné situace lze 
předpokládat, že v místě dnešní klasicistní brány stával do poloviny 15. století objekt 
pravděpodobně s obytnou funkcí. Tehdy došlo k úvahám, kde je vlastně historický vstup do hradu. 
Vzhledem k omezenému rozsahu záchranného výzkumu nebylo možné tuto problematiku náležitě 
řešit a tato otázka zůstává dosud nezodpovězena.
Další průzkum probíhal v roce 1998. Šlo o archeologický výzkum formou dohledu, spočívající v 
dokumentaci řezů základového vkopu pro ukotvení nového schodiště na třetím skalním bloku hradu 
a menší výzkum v souvislosti s rekonstrukcí schodů mezi druhým a třetím skalním blokem pod 
kaplí sv. Jana Nepomuckého.



V červenci 2000 byl prováděn obdobný výzkum v souvislosti se sanací severní zdi hradu, na 
podzim 2002 výzkum, při kterém byla objevena výše zmíněná "hladomorna". 
Zkoumaný objekt byl situován na druhém skalním bloku při severním průčelí klasicistní stavby. Na 
povrchu skalního reliéfu se jevil jako 1 oválu o délce 1,9 m. Objekt svou západní polovinou 
zasahoval pod půdorys klasicistní stavby, je tvaru nepravidelného komolého válce s hloubkou 5,4 m 
a maximálním průměrem 3,09 m. Byl vysekán v pískovcové skále, stěny jsou hladké, rozpukané 
puklinami, na severní stěně v hloubce 2,8 - 3,45 m byly nalezeny dochované rytiny v reliéfu. Jedná 
se o osm obrazců, z nichž lze pět identifikovat (šipka, luk se šípem, samostříl, trojzubé vidle?), tři 
obrazce se identifikovat nepodařilo. Po vyhodnocení nálezové situace a konsultaci problematiky s 
PhDr. F. Gabrielem se lze přiklonit k datování rytin do období středověku. Kdo a proč je tam vyryl, 
se už patrně nikdy nedozvíme… 
Jisté tedy je, že jde o objekt středověkého stáří, po úpravě zámečku na výletní restauraci sem byla 
též svedena kanalizace. Dále tu byly nalezeny předměty ze širokého časového horizontu, tedy od 
závěru 13. století až do 1. poloviny 16. století. Na dně byly objeveny dva velké fragmenty 
pískovcového ostění z brány. K postupnému zaplňování došlo po ukončení původní funkce objektu 
v 1. polovině 16. století.
A nyní to nejdůležitější: Funkci objektu nelze spojovat se zásobárnou vody, neboť skalní reliéf je 
značně rozpukán. Pravděpodobnější se jeví, že se jednalo o zásobnici - lednici na potraviny. 
Představa, že by to mohla být hradní hladomorna, tedy opravdu zůstane pouze mýtem či zbožným 
přáním…

KULTURA V KVĚTNU 2003 * KULTURA V KVĚTNU 2003 * KULTURA V KVĚTNU 2003 

* O víkendu 26. a 27. dubna se konalo mistrovství Čech v Chomutově. V juniorské kategorii, která 
se konala v sobotu, měla turnovská Taneční a pohybová škola Mgr. Ilony Šulcové zastoupení ve 
třech disciplínách (z celkového počtu 6). Disko show formace získala 8. místo a jen o jedno 
umístění jí utekl postup na celorepublikové mistrovství. To se naopak povedlo formacím hip hop s 
názvem Software ready a plesové formaci. Obě obsadily konečná 4. místa. Plesová formace si tím 
zajistila postup na mistrovství ČR do Chrudimi, hip hopová formace pak nominaci na World HIP 
HOP Jam do Brna. Nedělní soutěž patřila dětské věkové kategorii. I zde se soutěžilo v 6 kategoriích 
a Turnovští se představili ve třech. Disko show formace s názvem "Prima vařečka" získala 9. místo, 
"Večerníček" si odnesl bronzové medaile a plesová formace "Na dvorečku" zvítězila.
Již 3. května se konalo mistrovství České republiky v plesových choreografiích v Chrudimi. Na toto 
setkání tedy postoupily juniorská i dětská plesové formace. Juniorská reprezentace si oproti přeboru 
Čech polepšila a získala 3. místo. Dětská formace "Na dvorečku" zvítězila a stala se MISTREM 
ČESKÉ REPUBLIKY. Obě formace si navíc zajistily postup na říjnové mistrovství světa, které se 
bude konat v Ústí nad Labem. 

* Ve čtvrtek 1. května se v divadle uskutečnil koncert JAROMÍRA NOHAVICI, jedné z legend 
českého folku.

* Radan Kuchař, trvale žijící na Hrubé Skále, patrně nejznámější a nejúspěšnější československý 
horolezec 50. a 60. let, byl prvním, komu se z "nealpského" Československa podařilo přelézt 
vyhlášené alpské stěny jako jsou severní stěna Eigeru a Matterhornu ad.
Má za sebou také prvovýstupy na Kavkaze, zúčastnil se expedice do Hindúkuše aj. 
Všechny své zážitky z nejtěžších výstupů přenesl neopakovatelným způsobem na papír, a tak se 
jeho kniha Deset velkých stěn stala doslova kultovní záležitostí, která po svém vydání v roce 1963 
ovlivnila v Československu nejednoho horolezce. 
Téměř povinná součást knihovny každého milovníka hor byla v antikvariátech do dnešních dní 
jednou z nejvyhledávanějších knih. Na jaře 2003 tato "bible" horolezců vyšla ve třetím vydání.

* 150 let uplynulo od prvního vydání básnické sbírky balad Kytice od K. J. Erbena. Beseda s Ing. 



arch. Karlem ČERMÁKEM, bibliofilem a sběratelem všech vydání této knihy, a zároveň slavnostní 
zahájení stejnojmenné výstavy se uskutečnily ve středu 7. května v městské knihovně.

* V pořadí 4. ročník soutěže o nejlepšího turnovského zpěváka v kategoriích od předškoláků až do 
18 let - TURNOVSKÝ  KOS - se uskutečnil ve čtvrtek 15. května.
Zúčastnilo se přes 50 dětí. 

* V neděli 18. května byl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MUZEA ČESKÉHO RÁJE. V jeho rámci 
provedl návštěvníky výstavou "Židovské památky v Čechách" její hlavní autor Bc. Pavel Jakubec z 
okresního archivu, příchozí viděli též poetický pořad herečky Táni Fischerové o poselství naděje v 
básních dětí a mladých autorů z terezínského gheta s názvem - K čemu je slunce, když není den?

* V pátek 30. května proběhlo rozloučení s jazzovou sezonou 2002/03 v pořadu PÁNOVÉ, 
KONČÍME! Akce byla zahájena "smutečním" průvodem muzikantů a jejich příznivců, za 
doprovodu dechové hudby DŽEZOVANKA, který vyšel v 17.30 hodin od Maškovky, místa konání 
Jazzových podvečerů, a směřoval do atria muzea. Zde zahráli: Bigband ZUŠ, Turnovský bigband, 
Jazz Kvintet, Lédl Jazz Q, Jazz V.I.P., Jazz Dance, Basama s fousama, Corcovado, Funk 
Corporation. Pořádala Jazzová obec Turnovské bohémy. 

* V sobotu 31. května a neděli 1. června uspořádal Cech brusičů a rytců drahých kamenů České 
republiky se sídlem v Turnově ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou pro výtvarné 
zpracování kovů a kamenů a I. Základní školou ve Skálově ulici PRODEJNÍ VÝSTAVU 
DRAHÝCH KAMENŮ - "TURNOV KÁMEN 2003" - VII. ročník mezinárodní výstavy drahých 
kamenů, minerálů a šperků. Místo konání: Základní škola ve Skálově ulici.

* V sobotu 31. května se uskutečnilo SETKÁNÍ RODÁKŮ MĚSTA TURNOVA.
Slavnostní zahájení bylo v městském divadle v 10 hod. Přítomné přivítal Ing. Milan Hejduk, 
starosta města, vystoupil dívčí pěvecký sbor CARMINA, program pokračoval návštěvou 
Staročeských trhů, osobními setkáními a výlety do okolí města.
Výbor pořádajícího Spolku rodáků a přátel města Turnova rozeslal přes 500 pozvánek těm, kteří 
projevili o tuto akci zájem nebo u nichž se předpokládalo, že se zúčastní. Je mezi nimi i mnoho 
těch, které život odvál z rodného města do míst více či méně vzdálených. Některé z pozvánek tak 
byly odeslány až do USA, Švýcarska, Kanady, Austrálie, Brazílie, Švédska, Anglie a Německa. 
Hodně jich směřovalo do Prahy, kde je dosti početný pražský spolek rodáků, organizující i vlastní 
činnost. 
Na setkání se sešlo asi 160 lidí z různých koutů světa. Nejvzdálenějším účastníkem byl pan Aleš 
Svoboda, který přijel z Kanady. Předsedou spolku je Bohuš Plesl, jednatelem Vladimír Drholec.

* O víkendu 31. května  a 1. června 2003 Spolek přátel MČR a pracovníci Muzea Českého ráje 
Turnov společně připravili IX. ročník STAROČESKÝCH ŘEMESLNICKÝCH TRHŮ. Přijelo víc 
než 150 řemeslníků, představili se výrobci keramiky, skla, textilu, proutí, dřevěných výrobků, 
vlásenkáři, kováři, kameníci a mnozí další. Řemeslnický trh doplnila bohatá přehlídka divadelních, 
loutkohereckých, tanečních a hudebních souborů a kapel. 
Důstojným způsobem se trhů zúčastnili přátelé z družebního Reeuwijku, kteří trasu z Holandska 
absolvovali na kolech, aby přivezli dar ve výši 5 500 euro, které se jim podařilo shromáždit ve 
veřejné sbírce - 2 000 Euro poslouží na dětské hřiště v sídlišti u nádraží, 2 500 euro půjde na 
parkovou úpravu u domova důchodců, tisíc euro je věnováno Fokusu.
Turnovské Staročeské trhy, které jsou dnes jednou z největších republikových akcí svého druhu, 
podpořilo také poprvé přímo ministerstvo kultury částkou 50 tisíc Kč, celkové náklady na pořádání 
této akce přesahují 400 tisíc.
V doprovodném kulturním programu mj. vystoupily tyto soubory: Dechová hudba ČESKÝ RÁJ, 
Loutkářský soubor NA ŽIDLI a ČMUKAŘI, pražská folková kapela SEKVOJ, Hana a Petr 



Ulrychovi a JAVORY, VÁLKOVO KOČOVNÉ DIVADLO z Prahy, písničkáři PALEČEK a JANÍK 
a skupina FLERET.

* Městské kino mj. v květnu hrálo: filmovou premiéru komedie Zdeňka Trošky KAMEŇÁK, 
celovečerní pohádka o zemi krále Dobromila, kam se vkrádá zlo ČERT VÍ PROČ, celovečerní 
scenáristický a režijní debut herce JANA KRAUSE MĚSTEČKO a nový film KRYSAŘ, 
kameramana a režiséra F. A. Brabce, který ho natočil za 24 hodin. 

ČERVEN 2003 * ČERVEN 2003 * ČERVEN 2003

* Na prahu léta byla zhruba po půl roce obnovena činnost stomatologických pohotovostí. Zubní 
lékaři budou sloužit jako dřív ve svých ordinacích o víkendech a svátcích v době od 7.30 do 11.30 
hod. Bude-li pacient chtít zjistit, který lékař má v Turnově zrovna službu, zavolá na tel. č. 481 446 
111 - vrátnice v nemocnici, kde mu ochotně poradí. Po jednáních s krajem, která dopadla 
neúspěšně, bude na tuto pro občany důležitou službu doplácet Město Turnov ze svého rozpočtu 
částkou zhruba 50 tisíc Kč ročně.

* Něco málo přes čtyři miliony korun stála rozpočet města oprava střechy na budově střední 
uměleckoprůmyslové školy. Zdobí ji nová měděná krytina, opraveny byly krovy, komíny a střešní 
okna v ateliérech.

* V červnu vyšlo jubilejní 100. číslo časopisu 2. chlapeckého oddílu našeho střediska Junáka (Štika 
Turnov). Časopis vznikl na táboře v roce 1990. Trochu z legrace a trochu z nostalgické vzpomínky 
na knihu "Bratrstvo Bílého klíče" dostal jméno Bezejmenný. Postupem let se stal měsíčníkem 
informujícím členy oddílu a jejich rodiče o oddílových akcích a zajímavostech ze skautského 
života. 100. číslo časopisu je pojato velkoryse. V první části obsahuje základní informace o českém 
skautingu, o turnovských oddílech a celém středisku a stránky z historie. Druhá část je spíše 
zábavná - několik her, křížovek a spousta fotografií. 

* V polovině měsíce - v pátek 13. a v sobotu 14. června 2003 - bylo historicky první referendum v 
České republice, kdy občané odpovídali na otázku, jestli souhlasí nebo nesouhlasí s naším vstupem 
do Evropské unie.
Volební místnosti byly otevřeny: 13. června od 14 do 22 hod., 14. června od 8 do 14 hod.
Hlasovací lístek se vydával až ve volební místnosti! Domů tentokrát občané nedostali žádný doklad 
nebo návod, jak se při referendu chovat a jak správně hlasovat. Pouze na standardních výlepních 
plochách bylo vyvěšeno oznámení o datu a konání referenda s vymezením hlasovacích místností a 
příslušností jednotlivých ulic a částí města. Nic víc.
Ve volební místnosti potom každý provedl na vyhrazeném místě úpravu hlasovacích lístků (za tzv. 
plentou) tj., že vybral ano/ne - a lístek vhodil do urny. 
Celkem 55,2 % oprávněných občanů České republiky přišlo v pátek 13. a v sobotu 14. června k 
urnám, aby se zúčastnilo historicky prvního referenda v dějinách České republiky. Pro se vyslovilo 
77,3 %, proti bylo 22,7%. Největší podpora pro vstup byla ve Zlínském kraji, a to 80,5%, naopak 
nejmenší podporu vykázal náš domovský Liberecký kraj - 73,8 %. V Turnově se hlasování 
zúčastnilo 58,5 % občanů, když pro bylo 76% a proti 24%. Nejvyšší volební účast byla v okrsku č. 
4 v budově gymnázia - 64,7%, naopak nejméně lidí přišlo v okrsku č. 8 v budově ISŠ u nádraží - 
51,5%. Referendum v našem městě proběhlo bez incidentů, za kuriozitu lze považovat pouze 
výměnu státní vlajky na budově školy v Dolánkách (sídlo jednoho z okrsků), na jejíž žalostný stav 
upozornili komisi sami hlasující občané. 

* Určitě nejžhavějším tématem roku 2003 na Turnovsku je zamýšlené trasování dálnice Českým 



rájem (viz souhrn v samostatné rubrice "O čem se také mluvilo v roce 2003").
Ve čtvrtek 19. června 2003 od 13 hod. proběhlo v sále Městského kina v Turnově, Žižkově ulici, 
veřejné projednání Konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje (jeho 
obsahem je mj. trasování budoucí dálnice Liberec - Hradec Králové). Součástí projednávání byl 
odborný výklad s předložením celé zpracované dokumentace včetně všech výkresů. Odborný 
výklad provedli projektanti firmy SAUL s.r.o. Liberec, která dokumentaci zpracovala. Organizačně 
jednání zajišťoval Krajský úřad Libereckého kraje - Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
pořizovatel územního plánu, který seznámil účastníky jednání s jednotlivými fázemi, které budou 
následovat, a s časovým harmonogramem přípravy územního plánu. Po výkladu byl věnován 
prostor dotazům účastníků jednání.
(Do 30 dnů ode dne uvedeného veřejného jednání může každý uplatnit své připomínky, vlastníci 
pozemků a staveb dotčených konceptem řešení územního plánu mohou ve stejné lhůtě podat své 
námitky. Vše je nutno adresovat přímo pořizovateli, to je Krajskému úřadu Libereckého kraje, 
Odboru územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.)
Ke konceptu se vedle toho vyjadřují dotčené orgány státní správy, které dávají závazná stanoviska. 
Dále se vyjadřují města a obce, které mohou podávat námitky. Na základě výsledků veřejného 
projednání zpracuje krajský úřad tzv. Souborné stanovisko, kde už bude z variant vybráno jedno 
konkrétní řešení a kde budou pokyny pro dokončení dokumentace. 
Toto Souborné stanovisko bude pak předloženo krajskému zastupitelstvu, které je projedná, 
rozhodne o námitkách a schválí pokyny pro dokončení dokumentace. (Obcím a vlastníkům, kteří 
podali včas námitky, sdělí pořizovatel do 30 dnů od schválení souborného stanoviska krajským 
zastupitelstvem, že bylo námitkám vyhověno, nebo důvody, pro které námitkám vyhověno nebylo.)
Jedná se o nejdůležitější fázi tvorby Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje, 
protože koncept podrobně rozpracovává možnosti funkčního využití celého území Libereckého 
kraje. 
Do sálu kina přišlo asi 200 lidí, kteří zde prožili občas bouřlivých šest hodin jednání, když většina 
přítomných byla proti záměru vedení dálnice pod Troskami. Přítomni byli představitelé dotčených, 
sousedních obcí, signatáři a iniciátoři několika občanských petic proti dálnici, obyvatelé Pelešan a 
Mašova, kterých se možná stavba citelně dotkne ad. (Pod petice občanů, kteří si nepřejí v regionu 
Českého ráje rychlostní komunikaci R 35, se podepsalo přes pět tisíc lidí. Koalice občanských 
sdružení S.O.S. Český ráj - O.s. S drakem rval se Michael, Pro Ktovou, Děti země, Ekovia, 
Společnost přátel přírody, Za čisté Rovensko pod Troskami, Za zdravý Újezd pod Troskami - 
vyzývá obyvatelstvo Českého ráje, aby se účastnilo těchto zastupitelstev a pomohlo sdružením 
vahou svých hlasů přesvědčit obecní reprezentanty o tom, že budovat v Českém ráji druhou dálnici 
D 1 Praha - Brno o kapacitě přes 20 tisíc aut denně, je nesmysl.)

* Rada města Turnova schválila v prosinci 2002 činnost komise pro občanské záležitosti. Mezi 
aktivity komise patří mimo jiné i vítání občánků města Turnova. Znovuobnovení tohoto 
slavnostního obřadu proběhlo v sobotu 21. června 2003 v galerii Muzea Českého ráje v Turnově ve 
Skálově ulici. Tento prostor byl vybrán z několika důvodů - reprezentativnost, dostatek místa pro 
rodiče i prarodiče i sourozence, možnost parkování ve dvoře muzea, bezbariérový přístup. 
Občánek obdržel medaili, pamětní list, malou pozornost (hračku). Prvního obnoveného vítání se 
zúčastnilo 20 dětí (narozených v roce 2003) spolu s rodiči a dalšími členy rodiny.

* Na železničních stanicích v Turnově a Jičíně byla zprovozněna, jako v prvých místech v 
republice, půjčovna jízdních kol! Stačilo zajít do Informačního centra na nádraží, předložit dva 
průkazy totožnosti, zaplatit 150 Kč půjčovného za den a zálohu 1 500 Kč (ta je po odevzdání kola 
vrácena). Kolo lze vrátit nejen v Turnově, ale třeba v Jičíně, přeprava kola vlakem je v tomto 
případě zdarma! Půjčovna byla otevřena denně od 8 do 18 hod.

KULTURA V ČERVNU 2003 * KULTURA V ČERVNU 2003 * KULTURA V ČERVNU 



* V úterý 10. června se v divadle představili s pořadem NENÍ NUTNO, ABY BYLO PŘÍMO 
VESELO Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, kteří osobně vzpomínali na více než 30 let spolupráce 
(vzájemné) a zazpívali své písničky.

* Ve středu 11. června odpoledne uspořádala Waldorfská mateřská škola na Daliměřicích JÁNSKÝ 
JARMARK.

* V neděli 15. června v 15 hodin byl zahájen 48. ročník festivalu DVOŘÁKŮV TURNOV A 
SYCHROV. Zahájení proběhlo tentokrát v galerii sychrovského zámku. Pěvecký sbor Antonín 
Dvořák z Turnova přednesl tři písně, doplněné úvodním slovem pí. Jarmily Haniskové k tradici a 
významu této akce. V dalším programu pak vystoupilo studentské trio Ad libitum doplněné sólisty z 
oboru klavír (Boh. Lédl), viola (Lenka Maierová) a zpěv (Milan Sečanský a Jana Červinková).
Ve středu 18. června se konal zahajovací koncert, kde (opět na zámku Sychrov) byli oficiálně 
uvítáni účastníci IV. ročníku Interpretační hudební dílny mladých, která se k festivalu váže. 
Místostarostka Turnova PhDr. Hana Maierová po uvítání všech přítomných představila lektory 
letošní dílny a pak už následoval kulturní program. Členky Divadla F. X. Šaldy Martina Chylíková 
(zpěv) a Olga Dribas (klavír) jej sestavily nejen z Dvořákovy tvorby, ale i z děl světových autorů. 
Zde i na následujících lektorských koncertech v turnovském divadle mohli mladí hudebníci sledovat 
interpretační výkony na špičkové úrovni. Ve čtvrtek 19. června byl v sále turnovského divadla I. 
lektorský koncert (M. Keiko, J. Šaroun, Eva a Bohuslav Lédlovi), o den později II. lektorský 
koncert (Tomáš Víšek, Eva a Pavla Franců). V sobotu 21. června se konal "Závěrečný koncert 
účastníků dílny v městském divadle".  Absolventi dílny vystoupili jednotlivě i za účasti lektorů ve 
skupinách s programem nastudovaným v průběhu předchozích učebních dní.
Do letošního ročníku interpretační dílny se přihlásilo 45 mladých hudebníků, z nichž nakonec do 
Turnova dorazilo 37. Pod dozorem lektorů z řad skvělých mistrů ve svých oborech se zdokonalovali 
ve hře na housle, klavír a sólovém zpěvu. Z partnerského německého města Niesky a z Bautzenu 
přijelo sedm dětí s doprovodem. Vedle našich 30 se rozhodně neztratily a závěrečný koncert v 
divadle svými vystoupeními opravdu oživily. 
Na uspořádání dílen se finančně podílela turnovská radnice, projekt podpořila i Evropská unie .

* Od středy 18. do neděle 22. června uspořádalo Muzeum Českého ráje VIII. ROČNÍK SETKÁNÍ 
ŘEZBÁŘŮ. V sobotu 21. června se řezbáři zúčastnili celodenního programu na Dlaskově statku v 
Dolánkách, kde u příležitosti zahájení výstavy Truhláři, řezbáři, sekerníci představili svá díla 
příchozím. Letošní účastníci: Vladimír Plechoj, Miroslav Švec, Stanislav Pokorný, František Hroch, 
Leoš Bartoníček, Karel Janák, Iveta Sádecká, Martin Nosek, Leoš Roubíček, Filip Petrany, Jan 
Kněboň, Karel Hajn, Waldorfská škola Semily. Účastníci přijíždějí z celé ČR a ze Slovenska. 
Setkání řezbářů doplnilo slavnostní zahájení výstavy v pátek 20. června 2003.

* V sobotu 21. června proběhl na Dlaskově statku v Dolánkách III. ročník hudebního festivalu 
SVATOJÁNSKÉ HRANÍ 2003. Vystoupily skupiny a písničkářky: JARRET Liberec, 
DISNEYBAND Liberec, VLTAVÍN Liberec, STRÁNÍCI Litvínov, BERUŠKY Dobrá Voda, 
NESTÍHÁME Praha, RENDEZ VOUS Liberec, Martina TRCHOVÁ Praha, Magda BROŽKOVÁ 
Turnov.

* Letní kino zahájilo v roce 2003 promítání v úterý 10. června, mj. hrálo tyto filmy:
PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE a PUPENDO.

LÉTO 2003 * LÉTO 2003 * LÉTO 2003 * LÉTO 2003 *



* Na prahu léta byla v parku u letního kina instalována funkční plastika ze dřeva v podobě 
prolézaček pro děti. Toto dílo vytvořil pro město Turnov bývalý student SUPŠ v Turnově Jožka 
Čermák, a to zcela zdarma, pouze za úhradu materiálu. Na dřevo byla navázána barevná lana, aby 
se využití pro děti stalo atraktivnější a zároveň se zvýšila jejich bezpečnost. Bohužel ale nevydržela 
déle, než několik dní. Lana si někdo do posledního kousku odnesl a s nimi zmizela část poctivé 
práce a radosti z ní. Dílo nicméně dětem slouží dál.

* Díky nadšení lidí, sdružených v Klubu přátel železnic Českého ráje, který vznikl v roce 1993 a 
jehož cílem je záchrana a renovace historických kolejových vozidel, propagace železnic v Českém 
ráji a jízdy s historickými vozidly po tratích Českého ráje, máme v Turnově skutečnou, nově 
opravenou parní mašinku! Jde o lokomotivu řady 310.0134 "Litovel", která byla vyrobena v roce 
1913 První českomoravskou továrnou na stroje v Libni pro místní dráhu Litovel - Senice. Po dlouhé 
cestě zakotvila nejdříve v roce 1981 v železniční stanici Kořenov, kde byla jedním z exponátů 
muzea pod širým nebem, od roku 1993 je v Turnově a byla postupně s přestávkami opravována. V 
současné době je majetkem ČD s.o., Depa kolejových vozidel Liberec, stojí však v turnovském 
lokomotivním depu.
V roce 2003 již vyjela na trať do Semil a zpět 15. června, kdy jela "podpořit" železnobrodský 
jarmark, v létě se mašinka s historickou soupravou vydala Českým rájem na trase Turnov - Jičín a 
zpět 5. a 19. července a 2. srpna. V září potom byla hlavní atrakcí oslav 100 let železniční trati 
Turnov - Jičín (centrum oslav bylo v Rovensku pod Troskami). Ke 100 letům železnice v Českém 
ráji byla také vydána speciální série pohlednic.

* Svatební obřady se konaly v Turnově již v minulosti. Jejich konání se však odehrávalo především 
v prostorách radnice, což nebyly v dané době prostory, které příliš vyhovovaly tomuto slavnostnímu 
okamžiku. Určitý posun nastal v roce 1996, kdy proběhla celková rekonstrukce svatební síně 
radnice a vznikla moderní obřadní místnost. Myšlenka rozšířit místa konání svatebních obřadů v 
Turnově vznikla v roce 1999. Matriční úřad se ve spolupráci s vedením města rozhodl využít k 
tomuto účelu místa, která mají ve vztahu k městu historický význam a pro obyvatele Turnovska 
představují významné symboly celého kraje Českého ráje. Proto díky pochopení správy státního 
zámku Hrubý Rohozec a správy hradu Valdštejn mohla být v roce 2000 tato myšlenka realizována. 
(Přehled svatebních obřadů z let 1999 až 2002. Rok 1999 - 52 obřadů, 2000 - 112 obřadů, 2001 - 
143 obřadů, 2002 - 173 obřadů.)
Státní zámek Hrubý Rohozec - svatební obřady probíhají v barokní zámecké kapli Nejsvětější 
Trojice za doprovodu živé varhanní hudby. Obřady se uskutečňují od 1. března do 30. listopadu 
kalendářního roku. Vozidla svatebčanů parkují na hlavním parkovišti před zámkem, pouze dvě 
vozidla mají povolen vjezd do areálu a zaparkovat na odstavné ploše u zámku. Po ukončení obřadu 
je možné fotografování a filmování v exteriérech a interiérech zámku. Cena za svatební obřad: 1 
800 Kč - nájem zámecké kaple, 1 000 Kč - uskutečnění obřadu mimo úředně stanovenou místnost, 
900 Kč - režijní poplatek.
Hrad Valdštejn - svatební obřady se konají na terasách v areálu hradu za doprovodu živé hudby. V 
případě nepříznivého počasí se obřad koná v barokní hradním kostele sv. Jana Nepomuckého. 
Svatební obřady jsou možné po celý rok. Vozidla svatebčanů mají povolen vjezd až k hradnímu 
areálu. Diváci parkují na hlavním parkovišti v Pelešanech, neboť vjezd ke hradnímu areálu, mimo 
vozidel svatebčanů, je správou Lesů ČR zakázán. Cena za svatební obřad: 1 000 Kč - nájem 
hradních teras, 1 000 Kč - uskutečnění obřadu mimo úředně stanovenou místnost, 900 Kč - režijní 
poplatek, 100 Kč - povolení za vjezd vozidel svatebčanů ke hradnímu areálu.
Svatební síň Městského úřadu Turnov - svatební obřady se uskutečňují v moderně zařízené svatební 
síni s kapacitou 22 míst k sezení. Svatební obřady jsou možné po celý rok. Obřad je doprovázen 
reprodukovanou hudbou. Vozidla svatebčanů mají vyhrazena parkovací místa před budovou 
radnice. Poplatky: 0 Kč - každý pátek, 1 000 Kč - uskutečnění obřadu mimo úředně stanovenou 
dobu.



* V létě 2003 slavili turnovští basketbalisté 60. výročí svého založení. Jednak se konal další ročník 
týdenního basketbalového kempu pro kategorii minižáků. Zúčastnilo se ho, pod vedením bývalého 
reprezentanta Kamila Brabence a několika dalších současných hráčů a trenérů extraligy, 70 dětí z 
celé republiky! Vlastní oslavy výročí proběhly v sobotu 12. července. Odehrálo se finálové utkání 
dětí z kempu, před zaplněným hledištěm sportovní haly ve Skálově ulici si zahrála turnovská 
basketbalová stará garda a večer se konal v blízké sokolovně vzpomínkový večer, kterého se 
zúčastnilo přes 100 lidí.

* V sobotu 12. července sloužila plocha autobusového nádraží v Turnově jako zázemí jezdcům 
Rallye Bohemia. Mezi odjezdovými stáními autobusů vyrostly desítky krytých dep pro soutěžní 
vozy s desítkami mechaniků, hostesek, obytných přívěsů a organizovaného zmatku, to vše za zvuku 
burácejících motorů. Jezdci se sem vraceli načerpat síly a opravit šrámy na vozidlech vždy po odjetí 
některé rychlostní zkoušky. Rallye Bohemia 2003 vyhrál Roman Kresta se spolujezdcem 
Tománkem na Peugeotu 206 WRC. Mnoho jezdců však soutěž nedokončilo, nedojela bohužel ani 
ryze turnovská posádka Brož - Prokorát s vozem Felicia Kit car 1400.

* Tradičního pořadatele má Turnovské kulturní léto - KC Turnov. Také letos se uskutečnily koncerty 
na náměstí, v atriu muzea nebo na sídlišti u nádraží. Hrálo se divadlo, u kašny bojovali rytíři ad. 

* V sobotu 2. srpna odpoledne, za tropického vedra, kdy bylo lépe spočinout někde u vody, se 
kupodivu našlo zhruba dva a půl tisíce lidí, kteří nechtěli chybět možná u založení nové turnovské 
tradice: V prostorách jízdárny Naděje v Nudvojovicích se konalo historicky první českorajské 
rodeo. Jezdci na koních, většinou s klobouky amerických kovbojů, resp. honáků dobytka, soutěžili, 
kdo dříve chytí tele do lasa, projede na koni slalomem mezi brankami či zažene označené kusy ze 
stáda do ohrady. Za organizačně skvěle připravenou akcí stojí parta kolem Přepeřáka (a místního 
právníka) Davida Buriánka. Ten byl také jedním z patnácti soutěžících. Podle něho by se v Turnově 
již příštím rokem mohl jet jeden ze šestice závodů mistrovství republiky!

* Na prahu léta padlo rozhodnutí, že do konce měsíce října 2003 má být k dispozici nová studie, 
která by měla dát odpověď na otázku, co bude dál se Střelnicí. Jednou z  variant je výstavba 
víceúčelového zařízení, např. kongresového centra, když část nákladů na výstavbu by mohla být 
hrazena z fondů Evropské unie. Obdobně se podle starosty Hejduka bude pokračovat v přípravě 
sportovního areálu v Maškově zahradě. Tady má být studie hotova v zimě. Jejím zhotovením budou 
pověřeny dvě vítězné firmy, které se podílely na studiích minulých, které nebyly ze známých 
důvodů realizovány. Vybrána bude ta lepší, když důraz bude kladen na omezení plochy jednotlivých 
sportovišť, kvůli nedostatku financí musí být umožněna výstavba po etapách, studie by měly počítat 
také s tím, že část pozemků může být odprodána, a tak třeba tenisové kurty bude provozovat 
soukromník apod. Kdy se začne stavět zatím nikdo neví, byť starosta je v tomto smyslu optimista a 
počítá se zahájením výstavby ještě v tomto funkčním období, tedy do roku 2006.

* Dvě letní horké novinky ze servisu mluvčí Policie ČR v Semilech Soni Šídové stojí opravdu za 
zaznamenání i v městské kronice:
- Povedená dvojice žen 9. července kolem čtrnácté hodiny oslovila na parkovišti před panelovým 
domem v sídlišti Jana Patočky 79 letého muže s tím, že mu jdou předat výhru v loterii. Muž je 
následně vzal do bytu, kde mu ženy předaly sadu hrnců a sadu příborů, za které požadovaly částku 
12 tisíc Kč. Navíc si prý má druhý den zpětně vyzvednout částku deset tisíc Kč. Muž pro 
požadovanou částku odešel do ložnice, kam ho následovala jedna z žen. Po předání peněz jedna 
žena dále předváděla muži zboží, druhá odešla na toaletu. Po odchodu obou majitel bytu zjistil, že 
mu byla odcizena finanční hotovost ve výši 42 tisíc Kč a vkladní knížka. Obě ženy byly romského 
původu. 
- Ve středu 23. července v 10 hodin došlo na poště v Přepeřích k loupežnému přepadení. Pachatel 
nejprve pověsil na poštu cedulku s oznámením, že je tato do 10.30 hodin zavřena a dále si zajistil i 



zadní vchod. Poté přelezl přepážku, která odděluje prostor mezi zákazníky a zaměstnanci pošty. 
Následně přinutil na zem zalehnout dvě úřednice pošty a pokud neuposlechnou, že proti nim 
použije násilí. Když ženy uposlechly, odcizil částku sto tisíc Kč a poštu opustil. Ke zranění úřednic 
pošty nedošlo. Bezprostředně po činu se na místo dostavila policejní hlídka, která od svědků zjistila, 
že z místa odjelo osobní vozidlo značky Vaz 2105 a povšimli si i registrační značky. O spolupráci 
byly požádány sousední okresy a necelou hodinu po činu byl v sousedním jičínském okrese zadržen 
řidič uvedeného vozidla. Jednalo se o 33 letého muže z Prahy, kterému bylo policejním radou 
sděleno obvinění z trestného činu loupeže. Navíc se nejedná o žádného začátečníka, neboť má na 
svém kontě i další loupeže. 

* V ohrazenické průmyslové zóně rostou další stavby. Silničáři dokončují svůj nový areál, na který 
Libereckému kraji podařilo získat dotaci 18 milionů korun, již dokončena je výrobní hala firmy 
Grupo Antolin a o prázdninách tu vyrobili první zkušební sérii plastů pro automobilový průmysl. 
Další aktivitou je výstavba benzínky místní firmy Kontakt - Služby motoristům. V říjnu tu kromě 
pohonných hmot nabídnou myčku, když k dispozici bude též ruční mytí (zajedou sem i malá 
nákladní auta a dodávky do výšky 2,60m)! Pro řidiče nákladních a osobních automobilů tu bude 
dostatek stání, k odpočinku pozve nová restaurace s kapacitou 40 míst. V zatím volném prostoru za 
benzínkou má vyrůst další podnikatelský objekt. 

* 28. srpna 2003, v den prvního výročí otevření zdejšího domova důchodců, zorganizovaly 
Zdravotně sociální služby Turnov v DD Pohoda v ulici 28. října Den otevřených dveří pro všechny 
zájemce (organizované prohlídky byly v 8, 10 a 13 hodin). Den otevřených dveří se konal též v 
pečovatelském domě na Výšince a v penzionu v kasárnách, Žižkově ulici. 

KULTURA V LÉTĚ 2003 * KULTURA V LÉTĚ 2003 * KULTURA V LÉTĚ 2003 *

* Úterý 5. a středa 6. července se na zámek Hrubý Rohozec konala akce VÍTEJTE VE STARÝCH 
ČASECH. Návštěvníkům byla představena móda v sedmi stoletích, dobové kostýmy, malé tržiště 
řemesel. Též proběhly noční prohlídky zámku v době od 19.30 do 21.30 hodin.

* V době od 20. až 24. července proběhl na hradě Valdštejně letní "Lesní seminář z díla V. K. 
Holána Rovenského". Tábornicko-poustevnický pobyt na hradě byl doplněn hudební dílnou s 
Holanovým kancionálem. Součástí akce byly i další semináře a přednášky, malé koncerty po okolí a 
autentické procesí. 

* V úterý 8. července vystoupila na náměstí Českého ráje skupina BODLÁK. Jde o sdružení 
kamarádů-muzikantů, které lze slyšet nejčastěji v turnovských restauracích a na volných scénách, 
kam se jejich trampské a country písničky nejvíce hodí.

* Už tradičně hráli v létě pro děti na zámku Hrubý Rohozec místní loutkáři Na židli. Hrálo se vždy 
od 11, 13 a 15 hodin. Představení se konala v neděli 13. července, 3. srpna, 17.  a 31. srpna. Po celé 
prázdniny byla na zámku k vidění též výstava "NA ŽIDLI V DOKUMENTECH" k 25 letům 
činnosti loutkářského souboru.

* V pátek 8. srpna na náměstí Českého ráje vystoupili BASAMA S FOUSAMA. Jde o blues v 
podání asi služebně nejmladší turnovské kapely, která si ale rychle získává úctu a obdiv posluchačů 
i ostatních muzikantů. Jarda Kotek + 5 mladých mužů, vesměs studentů gymnázia, začátkem 
července s úspěchem hráli v Náměšti na Hané na celostátním folkovém festivalu Zahrada, kam 
postoupili rovnou z turnovské přehlídky. 

* V pátek 15. srpna opět na náměstí vystoupili RYTÍŘI TURNOVSKÉHO MEČE. (Šermířská 
vystoupení, rytířské souboje i galantní scény, repliky historických zbraní i kostýmů, oheň a rachot 



zbraní, to vše podmalováno stylovou hudbou.)

* Tradiční šperkařské sympozium, v roce 2003 jubilejní patnácté, se uskutečnilo v našem městě ve 
dnech 7. - 18. července. Zúčastnilo se ho celkem osm umělců z různých koutů světa (od Čech, přes 
Estonsko po Portugalsko a USA). Celý komplex doprovodných akcí, nazvaný Drahokam v Českém 
ráji (kromě sympozia ještě prezentace DUV Granát a SUPŠ) zahájila vernisáž v podobě módní 
přehlídky v atriu muzea v úterý 8. července. Výjimečně zde byla vzhledem k jubilejnímu ročníku 
také připomenuta historie šperkařských sympozií Čechách od roku 1968, kdy v Jablonci proběhl již 
legendární Stříbrný šperk. Jablonecké muzeum skla zapůjčilo k této příležitosti šperky ze svých 
sbírek, další potom zlatnická firma Hejral ze Smržovky a samozřejmě nechyběly šperky z 
dosavadních 14  turnovských sympozií. Výjimečná kolekce obsahovala práce takových veličin 
moderního šperku jako je Ackermann, Cepka, Dobler, Jünger, Kodré, Martinazzi, Novák a další. 
Dny 10 - 12. července byly věnovány exkurzím po okolních nalezištích drahých kamenů a do 
odborných škol (sklářské v Žel. Brodě). Od soboty 12. do čtvrtka 17. července účastníci pracovali v 
dílnách hostitelské firmy RSG Turnov za účasti a technické pomoci Jiřího Urbana. Ve vile Šárka 
naproti šperkařské škole (sídlo RSG) proběhly v těchto dnech i krátké prezentace jednotlivých 
účastníků.  
Oficiálně sympozium pořádá Muzeum Českého ráje v Turnově ve spolupráci s městem a firmou 
Routa Soliter Granát Turnov. Podle hlavního organizátora Miroslava Cogana se průměrný roční 
rozpočet pohybuje okolo 100 tisíc Kč. Jak bývá zvykem, práce výtvarníků zůstávají v majetku 
muzea, které je používá k propagaci a výstavám. O tom, že má turnovské setkání špičkových 
šperkařů velmi dobré renomé v celém světě, svědčí také fakt, že letos byl dr. Cogan přizván, aby 
jakousi obdobu turnovského sympozia uskutečnil v části Španělska - v Baskitsku, ve městě Vitoria.

* V pondělí 21. července odpoledne hrála v parku u nádraží ČD dechovka SEMILSKÁ 
DVANÁCTKA.

* Sobota 23. a neděle 24. srpna byla na hruborohozeckém zámku ve znamení JOHANKY Z 
KRAJKU A JEJÍ SPOLEČNOSTI - prohlídky zámku se konaly s historickými osobnostmi v 
dobových kostýmech.

* Letní kino o prázdninách mj. hrálo tyto filmy: NIKDE V AFRICE - oscarový snímek vyprávějící 
příběh německé židovské rodiny uprchlé před válkou do Keni natočila podle románu S. Zweigové 
Caroline Linková. NEVĚRNÉ HRY - problematický vztah klavíristky Evy (Z. Stivínová) a 
skladatele Petra (P. Bebjak) odkrývá v novém českém filmu animátorka, výtvarnice a režisérka 
Michaela Pavlátová. NUDA V BRNĚ - v nové vkusné komedii o sexu režiséra Vl. Morávka (podle 
povídky P. Baďury "Standa debutuje") hrají J. Budař, M. Donutil, P. Liška ad.

ZÁŘÍ 2003 * ZÁŘÍ 2003 * ZÁŘÍ 2003 * ZÁŘÍ 2003 *

* Jednodenní výstražnou stávkou učitelů začal nový školní rok. V Turnově se první den učilo pouze 
na Speciálních školách (bývalá zvláštní) a na Základní škole v Mašově, ostatní školy zůstaly 
zavřené, resp. deklarovaly, že se o případné příchozí žáky postarají. Kantoři se 1. září dopoledne 
sešli v letním kině, kde bylo zdůrazněno, že zdaleka nejde jen o platy, ale další systémové věci, 
které jsou ve školství přehlíženy nebo nedotaženy. "Na jedné straně se prostředky mrhá, na druhé 
straně chybí peníze na učebnice a další pomůcky a kvůli nízkým platů učí důchodci a neaprobovaní 
učitelé," zaznělo mj. na setkání.

* Od nového školního roku má turnovská základní umělecká škola nového ředitele. Po dlouholetém 
ředitelování Vladimíra Johna, který odchází do důchodu, nastoupil do čela této školy vítěz 



výběrového řízení - známý turnovský hudebník a organizátor Bohuslav Lédl!

* Od září v Turnově funguje v budově Střediska pro volný čas v Husově ulici "Poradenské centrum 
pro rodinu a děti". Jde o pilotní projekt Města Turnov, které na rozjezd přispělo částkou 20 tisíc Kč, 
když stejnou sumou přispěl formou grantu také Liberecký kraj. Poradna je určena rizikovým 
skupinám dětí a mládeže a jejich rodinám, pracovně je jeho činnost nazvána jako poradenské 
centrum pro drogové a jiné závislosti. Dveře centra jsou otevřeny každé úterý od 15 do 18 hodin. V 
případě, že by někdo chtěl zůstat v anonymitě, může se s žádostí o radu nebo o pomoc obrátit na 
telefonicky.
Při této příležitosti zpracovala redakce Hlasů a ohlasů Turnovska anketu, ve které oslovila celkem 
100 dětí a mladistvých ve věku od 10 do 19 let s položila jim anonymně mj. následující otázky: 
Myslíte si, že na Turnovsku lze snadno sehnat lehkou či tvrdou drogu?
Ano odpovědělo 44 dotázaných, ne 27 a nedokázalo odpovědět 29 respondentů. Na otázku, zda 
okusili lehkou drogu, odpovědělo kladně 24 lidí, záporně 76, při dotazu na tvrdou drogu byl 
výsledek pro pouze 3 a 97 dotázaných s tím nemělo zkušenosti.

* Skromná oslava, na kterou byli pozváni pracovníci stavební firmy, novináři a zastupitelé, se 
uskutečnila u příležitosti otevření nově zrekonstruovaných prostor v městské nemocnici v pátek 5. 
září. Během léta bylo kompletně zrekonstruováno patro chirurgického oddělení, kde jsou kompletně 
všechny nové rozvody, sociální zařízení a vybavení pokojů. Také sesterna dostala úplně novou 
podobu, když už nejde o samostatnou místnost, ale o otevřené pracoviště, kde sestry budou skoro 
jako recepční v hotelu. Nejzajímavější změny jsou ale asi v prostorách porodnice. Zde nezůstal 
skoro "kámen na kameni", protože kromě lůžkové části a sociálního zázemí byly podle nové 
filozofie pojaty vlastní dva porodní sály. Rodička se tak během porodních dob již napříště nebude 
stěhovat, ale celou radostnou událost, spojenou s narozením dítěte prožije v jedněch prostorách, kde 
kromě lékařského vybavení nechybí ani příjemné zázemí pro budoucí matku a jejího partnera, jehož 
přítomnost při porodu je dnes samozřejmostí. Právě dva špičkově vybavené porodní sály budou 
patrně v nejbližší době chloubou naší nemocnice. Letní rekonstrukce přišla zhruba na šest milionů 
korun, jeden milion byl z rozpočtu nemocnice, zbytek je z rozpočtu města.
Na závěr setkání byla přítomným představena studie rozvoje turnovské nemocnice 21. století. Tento 
ještě čerstvý dokument (dokončen byl firmou Helika Praha na začátku září) se zabývá budoucími 
potřebami a vizemi v horizontu následujících 50 let. Není mnoho takových studií v našem městě, 
které by řešily koncepčně dané odvětví s jasnou představou a cílovým stavem. Co zatím 
samozřejmě chybí, jsou peníze, ale zato nechybí jasné definování, co s nimi, když jednou budou. 
Kromě dokončení opravy staré budovy je ve studii zahrnuta také dostavba celého areálu, když by 
měla vzniknout ještě jedna budova mezi dnešním interním pavilonem a dětským oddělením, která 
by celý komplex nemocnice uzavřela. O případné investici v řádu stamilionů bude v budoucnu 
rozhodnout stát, resp. kraj, protože její výše je už na možnostmi města i nemocnice samé. Z nových 
oddělení zaujme především tzv. jednotka jednodenní chirurgie, kdy pacient, který bude bez 
komplikací, v podstatě odejde domů ještě týž den, co byl operován. To je právě celosvětový trend, 
kdy se doba pobytu v nemocnici zkracuje na minimum. 
"Máme skoro 90 % obložnost lůžek, což je nejvíc v celém kraji, máme nejkratší ošetřovací dobu v 
kraji, což jsou ukazatele, které svědčí o efektivitě zdravotnického zařízení," řekl MUDr. Martin 
Hrubý, náměstek ředitele, na dotaz měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska, zda může turnovskou 
nemocnici ohrozit zpracovávaná koncepce zdravotnických zařízení Libereckého kraje. "Snad nikdo 
nemocnici, která absolutně nemá nouzi o pacienty, rušit nebude. A náš nejbližší cíl? Dostat do 
Turnova computerovou tomografii, tedy lidově řečené cétéčko. Na toto specializované vyšetření 
musí zatím pacienti od nás dojíždět do Jičína, Liberce nebo Jablonce. Chceme se pokusit v 
dohledné době tento unikátní přístroj do naší nemocnice získat. Nejdřív ale musí být krajská 
koncepce hotova a schválena, dřív nám nákup nepovolí," dodal MUDr. Hrubý. 

* Dvůr Borčice u Všeně, který v podstatě tvoří farma rodiny Lyerovy, byl v pondělí 8. září v centru 



pozornosti zemědělské, ale i ostatní veřejnosti široko daleko. Bylo kolem 17. hodiny, když před 
vraty zastavila kolona vozidel v čele s prezidentskou limuzínou. Václava Klause, prezidenta České 
republiky, zde osobně přivítal majitel farmy, pan Lyer, přítomni byli též zástupci senátu 
(místopředseda Sobotka), Libereckého kraje, byl tu i místostarosta Turnova Ing. Pekař.
Prezidentská návštěva Borčic byla součástí celodenního setkání Asociace soukromých zemědělců. 
Její členové pořádají každým rokem "spanilé výjezdy" do různých koutů země - oficiálně se akce 
jmenovala Dožínkové setkání 2003 -, zajímají se samozřejmě o to, jak se daří soukromě 
hospodařícím zemědělcům. V posledních letech se jejich výjezdů každoročně účastní také Václav 
Klaus. Dříve v roli předsedy silné politické strany, překvapením pro mnohé bylo, že ani ve funkci 
prezidenta svoji účast nezrušil. 

* Od září opět na území našeho města pracuje známá organizace ADRA. Každé úterý v době od 14 
do 17 hodin mohou občané do budovy ve Skálově ulici (vzadu mezi základní školou a domovem 
mládeže) přinášet zánovní oblečení, přikrývky, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, školní potřeby, 
hračky, málo nošenou obuv, prací a čistící prostředky. Nepřijímají se staré chladničky a sporáky, 
obnošená obuv, starý nábytek, matrace ad. Vše by mělo být v dobrém stavu a vyčištěné. 
Humanitární organizace potom vybrané věci dopraví do svozového střediska v Broumově a odtud 
již putují zásilky do postižených míst celého světa.
ADRA je mezinárodní organizace, působící ve 120 zemích celého světa, v České republice funguje 
od roku 1992. Založena byla před 40 lety v USA v rámci Církve adventistů sedmého dne. Do 
loňského podzimu sběrové místo v našem městě fungovalo v budově tzv. štábu v kasárnách, po jeho 
odprodeji se dlouho hledaly náhradní prostory. Ty se našly až nyní ve výše zmíněném nevyužitém 
objektu, který patří městu. To se i finančně podílelo na zprovoznění sběrného místa.

* Váženou návštěvu hostil Turnov v úterý 23. září. Do našeho města zavítala jeho Excelence 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Republiky Slovinsko v ČR Drago Mirošič. Cílem 
návštěvy bylo seznámení s městem a krajem a hledání možností konkrétní spolupráce Turnova a 
zatím nejmenovaného města ve Slovinsku. Podle pana velvyslance máme my Češi a Slovinci 
spoustu společných vlastností a pohledů na svět okolo nás a navíc: Nedělí nás nepřekonatelné 
jazykové bariéry!
A ještě jedna návštěva ze zahraničí se v září v Turnově uskutečnila. Na výměnný pobyt přijelo 16 
studentů a dva profesoři ze švýcarského kantonu St. Galen.

* Oslavy 100 let železnice Turnov - Jičín se uskutečnily o posledním zářijovém víkendu. Součástí 
byly jízdy historických vlaků s parní lokomotivou.
Stavba železnice započala po téměř 20 letech diskusí a příprav. Projekt dráhy v délce 29,6 km, 
včetně jednotlivých nádraží a stanic, který zpracovala pražská firma Khodl a Hammer, měl rozpočet 
1 620 000 zl. Koncese byla nejdříve udělena jičínskému okresnímu výboru, městu Jičín a tamnímu 
obchodnímu gremiu, později vzniklo družstvo ze zainteresovaných okresů a obcí. Ty v roce 1898 
upsaly na stavbu 308 000 zl., státní dotace činila 100 000 zl. a nad úvěry převzala garanci vláda. 
Dráha měla mít totiž nejen význam místní, ale i vojenský. Ministerstvo války mělo požadavek, aby 
zde v době války mohlo oběma směry projet 15 vojenských vlaků. Město Turnov pak ve svých 
připomínkách k projektu kladlo velký důraz na povodňovou problematiku - protestovalo především 
proti velkému náspu na pravém břehu Jizery a požadovalo viadukt, pod kterým by mohla při 
povodni protékat voda. Nakonec byla pouze navýšena průtočná šíře mostních otvorů, ostatní 
připomínky města nebyly vzaty v úvahu. Projektové přípravy včetně výkupů pozemků trvaly čtyři 
roky a tak teprve, v r. 1902 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Vybrána byla 
finančně nejvýhodnější nabídka ing. Kruliše z pražských Vinohrad.
Stavba začala 18. 8. 1902 v Turnově výstavbou mostu. Do 10. 11. byly dokončeny jeho pilíře (na 
jeho konstrukci se pak spotřebovalo 46 vagónů železa). Pak ale musela být práce pro velké mrazy 
přerušena a začalo se zase až na jaře, a to po celé trati. Tempo výstavby bylo i z pohledu dnešních 
možností obdivuhodné. Stavba byla skončena tak, že 18. 11. 1903 mohla být slavnostně uvedena do 



provozu!

*  Pozemkový úřad v Semilech zamítl restituční požadavek dědiců hraběte Walderode na vydání 
rozsáhlého majetku v severovýchodních Čechách. Proti tomuto rozhodnutí podal právník dědičky 
majetku Johanny Kammerlanderové tzv. kasační stížnost v Nejvyššímu správnímu soudu v Brně a 
nově též žalobu k Okresnímu soudu v Semilech, který bude po novém prověření dokumentů celou 
věc znovu projednávat.

* Nepěkná, "krabicová" budova Českého Telecomu na Havlíčkově náměstí je po přechodu na nové, 
digitální ústředny prázdná a určená k odprodeji. Pomineme-li její vnitřek, který bude muset projít 
kompletní rekonstrukcí, a vnější plášť, který by potřeboval "zkulturnit" třeba jako v minulosti Achát 
na náměstí, je třeba konstatovat, že není v našem městě mnoho podobně výhodně umístěných 
budov. Parkování pro návštěvníky (na Havlíčkově náměstí) i pro zaměstnance (v zadním traktu 
objektu) je vyřešeno, skvělá poloha, dostupnost autobusovou dopravou. Ideální pro specializovaný 
obchodní dům nebo pro kanceláře. K mání by byla zhruba za 15 až 20 milionů korun, jeden z 
potenciálních zájemců je Město Turnov. V případě, že by objekt v budoucnu sloužil pro potřeby 
radnice, bylo by to jen proto, že by do Turnova přišli zaměstnanci dalších institucí (např. katastrální 
úřad aj.). Pak by ale nejspíš musely být odprodány budovy čp. 84 a 72 ve Skálově ulici, kde nyní 
část úředníků radnice sídlí.

* K 31. červenci 2003 (údaje byly k dispozici až v září) bylo vybráno na likvidaci komunálního 
odpadu od občanů celkem 4 642 152, 60 Kč. Necelých 10 tisíc osob zaplatilo 1. i 2. platbu. 
Necelých 3 500 osob zaplatilo pouze 1. platbu. Zhruba 1 100 občanů se k platbě nepřihlásilo vůbec! 
Téměř 300 občanů se přihlásilo, ale nezaplatilo. 
Necelých 500 osob zaplatilo pozdě. Těmto lidem zaslalo Město Turnov platební výměr na zvýšení 
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů s 50 % navýšením pololetní částky, neboť občané měli možnost 
zaplatit 1. splátku do konce března a 2. splátku do konce září 2003. Téměř 300 osob již 50 % 
zvýšení zaplatilo.
Lidé, kteří se nepřihlásili vůbec, a ti jenž se přihlásili, ale nezaplatili, obdrží od Města Turnov 
platební výměr na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2003. Jedná se zhruba o 1 400 občanů. 
Zaplatí-li tito do konce září, bude pokuta činit pouze 50 % (za jedno pololetí), v případě, že do 
konce září nezaplatí, bude pokuta činit 50 % z celkové roční částky!

KULTURA V ZÁŘÍ 2003 * KULTURA V ZÁŘÍ 2003 * KULTURA V ZÁŘÍ 2003 *

* V pátek 5. září se večer v Restauraci Šetřilovsko konala akce s názvem "PÁNOVÉ, 
ZAČÍNÁME!" - jazzovým večerem na zahájení nové koncertní sezony příchozí provedl: Turnovský 
Big Band a skupiny Basama s fousama a Corcovado. 

* V sobotu 6. září se konal v atriu u muzea 6. ročník hudební přehlídky BABÍ LÉTO. V programu 
snad nebylo slabé místo. Místní kapela Basama s fousama festival "rozjela" s přehledem a rovnou 
na plné pecky, Pavla Milcová s Peterem Binderem převedli posluchače do jiné polohy, vyžadující 
více klidu a soustředění na jejich hudební lahůdky. Jistotu probuzení znamenala produkce tradičně 
nepřehlédnutelného Modrotisku. Folková klasika z dílny Peter, Paul a Mary v podání Stráníků s 
Mirkem Ošancem pohladila dušičky pamětníků, ale neurazila mládež, což lze říci i o programu 
Luboše Pospíšila s Bohoušem Zatloukalem, kteří měli takový úspěch, že původně plánovaný 
hodinový blok ještě o polovinu protáhli. Dramaturgický záměr postavit Funny Fellows nakonec byl 
víc než prozřetelný, protože po smršti hudby a mluveného slova těchto šílenců už by se těžko někdo 
prosadil. "Prostě vyšlo to všechno fajn," konstatovala v Hlasech a ohlasech Turnovska 
dramaturgyně festivalu Dana Feštrová z Kulturního centra Turnov.



* V sobotu 13. a neděli 14. září se konaly DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Po oba dny byla na 
hradě Valdštejn k dispozici výstava Zvonařství Manoušek Praha, vždy v 10 hod.  dopoledne zazněly 
fanfáry trubačů Duo Valdštejn a dále pokračoval celodenní program, ve kterém nechybělo varhanní 
matiné, koncert chrámového sboru ad. V turnovských kostelech byly pro příchozí připraveny volné 
prohlídky s výkladem.
V Muzeu Českého ráje při této příležitosti probíhaly dny otevřených dveří, na Dlaskově statku byl 
na sobotu připraven celodenní program. V jeho rámci se konala vernisáž výstavy o vývoji 
včelařství, medařství a brtnictví. Součástí byla prezentace technických památek, tj. včelařských úlů 
ze sbírek Muzea českého venkova v Kačině a ze soukromých sbírek regionu. Výstavu doplnila 
prezentace technických zařízení potřebných k výrobě a zpracování medu a produktů z medu. Po 
celý den si také příchozí mohli vyzkoušet pečení do forem a zdobení perníků a perníkového pečiva 
a cukroví. 

* Ve středu 24. září proběhl v kostele sv. Mikuláše 497. Turnovský hudební večer. Aktéry 
VARHANNÍHO KONCERTU byli Jiřina Pokorná (varhany) a Jan Kejmar (trubka). 

* V sobotu 27. září se na Dlaskově statku konalo SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ A 
LOUTKÁŘSKÁ POUŤ. Ta byla oslavou 25. narozenin loutkářského souboru Na židli. V programu 
vystoupilo několik spřátelených loutkářských souborů: Čmukaři Turnov, BOĎI Jaroměř, Vozichet 
Jablonec, Spojáček Liberec, PoLi Hradec Králové a Tak co? Chlumec n. C.

* SVATOVÁCLAVSKÉ ZPÍVÁNÍ bylo v neděli 28. září v atriu Muzea Českého ráje. Vystoupili: 
Daliboři v Čechách, Ciskotéka: Pexeso, Klára Fišerová, Amazonky, Jantar a další, Stráníci a Mirek 
Ošanec, Jan Zubrický ad.

* Městské kino mj. hrálo tyto filmy: PIANISTA - předlohou pro tento film byl skutečný příběh 
varšavského pianisty židovského původu, který se snažil přežít druhou světovou válku. Film 
oceněný letos třemi Oscary popisuje život ve varšavském ghettu a posléze i živoření v jeho 
vylidněných rozvalinách. AMARCORD - oscarem oceněný portrét společenství tragikomických 
figurek je láskyplným vzkazem zmizelému obrazu přímořského městečka. 

* Občanské sdružení pro péči o duševně nemocné a zdravotně postižené FOKUS TURNOV 
uspořádal v týdnu 18. až 25. září TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ.
Ve čtvrtek 18. září byla na programu pracovní rehabilitace a hippoterapie v Jízdárně "Naděje" v 
Nudvojovicích. V pátek 19. září symbolické zahájení "Týdne duševního zdraví" benefičním 
koncertem v galerii Muzea Českého ráje (hrála skupina REBEL). V pondělí 22. září byl den 
otevřených dveří ve Fokusu Turnov, v úterý 23. září sehráli herci z Fokusu divadelní představení "O 
koťátku, které zapomnělo mňoukat" v prostorách Dětského oddělení turnovské nemocnice. Ve 
středu 24. září byl na pořadu společný výlet do Botanické zahrady v Liberci. 

ŘÍJEN 2003 * ŘÍJEN 2003 * ŘÍJEN 2003 * ŘÍJEN 2003 *

* Rada města pověřila strážníka městské policie Bohuslava Šlamboru úkoly při řízení Městské 
policie Turnov od 1. 10. 2003. Současně zprostila tohoto pověření Jana Pelce k uvedenému datu.

* Nové hřiště je od 7. října k dispozici pod gymnáziem na Výšince. Slavnostní předání tohoto hřiště 
proběhlo ve velkém stylu, konal se mj. fotbalový turnaj mezi mužstvy naší radnice a polského 
Jaworu, zúčastnila se i mužstva z gymnázia a stavební firmy, která hřiště realizovala - Stavby silnic 



a železnic 
Liberec (v turnaji zvítězila turnovská radnice). Hřiště přišlo na celkem na více než 7 milionů Kč ze 
státního rozpočtu. Na dnešní ploše jsou nové, umělé povrchy a několik samostatných sektorů - od 
hřiště na fotbálek, resp. volejbal nebo košíkovou ad. až po nové oplocení a osvětlení.

* V pátek 10. října bylo do užívání předáno nové dětské hřiště. Je určeno dětem a najdete ho v 
sídlišti u nádraží na největším sídlišti v Turnově II. Ve více než osmi stovkách panelákových bytů 
zde žije se svými rodinami na 250 dětí do 15 let, jsou zde dvě mateřské školy, první stupeň školy 
základní a dětské centrum (ty naštěstí mají své zahrady).  Pro takovýto počet dětí je tu k dispozici 
několik pískovišť a kovových prolézaček, jedna malá skluzavka. Nedaleko pak nedostatečně 
upravená travnatá plocha např. pro fotbal. A tak se cílem her stává betonové dno původního 
bazénku, travnaté plochy, často poslouží stromy či keře, jejichž větve někdy tomuto způsobu využití 
podlehnou.
Nyní je to tedy jinak, když na velké travnaté ploše mezi paneláky, v místech, kde jen zbytky 
povrchu pod zeleným trávníkem napovídají, že zde kdysi bývalo hřiště pro míčové hry, vyrostlo 
nové herní zařízení pro děti - dřevěný "hrad" s pěti věžemi propojenými pohyblivými můstky 
umožňuje dětem provozování nejrůznějších pohybových aktivit, procvičování mrštnosti, trénování 
zdatnosti ve šplhu, na jednoduché horolezecké stěně apod. Toto dětské hřiště je nejen v Turnově ale 
asi i v širokém okolí výjimečné svým rozsahem a vzhledem. Výjimečné je ale také tím, že se na 
jeho realizaci spojilo několik partnerů. Z rozpočtu 430 tisíc korun bylo 160 tisíc korun zajištěno 
sponzorskými dary - od Klubu cyklistů z Reeuwijku a od turnovských firem. Přispěly: Auditex, 
Granát, Resim, Sklostroj, materiálem pomohla i Juta. (Zdroj: článek místostarostky Hany Maierové)

* Turistická sezona roku 2003 v Turnově a Českém ráji byla úspěšná, potvrdila dobrý potenciál a 
kvalitní nabídku v našem regionu a dále prohloubila dobré jméno Českého ráje mezi domácími i 
zahraničními turisty. Celkový počet návštěvníků Městského informačního střediska v Turnově, 
které hraje roli nejvýznamnějšího a regionálního informačního centra, se v období červen až srpen 
zvýšil oproti loňským 11,5 tisícům na letošních 13,1 tisíc turistů. Mezi tradiční klientelu patří kromě 
Čechů (stále tvoří více než 70%) zejména Němci, Holanďané, Poláci a Francouzi.  
Mezi významné motivační faktory pro návštěvu Českého ráje jistě přispěla kandidatura skalních 
měst na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO jako první přírodní památky České 
republiky. Jedním z důležitých aspektů úspěšnosti našeho města a regionu v oblasti cestovního 
ruchu je také široká nabídka služeb, produktů a programů, která je vedle přirozené či primární 
atraktivnosti nezbytná. Jedním ze základních kamenů takovéto nabídky jsou zcela jistě již tradiční 
turistické autobusy a na ně navazující produkty (turistické noviny Český ráj i nové letáčky s 12 tipy 
na výlety). Společnost ČSAD Semily a.s. přepravila na čtyřech z šesti linek (dvě linky v oblasti 
Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi provozuje dopravce z Kněžmostu) 17 052 výletníků s bicykly 
i bez nich. V porovnání s loňskem jsou to opět vyšší a tedy povzbuzující čísla. Tento systém funguje 
na základě dobré spolupráce mezi Mikroregionem Český ráj, turnovským odborem cestovního 
ruchu a společností JENA. 
Většina dobrých projektů je založena na dobrém partnerství a mezi takové lze zařadit spolupráci 
našeho odboru, Muzea České ráje, SUPŠ, DUV Granát a místních brusičů na akci Kámen a šperk, 
mezi další patří jistě i Slamák organizovaný OS Alternativa 3000, který se postupně i přes některé 
opravdu drobné chyby na kráse stává důležitým prvkem v turistické nabídce Českého ráje.
Všechny tyto akce i celý region potřebují přirozeně kvalitní propagaci, která dnes probíhá na 
několika frontách. Významným momentem v prezentaci jsou zcela jistě propagační materiály 
jejichž rozsah a kvalita se díky práci MIS Turnov, odboru cestovního ruchu a Sdružení Český ráj 
stále zlepšuje. Všechny tyto subjekty také příkladně spolupracují na prezentačních akcích České 
centrály cestovního ruchu určených pro zahraniční partnery a média. (Zdroj: Aleš Hozdecký, 
vedoucí odboru cestovního ruchu MěÚ)

* 18. října 2003 uplynul rok od náhlého úmrtí mecenáše Bohuslava Jana Horáčka (* Radvánovice u 



Turnova 4. 12. 1924 - Stuttgart 18. 10. 2002). Jako ocenění jeho nezištné pomoci polistopadovému 
vývoji v naší zemi se mu dostalo vyznamenání ve formě Medaile za zásluhy, která mu byla udělena 
im memoriam prezidentem republiky vloni u příležitosti státního svátku 28. října, kromě toho je též 
čestným občanem rodné obce a města Turnova.
Hlasy a ohlasy Turnovska při této příležitosti publikovaly toto krátké zamyšlení:
Před deseti lety o něm nevěděl nikdo. Před pěti lety jen pár zasvěcených, protože stejně moc 
nechtěli věřit tomu, že někdo dá peníze na kašnu na náměstí jen tak. A tento měsíc to bude právě pět 
let, co jsme slavnostně zrekonstruované náměstí v čele s kašnou a za přítomnosti tehdejšího 
předsedy poslanecké sněmovny Václava Klause otevírali, vzpomínáte?
Potom jsme si na pana Horáčka rychle zvykli. Peníze přicházely ve výši, o které se nikomu ani 
nesnilo. Ze šedivého Turnova se pomalu stávalo příjemné město pro život. Když byl problém s 
rekonstrukcí kasáren, pomohl Horáček (60 miliony!), když chtěli přistavět hospodářský trakt v 
nemocnici, pomohl Horáček, když sportovci chtěli opravit halu, pomohl Horáček, když se 
nedostávalo peněz na záchranu kostelů v okolí, pomohl Horáček. A nejen pomáhal, snad lze věřit 
tomu, že si také plnil vlastní sny: penziony pro důchodce - vrstevníky v Radvánovicích, prestižní 
cena Praemium Bohemiae a hlavně příprava sportovního areálu v Maškově zahradě, kdy vzduchem 
létaly stamiliony...
Když se dnes, rok po jeho náhlém odchodu, zamýšlíme nad tím, co tu zanechal, neměli bychom 
myslet na stavby a záměry, které možná definitivně zůstanou jen na papíře. Ano, je to pro naše 
město obrovská škoda, že místo sportoviště máme koupenou asi nejdražší zahradu ve střední 
Evropě, že místo kulturního domu je v současnosti krásně upravená plocha hlíny, že zanedlouho 
zprovozníme smuteční síň, tedy stavbu, kterou Horáček sponzoroval jen jakoby naokraj a město na 
ní málem "vykrvácelo", když peníze z nadace přestaly docházet a dostavět se muselo z rozpočtu 
města. 
Jeho smrt zaskočila nás všechny, a možná nejvíc jeho samého, když s lidmi ve své nadaci plánoval 
pár dnů před tím inspekční cestu do Českého ráje a přesun stamilionů korun na stavbu aquacentra. 
Probíhající dědické řízení dává jen malé šance na to, aby Horáčkova nadace, kterou založil právě 
proto, aby jeho sny mohly žít i po jeho odchodu, mohla dál fungovat v jím nastolené úrovni, což je 
asi jediné, co bychom mohli "starému pánovi", jak se mu často říkalo, vytknout (řekněte mu o tom, 
až s ním budete mluvit…). Možná ale, že je to tak dobře a hlavní smysl jeho činů je v tom, že nám 
ukázaly, že člověk si své sny může plnit. 
Díky mecenáši jsme udělali obrovský skok kupředu, teď už to asi budou jen přískoky a cupitání, ale 
přesto dík za tu zkušenost.
V případě páně Horáčka jsme možná našli ztracenou víru v člověka, ztracenou víru v sílu rodného 
kraje, ztracenou víru v nezištnost, skromnost a pokoru. 
Bohuslav Jan Horáček přišel, viděl ... a zůstal - v srdcích nás všech! Čest jeho památce! 

* CENA OBCE TURNOVA se byla v roce 2003 předávána podruhé. Loňskou držitelkou se stala 
PhDr. Vladimíra Jakouběová. 
Cena obce může být udělena občanům České republiky i občanům jiných zemí. Její udělování je 
upraveno § 36 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Cenu je rovněž možné udělit za významné 
občanské aktivity a činy, které směřují a napomáhají k dalšímu rozvoji obce a zlepšují její 
každodenní život. Cena obce je udělována Zastupitelstvem města Turnova zpravidla jedou za 
kalendářní rok u příležitosti státního svátku 28. října. Návrh na udělení ceny obce mohou předkládat 
členové ZM, představitelé občanských sdružení, spolků, organizací a dalších institucí 
prostřednictvím svých statutárních zástupců. Návrhy se předávají starostovi města v písemné formě 
a musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění. Návrhy nejprve posoudí hodnotící komise 
jmenovaná ZM.  Zprávu (tj. kladně posouzené návrhy) s návrhem usnesení předloží komise na 
veřejném zasedání ZM. Hodnotící komise je pětičlenný poradní orgán ZM. Jejími členy mohou být 
pouze zastupitelé města (v roce 2003: PhDr. Maierová, MUDr. Eckert, prom. fil. Jenšovský, Mgr. 
Rytíř, Mgr. Sucharda). Cenu obce předává vyznamenanému jménem města Turnova starosta města 
na slavnostním zasedání zastupitelstva města, které se v tomto roce uskutečnilo 28. října od 18 



hodin v Městském divadle. Vyznamenaný obdrží listinu o udělení ceny obce a finanční dar ve výši 
l00 tisíc Kč.
CENU OBCE PRO ROK 2003 obdržel Pavel Charousek. (Narozen v roce 1964 v Turnově, 
vystudoval železniční průmyslovku a fotografii na PFŠ, od roku 1991 je na "volné noze" jako 
regionální novinář a fotograf - s krátkou přestávkou, kdy byl v domácnosti. Pracoval pro 
Československou - Českou - tiskovou kancelář, Pojizerské listy, Týdeník Český ráj, RTT a Lidové 
noviny. V současnosti se věnuje hlavně Hlasům a ohlasům Turnovska a regionálním projektům.)
Současně s cenou obce byla 28. října předána DVĚ ČESTNÁ OBČANSTVÍ MĚSTA. Držiteli 
tohoto prestižního ocenění se stali JUDr. Václav Šolc, první polistopadový starosta, a Sergěj 
Solovjev, politický vězeň 50. let minulého století. (První čestné občanství podle nových pravidel 
bylo uděleno vloni.)
Sergěj Solovjev se narodil v Turnově v roce 1924. Jméno zdědil po otci, který byl důstojníkem 
carské armády a během války padl do rakouského zajetí. Matka byla známou turnovskou 
fotografkou.  
Sergěj vystudoval obor stříbrnictví na místní šperkařské škole. Absolvoval v roce 1943 a 
bezprostředně nato byl totálně nasazen. Po válce začal pracovat v jablonecké Bižuterii a v roce 1947 
nastoupil základní vojenskou službu. Tady už začal aktivně působit proti nastupujícímu komunismu. 
Jen několik málo měsíců po únorových událostech byla odhalena protistátní skupina, která 
shromažďovala údaje vojenského charakteru. Sergěj, který byl jejím řadovým členem, dostal za 
vlastizradu nejprve trest smrti, který mu byl později změněn na doživotí. Vězněn byl ve smutně 
proslulém "Domečku" na Hradčanech, v Leopoldově, Opavě a Valdicích. Na osobní přímluvu 
spisovatelky Jarmily Glazarové byl v roce 1960 propuštěn na amnestii. Zprvu vykonával pomocné 
dělnické práce na stavbách, potom se uchytil jako izolatér tepelných zařízení. Jezdil po montážích 
až do odchodu do důchodu. Po listopadu 1989 začal aktivně pracovat v Konfederaci politických 
vězňů, kde je od roku 1992 předsedou okresní pobočky Semily - Turnov.
Sergěj Solovjev je ženatý, má dva syny a jednu dceru, jednoho vnuka a jednu vnučku.
Václav Šolc (*1928) je synem známého turnovského advokáta a radního města, jeho dědeček byl v 
našem městě ve 20. letech minulého století starostou. 
Po studiích na zdejším reálném gymnáziu, kde mj. poznal i svoji budoucí manželku, studoval na 
Právnické fakultě UK v Praze. Nakonec měl velké štěstí, když jako jeden z posledních tzv. 
buržoazních synků promoval na doktora práv v roce 1951. Místo do advokátní praxe však mladý 
právník putoval na vojnu k PTP. Následujících 25 měsíců prožil na šachtě na Ostravsku. Po návratu 
z vojny nastoupil do turnovské Dioptry jako úředník. Netrvalo dlouho, přišly prověrky a právník se 
zkušenostmi horníka byl za svůj "nevhodný" původ vyhozen. Psal se rok 1958 a on si měl vybrat 
mezi dělníkem na stavbě tunelu a prací v kamenolomu. Jenom proto, že měl rodinu a souhlasil s 
organizovaným náborem, bylo mu dovoleno pracovat na stavbě školy v Železném Brodě. A ještě 
jednu "výhodu" organizovaný nábor měl: Po jeho podpisu mohl studovat dálkově strojní 
průmyslovku. Po jejím absolutoriu nastoupil do Výrobního družstva Znak se sídlem v Liberci. 
Pracoval jako vedoucí výroby. Nejdříve ve městě pod Ještědem, potom na Malé Skále. Tady prožil i 
rok 1968, kdy doma v Turnově založil pobočku Klubu angažovaných nestraníků, stal se předsedou 
jeho přípravného výboru. (Přihlášky desítek Turnováků spálil ve čtyři ráno 21. srpna 1968, aby 
znemožnil jejich zneužití.) 
Normalizátoři Šolce z maloskalského podniku samozřejmě vyhodili. Směli ho přijmout jen v 
turnovské masně, která tehdy trpěla chronickým nedostatkem pracovníků a nevadil jim ani člověk s 
politickým "škraloupem". Jen prý musí být zaměstnán tak, aby nepřišel do styku s jinými lidmi. A 
tak vystudovaný právník, kterým se nikdy nestal, jezdil paradoxně po celém okrese s náklaďákem a 
denně hovořil s lidmi z obchodů, závodních jídelen, restaurací a hotelů. Z masny odešel po čtyřech 
letech, poprvé na základě vlastní výpovědi, do příšovické panelárny. Pracoval jako dělník na 
vertikální lince. V roce 1980 nastoupil do JZD Sedmihorky, do stavební skupiny. Dělal, co bylo 
potřeba. Kopal krumpáčem, jezdil s multikárou, začas se stal jakýmsi nepsaným vedoucím party 
stavebních dělníků. 
V listopadových dnech roku 1989 často hovořil z improvizované tribuny na turnovském náměstí ke 



svým spoluobčanům, dodával jim optimismu a nabádal je, aby se nebáli říkat nahlas to, co si léta 
mysleli. Když po jednom vzrušeném jednání odstoupil předseda městského národního výboru, 
kdosi v zaplněném sále starého kina, kde se scházeli lidé podporující Občanské fórum, navrhl na 
jeho místo právě jeho. Z počátku o tom nechtěl ani slyšet. Po naléhání svolil. V lednu 1990 se stal 
oficiálně nejvyšším představitelem města na příštích osm let. Od roku 1998 je v důchodu, aktivně se 
podílel na práci Nadace B. J. Horáčka Českému Ráji jako předseda dozorčí rady, pracuje se svojí 
ženou též ve Spolku rodáků a přátel města Turnova a také v organizaci bývalých příslušníků 
Pomocných technických praporů (PTP).
Václav Šolc je ženatý, má dva syny a čtyři vnoučata.
Zdroj: Dokumentaristický projekt Češi Českého ráje
* NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA:
* 13. 11. 1911 - uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, 
rektoru české univerzity, který zastupoval Turnov na sněmu království Českého a zasloužil se o 
zřízení střední školy v Turnově.
* 11. 5. 1916 - čestné měšťanství uděleno továrníku Josefu Boháčkovi za práce na poli průmyslu a 
hospodářství, čestné měšťanství uděleno také císařskému radovi Františku Šlechtovi za práce na 
poli průmyslu.
* 9. 8. 1918 - jmenován čestným měšťanem spisovatel Alois Jirásek.
* 19. 12. 1918 - jmenován čestným měšťanem prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
* 28. 10. 1919 - přiznáno čestné občanství dr. Edvardu Benešovi, ministru zahraničních záležitostí 
(na základě oběžníku Zemského úřadu v Praze ze dne 21. září  1939, podle něhož měly být 
odstraněny jakékoliv památky na dr. Edvarda Beneše a jeho choť Hanu Benešovou, bylo usnesení 
ze dne 28. 10. 1919 zrušeno městským zastupitelstvem v Turnově 21. prosince 1939, obnoveno 
bylo 17. května 1945).
* 29. 3. 1920 - čestnými občany jmenováni univerzitní profesoři Josef Šimák a Josef Pekař.
* 12. 4. 1938 - čestným občanem jmenován člen zemského výboru, továrník František Smejkal z 
Poličky, který se zasloužil o výstavbu nemocnice.
* 10. 5. 1938 - čestným občanem jmenován PhDr. Milan Hodža, ministerský předseda.
* 24. 5. 1945 - čestným občanem jmenován prof. Zdeněk Nejedlý, mj. za svoji příchylnost k 
Turnovu a Českému ráji, za neochvějnou víru ve vítězství, za jeho veliká díla o Smetanovi, 
Masarykovi a Leninovi. (Turnov byl prvním českým městem, kde Zdeňku Nejedlému bylo přiznáno 
čestné občanství. Později je obdržel i v rodné Litomyšli.)
* 13. 12. 1945 - čestné občanství uděleno diviznímu generálu Aloisi Liškovi, veliteli Vysoké školy 
vojenské, rodáku ze Záborčí u Turnova, za zásluhy o vybudování zahraniční armády 
československé v Anglii. (Plenární zasedání 11. července 1949 čestné občanství odňalo.)
* 1945 - čestné členství Daliměřic bylo uděleno veliteli ruských partyzánů Feodoru Kotovovi.
* 20. 11. 1946 - čestné občanství města uděleno ak. mal. Karlu Vikovi.
* 20. 11. 1946 - čestnými občany města Turnova jmenováni předseda vlády Klement Gottwald a 
jeho náměstci dr. Petr Zenkl, dr. Msgre. Jan Šrámek, Zdeněk Fierlinger a předseda Ústavodárného 
národního shromáždění Josef David. (9. dubna 1948 bylo zrušeno usnesení z listopadu 1946, jímž 
bylo uděleno čestné občanství města Turnova Msgre. Dr. Janu Šrámkovi za pokus o útěk do ciziny. 
Na programu jednání plenárního zasedání 11. července 1949 byl návrh, aby čestné občanství města 
Turnova bylo odňato bývalému předsedovi NS, poslanci Josefu Davidovi a div. generálu Aloisi 
Liškovi. Na základě zprávy ministerstva vnitra, a sice, že není pravda, že Josef David opustil území 
republiky, ale že žije v soukromí, bylo čestné občanství odňato toliko div. generálu Aloisi Liškovi, 
který opustil vlast a vstoupil do služeb cizího státu.)
* 24. 5. 1948 - čestnými občany města Turnova jmenováni ministr národní obrany armádní generál 
Ludvík Svoboda a náčelník generálního štábu armádní generál Bohumil Boček.
* 8. 5. 1965 - čestnými občany města jmenováni partyzáni Andrejev  a Krutějev.
* 26. 9. 1970 - čestnými občany Turnova jmenováni kapitán donských kozáků, odbojový pracovník 
a partyzán na Turnovsku Karpovič Ivan Pikalov a jeho syn generálporučík Vladimír Karpovič 
Pikalov.



* 20. 1. 1983 - čestným občanem jmenován Alexandr Lukič Cjura, který po celou dobu deseti let 
obětavě pomáhal při plnění volebního programu NF, pomáhal při zabezpečování řady kulturních i 
politických akcí a utužoval přátelství mezi našimi občany a občany SSSR.
* 28. října 2002 bylo podle nových pravidel uděleno čestné občanství Turnova Bohuslavu Janu 
Horáčkovi in memoriam.
* 28. října 2003 bylo čestné občanství uděleno Sergěji Solovjevovi a Václavu Šolcovi.

* Nedávno krajské orgány definitivně posvětily stavbu kruhové křižovatky u benzínové čerpací 
stanice Kontakt nad Dioptrou, základní to podmínce pro výstavbu nového supermarketu firmy 
LIDL, který má stát ve stráni pod Výšinkou. Do jaké míry kruhová křižovatka zkomplikuje nebo 
nezkomplikuje provoz na mezinárodním tahu Turnov - Jičín, se tak už možná brzy dozvíme.

* Celkem 30 nových bytových jednotek, které vzniknou za pomoci státní dotace a záruky města, 
začne stavět soukromá firma, resp. družstvo budoucích nájemníků ještě na podzim v ulici 1. máje. 
Ještě do konce tohoto kalendářního roku má být hotova základní deska a byty k nastěhování mají 
být k dispozici už v závěru příštího roku!
Ceny bytů budou od zhruba 650 tisíc po víc než milion korun (podle velikosti), státní dotace činí asi 
12 milionů, tři a půl milionu uhradí v první splátce budoucí nájemníci a zbytek do zhruba 30 
milionů, co bude stavba stát, si půjčí bytové družstvo nájemníků, když ručitelem úvěru bude právě 
město. Teprve až po dvaceti letech přejdou byty do osobního vlastnictví.

* Patrně největší turnovskou investicí všech dob bude realizace komplexu firmy Grupo Antolin v 
ohrazenické průmyslové zóně. Na počátku podzimu totiž firma zažádala stavební úřad o územní 
rozhodnutí na stavbu další výrobní haly. Ta má být ještě o něco větší než ta stávající! Práce mají 
začít v prosinci a dokončeny budou již na konci jara 2004! Dnes v rozbíhajícím se provoze pracuje 
asi 30 lidí, na konci roku to už bude 50, cílový stav je asi 300 pracovníků a obrat kolem tří miliard 
korun! Závod bude pracovat pro mladoboleslavskou Škodovku a další automobilky ve 
středoevropském regionu. 

* Na podzim byla zahájena druhá etapa dostavby peronů turnovského nádraží. Do konce listopadu 
tu za současnými nástupišti vyrostlo jedno dlouhé (zhruba 220), kam budou přistavovány rychlíky s 
více osobními vozy a současné také bylo prodlouženo stávající druhé nástupiště. Důvod byl stejný: 
Díky prodloužení sem budou moci zajíždět delší soupravy. Přístřešky pro cestující a lavičky budou 
na nástupištích až v příštím roce. 

* Kostel Panny Marie prochází v poslední době rozsáhlými opravami. Zatímco v předešlých letech 
se pracovalo na plášti, tedy hlavně na střeše, letošní opravy byly soustředěny dovnitř, když 
opraveny byly především omítky v interiéru, je tu nová výmalba a elektroinstalace, opravena byla 
horní okna. Letošní náklady byly zhruba ve výši 1,2 milionu Kč, když 480 tisíc bylo poukázáno z 
Programu regenerace městských památkových zón a 400 tisíc věnovalo město ze svého rozpočtu. 
Zbytek peněz je z prostředků církve. Je potěšitelné, že práce tu budou probíhat také v příštím roce. 
Měly by být restaurovány fresky v presbytáři, repasovány lustry a možná také zahájena velmi 
náročná - technicky i finančně - oprava dolních oken, proto ani není jisté, zda tato akce bude 
opravdu v roce 2004 zahájena. (V letošním roce slaví největší a nejznámější turnovský kostel 150. 
výročí od svého vysvěcení. Probíhající opravy jsou důstojnou oslavou tohoto výročí.)

* V říjnu bylo "spuštěno" dlouho avizované rozšíření městských autobusových linek! Premiérově 
městský autobus - Mercedes Vario o kapacitě 19 sedících a 16 stojících cestujících - jezdí na 
Bukovinu a Kobylku (!) a projíždí Malým Rohozcem, rozšířeny jsou spoje směrem na Ohrazenice a 
Pelešany. Zájem ze strany občanů těchto okrajových částí předčil očekávání, když podle ředitele 
ČSAD Semily Tomáše Roubička první tři týdny  provozu ukázaly,  že po této nové lince je 
poptávka, hlavně z oblastí, které patří pod Turnov, ale dosud autobusové spojení neměly. "Osobně si 



myslím, že linka bude jezdit i po 14. prosinci t.r., kdy vstoupí v platnost nové jízdní řády, ale budou 
se muset provést určité úpravy v jízdním řádu tak, abychom eliminovali spoje, po kterých není 
poptávka - jde hlavně o úseky mezi nádražím ČD a nemocnicí, které jsou v určitých časových 
intervalech již dostatečně zabezpečeny. Na druhou stranu se zdá, že pouze jeden ranní spoj spojující 
Bukovinu, Kobylku a Rohozec s nemocnící je málo, a proto i ostatní spoje z této oblasti se budou 
muset protáhnout k nemocnici, aby cestující - hlavně starší občané - nemuseli vystupovat u nádraží 
ČD. Nejvíce lidí pravidelně přepravuje spoj č. 6, kterým jezdí průměrně 30 cestujících, jak z 
Bukoviny, Kobylky a Rohozce, tak i Daliměřic, kde hlavně děti, které dosud musely chodit pěšky, 
doplní autobus na maximální využití," řekl Hlasům a ohlasům Turnovska ředitel Roubiček.

* Rozsáhlou úpravou prošel skalní masiv u hlavní silnice při klesání od Malého Rohozce směrem 
do Dolánek. Provoz zde byl sveden do jednoho jízdního pruhu, jezdilo se za pomoci světelné 
signalizace a na skále nad auty pracovali horolezci. Již nějaký čas se opakovaně na silnici objevují 
kameny, skála je popraskaná, kořeny stromů prorostly a narušují křehkou skálu, sanace byla proto 
nevyhnutelná. Zvlášť, když nyní probíhá miliardová rekonstrukce silnice právě od Vápeníku po 
Harrachov. Z jejích nákladů si sanace skály nad Dolánkami vyžádá nemalé prostředky. Jen první 
etapa je podle zdrojů z Ředitelství silnic a dálnic odhadována na víc než pět milionů korun. A to 
bude jen vyčištěn svah a stabilizovány uvolněné skalní bloky. Následovat mají další čtyři etapy 
úpravy celého svahu. Levnější by samozřejmě bylo celý masiv odstřelit a vozovku, resp. krajnici 
rozšířit, s tímto řešení ale nesouhlasili pracovníci ochrany přírody.

* Léta opuštěná kaple v dolení části Mariánského hřbitova konečně našla své nové poslání. Roky 
fungovala jako márnice, potom byla dlouhou dobu zavřená, před lety byla provedena rekonstrukce 
vnějšího pláště, uvažovalo se dokonce o tom, že by tu byla smuteční síň. Na to tu ale nebyly vhodné 
prostory a dnes je již síň nová pár desítek metrů pod kaplí. O tom, že tu bude v budoucnu 
kolumbárium, bylo rozhodnuto asi před třemi lety, stále však chyběly peníze na realizaci záměru. 
Až nyní, v souvislosti se zprovozněním nové smuteční síně, se konečně našly. Oprava si vyžádala 
částku zhruba 170 tisíc Kč z rozpočtu města.
Celkem 32 skříněk na urny s popelem zesnulých je již nyní k dispozici zájemcům. Roční nájem 
jedné skříňky přijde na 200 Kč. Konečný stav skříněk v kolumbáriu je stanoven na rovnou stovku.

* Ve čtvrtek 16. října byl silničářům předán nový areál v průmyslové zóně Ohrazenice. Prakticky 
ihned začalo jejich stěhování z nevyhovujících prostor na Trávnici.

* Stavba smuteční síně v dolení části Mariánského hřbitova byla dokončena. Slavnostní předání do 
užívání veřejnosti proběhlo ve čtvrtek 16. října, v pátek 17. října a sobotu 18. října se konaly dny 
otevřených dveří. Bezprostředně na to tu začala působit firma Pohřebnictví Křelina, která má areál 
od města v dlouhodobém pronájmu.

* Rada města rozhodla, že zpoplatněna budou další parkoviště. Premiérově bude parkovací automat 
stát u nádraží, kde bude zpoplatněno parkoviště před Delvitou, platit se bude za dvě menší 
parkoviště na Trávnici (vedle starého kina a u železářství) a možná trochu kontroverzně bude 
zpoplatněno parkoviště před nemocnicí. Na všech zmíněných parkovištích (kromě toho před 
nemocnicí) se bude platit 5 Kč za jednu hodinu, za dvě hodiny 15 Kč a za každou další 20 Kč. U 
nemocnice bude "režim" volnější, když platit se bude za první tři (!) hodiny 5 Kč a nad tři hodiny 
20 Kč - cílem je "vyhnat" odsud řidiče, kteří zde odstavují auta na celý den a parkoviště blokují 
návštěvníkům a pacientům nemocnice. Bezplatné parkování v centru tedy zatím zůstává na novém 
parkovišti u Střelnice a na autobusovém nádraží. 

* Vloni byla opravena lávka přes Libuňku za železniční zastávkou Turnov - město, letos došlo na 
schody nad ní směrem ke Hlavatici. Ty opravu potřebovaly již dlouhá léta. Na konci října byla 
rekonstrukce hotova, městský rozpočet přišla na 700 tisíc Kč. Při rekonstrukci bylo dokonce 



pamatováno na opatření proti vášnivým cyklistům na horských kolech, kteří dali pomyslnou 
poslední ránu starým schodům, když je opřekot sjížděli dolů. Dnes nebezpečným jízdám zabraňuje 
příčné dřevěné zábradlí. 

* Za peníze Holanďanů z partnerského Reeuwijku, které přivezli a darovali městu při letošních 
staročeských trzích (dar přivezli cyklisté, kteří celou vzdálenost mezi oběma městy poctivě 
odšlapali), se na podzim stavělo. Část přivezených prostředků věnovali Domovu důchodců Pohoda 
v ulici 28. října. Dva tisíce eur (asi 60 tisíc Kč) posloužilo jako základ na výstavbu chodníků v 
parčíku za domovem. Celkové náklady jsou ale přes 300 tisíc Kč, když zbylá část byla hrazena z 
rozpočtu města.

* Naproti nádraží konečně vyrůstá důstojná restaurace. Návštěvníci města, domácí, dojíždějící za 
prací, důchodci, lidé jezdící po nákupech - ti všichni léta volají po důstojné možnosti občerstvení, 
resp. posezení v příjemném prostředí v co možná největší blízkosti nádraží nebo přilehlého sídliště. 
Už před časem to vypadalo, že namísto zdevastovaných a posléze zbouraných domů přímo naproti 
nádraží vedle tzv. kubistického domu rychle vyroste malá restaurace. Projekt ale narážel na 
nevyjasněné vlastnické vztahy. Ty se povedlo zprůhlednit a definitivně vyřešit teprve nedávno, a tak 
na konci října teprve stála hrubá stavba. V přízemí by mělo být rychlé občerstvení (forma: velký 
pult a jídlo na tácech) s 50 místy k sezení a v patře útulná restaurace (do budoucna s terasou) s 
celkem 35 místy. Otevření je naplánováno, půjde-li vše podle plánu, někdy na léto příštího roku.

* Nezaměstnanost na Turnovsku po roce 1989 dosud nepředstavovala vážný problém. Dlouhodobě 
se držela okolo 4%, ještě v červenci 2000 to bylo 4, 42 %. Nyní se pomalu blíží hranici 6 %. 
Nepředpokládá se, že by byla v nejbližší době výrazně vyšší.
Podle Zdeňka Štěpána ze semilského Úřadu práce byla ze strany turnovských firem v 90. letech 
minulého století největší poptávka po truhlářích, po brusičích technického kamene a po zednících, 
resp. pomocných dělnících ve stavebnictví a v dřevovýrobě. 
Na konci srpna tohoto roku bylo přímo v našem městě bez práce 449 lidí (5, 92%), v Rovensku pod 
Troskami 50 lidí (7, 90%), ale třeba v Rakousích jeden člověk (2, 13%) a v Olešnici 8 lidí, což je 
10, 13% - nejvíce na Turnovsku. (Na území okresu byla na konci léta nejvyšší nezaměstnanost ve 
Vítkovicích - 19, 21%, v Semilech to bylo 9, 94%, Lomnici nad Popelkou 9, 03% a Jilemnici 8, 
74%.). Volných míst je nyní evidováno na Turnovsku celkem 120, v poptávce překvapivě vedou 
manipulační dělníci v zemědělství, následovaní zedníky a stavebními dělníky, kovoobráběči a řidiči 
nákladních automobilů. 
Za posledních deset let bylo na ÚP zaznamenáno v případě našeho města a okolí jen nemnoho tzv. 
hromadně propuštěných zaměstnanců, bylo to např. z firem Chaton nebo nedávno z Preciosy 
(dodnes je na ÚP evidováno 32 uchazečů o zaměstnání z tohoto podniku), v uvozovkách 
nejzajímavější byla situace vloni na konci září, když bylo propuštěno 110 pracovníků Kolory 
Přepeře (Hybler). Podle Štěpána nenastal ani tehdy vážnější problém a málokdo z nich zůstal 
dlouhodoběji nezaměstnaný. 
Míra nezaměstnanosti je nyní v České republice na úrovni 10 %. Okres Semily je co do výše 
nezaměstnanosti na 50. místě v počtu 77 okresů v zemi - nezaměstnanost je tu rovných 8 %. 
Nejhůře jsou na tom v okresu Most, kde je míra nezaměstnanosti k 31. srpnu t.r. 22, 9%. Následují: 
Karviná (20, 4%), Teplice (19, 2%), Ostrava - město (18, 4%) a Chomutov (18, 2%). Na opačném 
konci jsou okresy Praha západ (pouhé 2, 8 %) a Praha východ (3, 6%).  Dobře jsou na tom 
například ještě okresy Benešov (4 %), České Budějovice (4, 7%) a Mladá Boleslav (4, 9%). Naše 
sousední okresy jsou na tom následovně: Jičín (8 %), Jablonec nad Nisou (8, 3%), Liberec (10, 6%).

* Ochránce pocestných svatý Kryštof byl synonymem pro název masivní policejní akce, která u nás 
nemá obdoby. Všichni policisté - a bylo jedno, jestli jde o příslušníka policie pořádkové, dopravní 
aj. - opustili na přelomu září a října své kanceláře a postavili se na výpadovky i do míst, kde se noha 
policistova desetiletí neobjevila. V Turnově jsme se s nimi mohli setkat hlavně na všech vjezdech a 



výjezdech do města. Kontrola se týkala především dodržování rychlosti, používání bezpečnostních 
pásů a technického stavu vozidla. Vyhlášena byla nulová tolerance dopravním přestupkům, 
sebemenší nekázeň řidičů byla pokutována. Efekt byl skoro okamžitý, pod dojmem všudypřítomné 
policie začala většina řidičů dokonce dodržovat i stanovenou maximální rychlost v obcích (50 
km/h). 
Podle ČTK bylo v pěti dnech od 29. září do 3. října na českých silnicích zkontrolováno celkem 361 
685 aut, přestupků bylo celkem zjištěno 118 191. Nejčastějšími přestupky byly nevyhovující 
technický stav vozidla (24 512 případů), nepovolená rychlost (21 245 případů) a skoro tisícovka 
řidičů (952) usedla za volant pod vlivem alkoholu!
V semilském okrese se na akci podle tiskové mluvčí Soni Šídové podílelo celkem 203 policistů, 
celkem při kontrolách odhalili 549 přestupků - 219 případů překročení povolené rychlosti, špatný 
technický stav vozidla byl přestupkem v 87 případech, bez řidičáku se na silnici vydalo 23 řidičů, 
sedm z nich před řízením pilo alkohol! Z přestupků zaujme zvlášť jeden šílenec, který byl u 
turnovské benzínové čerpací stanice Kontakt zastaven, když těsně před tím jel 111 kilometrovou 
rychlostí (!) - normálně je tam povoleno jet nejvýš 50 km/h.
Policisté akci hodnotili jako úspěšnou, protože spoustu řidičů pouze represe přinutí chovat se na 
silnicích ohleduplněji. Škoda jen, že bezprostředně po akci následoval černý víkend. Nejdříve  v 
Českém Těšíně opilý řidič zabil tři policisty, když do jejich vozu narazil ve vysoké rychlosti! Ke 
druhé závažné nehodě došlo na železničním přejezdu v Sedmihorkách u Turnova. V sobotu 4. října 
po osmé ráno vjel na zdejší nechráněný železniční přejezd minibus plný německých turistů. 
Přestože strojvedoucí vlaku před přejezdem intenzivně houkal, řidič mikrobusu nereagoval a vjel na 
přejezd. Vozidlo bylo vlakem zachyceno v zadní části, která byla úplně zdemolována. Havárii 
mimoděk přihlíželi policisté konající kontrolu na sousední hlavní silnici. Záchrana zraněných tedy 
začala bezprostředně na to. Na vedlejší ploše fotbalového hřiště přistál dokonce vrtulník záchranné 
služby! Sanitky odvezly zraněné do turnovské a jičínské nemocnice, jeden z turistů, sedících na 
zadním sedadle, přišel při nehodě o život!
Nehoda v Sedmihorkách opět poukázala na nedostatečné zabezpečení zdejších přejezdů. 
Vzpomeňme na vážné dopravní nehody u turnovské železniční zastávky, kde se také vždy následně 
hovoří o instalaci závor, sedmihorský přejezd navíc není vybaven ani světelnou signalizací! 
Přestože žádost je podle vyjádření pracovníků Českých drah již dlouhou dobu na stole, zatím se na 
realizaci nedostávají peníze.

* V době od 21. do 23. října 2003 pobývala na Turnovsku tzv. "návštěva roku" - komisař organizace 
UNESCO Australan Stuart Chap. Bude to on, který svým stanoviskem výboru této celosvětové 
organizace buď doporučí nebo nedoporučí zápis skalních měst Českého ráje na Seznam světového 
kulturního dědictví. Výbor UNESCA bude zasedat v červnu 2004 v Číně. 

* Zajímavou novinku zažily v pátek 24. října prostory zdejší Střední umělecko průmyslové školy. 
Konala se tu dražba kamenů ze známých úvěrových podvodů (firma Ikona Frýdlant a spol.), ve 
kterých jako soudní znalec figuruje také Turnovák Ivan Turnovec - ten však obvinění odmítá s tím, 
že kameny byly z Německa a měly hodnověrné "papíry" o svém původu.
Za smaragdy, safíry, rubíny a další kameny správce konkurzní podstaty jedné liberecké firmy, která 
díky kamenům dostala před lety vysoký úvěr, nakonec při dražbě utržil částku přesahující šedesát 
tisíc korun - původní odhad, starý 11 let, zněl na sumu ve výši 20 milionů korun! Za podobných 
okolností vznikly českým bankám stamilionové škody, některé díky nadhodnoceným kamenům 
dokonce zkrachovaly, protože firmy, které úvěry získaly, je samozřejmě nesplácely. A tak vše musí 
nyní ze svých kapes platit daňoví poplatníci.
Jak bezprostředně po dražbě pro MFDnes poznamenal správce konkurzní podstaty a licitátor 
zároveň, mrzelo ho, že na dražbu nedorazil žádný ze zdejších šperkařů a zlatníků, protože kameny 
se prodávaly opravdu levně. Například soubor 217 smaragdů za původní odhadní cenu přes dva 
miliony korun se prodal za deset tisíc! Při turnovské dražbě bylo vydraženo celkem 42 položek, 
prakticky všechny za vyvolávací cenu.



* V pátek 31. října se konaly první obřady v nové smuteční síni - rovných pět! Však také bylo 
poprvé plné přilehlé parkoviště, kde byly odstaveny mj. i autobusy pro smuteční hosty. Průměrný 
pohřeb v nových prostorách dnes vyjde na 14 tisíc (bez květin a převozů), což je asi o tři tisíce 
méně než dřív. Snížení ceny Křelina vysvětluje tím, že nyní již není nutné pronajímat prostory k 
obřadům, ale ty se konají ve vlastních prostorách.

* O půlnoci z 31. října na 1. listopadu skončila platnost desetníků a dvacetníků. Zbyly vám doba 
nějaké drobné mince a je vám líto je jen tak vyhodit? Až do 31. října 2004 je lze odevzdat v 
kterékoli bance, kde je vymění za příslušnou protihodnotu. Další možností je haléře věnovat na 
nějakou humanitární sbírku. Například v ČSOB v Turnově na náměstí měli kasičku a drobné mince 
vybírali na pomoc organizaci ADRA, vlastní sbírku uspořádali také studenti zdejšího gymnázia, 
když vybrali osm a půl tisíce (!) korun, které poputují do nemocnice v Motole.

KULTURA V ŘÍJNU 2003 * KULTURA V ŘÍJNU 2003 * KULTURA V ŘÍJNU 2003 *

* V říjnu se uskutečnil TÝDEN KNIHOVEN 2003 - 8. ročník celostátní propagační akce všech 
veřejných knihoven a informačních center.
V Turnově se v Městské knihovně A. Marka mj. uskutečnily tyto akce: 
Pondělí 6. října - VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ (nonstop čtení)
Provázkiáda aneb podej ruku knihovně probíhala po celé republice najednou, minimálně musela 
trvat alespoň tři hodiny. U nás vše začalo v 9 hodin a četlo se bez přestávky až do večera. 
Úterý 7. října - VEČER V MODLITEBNĚ NA SBOŘE S MARIÍ KUBÁTOVOU
Středa 8. října - KNIHA POHÁDEK NEVIDOMÝM DĚTEM
Výtvarná dílna s ilustrátorem Jiřím Fixlem a ak. malířkou Evou Mastníkovou nad knihou pohádek 
pro nevidomé děti. 
Čtvrtek 9. října - PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Dramatizace knížky spisovatele Jiřího Kahouna o známé dvojici čmeláčích kluků Čmeldy a 
Brumdy. Účinkovali Eva Kordová a Aleš Ressler. 
Pátek 10. října - KNIHOVNA JE TU PRO VŠECHNY
Dopoledne otevřených dveří pro všechny zájemce z řad škol i veřejnosti.
Sobota 11. října - KNIHOVNA PRO CELOU RODINU
Akce pro rodiče s dětmi i dospělé. Soutěže, malování, literární hrátky. Zahájení cyklu výtvarných 
dílen Jany Kůdelové, dílny tvůrčího čtení a psaní a další akce.

* V pátek 10. října se konal v divadle koncert ke 20 letům činnosti DUA CIS Zuzany a Dalibora 
Cidlinských. Ti žijí ve vesničce Frýdštejn v kraji brusičů skla a kamene mezi Turnovem a 
Jabloncem. Rodinu tu znají už od dob Daliborova dědy, vesnického muzikanta, který s dechovkou 
obcházel tancovačky, svatby, křtiny a pohřby v okolí. Daliborův otec hrál už s taneční kapelou v 
dobách swingového opojení a Dalibor sám, coby teenager se dal na bluegrass. S legendární 
newgrassovou kapelou V modrém stínu vyhráli v roce 1977 Portu a za rok na to jim ÚV SSM 
zastavilo činnost s tím, že: "... soubor je ideologicky nenapravitelný, neskýtá záruku pro zlepšení v 
dalším období a jakékoliv snahy o výchovné působení nenachází patřičnou odezvu." Pro Dalibora 
nastala několikaletá pauza. V roce 1983 se svou ženou Zuzanou, která hrála v dívčí skupině Tulačky 
z Liberce, založil Duo Cis. Pak vždycky na podzim "to když je smutno" vznikaly první písničky a 
představa o vlastním hudebním festivalu. Od roku 1986 to je Folková noc na Frýdštejně.
Václav Feštr, ředitel Kulturního centra Turnov ke koncertu 10. října mj. poznamenal: 
Oslava 20. výročí trvání DUA CIS je možná minulostí, jejich nezdolná vůle a sedlácká zarputilost 
však zůstávají. Snad se jí nakazí jejich hudební žáci, přátelé a známí. Nezdolného patriotismu i 
občanských postojů, které po mnoho let oba Cidlinští zastávají, je zapotřebí jako soli v dobrém 
jídle. Možná nejsou v čisté kategorii "turnovský rodák". K Turnovu však neodmyslitelně patří nejen 
svou občanskou, ale zejména muzikantskou příslušností. Snad i u nás zasejí svou Ciskotékou 



semínka v těch nejmladších, do kterých musíme vkládat své oprávněné naděje. 
CISKOGRAFIE: 1983 - Duo Cis Frýdštejn - založení manželského dua, 1985 - spolupráce s 
dobristou Lubošem Novotným, 1986 - LP Porta - píseň Žena v domácnosti, 1987 - LP Porta - píseň 
Něco je ve vzduchu, 1990 - SP Porta č. 18.  Železná neděle, Píseň o můře; LP, CD, MC Neklesejte 
na duchnu (Venkow), 1991 - LP Folková sezóna - píseň Mezi plakáty, založení soukromé hudební 
školy Ciskotéka, 1993 - Zpěvník Duo Cis 1. (Pohoda č. 7), 1995 - CD, MC Duo Cis - Ciskotéka 
(Venkow).

* Ve středu 15. října proběhl v galerii muzea křest reprezentativní publikace s množstvím barevných 
reprodukcí zachycujících průřez celoživotní tvorbou akademického malíře Dalibora Matouše (1925 
- 1992) - malby, grafiky, kresby i díla trojrozměrná. Kniha nese podtitul MALÍŘ A SESTRY 
SPÁNKU, který je současně názvem čtivého textu, jehož autorkou je přední česká historička umění 
Dr. Eva Petrová:
"I když dílo Dalibora Matouše vznikalo mimo pražské centrum, není provinční. Umělec prakticky 
celé své dílo vytvořil v Turnově.  Mnozí jej znali jako výraznou kulturní osobnost regionu, 
výtvarného pedagoga i obdivovatele přírody Českého ráje, jíž se nechal inspirovat. Nikdy nebyl 
poplatný době. 
Dojde jeho dílo uznání snad až v nadčasovém horizontu? Co je jisté, kniha nám přiblíží život a dílo 
Dalibora Matouše, milovníky umění určitě potěší."  
Akce byla pořádána ve spolupráci s Městskou knihovnou A. Marka v Turnově. Hosty večera byli 
nakladatel Dr. Borek Severa a akademický malíř Václav Žatečka. Úvodní slovo měla Eva Kordová. 

* Ve čtvrtek 16. října byla v Muzeum Českého ráje vernisáž výstavy věnované dějinám zpracování 
hlíny - CHVÁLA HLÍNY.

* Týž den se v domě Na sboře konal křest regionální publikace, kterou vydala Městská knihovna v 
Jičíně u příležitosti 150. výročí 1. vydání básnické sbírky Kytice K. J. Erbena. Do publikace přispěli 
i mladí turnovští výtvarníci ZUŠ z dílny ak. malířky Evy Mastníkové. Křest slavnostně doprovodil 
recitátor a herec Alfréd Strejček.

* KYTARA V ČESKÉM RÁJI 2003 byl název pokusu o založení nového festivalu.
Prvním koncert se konal ve čtvrtek 23. října v divadle a připravuje ho zájmová společnost 
GuitarParadise (vystoupili: Jaromíra JEŽKOVÁ - kytarový recitál, KYTAROVÉ DUO ARIENNE a 
KYTAROVÉ TRIO). V druhém koncertu ve čtvrtek 30. října se představil v samostatném 
kytarovém recitálu Vladimír MIKULKA.
Hlavním cílem kytarového festivalu bylo přiblížit běžnému posluchači soudobou kytarovou hudbu, 
ukázat nádheru a rozmanitost této muziky, a to na nejvyšší možné interpretační a organizační 
úrovni.

* V sobotu 25. října se konal v divadle 2. ročník hudební přehlídky nekomerčních muzikantů 
PROTI PROUDU. V rámci přehlídky vystoupila mostecká skupina Zdarr (v diváckém hlasování na 
Zahradě obsadila 11. místo z 27 soutěžících) Slávek Klecandr, Radůza, Vladimír Merta a Hana 
Frejková s Michalem Hromkem v pořadu Písně v jidiš. 

* Městské kino hrálo mj. tyto filmy: JEDNA RUKA NETLESKÁ - Moderní černá komedie. Na 
pozadí originálního, chvílemi kriminálního příběhu, se odvíjí množství humorných situací, 
absurdních dialogů, zapamatovatelných hlášek předních postav - smolaře Standy, jeho bývalého 
šéfa Zdeňka, jednoduššího Ondřeje a dalších. Vše vrcholí překvapivým závěrem. Ve filmu herecky 
excelují spoluscénárista a herec Jiří Macháček a držitel dvou Českých lvů Ivan Trojan, v nezvyklé 
roli se představuje Jan Tříska a šanci na herecký objev roku má Marek Taclík. ŽELARY (Premiéra) 
- Nedostudovaná lékařka Eliška se ujme těžce zraněného muže. Potřebuje transfúzi, ale stejnou 
krevní skupinu má jen právě ona. Z transfúze a záchrany jeho života mezi nimi vznikne pouto, které 



vyústí ve zvláštní, neobyčejně silný milostný vztah mezi moderní, městskou, vzdělanou Eliškou a 
barbarským, přírodním mužem s dětskou duší Jozou. Oba mizí do ilegality do zdánlivě bezpečného 
úkrytu v horské vesnici, kde se zastavil život před sto padesáti lety. Vesnice se jmenuje tajemným 
názvem Želary. Režie O. Trojan. Hrají A. Geislerová, G. Cserhalmi, J. Adamová, M. Donutil, J. 
Dušek, I. Bitová, I. Trojan, J. Hrušínský, Svatopluk Beneš, Z. Kabátová, Jan Tříska a další. 

LISTOPAD 2003 * LISTOPAD 2003 * LISTOPAD 2003 *

* Na Svátek zemřelých o prvním listopadovém víkendu kdosi neznámý vzpomněl na budovu 
kulturního domu Střelnice. Hořící svíčky a obrázek staré budovy v místech, kde stála, byly zvlášť v 
podvečer k nepřehlédnutí. 

* Pietní akt za účasti několika přátel a rodiny se uskutečnil v pátek 7. listopadu 2003. Do rodinného 
hrobu na Mariánském hřbitově byly uloženy ostatky jednoho z největších turnovských rodáků 
posledního století - Mistra klenotníka Františka Khynla. Ten zemřel 25. března t.r. v New Yorku 
(*1907 v Turnově). Zaslouženou pozornost vzbudil jeho nedávný dar České republice, kdy jí 
věnoval "zlatý poklad" ve formě jedinečné kolekce svých uměleckých klenotnických prací. Ta byla 
instalována na zámku Sychrov a před několika týdny zpřístupněna veřejnosti.
A je to právě pozoruhodný život turnovského rodáka, který, opatřen barevnou přílohou jeho prací, 
je styčným materiálem nového čísla sborníku Od Ještěda k Troskám, který vydává OS Paměť 
Českého ráje a Podještědí. 

* Na přelomu října a listopadu vzrušila město pátrací akce po osmnáctiletém mladíkovi. Ten byl 
naposledy spatřen v podroušeném stavu v sobotu 25. října na Trávnicích při odchodu z taneční párty 
ve starém kině. Od té doby jej živého nikdo neviděl. Jeho zmizení bylo nahlášeno policii, a protože 
bylo podezření, že by mohl spadnout do náhonu Jizery, byl tento částečně vypuštěn, na místě pátrali 
hasiči. V úterý 28. října večer kroužil nad městem vrtulník s termovizí, prověřována byla též verze 
odjezdu mladíka do Prahy ad. Nic z toho se ale nepotvrdilo, a tak ve středu 29. října nastoupila 
speciální policejní jednotka žabích mužů přímo do náhonu. Tady, krok po kroku, prověřovali 
každou zákrutu a naplaveninu od loděnice až po lávku k autobusáku. Neúspěšně. Pouze fakt, že v 
okolí toku byly nalezeny osobní věci pohřešovaného a na česlech elektrárny u Shořalého mlýna 
uvízla jeho bunda, podnítilo pokračování pátrání o další den. To bylo nakonec neúspěšně úspěšné, 
když ve čtvrtek 30. října krátce před polednem bylo mladíkovo tělo nalezeno asi 200 metrů od 
místa, na němž ve středu našli jeho brašnu. "Tělo leželo na konci náhonu, kde Malá Jizera ústí do 
hlavního koryta řeky. Po prvním ohledání na něm nebyly patrné žádné známky násilné smrti," řekl 
ČTK zástupce velitele turnovské policie Luboš Hrnčíř.

* Vernisáž výstavy k 60. výročí založení Monokrystalů Turnov s názvem "Krystaly ve službách 
civilizace" se uskutečnila v úterý 11. listopadu 2003 ve výstavním sále Muzea Českého ráje v 
Turnově. 
Historie syntetických monokrystalů se v Turnově datuje od roku 1943, kdy byl založen "Výzkumný 
ústav pro drahokamy". K pochopení okolností jeho vzniku je třeba se vrátit k historickému vývoji 
našeho kamenářství, které v průběhu zejména posledních dvou století vykazovalo vysokou úroveň 
po stránce zpracovatelské, ale po stránce mechanizační a ekonomické několikrát ustrnulo a 
docházelo ke krizím.
V prvém desetiletí 20. století a v době první světové války broušení u nás stále více přecházelo na 
sklo a na druhé straně ustupovalo od drahokamů, protože se začal jevit citelný nedostatek suroviny. 
Situace se změnila až po zvládnutí Verneuilova procesu syntetické výroby korundů a později 
spinelů. V období mezi válkami došlo k rozvoji broušení "syntetiky" i v Turnově. Bylo však nutno 
uvažovat o další mechanizaci a zlepšení technologie broušení a rovněž tak i o vytvoření vlastní 



surovinové základny. Vývoj přípravy a opracování technických kamenů nemohl být záležitostí 
pouze jedné firmy. Proto byl Svazem zpracovatelů drahokamů v Turnově založen 6. června 1943 
spolkový "Výzkumný ústav pro drahokamy".
V roce 1947 se ústav ze spolkové organizace změnil na "Výzkumný ústav pro jablonecký průmysl a 
drahokamy" a byl začleněn do Československých závodů sklářských. Hlavní zaměření ústavu na 
technické kamenářství nicméně zůstalo zachováno. Těžiště jeho činnosti spočívalo ve vývoji 
opracování tvrdých materiálů, především korundu.
V roce 1950 byl ústav přejmenován na "Výzkumný ústav pro zpracování minerálů". V roce 1952, 
kdy přešel do působnosti ministerstva chemického průmyslu, byl jeho název upraven na 
"Výzkumný ústav pro minerály". Náplň jeho práce byla rozšířena o výzkum technologie výroby 
taveného křemene, křemenné vaty, vláken a spirál. Po roce 1955 se ústav zaměřil na pěstování 
krystalů fosforečnanu amonného, Seignettovy soli a alkalických halogenidů.
Převážné zaměření ústavu na syntézu a opracování monokrystalů vedlo v roce 1962 ke změně jeho 
názvu na "Výzkumný ústav pro monokrystaly". Pozornost byla věnována přípravě a opracování 
monokrystalů fluoridu lithného a vápenatého. Byla zvládnuta i hydrotermální syntéza monokrystalů 
křemene. Pozornost zaslouží rovněž broušení speciálních zrcadel a čoček pro infračervenou 
spektroskopii, rentgenových monochromátorů a jiných přesných optických elementů.
Po sloučení Výzkumného ústavu monokrystalů s turnovským závodem Spolku pro chemickou a 
hutní výrobu došlo ke vzniku organizace Monokrystaly Turnov, ústav pro výzkum, výrobu a využití 
monokrystalů. Za dobu existence tohoto podniku byla zvládnuta technologie výroby syntetického 
křemene, syntetické slídy, rubínu, profilového safíru, yttrito-hlinitých granátů a perovskitů. Byly 
vyráběny piezoelektrické snímače tlaku, pyroelektrické detektory, osobní dozimetry ultrazvukové 
zpožďovací linky a scintilační detektory. Byl rozvinut výzkum a výroba iontově selektivních 
elektrod ať již na bázi monokrystalů či jiných selektivních membrán. V oblasti opracování nelze 
pominout výrobu prvků se sférickými a asférickými plochami (např. Schmidtova optická soustava 
pro projekční televizi).
Po roce 1989 se Monokrystaly orientované svou produkcí na východní trhy a vojenskou výrobu 
dostaly do vleklých ekonomických potíží. Z rozhodnutí Fondu národního majetku byla 31. 5. 1992 
akciová společnost Monokrystaly Turnov zrušena bez likvidace a její majetek vložen do Preciosy, 
a.s. Základní obory bývalých "Monokrystalů" tak pokračovaly v Preciose, a.s. a od roku 1995 v její 
dceřinné společnosti "Preciosa Crytur s.r.o".
V roce 1998 byly činnosti, spojené s výzkumem a výrobou monokrystalů vyčleněny z Preciosy 
Crytur,  aby se mohly nově rozvíjet ve firmě Crytur spol. s r.o. Firma Crytur pokračuje v původním 
zaměření "Monokrystalů". V uplynulých pěti letech byly v této firmě vyvinuty nové výrobky pro 
laserové a scintilační aplikace. Zásadní změny doznalo rovněž opracování monokrystalů. Podařilo 
se navázat a rozvinout kontakty zejména s evropskými universitními pracovišti a výzkumnými 
ústavy. Crytur, spol. s r.o, se podílí jak na výzkumných projektech v rámci Ministerstva průmyslu  a 
obchodu České republiky, tak i na vývoji nových materiálů v rámci projektu NATO. Převážnou 
většinu svých výrobků firma vyváží do zemí Evropské unie, USA a Izraele. Crytur své výrobky 
pravidelně prezentuje na mezinárodních veletrzích , v USA, Německu, Francii atd. a to i díky 
podpoře státní agentury Czech-Trade. V současné době je v Cryturu zaměstnáno 45 lidí. (Zdroj: 
informace společnosti Crytur.)

* Další kolo má za sebou víc než desetileté projednávání restitučního nároku dnes již zesnulého 
hraběte Karla Des Fours Walderode. Nejvyšší správní soud v pátek 28. listopadu 2003 zamítl tzv. 
kasační stížností restituentů. Kauza však ani zdaleka nekončí, právník žadatelů se v celostátních 
médiích nechal slyšet, že půjde k Ústavnímu soudu, restituční požadavky má zkraje nového roku 
také opět začít projednávat semilský okresní soud.
Nároky šlechtických rodů na majetky, o které přišly po roce 1945 "vinou" Benešových dekretů, 
vůbec patří mezi stálice našeho současného života. O stamilionové majetky žádají v našem regionu 
kromě rodiny Walderode také Valdštejnové (Ralsko, Doksy), Kinští (zámek Sloup v Čechách), 
Lichtenštejnové (zámek Zahrádky a pozemky na Českolipsku), Rohanové (pozemky na Turnovsku, 



ve Svijanech a na Lomnicku - o restituci ale žádá údajný potomek z Ameriky, ne hlavní větev rodu), 
Harrachové (tisíce hektarů v Krkonoších a Jizerských horách a snad i zámek v Jilemnici) a 
Aehrenthalové (Hrubá Skála). 
A byl to právě hruboskalský zámek, bývalé sídlo Aehrenthalů, který po roce 1948 patřil ROH 
(Revoluční odborové hnutí), byla tu zotavovna. Polistopadovými zmatky přešla část majetku ROH 
na akciovou společnost GEN. To už na zámku mnoho odborářů nebylo. Právě tato skutečnost se 
stala podstatou protestu občanů, kteří peticí žádali o bezplatné navrácení zámku. Bylo to v době, 
kdy chtěl GEN zámek výhodně prodat - hovořilo se o 55 milionech. Soudní spor trval šest let, když 
Okresní soud v Semilech v listopadu 2003 vynesl verdikt ve smyslu, že zámek patří GENu. Podle 
posledních informací ho čeká nákladná rekonstrukce, není dosud jasné, jestli i po ní bude přístupna 
alespoň vyhlídková věž pro turisty. Spíš ne, už při dnešních cenách noclehu, které přesahují dva 
tisíce korun, lze předpokládat, že zámecké prostory budou sloužit někomu úplně jinému.

KULTURA V LISTOPADU 2003 * KULTURA V LISTOPADU 2003 * KULTURA 

* 4. listopadu se konala v rodném domě A. Marka Na sboře akce, při které byla uvedena v pořadí 23 
(!) básnická sbírka regionálního autora Josefa Brože. Večer režijně připravil pan profesor Jaromír 
Horáček a knihovnice Eva Kordová. 

* V pátek 14. a sobotu 15. listopadu se konal v divadle 6. ročník poetického festiválku POETIKA 
2003. V pátek dopoledne bylo školní představení recitátora Mirka Kováříka (opakováno bylo také 
večer), odpoledne se konala neformální recitační soutěž v přednesu poezie. Festiválek ukončil 
sobotní galakoncert, ve kterém vystoupili: Šantré Praha, Žamboši Vsetín (Jan Žamboch a Stáňa 
Brahová), vítězové recitační soutěže a NEŘEŽ Praha. 
Dvoudenní snažení finančně podpořily Město Turnov i Krajský úřad v Liberci, do čtyř vyhlášených 
kategorií se nakonec ve třech kategoriích přihlásilo 40 přednášejících z Turnova a jeho okolí, 
Liberce, Malé Skály, Rovenska p.T. a z  Martinic v Krkonoších. Kategorie nejstarších nebyla 
obsazena. Dle vyjádření Mirka Kováříka byla úroveň poněkud nerovnoměrná, ale poměrně široká 
špička soutěže byla plně souměřitelná s úrovní celostátního Wolkerova Prostějova, na kterém 
rovněž působil jako porotce. Úloha poroty (Mirek Kovářík, Hana Langrová z Liberce a Jitka 
Vanclová ze Semil - všem opravdu děkujeme) nebyla vůbec jednoduchá. Po prvním kole, ve kterém 
každý účastník přednesl jeden osobně vybraný text, postoupil do dalšího kola užší výběr 
přednášejících, který se utkal o místa vítězná. V kategorii A (6 - 9 let - 3 účinkující) se stala 
vítězkou Anna KŮDELOVÁ z Turnova. V kategorii B (10 - 13 let - 20 účinkujících) zvítězil Jan 
KOSINA z Chutnovky, na druhém místě byly vyhodnoceny Lenka BOBKOVÁ a Jana 
SEDLÁČKOVÁ a třetí místo bylo uděleno Matěji Pivokonskému, všichni z Turnova. V kategorii C 
(14 - 17 let - 17 účinkujících) byla první cena a absolutní vítězství uděleno HEDVICE ŠOLCOVÉ z 
Martinic, druhé místo Jiřímu Vošvrdovi z Turnova a třetí místo Nině Kopecké z Liberce. Autorskou 
cenu za vlastní texty obdržel Milan Novotný z Loktuše, cenu účastníků (hlasování samotných 
účastníků) získal Karel Bílek z Radimovic a mimořádnou cenu pořadatelů obdržel Tomáš Beran z 
Liberce. 

* V úterý 18. listopadu se v divadle uskutečnil další ročník neoficiální MISS TURNOVA - MISS 
IDEAL 2003. Již sedmý ročník soutěže opět organizovala Obchodní akademie a Hotelová škola a 
až na studentky šperkařské školy, které se sice přihlásily, ale až po termínu, byla soutěž opravdovou 
neoficiální MISS TURNOVA, protože se jí zúčastnily dívky ze všech zdejších středních škol! Letité 
úsilí pořadatelů je konečně završeno. 
O poctu nejvyšší usilovalo celkem 16 dívek, které postupně prošly čtyřmi soutěžními disciplínami. 
Odbornou porotou byla nakonec vyhodnocena a MISS IDEAL 2003 se stala studentka 2. ročníku 
střední zdravotnické školy Adéla Stehlíková, první vicemiss Kristýna Sklenářová z obchodní 
akademie a druhou vicemiss Lucie Habartová z gymnázia (miss sympatie se stala Petra Brožková z 
OA). 



* V pátek 28. a sobotu 29. listopadu uspořádal Lédl jazz kvintet a Kulturní centrum Turnov 5. 
ročník jazzové přehlídky - NEFORMÁLNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL 2003. Vystoupili: IRENA 
BUDWIESEROVÁ, JAN SPÁLENÝ a ASPM,  LÉDL JAZZ KVINTET a BIG BAND M. 
WOLLMANNA z Kosmonos. 

* V městském kině se 18. a 19. listopadu konala další dia show cestovatele Leoše Šimánka: JIŽNÍ 
ALJAŠKA.

PROSINEC 2003 * PROSINEC 2003 * PROSINEC 2003 *

* Prodej  15 stavebních  pozemků  v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko v 1.etapě - Prodloužení 
ul. Jeronýmova byl vyhlášen Městem Turnov.
ZPŮSOB PRODEJE: Pozemky se budou prodávat formou veřejného výběrového řízení na prodej 
pozemků, kde bude jediným kritériem nejvyšší nabídnutá cena. Vyvolávací cena za pozemek byla 
1000 Kč/m2 . V ceně je zahrnuta cena pozemku, náklady na inženýrské sítě, přípojky (voda, 
kanalizace, plyn, el. NN) vyvedené na hranici pozemku, komunikace a chodníky včetně veřejného 
osvětlení a parkové zeleně v nově vybudované ulici.
Termín a místo konání prvního výběrového řízení byl stanoven na pondělí 8. prosince 2003 od 15 
hod. v zasedací místnosti č. 215 na Městském úřadě v ul. Ant. Dvořáka 35. Na místo dorazilo jen 
pět zájemců. Z nich se čtyři průběžně na oboru rozvoje města zajímali o prodej pozemků v této 
lokalitě. Ti si také pozemek koupili. Pátý účastník přišel pravděpodobně ze zvědavosti. (K řízení se 
sice dostavilo více zájemců, dovnitř ale byli vpuštěni pouze po zaplacení vstupní zálohy ve výši 20 
tisíc Kč, která by jim byla po skončení řízení zase vrácena.)   
Za vyvolávací cenu 1000 Kč/ m2 byly prodány tyto pozemky: č. 2 o výměře 1 031 m2, č. 5 o 
výměře 1 117 m2, č. 9 o výměře 1 115 m2, č. 11 o výměře 836 m2. Noví vlastníci pozemků by 
mohli začít rodinné domy stavět  koncem léta 2004.
Termín a místo konání dalšího veřejného výběrového řízení byly stanoveny na pondělí 26. ledna 
2004.

* V neděli 14. prosince vstoupily v platnost nové jízdní řády vlakové a autobusové dopravy. 
Platnost nových jízdních řádů bude až do 11. prosince 2004.
Ve vlakové dopravě jsou nejdůležitější tyto změny:
Na trati Liberec - Turnov - Semily - Stará Paka - Hradec Králové jsou zavedeny nové rychlíky s 
odjezdem z Turnova v 10.53 hod. a ve 13.39 hod. (jedou do Pardubic), v opačném směru do Liberce 
odjíždějí ve 14.31 hod. a v 18.43 hod. resp. 20.30 hod. Oblíbený rychlík do Pardubic, odjíždějící 
dosud před 16. hodinou, bude nově jezdit o celou hodinu déle! (v neděli až do Brna). Nově je též 
zaveden spěšný vlak na trati Turnov -Liberec s odjezdem v 19.35 hod. (jde o pražský spěšňák, který 
dosud končil v Turnově). Oblíbený vlakový spoj směr Železný Brod, odjíždějící po 18. hodině, 
nově pojede o 50 minut déle.
Na trati Turnov - Jičín je jedna velmi důležitá změna hned po ránu, když oblíbený výletní spoj s 
odjezdem v 7.50 hod., jezdící dosud do Jičína, resp. Hradce Králové, jede jen do Rovenska pod 
Troskami a zpět! V jízdních řádech také nenajdete vlak jedoucí po 16. hodině z Hradce Králové (v 
Turnově v 18.17 hod.). Poslední spoj směr Jičín i nadále pojede sedm dnů v týdnu ve 22.26 hod.
Na železniční trati do Prahy dochází jen ke drobným změnám, když ta nejdůležitější je, že většina 
vlaků začíná a končí až na nádraží Praha - Vršovice (jedna stanice za hlavním nádražím).
V autobusové dopravě je důležité upozornit zejména na tyto změny:
Nejdůležitější změna se týká dálkových linek, jedoucích do Prahy. Všechny od platnosti nových 
jízdních řádů začínají a končí na Černém mostě, kde cestující musí přesednout na metro. Podle Jana 
Křiklána z ČSAD Semily je důvodem zejména složitá doprava v centru metropole, což mnohdy 



znamenalo zpoždění příjezdu linky, dalším faktem je též nárůst poplatků za vjezd autobusu a AN 
Praha Florenc. Cena jízdného z Turnova na Černý most bude 62 Kč (až Na Florenc se platilo 70 
Kč), lístky na metro jsou k dostání na autobusovém nádraží v Turnově a hledá se prý dokonce 
způsob, jak by je mohli prodávat přímo řidiči v autobuse.
Co se týká regionální dopravy na Turnovsku, byly zrušeny všechny spoje s nulovou tržbou, tedy ty, 
které nebyly využívány, naopak byly do jízdních řádů zařazeny nové spoje pro přepravu pracovníků 
do závodů ke druhým, resp. třetím směnám (v Turnově se týká hlavně Vesecka). V příměstské 
dopravě došlo ke dvěma podstatným změnám, a to k zavedení nového ranního spoje z Rovenska v 
5.55 hod. s příjezdem do Turnova v 6.30 hod. a s návazností na autobus do Liberce a ranní 
vlakovou skupinu. Nově také jede víkendová linka z Turnova do Jablonce nad Jizerou přes Tatobity, 
v Mnichově Hradišti bylo zase úplně zrušeno autobusové nádraží u bývalého LIAZu, spoje budou 
končit u nádraží ČD ad. Nová městská linka (autobus na Bukovinu ad.), která prošla tříměsíčním 
zkušebním obdobím, kdy byl jízdní řád postupně upravován podle připomínek občanů, byla 
zapracována do jízdních řádů na celý příští rok!

* Bojem o termíny by se dal nazvat uplynulý půlrok na Valdštejně. Práce na rekonstrukci 
klasicistního objektu, tzv. zámečku, měla firma Reopa Liberec ukončit již na konci září. Nestalo se. 
Do 15. prosince tak bude platit smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun denně, po tomto datu to již 
bude 50 tisíc denně. Jak řekla místostarostka Hana Maierová Hlasům a ohlasům Turnovska, je 
firmou odváděna kvalitní práce, dobře reaguje na připomínky během stavby a nebýt patrného 
podcenění objemu prací a časových termínů, mohli bychom být spokojeni. Kompletně 
zrekonstruovaná budova zámečku, včetně upraveného vstupu do hradu, by měla být slavnostně 
předána veřejnosti do užívání 1. května, kdy bude oficiálně zahájena nová turistická sezona a 
představen nový projekt s názvem Pohádkový Český ráj. (Napříště se počítá s tím, že každá nová 
sezona v našem regionu začne právě zde a skončí na podzim ve městě pod Zebínem u příležitosti 
pořádání festivalu Jičín - město pohádky.)
V prosinci se jednalo o vybavení rytířského sálu v patře budovy. Ten by podle Maierové měl být 
vybaven nábytkem odpovídajícím době zhruba první polovině 19. století a měl by sloužit k 
pořádání malých koncertů a společenských setkání všeho druhu, a tak napříště bude třeba starosta 
města důležité návštěvy přijímat právě zde. Práce na opravě tzv. zámečku si vyžádaly celkové 
částky 7,5 milionu korun. 
Stavební ruch na hradě tím ale samozřejmě neskončí. Protože na několika místech byly nedávno 
instalovány speciální měřící přístroje (je jich asi 20) na měření pohybu skalního podloží - 
vyhodnocuje je Přírodovědecká fakulta UK - je jasné, že v nejbližší době bude nutné provést 
rozsáhlé práce na statickém zajištění areálu hradu. 

* Ve středu 17. prosince 2003 se v sále Střední uměleckoprůmyslové školy ve Skálově ulici 
uskutečnilo veřejné projednání Návrhu zadání Regulačního plánu č. 3 - Centrum města Turnova. 
Zavítalo sem ale pouhých 14 občanů. Přitom jde o přípravu zásadního materiálu, který bude 
napříště určovat život v centru města. Možná byl ale na vině špatně volený termín (předvánoční 
brzké odpoledne všedního dne), protože druhý den večer byl tentýž sál docela slušně zaplněn 
občany při veřejném zasedání zastupitelstva. Podstatnou část příchozích tvořili obyvatelé Koněvovy 
ulice, kteří zásadně nesouhlasí se zapojením své ulice mezi hlavní dopravní spojky Hruštice - 
centrum města. Uvažuje se totiž o zřízení městského okruhu, který povede od bývalého pionýráku 
Palachovou ulicí nahoru a dál kolem restaurace na Výšince do Markovy ulice, potom možná ulicí 
28. října do Kinského ulice, potom do ulice Husovy a Žižkovy, a pak novou komunikací sjezdem 
dolů na autobusák (zadem za atletickým stadionem). Při napojení na Palackého ulici má být dál 
realizována nová spojka zadem přímo na Koňský trh a novou kruhovou křižovatku u pionýráku 
(dojde k demolici bytového domu u vjezdu do házenkářského areálu). S tímto návrhem ale 
obyvatelé Koněvovky nesouhlasí, protože právě jejich ulice by v případě realizace městského 
okruhu mohla být hlavní trasou směrem na Hruštici, kde se budou stavět rodinné domy, a potom i 
nejspíš dál na Bělou.



Vyústěním nejen jejich aktivity byly celkem tři petice se zhruba 500 podpisy, kterými byla tvorba 
návrhu zadání regulačního plánu připomínkována. A nejde jen o dopravu, občané rozporují 
například i záměr výstavby dalších hyper supermarketů, či nedostatečnou protipovodňovou ochranu 
centra. 

* Na poslední chvíli do státního rozpočtu na rok 2004 "proklouzla" stavba přeložky silnice I/10 od 
pekáren přes Vesecko na Malý Rohozec, když na podzim bylo zjištěno, že peníze v návrhové 
kolonce chybí! Jen za velkého úsilí Turnovu spřátelených poslanců se je tam podařilo v den 
konečného schvalování státního rozpočtu vrátit (předpokládané náklady jsou ve výši 120 - 150 
milionů korun). Se stavbou by se tedy mělo začít na podzim roku 2004, když zatím nikdo 
nezpochybňuje termín dokončení, a to konec roku 2005, kdy má být také hotova miliardová 
rekonstrukce silnice od Vápeníku (Dolánek) do Harrachova. 

* Novým opatřením krajského úřadu končí od ledna s pohotovostní službou o svátcích a v noci 
další lékárny (v našem okrese fungovala v Semilech) a napříště už bude pro obyvatele celého kraje 
k dispozici jen jedna jediná v okolí liberecké nemocnice (budou se střídat). Kraj šetří a na provoz 
dalších již doplácet nebude. 

* Stomatologická pohotovostní služba byla na konci roku 2003 poskytována na území našeho kraje 
na šesti místech: v Krajské nemocnici Liberec, v Nemocnici v Jablonci nad Nisou a v soukromých 
ordinacích stomatologů v okresech Česká Lípa a Semily (Semily, Lomnice, Jilemnice a Turnov). 
"Jelikož mají soukromí stomatologové v okrese Semily rozdílné ordinační hodiny i smluvní 
zajištění, dojde ke sloučení ordinačních hodin a ke vzniku smluvního vztahu s Libereckým krajem. 
Od ledna do dubna bude pohotovost zajišťovat oblast Semily, od května do srpna oblast Jilemnice, 
od září do prosince oblast Turnov, a to vždy od 8 do 12 hodin o víkendu a ve státní svátky." Tak zní 
rozhodnutí rady. Zubní pohotovost v Jablonci bude bez náhrady zrušena (do Liberce je to blízko). 
Rozhodnutí rady kraje je jedna věc, situace v Turnově ale může být jiná… Už na počátku roku 2003 
byly se zajištěním zubní pohotovosti o víkendech v našem městě pořádné zmatky. Jednu dobu 
museli dokonce Turnovští v akutních případech cestovat do Liberce nebo Jablonce a tam trnout, 
jestli je vezmou. Až po několika měsících se podařilo služby obnovit (s přispěním městského úřadu, 
který částečně financuje ztrátovost), když se jednotliví stomatologové ve městě střídají a k dispozici 
jsou pacientům dle stanoveného rozpisu. Kdo zrovna slouží, sdělí občanům na vrátnici v nemocnici 
(t. 481 446 111). Nyní tedy má být všechno jinak a Turnováci mají zase jezdit v sobotu a neděli 
třeba do Jilemnice, protože kraj rozhodl jak rozhodl?
Podle posledních zpráv to na konci roku vypadalo, že se zubaři v našem okrese nedohodli. 
Jilemničtí a Semilští se sice budou střídat, v Turnově ale stomatologické pohotovosti mají fungovat 
jako dosud, tedy o víkendech a svátcích od 8 do 12 hod. v jedné z turnovských ordinací. A tak se 
také skutečně stalo!

* Studie budoucí možné podoby sportoviště v Maškově zahradě byly představeny ve čtvrtek 11. 
prosince na radnici. Jde o upravené výstupy z předešlých prací, kdy se ještě projekt připravoval 
podle pokynů a přání B. J. Horáčka. Práce na nynějších úpravách byly zadány rozhodnutím rady 
města turnovskému Designu 4 a pražskému Ateliéru 4, náklady na jejich pořízení jsou těsně pod 
hranicí jednoho milionu korun. 
Zadání města bylo jasné: Snížit rozsah a plochu budoucích sportovišť, a tak například místo dvou 
ledových ploch tu bude jen jedna, hotel bude menší apod. Novinkou je také rozdělení ploch a 
investic, které budou nutné ze strany města, a ploch, které budou odprodány privátním investorům 
(hotel, tenisové kurty ad.). Termín realizace sportoviště je zatím v rovině zbožných přání, přitom 
neexistenci koupaliště budeme v Turnově určitě řešit zase na jaře, až se oteplí.

* Po pěti letech intenzivní pracovní činnosti byl na počátku prosince otevřen poslední úsek 
čtyřproudé rychlostní silnice Praha - Turnov - Liberec u křižovatky Rádelský mlýn (odbočení na 



Jablonec). Cesta do našeho krajského města se tak zkrátí na čtvrthodinu svižné jízdy. V dalších 
letech má výstavba rychlostní silnice pokračovat ve směru z Liberce na Chrastavu, Hrádek nad 
Nisou a Žitavu až k dálnici Drážďany - Berlín. 

* Až padesát dětských oddělení v zemi má být podle ministryně zdravotnictví zrušeno. V Česku je 
to celkem 1 639 dětských lůžek, v Libereckém kraji 39 lůžek a konkrétně se hovoří o zrušení 
dětského oddělení v Jablonci nad Nisou. Státnímu rozpočtu má toto opatření do roku 2006 přinést 
úsporu ve výši téměř jedné miliardy korun. "Dětských lůžek je nadbytek, porodnost klesá," zní 
oficiální zdůvodnění. A jaká je situace v Turnově? Dětské oddělení zatím ohroženo není, byť i tady 
se projevují naplno problémy současného zdravotnictví.
V Libereckém kraji je celkem 9 nemocnic. Prakticky všechny mají potíže s platbami od zdravotních 
pojišťoven za předem smluvené výkony. A protože většina nemocnic je městských nebo privátních, 
dostávají se do opravdových potíží. Turnovská nemocnice si na podzim 2003 musela vzít 
překlenovací úvěr, aby vůbec mohla dát zaměstnancům výplatu, už dnes se spekuluje o tom, že 
město, jako zřizovatel nemocnice, bude muset provoz každoročně dotovat. Jak řekl starosta Hejduk 
na prosincové tiskové konferenci města, dostává nemocnice každoročně zhruba pět až sedm milionů 
na investice, v příštích letech tato částka půjde spíš na náklady na provoz, když zatím není jasné, jak 
se ke zdravotnictví vlastně zachová stát. Může se docela dobře stát, že město bude muset své 
nemocnici dávat ročně deset i víc milionů korun, aby její provoz udrželo na stávající úrovni. 
Přitom, nebýt výše zmíněných problémů, které díky bezkoncepčnosti řízení zdravotnictví v zemi 
zažívají prakticky všechna podobná zařízení v republice, hospodařila turnovská nemocnice beze 
ztrát. Pravda, stát na sklonku roku poskytl peníze na oddlužení části nemocnic, městských se to ale 
netýká. Přitom Liberecký kraj dostal na oddlužení celkem 230 milionů korun, peníze dostanou ale 
jen nemocnice v Jablonci, Liberci a České Lípě.
Nemocnice v Libereckém kraji:
Nemocnice krajské - Česká Lípa, Liberec.
Nemocnice městské - Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Turnov, Semily, Vysoké nad Jizerou.
Nemocnice privátní - Frýdlant v Čechách, Tanvald.

* Probíhající výstavba rodinných a bytových domů na Výšince si vyžádala vznik názvů nových 
ulic: Jaspisové a Křišťálové. 

* Jak na prosincové tiskové konferenci řekl místostarosta Pekař, hrozí lidem, kteří napříště budou 
městu dlužit nějaké peníze, radikální řízení, které může skončit exekucí majetku. 
Tato slova padla zejména v souvislosti s placením za likvidaci komunálního odpadu. V roce 2003 to 
bylo 410 Kč na jednoho obyvatele města a ještě počátkem prosince bylo skoro tisíc lidí, kteří 
nezaplatili. Skoro polovinu z nich ale tvoří lidé, kteří vůbec nepřevzali obálky s platebními výměry, 
které radnice všem na podzim zaslala. Jde o občany, kteří tu sice mají trvalé bydliště, ale fyzicky je 
tu vůbec nenajdete (matrikářky dostaly za úkol vypracovat jejich seznam a potom se rozhodne o 
dalším postupu). Podle Pekaře budou neplatiči z roku 2003 tolerováni v tom smyslu, že v případě 
zaplacení dlužné částky a současné žádosti o prominutí sankčního navýšení, jim bude vyhověno. V 
příštím roce již ale neplatičům hrozí pokuta v trojnásobné částce výše poplatku. 

* V roce 2003 se v Turnově znovuobnovila milá tradice, a to vítání nových občánků města. 
Ve dvou slavnostních sobotních dopoledních bylo v galerii Muzea Českého ráje v Turnově přivítáno 
celkem 63 dětí, což bylo stvrzeno zápisem do pamětní knihy a podpisem zástupce města a rodičů. 
Mezi nové občany byly přivítány tyto děti:
Antoš Adam, Bartoš Adam, Bernardová Adéla, Brandejs Daniel, Bursa Jakub, Cerman David, 
Čapek Adam, Černá Natálie, Dlouhá Nikol, Gavelčík Vítek, Háková Natálie, Havlásková Tereza, 
Havlová Kateřina, Hendrych Jiří, Hlavová Nikola, Hlubučková Veronika, Hlubučková Valentýna, 
Hošek Jakub, Janatková Karolína, Janevová Kateřina, Jareš Adam, Jurenka Šimon, Kohout Arnošt, 
Kolomazníková Eliška, Kolomazníková Tereza, Korolevyč Tadeáš, Kovářová Sára, Kroupová Bára, 



Kyselová Nicola, Lonnerová Jindřiška, Lustigová Anna, Medek Pavel, Melíšek Filip, Melíšek 
Lukáš, Milerová Karolína, Mohelský Štěpán, Mochal Oliver, Morová Diana, Netušil Filip, Plíva 
Tomáš, Polák Marcel, Pořízková Lucie, Roubíček David, Růžičková Zuzana, Rýgl Tomáš, Schmidt 
Daniel, Simon Josef, Sojková Kristýna, Stehlíková Veronika, Šálková Jana, Štejfová Amálie, Šubrt 
Michal, Tauchman Adam, Vaněk Michal, Vaníková Tereza, Velová Adéla, Vitoušek Jan, Vondráková 
Johana, Weiss Jan, Zikudová Lenka, Žabka Pavel (u dvou dětí si rodiče nepřáli zveřejnění.)

* Na konci roku 2003 evidoval semilský úřad práce 3 118 lidí bez zaměstnání, celková míra 
nezaměstnanosti v okrese byla 8,1%, na Turnovsku stále ještě příznivých 6,1%. Nejvyšší 
nezaměstnanost je podle serveru ČTK v okrese Most (23,5%), nejnižší na Praze - západ (3%).

* V Turnově máme hned tři místa, kde si snoubenci mohou říci své ano, což v roce 2003 učinilo 
celkem 146 párů (z toho byly tři církevní obřady), což je o dvacet "civilních" obřadů méně než v 
roce 2002. Největší zájem byl tradičně o kapli hruborohozeckého zámku, kde se uskutečnilo celkem 
82 svateb, na Valdštejně bylo 37 obřadů, zbytek proběhl v obřadní síni MěÚ, kde je svatba, v 
případě, že je pátek, zdarma. Jinak zde snoubenci - Češi - platí za obřad jeden tisíc korun, na 
Valdštejně tři tisíce a na Rohozci tři tisíce sedm set korun. 
V tomto funkčním období oddává celkem sedm zastupitelů: starosta Milan Hejduk, místostarostové 
Hana Maierová a Jaromír Pekař a "řadoví" zastupitelé Karel Bárta, Eva Kordová, Josef Kunetka a 
Otakar Špetlík.

* Že jeden z nejstarších novinových titulů v České republice - s přestávkami vycházel od roku 1886 
- má finanční potíže, nebylo v poslední době žádným tajemstvím. Po náhlé smrti majitele tiskárny a 
novin byla firma víc než rok v konkurzu a Pojizerské listy v podstatě vycházely jen díky nadšení 
redakčního kolektivu. S tím je však konec. 
V pátek 19. prosince se v prostorách redakce v Husově ulici konala dražba titulu a práv k vydávání. 
Zatímco o vybavení tiskárny byl slušný zájem (z původních 95 tisíc se výsledná cena vyšplhala na 
513 tisíc), o samotný titul zájem nebyl. Vyvolávací cena byla 95 tisíc, klesala postupně na 60, resp. 
40 tisíc korun, ale ani za ně noviny nikdo z přítomných nekoupil. Přitom zájem deklarovala 
přítomná místostarostka Hana Maierová, která patří ke skupině zastupitelů, kteří měli za to, že 
historicky cenný titul by bylo dobré alespoň dočasně zachránit, resp. ochránit (po zakoupení práv k 
vydávání by jej město mohlo pronajmout), bohužel však zastupitelé na svém zasedání den před tím 
o jeden hlas rozhodli, že město titul kupovat nemá. V tuto chvíli se tedy zdá, že starým Pojizerským 
listům odzvonilo, byť se nejspíš v nejbližší době bude v Pardubicích konat ještě jedna dražba. 
Zajímavostí je, že prostory bývalé redakce si urychleně (a chytře) pronajal jeden nejmenovaný 
podnikatel. Je tu sídlo nové redakce. Nový titul nese název Pojizerky (Nové Pojizerky), první číslo 
mělo vyjít do konce ledna 2004.

KULTURA V PROSINCI 2003 * KULTURA V PROSINCI 2003 * KULTURA V PROSINCI 

* V sobota 6. prosince v 16 hod. byl na náměstí Českého ráje SLAVNOSTNĚ ROZSVÍCEN 
VÁNOČNÍ STROM.

* V neděli 7. prosince se uskutečnila v rámci jednoho z adventních koncertů oslava 20 LET 
TRUBAČŮ Z ČESKÉHO RÁJE. Tento 14 členný žesťový soubor řídí Josef Viduna. 

* V pondělí 8. prosince se uskutečnil jubilejní 500. pořad Turnovských hudebních večerů. Oslava to 
byla důstojná, neboť slavnostní večer ke kulatému jubileu obstaral skvělý baletní soubor Státní 
opery v Praze.
Jde o skvělé umělecké těleso pod vedením Pavla Šmoka (součást baletního souboru Státní opery 
Praha), které se už se v minulých letech v Turnově představilo s nádherným baletním vystoupením. 
Proto bylo vedením Klubu přátel hudby znovu vybráno jako účinkující pro slavnostní 500. pořad 



Turnovských hudebních večerů. Velikost divadelního jeviště limituje výběr představení, které bylo 
složeno ze tří částí: SATURNIN (hudba Pablo Sarasate, choreografie Marika Hanušová, kostýmy 
Elen Paclová), POSITIVNÍ..? (hudba Vladimír Martynov, Arvo Pärt, choreografie Tomáš 
Rychetský, David Stránský, kostýmy Roman Šolc) a MARIIN SEN (hudba Camille Saint-Saëns, 
Cesare Pugni, choreografie Petr Zuska, kostýmy Roman Šolc, Petr Zuska). 
Malé ohlédnutí za Turnovskými hudebními večery připravil při této příležitosti Alois Habřinský pro 
měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska. Bohužel to byl příspěvek poslední, když na sklonku podzimu 
tento dlouholetý kulturní činovník zemřel…
Pěvecký sbor Antonín Dvořák již během první republiky se věnoval kromě své pěvecké činnosti i 
činnosti koncertní. V r. 1927 zpívala v Turnově Ema Destinová, v r. 1928 zde hrál Jan Kubelík a v 
letech 1931 a 1940 u nás vystoupila Česká filharmonie s dirigentem Václavem Talichem.
Začátkem r. 1942 přišel prof. dr. František Žídek s návrhem konat v Turnově pravidelné hudební 
večery klasické a současné vážné hudby. Pořadatelem těchto koncertů, nazvaných "Hudební 
středy", se stal PSAD. První koncert se konal 15. dubna 1942 na sálu Karla IV. Hrálo na něm 
Turnovské kvarteto. V tomto roce bylo uspořádáno celkem sedm HS. Tato činnost, které se 
zúčastňovalo velké množství posluchačů, se nelíbila fašistickým okupantům a 27. března 1943 akce 
zakázali. Teprve po osvobození, 27. června 1945, se konala 8. HS, na ní zpíval Beno Blachut a 
tehdy ještě mužský a ženský PSAD. Tím byly znovu obnoveny koncerty vážné hudby v Turnově, 
které od r. 1947 nesou název "Turnovské hudební večery".
Jen do r. 1961 zde čtyřikrát hrála Česká filharmonie s dirigenty Kromholcem, Neumanem, 
Ančerlem a Šejnou. Pod jeho taktovkou v r. 1951 přednesla ve zcela zaplněné sokolovně tři slavné 
Dvořákovy koncerty. Na 100. THV v r. 1954 hostovala zde Moravská filharmonie s dirigentem Fr. 
Stupkou. Ten po koncertu do kroniky napsal: "Jsem šťasten, že mně osud dopřál řídit 100. THV v 
krásném prostředí turnovského nádherného obecenstva."
V r. 1961 PSAD k velké škodě přerušil z důvodů organizačních a ekonomických pořádání těchto 
koncertů. Až v lednu 1966 byl ustaven při osvětové besedě KPH a navázal na tradici THV. Převzal 
jejich název i číslování. Již v březnu téhož roku byly THV obnoveny. 
V řadě koncertů mimořádně slavnostní byl 200. THV v r. 1971. Ten se konal ve starém kině a hrála 
na něm Česká filharmonie pod dirigentem Zdeňkem Košlerem. Museli jsme prodloužit jeviště o 
první tři řady sedadel…
I komorní sbory a orchestry se značnou měrou podílely na THV. Napadají mě jména: Smetanovo, 
Stamicovo kvarteto, Linhovci a různé soubory smyčcových a žesťových nástrojů.
Nelze ani nevzpomenout sólistů pěvců a muzikantů, např. Beno Blachuta, Ivo Žídka, Eduarda 
Hakena, Marty Krásové, Marie Podvalové, Marcely Machotkové, Josefa Suka, Václava Hudečka, 
Ivana Ženatého a mnoha dalších zahraničních jmen. 
KPH je také spoluzakladatelem hudebních slavností na Sychrově nazvaných "Dvořákův Turnov a 
Sychrov". Ty se konají každoročně od r. 1951, kdy na paměť návštěv A. Dvořáka na Sychrově u 
přítele Aloise Göbla mu byla odhalena pamětní deska. Těchto DTS se zúčastňovalo až několik tisíc 
návštěvníků ze širokého okolí.
Koncerty THV zajišťovali a zajišťují dobrovolnou a obětavou organizátorskou činností členové 
PSAD a KPH. Při této připomínce mi tanou na mysli jména: Žídek, Finke, Choura, Mejzr, Krejčík, 
Kovář, Knop. Nyní v čele KPH stojí Jana Zajícová a vede si velice dobře.
THV přeji, aby i v druhé pětistovce úspěšně pokračovaly dál. Kéž se pořadatelé nedají odradit. I 
když nyní ovládá dobu honba za penězi a vlna decibelů a rytmů, zůstává tu krásná a moudrá hudba, 
která nemá rovnocennou náhradu. Ke svému vnímání nepotřebuje alkohol a drogy, či dokonce 
erotickou a sexuální nevázanost.
Vážná hudba zušlechťuje duši člověka, jeho chování, vystupování i jednání. Toho by si měli být 
pamětlivi rodiče a školy. Pak by si jistě tolik nestěžovali na chování dětí, žáků a studentů. Prof. 
Václav Žilka říká, že jeho žáci nejenže dobře pískají na flétničky, ale ani nelžou a nekradou. (autor 
textu: Alois Habřinský)

* Od středy 3. do soboty 6. prosince se uskutečnil "PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN V MUZEU".



Byl tu Mikulášský trh s vánočními dárky, děti si mohly vyrobit vánoční dekorace, ozdobit medový 
perníček ad. 

* Od pátku 12. do neděle 14. prosince byly v pořadí páté TURNOVSKÉ VÁNOČNÍ TRHY.
Páteční program patřil pěveckým sborům zdejších základních škol, v sobotu mj. vystoupili s 
vánočním programem žáci ZUŠ Turnov a studenti Státní konzervatoře v Teplicích, neděli zde byl 
koncert pěveckého souboru Carmina a Trubačů z Českého ráje.

* V neděli 14. prosince se v rámci adventního koncertu v kostele sv. Mikuláše představil ŽENSKÝ 
PĚVECKÝ SBOR NIESKY ze spřáteleného německého města.

* V pondělí 15. prosince se uskutečnil v sále kina vánoční koncert Kulturního centra s.r.o., ve 
kterém vystoupil "český král swingu" LAĎA KERNDL & JAZZ FRIENDS.

* V pátek 26. prosince proběhl v divadle vánoční koncert PĚVECKÉHO SBORU ANTONÍN 
DVOŘÁK. Tento soubor si na program svého vánočního koncertu zvolil Českou mši vánoční Jana 
Jakuba Ryby.
Ten den měla tradiční vánoční vystoupení v kapli hradu Valdštejn také MUSICA FORTUNA. (Ta už 
před tím měla samostatný koncert v divadle v sobotu 20. prosince, kde v průřezu tradičním i 
vánočním repertoárem představila též zajímavého hosta, pražskou herečku Ivu Hüttnerovou.)

* Městské kino hrálo mj. tento film: HLEDÁ SE NEMO - nejnovější animovaný film studia Pixar 
(USA). V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariery žijí Marlina jeho syn Nemo. 
Podle kritiků se jedná o nejlepší animovaný film všech dob.

* V prosinci uplynulo 10 let od první premiéry Turnovského divadelního studia. Za dobu existence 
studia bylo uskutečněno 45 premiér. Od velkých klasických dramat (Celestina, Sen noci 
svatojánské, Chudák manžel, Biloxi Blues, Dva muži v šachu, Loupežník, Inferno, Kamenný host, 
Romeo a Julie, Báchorka o lípě, Komedie o strašidle), přes studentské a dětské inscenace (Ze života 
hmyzu, Ať žije Pepan, Alenka v zemi bláznů, Alenka v šachu, Knoflíková válka, Bylo nás 5+5, Tom 
Sawyer, O turecké vojně, Chuchvalec, Výtečníci), kolem pohádek (Šaškovská pohádka, Poklad 
duchů, Šíleně protivná princezna, Čertovy vlasy) až po netradiční divadlo či drobné divadelní 
hříčky (Tancovačka, Dvě království, Kaubojka, Ptáčata v kleci, Undina, Plavovláska, Šrotkorn, 
Vánoční hry).
Souborem prošlo podle vedoucího Petra Hakena přes 200 herců, někteří skutečně jen na skok, jiní 
jako stálice, někteří si divadelní dráhu vybrali ke své životní pouti. Soubor hrál v mnoho městech 
České republiky, v Holandsku, Francii a Polsku. Zúčastnil se přes 100 festivalů, přehlídek, 
několikrát postoupil na národní přehlídku. Představení Bylo nás 5+5 s dočkalo 35 repríz, což je 
turnovský činoherní rekord. 
Kolik to bylo představení celkem, už těžko někdo spočítá, bude to však jistě přes 400, jeden rok se 
hrálo i šedesátkrát, jiný třicetkrát. 

* Poslední prosincový den, ve středu 31. prosince, se nejdříve odpoledne uskutečnil tradiční 
SILVESTROVSKÝ BĚH SÍDLIŠTĚM (30. ročník), ve 20 hodin vypukly na náměstí Českého ráje 
OSLAVY SILVESTRA 2003 - diskotéka, soutěže o ceny, občerstvení, karaoke show a půlnoční 
ohňostroj. Celá akce probíhala za finanční podpory Města a podnikatelů a firem z Turnova.



Zastupitelé a radní města, kompetence a další orgány, reforma 
veřejné správy

* V roce 2003 v Turnově působilo těchto 27 řádně zvolených zastupitelů:

Mgr. Karel Bárta (zvolen za Nezávislý blok)
MUDr. Dobroslav Berndt (zvolen za US-DEU)
Ivan Boháč (zvolen za KSČM)
MUDr. Vladimír Eckert (zvolen za Nezávislé)
Mgr. Jaromír Frič (zvolen za ODS)
Mgr. Petr Haken (zvolen za ODS)
Ing. Milan Hejduk (zvolen za Nezávislý blok)
MUDr. Martin Hrubý (zvolen za Nezávislý blok)
Břetislav Jansa (zvolen za VPM)
RNDr. Otto Jarolímek (zvolen za ODA)
MUDr. Radomír Jodas (zvolen za ODS)
Eva Kordová (zvolena za Nezávislé)
Josef Kunetka (zvolen za VPM)
PhDr. Hana Maierová (zvolena za Nezávislý blok)
Aleš Mastník (zvolen za VPM)
Mgr. Jiří Mašek (zvolen za KDU-ČSL)
Ing. Jaromír Pekař (zvolen za ODS)
RNDr. František Pelc (zvolen za US-DEU)
Ing. Vítězslav Sekanina (zvolen za ODS)
Ing. Tomáš Sláma (zvolen za ODS)
Doc. PhDr. Alena Svobodová (zvolena za KSČM)
Mgr. Otakar Špetlík (zvolen za ODS)
MUDr. Jiří Tomášek (zvolen za Nezávislý blok)
Ing. Tomáš Tomsa (zvolen za Nezávislý blok)
Jan Ulrich (zvolen za VPM)
Josef Ulrich (zvolen za VPM)
František Zikuda (zvolen za Nezávislý blok)

Kompetence starosty a obou místostarostů 

V novém volebním období (2002 - 2006) mají starosta a oba místostarostové nově rozděleny 
kompetence odpovědnosti:

* Ing. Milan Hejduk, starosta Turnova: rozvoj města, městský majetek, investice s Nadací, krizové 
otázky, povodně, sport, technické služby, voda - VHS, Sdružení obcí Libereckého kraje.

* Ing. Jaromír Pekař, místostarosta: finance, kontrola, sociální otázky, nemocnice, zahraniční 
vztahy, škodní komise, teplárenská společnost, životní prostředí, Euroregion Nisa.

* PhDr. Hana Maierová, místostarostka: školství, kultura, cestovní ruch, vztahy s médii, 



společenské akce města, památková péče, Sdružení Český ráj, zahraniční vztahy města.

* 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.

Městský úřad Turnov po 1. lednu 2003

V souvislosti s reformou veřejné správy, jejíž pro občana nejzřetelnější část se uskutečnila k 1. 
lednu 2003, došlo na MěÚ Turnov k podstatným změnám v rozmístění odborů a jejich kompetencí. 
Odbory jsou dislokovány v pěti budovách v nejbližším okolí náměstí. Jedná se o tyto domy:
1. Radnice, ul. Antonína Dvořáka 335.
2. Informační středisko - náměstí Českého ráje 26.
3. Městská policie - Skálova ul. 68.
4. Skálova čp. 72 (dosud Úřad práce a VZP).
5. Skálova 84  (dříve kontaktní místo státní sociální podpory).

Radnice, ul. Antonína Dvořáka 335. Zde sídlí:
* Vedení Města Turnova, sekretariát tel. 481 366 222, Ing. Milan Hejduk, starosta města, tel. 481 
366 223, PhDr. Hana Maierová, místostarostka, tel. 481 366 225, Ing. Jaromír Pekař, místostarosta, 
tel. 481 366 224. 
* Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník MěÚ, tel. 481 366 405.
* Odbor životního prostředí (kanceláře 102-110), tel. 481 366 312, vedoucí odboru: Ing. Miloslava 
Šípošová. V rámci reformy státní správy přešla na odbor životního prostředí od 1. 1. 2003 zásadní 
rozhodovací kompetence zabezpečované doposud okresními úřady. Jedná se o kompetence na úseku 
vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany 
ovzduší, odpadového hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství.
* Odbor finanční (kanceláře 202 -209 a 311), tel. 481 366 203, vedoucí odboru: Drahomíra 
Staňková. Finanční odbor zajišťuje evidenci těchto místních poplatků - poplatek ze psů, poplatek ve 
vstupného, poplatek za rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity. Dále zajišťuje evidenci 
nájmu za pozemky a evidenci pachtovného. 
* Odbor rozvoje města (kanceláře 210-213, 402), tel. 481 366 211, vedoucí odboru: Ing. Pavel 
Kanclíř. Odbor provádí územní plánování, poskytuje například informace právnickým osobám i 
jednotlivým občanům o parcelách a jejich vztahu k územnímu a regulačnímu plánu města, dohlíží 
na investiční záměry města včetně výběrových řízení, zpracovává strategii rozvoje města, provádí 
přípravu rozvojových území pro výstavbu ad.
* Stavební úřad (kanceláře 302-308), tel. 481 366 308, vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová. 
Stavební úřad v Turnově jako obecní stavební úřad vykonává státní správu v rozsahu stavebního 
zákona č. 50/1976 Sb.
* Odbor správy majetku (kanceláře 313-318), tel. 481 366 325, vedoucí odboru: Ludmila 
Těhníková. Odbor spravuje městský majetek, vykonává zejména správu a údržbu bytů a nebytových 
prostor, opravy a rekonstrukce komunikací ad.
* Odbor kontroly (kancelář 328), tel. 481 366 103, vedoucí odboru: Eva Dudová. Odbor kontroly je 
kontrolním orgánem městského úřadu. 

Náměstí Českého ráje 26. Zde sídlí:
* Odbor cestovního ruchu, tel. 481 366 255, 481 366 256 (fax), vedoucí odboru: Mgr. Aleš 
Hozdecký. Činnost odboru cestovního ruchu  MěÚ Turnov je zaměřena zejména na vytváření a 
realizaci projektů na podporu cestovního ruchu, propagaci regionu, přípravu propagačních materiálů 
ad. Součástí odboru je Městské informační středisko.



Skálova ul. 68. Zde sídlí:
* Městská policie, tel. 481 366 600, velitel: Bohuslav Šlambora (Ivan Boháč)
* Odbor přestupkového řízení, tel. 481 366 500, vedoucí odboru: Pavel Dědeček. Hlavní náplň 
činnosti je zpracování přestupkové agendy všech 37 obcí pro činnost zvláštního orgánu - Komise k 
projednávání přestupků Města Turnov.

Skálova čp. 72. Zde sídlí:
* Obecní živnostenský úřad (kanceláře 101-104), tel. 481 366 701, vedoucí odboru: Hana 
Lustigová.
Úřad vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu stanoveném živnostenským 
zákonem pro živnosti ohlašovací volné - jedná se cca o 5 500 živností. Veškeré kompetence, které 
zatím vykonával Okresní živnostenský úřad v Semilech přešly v rámci reformy státní správy od 
ledna 2003 do Turnova. Jedná se především o vydávání živnostenských listů pro živnosti řemeslné, 
vázané a koncesované a živnosti provozované průmyslovým způsobem. Celkem tento úřad spravuje 
na 11 tisíc živností.
* Odbor školství, kultury a sportu (205-207), tel. 481 366 757, vedoucí odboru: René Brož.
Odbor pracuje na úseku památkové péče a školství.

Skálova 84 (naproti muzeu). Zde sídlí:
* Odbor správní (kanceláře 102-118), tel. 481 366 823, vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka.
Zde je sídlo matriky, je tu vedena agenda evidence obyvatel, vydávají se tu občanské průkazy a 
cestovní doklady. Odbor je též významnou složkou v krizovém řízení města.
* Odbor sociálních věcí (kanceláře 202-206, 225, 226), tel. 481 366 854, vedoucí odboru: Mgr. 
Hana Kocourová.
Náplní odboru sociálních věcí je vyřizování všech žádostí v sociální oblasti života občanů. 
Jako úřad 3. stupně poskytuje odbor mj. i všechny sociální dávky pro občany Turnova a 18-ti 
spádových obcí dle zákonných předpisů. 
* Odbor dopravní (kanceláře 218-223), tel. 481 366 871, vedoucí odboru: Ing. Zdeněk Borovička. 
Jako úřad 3. stupně vede evidenci řidičů a vydávání řidičských průkazů, spravuje registr vozidel, tj. 
- vedení evidence vozidel, přihlášení, odhlášení, změny, přestavby, dovozy, technické průkazy. 
Vykonává též funkci silničního správního úřadu ad.

Reforma veřejné správy a možné důsledky nového zákona o územním uspořádání pro Turnov

* K 31. 12. 2002 zrušeny okresy a od ledna 2003 zřízeny obce tzv. III. stupně (včetně Turnova). 
Následně bylo avizováno snížení úředníků na ministerstvech ve prospěch krajů a přesun pravomocí 
na kraje, což je nejspíš úkol nesplnitelný a chtít, aby někdo dobrovolně opustil hlavní město a 
přestěhoval se do Liberce, je asi hodně naivní! Nedošlo ani ke splnění další avizované části 
reformy, a tou je změna struktur institucí zmíněných v úvodu této rubriky z okresu na kraje a tím 
pádem ani například takový katastrální úřad nikdo nenutí, aby své plnohodnotné pracoviště otevřel 
také v Turnově apod.

* Na počátku listopadu 2003 se sešli ve Čtveříně starostové obcí z bývalých okresů Liberec a 
Jablonec, spadajících nově pod Turnov, aby společně s turnovským starostou Hejdukem diskutovali 
s dr. Vaněčkovou, vedoucí oddělení koncepce pro reformu veřejné správy ministerstva vnitra. Tam 
poprvé padla překvapivá informace, které bylo napoprvé vůbec těžké uvěřit. Proto bezprostředně po 
setkání navštívil starosta Turnova poslance Martínka, předsedu odpovědného výboru sněmovny, a 
náměstka ministra vnitra Postráneckého. Informace ze Čtveřína byla pravdivá. O co jde?
"V současné době se zahajuje připomínkové řízení změny zákona o územním uspořádání státu, 
který připravilo ministerstvo vnitra po diskusi a odsouhlasení zásad s odpovědnými poslanci. Zákon 
může oficiálně připomínkovat kraj, na počátku příštího roku půjde do vlády a do sněmovny," řekl 



Hlasům a ohlasům Turnovska starosta Hejduk.

* Stát je v návrhu zákona nově dělen takto:
Obec I., obec II., obec (město) III.,  okres (bývalý), kraj, oblast, stát. 
Kdo by tedy čekal nad obcí III. stupně kraj a nad ním stát, což je vcelku logické očekávání, ten se 
mýlí!!! Nejenže jsou zachovány stávající okresy, ale nově nad kraji vytvořeny ještě oblasti. A další 
paradox: Ve velkých územních celcích pro spolupráci s EU (tzv. NUTS II.), kde je Liberecký kraj 
spojen s Královéhradeckým a Pardubickým krajem, navrhované nové zákonné upořádání do jedné 
oblasti spojuje současné kraje Liberec a Ústí nad Labem! (???)
"Dopad tohoto návrhu je zásadní," komentuje vzniklou situaci turnovský starosta. "Státní instituce 
si budou moci vybrat pro ně nejvýhodnější úroveň, z které jednotně obslouží celou republiku. A 
protože jsou v bývalých okresních městech vybudovány krásné nové budovy státních úřadů a 
nákladně přestavěny budovy bývalých okresních úřadů, jakou úroveň si asi nejčastěji vyberou v 
době, kdy hlavním argumentem státu je nedostatek peněz a navíc není snaha snižovat náklady na 
provoz ministerstev?"

* Pokud by se výše uvedený záměr skutečně podařilo prosadit, a vypadá to, že mezi politiky panuje 
předběžná shoda, dostane se naše město do mimořádně nevýhodné situace. Stát má celkem 6 200 
obcí a z nich jenom asi 145 nerespektovalo přistoupením k městu III. stupně v sídle svého bývalého 
okresu, a tak nerespektovalo i hranice okresů. A z těch 145 obcí je jen zhruba 20, které vyměnily 
velké okresní město za malé. No - a z nich 16 patří pod Turnov! Jsme tak celorepublikovou raritou!
Když se v roce 2002 obce v libereckém a jabloneckém okrese rozhodovaly, kam mají od ledna 2003 
patřit, bylo nanejvýš logické, že v Příšovicích a Pěnčíně dají přednost Turnovu před Libercem a 
stejně tak v Jenišovicích, na Frýdštejně a Malé Skále udělají totéž ve vztahu k Jablonci. Obce 
zvolily Turnov z důvodu historické i fyzické spádovosti. Učinily tak s vírou, že u nás jednou bude k 
dispozici většina úřadů (na úřad práce, katastrální úřad a další jezdí dosud dál do sídel svých 
bývalých okresů). Dnešní realita je bohužel taková, že odsouhlasením nového zákona se obce 
budou muset přizpůsobit svému městu III. stupně (Turnovu). No, a z Turnova budeme nejspíš dál 
jezdit za soudy, katastrály a pracáky do Semil! Maloskaláci to možná ještě přežijí, co ale lidé z 
Radimovic a Kobyl, jak jim vysvětlíte, že si mají vzít svačinu na celý den a vyrazit směr Semily?! 
To už nebude žádná legrace, a logickým vyústěním bude snaha o návrat pod Liberec, resp. 
Jablonec. 

* V neštěstí máme trochu štěstí, když náměstek ministra vnitra Postránecký, který je v týmu lidí, 
kteří návrh zákona připravují, pochází z Mnichova Hradiště a zná tak podrobně zdejší geografickou 
situaci. Na téma mimořádné situace Turnova prý diskutoval přímo s ministrem a navíc přijel 17. 
prosince 2003 na schůzku se starosty dotčených obcí přímo do Turnova. Starosty okolních obcí ale 
v ničem neuspokojil. O problematice jednali také turnovští zastupitelé, kteří na svém zasedání 18. 
prosince 2003 schválili usnesení ve smyslu, že starosta má kontaktovat hejtmana Libereckého kraje, 
který jediný může návrh zákona oficiálně připomínkovat, aby navrhl zřízení nového okresu Turnov. 
Tajemník MěÚ dostal za úkol připravit prostory pro případný přesun institucí ze Semil, či zřízení 
nového okresu (nové prostory byly nalezeny ve správních budovách Šroubáren a Diasu, ve hře je 
budova Telecomu), ve věci mají být zaangažování místně příslušní poslanci a senátoři (máme také 
místopředsedu vlády Mareše) ad.
Tato antireforma má být dokončena už v létě 2004. Kromě obnovení okresů bude prý vyvíjen tlak 
na malé obce, aby se sdružily do větších celků - v našem případě, aby například Ohrazenice nebo 
Kacanovy přešly pod Turnov apod.

* Hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík byl iniciátorem projednávání návrhu zákona o územně 
správním členění státu při zasedání Asociace krajů ČR v Brně, které se uskutečnilo v pátek 9. ledna 
2004. Asociace krajů ČR rozhodně odmítá zřízení sedmi správních krajů dle tohoto návrhu a 
doporučuje sjednotit území správních krajů se 14 samosprávními kraji a vytvořit jednotný systém 



veřejné správy v území. Vládou navrhovaný postup představuje pokus o definitivní vytvoření "dvou 
druhů" krajů, další matení občana a konzervaci stávajícího neúnosného stavu, s čímž v žádném 
případě nelze souhlasit.
Dále pan hejtman na základě usnesení Zastupitelstva města Turnova a názoru přilehlých obcí, s 
nímž se ztotožňujeme, navrhl jako připomínku k návrhu zákona doplnění § 4 o nově vytvořený 
správní okres Turnov, který je vymezen správním obvodem obce s rozšířenou působností a v tomto 
navrhl upravit vymezení správního okresu Semily (vyjmout obce s rozšířenou působností Turnov). 
Vytvoření správního okresu Turnov by řešilo výjimečnost zdejší spádové oblasti, resp. přirozenou 
spádovost přilehlých obcí k Městu Turnov.
(Ve čtvrtek 15. ledna 2004 zaznělo z úst ministra vnitra Grosse, že pod tíhou mediální kampaně 
tvůrci zákona ustupují od myšlenky vytvořit nadstavbu nad kraji, tedy tzv. správní kraje, hejtmani 
tedy vyhráli. O Turnovu pan ministr pochopitelně nehovořil…)

* Doufejme, že celá záležitost bude uspokojivě vyřešena v roce 2004!



Městský úřad - komise a výbory rady města a činnost odborů 
městského úřadu
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 2003 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
Komise a výbory města
* Rada města schválila složení komisí dle předloženého návrhu po doplnění s účinností od 1. 1. 
2003:
Komise pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Karel Bárta - předseda, René Brož - tajemník, Mgr. Josef 
Rytíř, Mgr. Eliška Holečková, Mgr. Stanislava Šmucrová, Mgr. Jaroslav 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, Mgr. Aleš Hozdecký.
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.
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.

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA
Výbory zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstvo města dle § 117 zákona 
128/2000 Sb., o obcích. Povinně zřizuje výbory finanční a kontrolní. Jednání výborů se řídí platným 
jednacím řádem. Výbory zastupitelstva pracují v tomto volebním období v novém složení:
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.

JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ
Zastupitelstvo Města Turnova jmenuje a odvolává předsedy výborů a jejich členy. Předsedou 
výboru je vždy člen zastupitelstva.
Výbory se ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu města a plní úkoly zastupitelstvem uložené. 
Počet členů výboru je vždy lichý. Zastupitelstvo města zřizuje vždy výbor kontrolní a finanční. Tyto 
dva výbory musí být minimálně tříčlenné. Jejich členy nesmí být starosta, místostarosta, tajemník a 
ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu.
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů 
ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, 
jimiž ho pověřilo zastupitelstvo.
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další 
úkoly, kterými jej pověřilo ZM.
Zasedání výborů jsou neveřejná. Jednání se účastní členové výboru. Výbor může k jednotlivým 
bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva, popř. další osoby. O jejich přizvání nebo 
účasti na jednání na jejich žádost rozhoduje výbor hlasováním.
Materiál do projednávání výboru mohou předkládat členové výboru a zastupitelstva, vedoucí 
odborů MěÚ a ředitelé organizací zřízených městem. Výbor může připustit předložení materiálu i 
jinými subjekty nebo si jeho předložení vyžádat.
Výbor přijímá usnesení. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech členů výboru. 
(Tento jednací řád byl schválen městským zastupitelstvem 26. 4. 2001, úplné znění je k dispozici v 
podatelně MěÚ nebo na internetových stránkách města.)

KOMISE RADY MĚSTA TURNOVA
Komise zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány Rada města Turnova.
Starosta může pro projednání s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v 
určitých věcech, a tím se stane komise zároveň výkonným orgánem. Ve věcech přeneseného výkonu 
působnosti je komise na svěřeném úseku podřízena krajskému úřadu. Komise, kterých se netýká 
předchozí ustanovení, jsou ve své činnosti odpovědny radě města. Té předkládají svá stanoviska a 
náměty.



Komise, v jejichž čele stojí podle nově přijatého pravidla členové zastupitelstva, tvoří odborníci na 
jednotlivá odvětví, a to jak z řad dalších zastupitelů, tak i z řad ostatních občanů města. Tyto komise 
mají za úkol posuzovat, popřípadě navrhovat dílčí odborné návrhy spojené s chodem města, avšak, 
až na výjimky, bez pravomocného rozhodovacího aktu. Tím i nadále zůstávají rozhodnutí rady 
města či zastupitelstva.
Na jednotlivé členy komisí nebo jejich předsedy se mohou běžní občané obracet se svými 
problémy, požadavky a radami, tak jako na členy rady či zastupitelstva. Jednání komisí se řídí 
platným jednacím řádem.

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA TURNOVA
Rada Města Turnova jmenuje a odvolává předsedy komisí a jejich členy. Komise se ze své činnosti 
odpovídají radě města. Komise jsou iniciativními a poradními orgány rady města. 
Komise se scházejí zpravidla jednou měsíčně. Zasedání komisí jsou neveřejná. Komise může k 
jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva, popř. další osoby. O jejich 
přizvání nebo účasti na jednání na jejich žádost rozhoduje komise hlasováním, a to na návrh 
kteréhokoliv člena komise.
Komise přijímá usnesení. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech členů komise.
(Tento jednací řád byl schválen radou města 25. 4. 2001, úplné znění je k dispozici v podatelně 
MěÚ nebo na internetových stránkách města.)

PŘEHLED KOMISÍ RADY MĚSTA TURNOVA
Podle nově přijatých pravidel, která stanovila rada města, musí být předsedou komise člen 
zastupitelstva města, který radě sám předloží ke schválení jmenný seznam členů komise. Počet sice 
není nijak omezen, je ale doporučeno, aby komise měly zhruba deset členů (sudý počet je možný). 
V našem městě pracují tyto komise:
Komise sociální - předsedou jmenován Břetislav Jansa
Komise pro výchovu a vzdělávání - předsedou jmenován Mgr. Karel Bárta
Komise pro kulturu - předsedou jmenována Eva Kordová
Komise pro rozvoj, správu městského majetku a stavební otázky - předsedou jmenován Ing. 
Vítězslav Sekanina
Komise bytová - předsedou jmenován Ivan Boháč
Komise pro městskou památkovou zónu - předsedou jmenován Mgr. Jiří Mašek
Komise pro životní prostředí - předsedou jmenován RNDr. František Pelc
Komise pro cestovní ruch - předsedou jmenován Mgr. Otakar Špetlík
Komise pro zahraniční vztahy města - předsedou jmenován MUDr. Vladimír Eckert
Komise letopisecká - předsedou jmenován Ing. Milan Hejduk
Sportovní komise - předsedou jmenován RNDr. Otto Jarolímek
Komise pro nemocnici - předsedou jmenován MUDr. Martin Hrubý
Komise pro ochranu subjektivních občanských práv - předsedou jmenován MUDr. Vladimír Eckert
Komise škodní a likvidační - předsedou jmenován Mgr. Jaromír Frič
Komise dopravní - předsedou jmenován Ivan Boháč

Odbory a vedení MěÚ
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



ODBOR ROZVOJE MĚSTA
vedoucí odboru: Ing. Pavel Kanclíř

STAVEBNÍ ÚŘAD
vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

ODBOR SPRÁVNÍ
vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

ODBOR DOPRAVY:
Vedoucí odboru: Ing. Zdeněk Borovička

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová 

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
vedoucí odboru: Hana Lustigová

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
vedoucí odboru: René Brož

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU
vedoucí odboru: Mgr. Aleš Hozdecký

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
vedoucí odboru: Pavel Dědeček

ODBOR KONTROLY
vedoucí odboru: Eva Dudová

MĚSTSKÁ POLICIE
Strážník pověřený RM některými úkoly při řízení MP: Bohuslav Šlambora (za činnost MP 
zodpovídá zastupitel Ivan Boháč)

SBOR HASIČŮ MĚSTA TURNOVA
velitel jednotky: Arnošt Černý

Činnost odborů MěÚ Turnov v roce 2003

STAVEBNÍ ÚŘAD
Od 1.1. 2003 došlo v souvislosti s reformou státní správy k rozšíření územní působnosti stavebního 
úřadu Turnov o deset obcí na Jablonecku a Liberecku. V obvodu města Turnov, jako obce s 



rozšířenou působností, působí ještě stavební úřad v Příšovicích a na Všeni a obec Radimovice 
zůstala pod stavebním úřadem v Hodkovicích nad Mohelkou. Počet obyvatel na spravovaném 
území vzrostl z 23 tis. obyvatel na 27 tis. obyvatel.
Na stavební úřad bylo v roce 2003 učiněno 2 157 podání, z toho bylo např. 121 žádostí o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, 392 žádostí o stavební povolení, 473 ohlášení, 498 žádostí o 
kolaudační řízení, 290 žádostí o prodloužení termínu k dokončení stavby atd. Z důvodu nárůstu 
agendy v souvislosti s rozšířením území byl na stavební úřad přijat další referent. Současné 
personální obsazení je 5 odborných referentů, sekretářka a vedoucí. 
V roce 2003 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 51 stavebních povolení se vznikem 89 bytů. 
Dále bylo vydáno 22 povolení změn stávajících staveb pro bydlení tj. nástavby, přístavby a stavební 
úpravy, na rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) bylo vydáno 41 
stavebních povolení.
Zkolaudováno bylo 50 bytů (25 v rodinných domech a 29 v bytových domech).
Pro nebytovou výstavbu (např. výrobní objekty, objekty služeb) bylo v roce 2003 vydáno 84 
stavebních povolení. Na rekonstrukce nebytových objektů bylo vydáno 49 stavebních povolení. Na 
ostatní stavby (inženýrské sítě, bazény atd.) bylo vydáno 36 stavebních povolení.
Za vydaná rozhodnutí bylo v roce 2003 vybráno na správních poplatcích 418 500 Kč. Správní 
poplatek za vydání územního rozhodnutí je 1000 Kč, za provedené místní šetření 100 Kč, za vydání 
stavebního povolení 200 - 3000 Kč podle druhu stavby, ohlášení je bez poplatku. Pokuty byly 
uděleny v celkové výši 42 100 Kč.

ODBOR ROZVOJE MĚSTA
Odbor rozvoje města vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku územního plánování. 
Podle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů pořizuje územní plán obce, regulační plány a územně plánovací podklady pro území města 
Turnova. Podle § 14 odst. 1 téhož zákona pořizuje jako obecní úřad obce s rozšířenou působností 
totéž pro obec ve svém správním obvodu, která o to požádá. Závazně jsou uzavřeny zatím dohody o 
pořizování územního plánu u obce Radimovice a změny u obce Jenišovice. V jednání je změna 
územního plánu Malé Skály a Příšovic. Územní plány dle průzkumu má cca 11 obcí. Územně 
plánovací podklady - urbanistické studie má cca 20 obcí. 

ODBOR PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ
Celková výše uložených a uhrazených poplatků za přestupky v roce 2003:
uloženo uhrazeno poznámka
pokuty 33 600,- 35 400,- pravomocné
náklady řízení 18 650,- 18 650,- pravomocné
VPS - poplatek 77 500,- 49 000,-
Celkem: 129 750,- 103 050,- Kč

ODBOR KONTROLY
Kontrolní řád Města Turnova a zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ukládá obcím provádět 
veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací řízených městem a kontroly na úseku vnitřního 
kontrolního systému obce. Kontroly na těchto úsecích zajišťuje odbor kontroly MěÚ.
Odbor kontroly prováděl kontroly v souladu s plánem kontrolní činnosti odboru. Jmenovité 
kontroly byly prováděny přednostně na základě požadavků vedení města.
Kontroly byly v roce 2003 prováděny u příspěvkových organizací v působnosti města a vnitřní 
kontroly byly zaměřeny na činnosti jednotlivých odborů MěÚ.
Bylo provedeno 19 řádných kontrol příspěvkových organizací včetně metodické dohlídky u 
Pomocné školy při Dětském centru, které byly zaměřeny na dodržování a plnění základních úkolů a 
povinností stanovených ve zřizovacích listinách organizací, na evidenci majetku, na 
vnitroorganizační směrnice organizací, hospodaření organizací, pokladní agendy a účtování a 
evidenci cenin, analytické evidence školního stravování a příspěvků na částečnou úhradu 



neinvestičních nákladů MŠ a ŠD, na skladovou evidenci zásob, na náklady spojené s opravami a 
údržbou, sponzorské dary, soukromé telefonní hovory, účetní archivy a další účetní náležitosti při 
vedení účetnictví organizací. 
Z těchto kontrol bylo uloženo 66 nápravných opatření, jejichž plnění je sledováno jednak písemným 
vyjádřením statutárních zástupců příspěvkových organizací o plnění jednotlivých uložených úkolů a 
následně OK provádí kontroly plnění nápravných opatření přímo v organizacích.
Ve dvou případech (ZŠ Skálova ul. a ZŠ 28. října) byla uložena opakovaná nápravná opatření.
Odbor kontroly uskutečnil též pro pracovníky příspěvkových organizací a s.r.o. školení s cílem 
předat informace z nově platné legislativy, zkvalitnit u těchto organizací jejich vnitřní předpisy a 
nařízení, informoval pracovníky těchto organizací o změnách způsobu účtování některých účetních 
operací i zobecnil vyskytující se nedostatky při kontrolách.
V souladu s Kontrolním řádem Města Turnova a se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
byly prováděny kontroly vnitřního kontrolního systému města, které byly zaměřeny na průběžnou 
činnost odborů městského úřadu. 

SOCIÁLNÍ ODBOR
Odbor se zapojil do procesu tvorby komunitního plánování sociálních služeb v rámci pilotního 
projektu KÚ Liberec. V rámci přípravy absolvovala vedoucí odboru společně s p. Kanclířovou a p. 
Jankovskou (tzv. triáda) výcvik určený k podpoře zahájení KP sociálních služeb na místní úrovni 
pořádaný MPSV ČR. 
Byla navázána spolupráce s Technickou universitou Liberec, která za pomoci členů triády prováděla 
v listopadu 2003 sociální analýzu v Turnově a spádových obcích. Byla provedena medializace této 
velké akce, veřejnost byla seznámena s obsahem komunitního plánování sociálních služeb. Do 
procesu KP byli zapojeni další spolupracovníci z řad poskytovatelů i uživatelů. Byla vytvořena 
pracovní skupina pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, která navrhuje a projednává 
otázku poskytování sociálních služeb pro tuto specifickou cílovou skupinu. 
Příspěvková organizace "Dětské centrum Turnov" byla rozdělena v souladu s platnými právními 
předpisy na dvě organizace - školskou a sociální. Bylo nutné vytvořit nové zřizovací listiny, bylo 
provedeno rozdělení majetku i finančních prostředků, proběhlo výběrové řízení na místo ředitele. 
Všechny změny byly zapsány v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové - bez 
připomínek.
- Fokus Turnov - trvalá spolupráce, pomoc při hledání prostor pro trvalé umístění, pomoc při tvorbě 
projektů, odborná garance projektů.
- OS Centrum pro rodinu " Náruč" - odborná garance projektů, poskytování informací
o grantových programech, zákonných normách
- Centrum zdravotně postižených - zajištění prostor pro setkávání, poskytování informací, vzájemná 
spolupráce v péči o konkrétní klienty 
- Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené - spolupráce OSV v péči o jednotlivé 
konkrétní osoby
- ADRA - úzká spolupráce v rámci činnosti humanitární organizace - pomoc při zajištění prostor, 
vybavení.
- Azylové domy v Jablonci n.N. (muži) a v Liberci (matky s dětmi - uzavřena smlouva o 
spolupráci).
Podkrkonošská společnost děti se zdravotním postižením - spolupráce v rámci DC Turnov a 
komunitního plánování.
Odbor sociálních věcí má v současné době 13 pracovníků. V průběhu roku 2003 došlo k několika 
personálním změnám, proběhla dvě výběrová řízení na nové pracovníky. 
Na dávkách sociální péče bylo vyplaceno:
- v r. 2003 - 25 919 474,-- Kč, 
- v r. 2002 - 13 299 594,-- Kč.
V roce 2003 došlo v rámci reformy veřejné správy k vysokému nárůstu především agendy 
poskytování dávek sociální péče a tím i k nárůstu finančních prostředků spojených s poskytováním 



těchto dávek. 

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
V roce 2003 došlo konečně k tomu, na co podnikatelé dlouho čekali, že veškerá agenda, týkající se 
živnostenského podnikání je soustředěna na jednom místě. Dnes si mohou opravdu všechny 
živnosti včetně koncesí, veškeré změny ŽL, přerušení podnikání apod. vyřídit na zdejším 
živnostenském úřadu - podnikatelům poskytujeme kompletní služby !!!
Převod agendy z bývalých 8 okresních živn. úřadů proběhl bez větších problémů. Za obrovský 
úspěch lze považovat, že pracovnice registru již v tomto roce zařadily všechny nové podnikatele, 
což představovalo zařadit do evidence cca 2 500 nových podnikatelů a u 250 provést úplné 
sloučení, tj. faktické srovnání fyzického stavu se stavem v živnostenském programu. 

ODBOR SPRÁVNÍ
Matriční úřad úřadu města - Na úseku matričního úřadu nedošlo vlivem reformy veřejné správy k 
žádnému nárůstu výkonu správních činností, personálně je obsazen dvěma zaměstnanci. 
Matriční úřad úřadu města s rozšířenou působností - Institut tohoto úřadu vzniknul od 1. ledna 2003 
přechodem některých kompetencí v souvislosti se zánikem okresních úřadů, je tvořen správním 
obvodem úřadu města s rozšířenou působností a tvoří jej území šesti matričních úřadů Turnov, 
Rovensko p. Tr., Hrubá Skála, Příšovice, Sychrov, Jenišovice. 

Evidence obyvatel
a) registr obyvatel
Na úseku registru obyvatel nedošlo vlivem reformy veřejné správy k žádnému nárůstu výkonu 
správních činností, neboť správní obvod registru obyvatel-ohlašovny tvoří územní obvod města 
Turnov. 
b) evidence obyvatel
Institut tohoto úřadu vzniknul od 1. ledna 2003 přechodem některých kompetencí v souvislosti se 
zánikem okresních úřadů.

Občanské průkazy
Např. za rok 2003 bylo vydáno 3 281 občanských průkazů a vyřízeno 512 ztrát občanských 
průkazů. 

Cestovní doklady
Za rok 2003 bylo vydáno 2 568 cestovních dokladů, vyřízeno 189 změn cestovních dokladů a 
celkem přijato 
2 881 žádostí o vydání cestovních dokladů. 

Krizové řízení a hospodářská opatření pro krizové stavy
Činnost úřadu a místní příslušnost je rozdělena do dvou rovin:
a) v rovině městského úřadu města
Činnost úřadu v rovině územního obvodu města se týká především ochrany obyvatelstva spočívající 
v plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití včetně 
dalších opatření k zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku při řešení mimořádných událostí.
b) v rovině úřadu města s rozšířenou působností
Činnost úřadu spočívá především v koordinaci opatření na úseku ochrany obyvatelstva v rámci 
správního obvodu úřadu města s rozšířenou působností. 

Civilní služba a branná pohotovost státu
V roce 2003 vedl úřad v evidenci např. 123 uchazečů, z toho bylo umístěno 30 uchazečů, 13 
uchazečů má odklad a u 42 byl výkon civilní služby ukončen. V souvislosti s připravovanou 
profesionalizací armády nevíme zatím, jaké dopady bude mít tento krok na celou oblast branné 



povinnosti, zajišťování bezpečnosti, dodávacích příkazů a civilní služby. 

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU
Personální zajištění: celkem 5 pracovníků.
Odbor zajišťoval v roce 2003 tyto činnosti: 
- ediční činnost - příprava a realizace propagačních materiálů 
- propagace a prezentace města Turnov a regionu 
- zpracování žádostí pro získání finančních prostředků dotačních titulů a fondů České republiky a 
Evropské unie
- příprava, realizace a spolupráce na tvorbě koncepčních materiálů v oblasti poskytování 
turistických informací, navigačních informačních systémů, turistického značení, turistických a 
cykloturistických cest a 
stezek
- spolupráce s ORM při tvorbě rozvojových dokumentů, připomínkování UP Libereckého kraje
- spolupráce s ČCCR - Czech Tourism, Sdružení na podporu c.r. v Libereckém kraji, krajskými 
úřady, MMR, MŽP, SCHKO, obcemi, mikroregiony, ARR Liberec, ER NISA, podnikatelskými 
subjekty atd.
- zajišťování činnosti pro Sdružení Český ráj
- práce v pracovních skupinách a komisích

Městské informační středisko Turnov (MIS), které je součástí odboru, zajišťovalo tyto činnosti a 
služby pro veřejnost:
- poskytování turistických informací o městě a regionu 
- informace o kulturních, společenských a dalších akcích
- informace o dopravních spojích
- informace o službách, zejména ubytovacích a stravovacích zařízeních
- zprostředkování ubytovacích služeb
- zprostředkování průvodcovských služeb
- prodej publikací, map, videokazet, průvodců, pohlednic, suvenýrů atd.
- prodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce
- výběr poplatků za odpady
- prodej pytlů na odvoz komunálního odpadu
- služby veřejného internetového místa
- pravidelné prohlídky turnovských kostelů
Příjmy z prodeje a zajišťování služeb: 374 805, 20Kč 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
Rok 2003 lze jednoznačně označit pro činnost Odboru školství, kultury a sportu, vzhledem k 
reformě veřejné správy, za zlomový a diametrálně odlišný od předcházejících. Do konce roku 2002 
vykonával odbor 90% samosprávy a pouze 10% státní správy. V roce 2003 naopak vykonával 25% 
samosprávy a 75% státní 
správy.
Činnost odboru zajišťovalo pět pracovníků, kromě vedoucího to byly dvě pracovnice na úseku 
školství, jedna pracovnice na úseku památkové péče a jedna pracovnice na úseku místní kultury, 
sportu a administrativy odboru.

Úsek školství:
* Rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 školských organizací částku 124 452 515 Kč. 
* S řediteli škol a školských zařízení organizoval pravidelné porady. 
* S řediteli škol a školských zařízení uskutečnil na dvě desítky 
dohadovacích řízení.



* Průběžně tento úsek velmi úzce spolupracoval s Odborem školství a mládeže Krajského úřadu 
Libereckého kraje, který musí na práci našich pracovnic navazovat. 
* V oblasti samosprávy ve školství byla založena (rozdělena) nová příspěvková organizace 
Pomocná škola při Dětském centru Turnov.
* Úsek organizoval dvě konkurzní řízení na místa ředitelů.
* Předepsal okolním obcím k úhradě za žáky neinvestiční náklady v částce 
2.284.881 Kč. 
* Organizační zvládnutí stávky učitelů 1.září.
* Připravoval založení nové obecně prospěšné společnosti Vzdělávací centrum Turnov za účasti 
Města a středních škol. 
* V rámci komise pro výchovu a vzdělávání je připravován materiál Výhledy turnovského školství 
(předpoklad dokončení nejpozději červen 2004). 

Úsek památkové péče:
* Vydal 77 správních rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou v mnohých případech velmi rozsáhlá a 
složitá. Řešil 5 odvolání proti výše uvedeným správním rozhodnutím (jedno vyřešeno 
autoremedurou, tři vrácena KÚ k novému řízení, jedno v řízení na KÚ). 
* Vydal čtyři pokuty ve výši 121 500 Kč (do 31.12.2003 uhrazeny tři pokuty ve výši 46 500 Kč, 
jedna vrácena k novému projednání). 
* Pracovníci odboru (vedoucí a pracovnice na úseku památkové péče) provedli podrobná šetření 
stavu VŠECH nemovitých kulturních památek ve správním obvodu. Z tohoto šetření vznikl seznam 
ohrožených památek, který 
byl předán na krajský úřad. 
* Průběžně tento úsek spolupracoval se starosty obcí a vlastníky kulturních památek, účastnil se 
kontrolních dnů, kolaudací apod. 
* Samostatným problémem se stala spolupráce s Národním památkovým ústavem v Ústí nad 
Labem. (Před reformou veřejné správy spadal okres Semily pod pracoviště v Pardubicích.) Na 
novém pracovišti byly zvoleny nové pracovní postupy, správní obvod Turnov měli na počátku roku 
na starosti čtyři pracovníci, což působilo značné komunikační problémy. V průběhu roku se 
spolupráce zlepšovala. Předpokládám, že současné časové prodlevy budou zcela odstraněny až 
existencí samostatného pracoviště v Liberci, které by mělo začít pracovat od 1.1.2005. 
* V oblasti samosprávy byl připraven materiál Aktualizace programu městské památkové zóny, 
který je v současné době připomínkován v komisi pro regeneraci MPZ.

Úsek místní kultury a sportu:
* Byly rozděleny finanční prostředky dle rozhodnutí příslušných komisí RM. 
* Byla vytvořena elektronická podoba Zlaté knihy sportu Turnova. 
* Na úrovni RM se začala aktivně řešit problematika vztahu školního prostředí a sportu. 
* V oblasti občanských záležitostí byl po mnoha letech úspěšně obnoven obřad vítání nových 
občánků města, který se setkal s velkým ohlasem ze strany veřejnosti.
* Byl vyhledán a následně jmenován nový kronikář. 
* Po celý rok se řešila problematika zrušení příspěvkové organizace městské kino. 
* Úsek připravoval tradiční městské akce (28.říjen, Mikuláš pro děti, vánoční trhy).

Pracovníci odboru přímo zpracovali projekt v rámci Dnu evropského dědictví (získáno z KÚ 
11.998,-Kč), Projekt obnovy hradu Valdštejna (získáno z KÚ 400.000 Kč) , projekt obnovy městské 
památkové zóny (získáno z MK ČR 480.000 Kč) a v neposlední řadě ve spolupráci s OŽP na grantu 
v rámci Programu Phare na výměnu studentů v oblasti ekologické výchovy (získáno 4.680 eur).

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- Místní poplatek za odpady - za včas neodvedené místní poplatky za odpady bylo vydáno 1300 
platebních výměrů na poplatek a 2360 platebních výměrů bylo vydáno na zvýšení poplatku.



- Ochrana přírody a krajiny - vydáno 96 rozhodnutí, podána 2 odvolání, jedno proti nepovolenému 
kácení dřeviny rostoucí mimo les, druhé proti uložení pokuty za porušení zákona ČNR č. 114/92 
Sb. 
- Ochrana zemědělského půdního fondu - vydáno 46 rozhodnutí, podána 3 odvolání proti 
rozhodnutí o odvodu ze ZPF. V jednom případě bylo rozhodnutí OŽP odvolacím orgánem 
potvrzeno.
- Státní správa lesů - vydáno 64 rozhodnutí, podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o zalesnění, 
rozhodnutí OŽP bylo odvolacím orgánem potvrzeno. 
- Státní správa myslivosti - vydáno 40 rozhodnutí, podána 2 odvolání proti rozhodnutí OŽP, v 
jednom případě bylo rozhodnutí odvolacím orgánem vráceno k novému projednání, v druhém 
případě dosud odvolací orgán nerozhodl.
V roce 2003 byl proveden pasport zeleně. Celková výměra pasportizovaných ploch je 71,4 ha. V 
současné době udržuje město 43,5 ha, ale do pasportu byly zahrnuty i plochy, které zatím udržují 
jiné subjekty (např. okolí škol apod.). Pasport zeleně je využíván pro vyjadřování ke stavebním 
činnostem v zelených plochách. Dle pasportu byly zpřesněny výměry jednotlivých vegetačních 
prvků pro výběrové řízení na údržbu zeleně a podařilo se při citelném nárůstu udržovaných ploch 
snížit celkovou výměru oproti loňskému roku. 
Údržba zeleně byla jako v minulých letech rozdělena do tří intenzitních tříd údržby. V 1. intenzitní 
třídě bylo nasmlouváno sekání trávníků 9x ročně (park u letního kina, u Delvity, autobusové 
nádraží, Stovka, Mikulášské náměstí apod.), ve 2. třídě 6x (sídliště, Metelkovy, Rývovy sady), 5x a 
4x (ostatní plochy), ve 3. třídě 3x, 2x a 1x (městské komunikace, travnaté chodníky, Vesecko, svahy 
v Patočkově sídlišti, květnatá louka apod.). Oproti předchozímu roku proběhla úprava četností sečí 
na jednotlivých plochách ve smyslu jejich sjednocení. Např. na sídlišti Výšinka probíhala seč v roce 
2002 ve 3 termínech, což bylo v roce 2003 odbouráno a Výšinka se sekala pouze v jednom termínu. 
Řezy keřů a živých plotů se prováděly v jednom termínu. Údržbu zeleně zajišťovala firma DIKÉ 
s.r.o.

FINANČNÍ ODBOR
Z činnosti:
* 30. 1. 2003 schválen rozpočet na rok 2003 a v průběhu roku 6 rozpočtových změn schváleno 
zastupitelstvem města
* zpracování veškerých účetních dokladů (nárůst v důsledku rozšíření úřadu)
* zpracování značného množství zařazovacích protokolů k nedokončených investicím (od roku 
1992) a vyhledání faktur ve spisovně k těmto nedokončeným investicím pro OSM a ORM
* novelizace obecně závazných vyhlášek 
- místní poplatek ze psů
- místní poplatek z ubytovací kapacity
- místní poplatek za rekreační a lázeňský pobyt
- místní poplatek ze vstupného
- místní poplatek za umístění VHP
* provedeno 29 kontrol na místní poplatky z ubytovací kapacity a za rekreační a lázeňský pobyt 
(společně s finančním úřadem nebo živnostenským úřadem). Nalezené nedostatky byly odstraněny.
* zpracování mezd, výpočet limitů hrubých mezd, limitů pracovních úvazků pro:
- městský úřad (nárůst o 50 zaměstnanců)
- městskou policii 
- zastupitelé města
- příspěvkové organizace Městské kino Turnov, Hrad Valdštejn (vše). Pouze výpočet limitů pro 
Městskou knihovnu Antonína Marka, Dětské centrum Turnov, Zdravotně sociální služby Turnov
* metodická pomoc příspěvkovým organizacím, a to především 10 novým organizacím
* kontroly městských příjmových pokladen, celkem bylo provedeno 74 kontrol, zjištěné závady 
byly odstraněny
* výběrové řízení na kontokorentní úvěr a dlouhodobý úvěr. Uzavřena 1 smlouva na kontokorentní 



úvěr a 2 smlouvy na investiční úvěr.
* vystavování faktur dle požadavků ostatních odborů
* inventarizace majetku 
* zaveden elektronický platební styk s ČSOB (od roku 2003 je 20 % příjmů města vedeno přes tuto 
banku)
* zavedeno elektronické zasílání poštovních poukázek (dříve se disketa zasílala poštou do Pardubic 
- velmi zdlouhavé)
* účast na setkání starostů spádových obcí. Někteří starostové nebo účetní se obrací na finanční 
odbor s problematikou týkající se obce (zákony, účetnictví, příspěvkové organizace, daňová 
přiznání atd.).

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Odstraňování závad na akcích OSM včetně reklamací, evidence a uplatňování záručních lhůt - 
závady na majetku města odstraňujeme průběžně dle naléhavosti. V roce 2004 jsme uplatnili 11 
reklamací (záruční lhůty) na akcích z předchozích let. Např.: lávka u starého kina, sokolovna 
Mašov, informační systém, lávka v Dolánkách, čp. 18 Malý Rohozec atd.
Smluvní pokuta byla např. uplatněna na hřiště Tomsa Turnov II (61 tis.Kč - radou prominuto, výtah 
čp. 72 - 82 tis. Kč, střecha radnice - 5 tis. Kč, lávka Dolánky - 31 tis. Kč, úspora v nákladech 
komunikace Vrchhůra (100 tis. Kč).
V roce 2003 jsme na dlužném nájemném v bytech vymohli mimosoudní cestou cca 350 tis. Kč.



Jednání rady města a zastupitelstva města

Z jednání rady města 22. ledna 2003
* RM schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Školní hřiště Gymnázium Turnov" 
a v této souvislosti uložila p. Brožovi, vedoucímu odboru školství MěÚ, projednat s ředitelem 
gymnázia zavedení obdobného režimu sportování veřejnosti jako na jiných školních hřištích v 
Turnově.
* RM vzala na vědomí přednesenou zprávu z výběrové komise pro výběr realizační firmy na 
výstavbu výtahu v čp. 72, Skálova ulice a schválila nejvhodnější nabídku podanou firmou 
VYTSERVIS, s.r.o., Jablonec nad Nisou.
* RM schválila navrhovanou výši mezd u ředitelek mateřských škol a ředitelů dalších škol a 
školských zařízení dle návrhu včetně dvou drobných úprav s účinností od 1. ledna 2003 a uložila 
místostarostovi Ing. Pekařovi, aby na příští radu zpracoval systém stanovení odměn u těchto 
ředitelů na rok 2003 ve smyslu diskuse na jednání RM. 
* RM projednala vzniklé dlužné částky za žáky ze strany obce Všeň a způsob jejich vymáhání. RM 
uložila Ing. Pekařovi, aby se v termínu do 15. února opětovně pokusil se starostou obce Všeň 
uzavřít písemnou dohodu o způsobu uhrazení dané částky, včetně uznání všech ostatních dluhů, 
které Obec Všeň vůči Městu Turnovu má. Pokud nebude ve stanoveném termínu zmiňovaná dohoda 
uzavřena, ukládá RM p. Brožovi, aby pokračoval ve standardním procesu vymáhání pohledávek, 
tedy na vysouzené částky aby byl zabezpečen výkon exekuce a na zbylé podána žaloba. 
* RM uložila tajemníkovi předložit při projednávání rozpočtu stručný přehled o nákladech na státní 
správu a příjmech vzniklých v rámci reformy veřejné správy pro rok 2003. 
* K bodu s názvem "Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji a investice" RM projednala otázku 
financování rozestavěných investic a v této souvislosti uložila: 
1. Ing. Kanclířovi (vedoucí odboru rozvoje města) předložit po ukončení výběrového řízení k 
projednání a odsouhlasení náklady na vnitřní vybavení smuteční síně včetně ozvučení s tím, že 
budou hledány možnosti finančních úspor a spolufinancování.
2. Ing. Kanclířovi po schválení rozpočtu města opětovně předložit konkretizovanou otázku 
financování, dostavby a zprovoznění smuteční síně včetně investičních celků, které jsou v současné 
době zahrnuty do řešení areálu Střelnice. 
3. Pánům Feštrovi a Ing. Kanclířovi pozastavit projektové činnosti v areálu Střelnice do vyřešení 
financování kromě projekčního řešení nezbytných prací k zabezpečení staveniště a současně 
předložit nejdéle na dubnové jednání RM zprávu o současném stavu při výstavbě areálu Střelnice a 
možných dalších postupech řešení vzniklé situace. 

Z jednání zastupitelstva města 30. ledna 2003
* ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Sdružení Český ráj a souhlasí s aktivitami navrhovanými 
pro rok 2003. 
* ZM projednalo hlavní závěry Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v 
turistickém regionu Český ráj a projekty týkající se Města Turnova. 
* ZM souhlasilo s aktivním zapojením Města Turnova a jeho odborů do realizace Programu rozvoje 
cestovního ruchu v Českém ráji dle návrhu a uložilo odboru rozvoje zabezpečit potřebnou 
projektovou dokumentaci jako základ pro následnou realizaci uvedených záměrů, a to především u 
následujících akcí:
1. Valdštejn - řešení parkoviště, studie řešení předpolí hradu.
2. Rekreační zóna Jizery - dořešení rekreační zóny v Dolánkách.
3. Řešení cyklotrasy Turnov - Malá Skála.
4. Urbanistická studie areálu Struhy u Turnova.
5. Projektová dokumentace k řešení ostatních cyklotras. 
* ZM schválilo vstup Města Turnova do Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 
jako jeho zakládající člen a pověřilo vedoucího odboru cestovního ruchu zastupováním Města 



Turnova v tomto sdružení.
* ZM schválilo rozpočet na rok 2003 včetně dvou změn z projednání, a to v příjmové části ve výši 
262 756 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 287 593 tis. Kč a ve financování ve výši 24 837 tis. Kč.
* ZM schválilo přijetí:
a) dlouhodobého úvěru ve výši 29 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude vybrán formou 
výběrového řízení
b) kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč od bankovního ústavu, který bude vybrán formou 
výběrového řízení.
* ZM vzalo na vědomí přehled majetku ve vlastnictví Města Turnova.
* K bodu "Převzetí majetku AC Turnov městem" ZM uložilo p. Velemu, aby tuto problematiku 
včetně stanoviska sportovní komise předložil opětovně na příští jednání.
* ZM vzalo na vědomí informaci Ing. Šmirause o chodu městského úřadu v rámci reformy veřejné 
správy.

Z jednání rady města 12. února 2003
* RM projednala návrh pravidel pro přidělování odměn ředitelům a jednatelům organizací 
zřizovaných městem, souhlasila s jejich obecným změním a v této souvislosti:
a) ukládá místostarostovi Ing. Pekařovi upravit do konečné verze pravidla podle připomínek 
vzešlých z RM. 
b) ukládá Ing. Hejdukovi do 20.2.2003 stanovit komise pro hodnocení ředitelů za rok 2002 a 
přípravu návrhu konkrétních úkolů v rámci daných kritérií na rok 2003                    
c) ukládá Ing. Pekařovi předložit do příští RM komplexní materiál o stanovení kritérií na rok 2003 
pro zmiňované ředitele na základě projednání v příslušných komisích.     
* RM uložila Ing. Pekařovi zabezpečit zhodnocení práce ředitele městské nemocnice dle 
schválených pravidel a výsledky hodnocení předložit na jednání RM.
* RM uložila Ing. Pekařovi, aby předložil návrh úprav základních mezd vedoucích pracovníků na 
červnové jednání rady s jejich následnou  účinností od 1.7.2003. 
* RM vzala na vědomí první informaci o výsledcích hospodaření městských příspěvkových 
organizací za rok 2002. V této souvislosti uložila p. Staňkové, vedoucí finančního odboru, předložit 
analýzu těchto výsledků na březnové jednání RM. V této souvislosti RM současně požaduje 
předložit možné využití volných disponibilních prostředků organizací v průběhu roku s cílem 
uspořit finanční náklady městského systému.
* RM vzala na vědomí informaci Ing. Pekaře o projednané smlouvě na uznání dluhu obce Všeň za 
žáky dojíždějící do turnovských škol.
* Problematika odpadů:
a) RM projednala a schválila zapojení fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob 
do systému likvidace odpadu města dle předloženého návrhu. 
b) RM v této souvislosti uložila odboru životního prostředí informovat pomocí informačního letáku 
fyzické a právnické osoby na území Turnova o povinnosti zapojit se do systému nakládání s odpady 
a zároveň ukládá odpovědným pracovníkům tohoto a živnostenského odboru provádět kontroly na 
dodržování zákonných norem a  nařízení.
* Přiznání k poplatkům za odpady:
RM projednala vzniklou situaci, a to, že do konce ledna t.r. se podle platné vyhlášky přiznalo k 
poplatkům za odpady přibližně 11 tis. obyvatel města. RM uložila provést novou informační 
kampaň o povinnostech obyvatel vyplývajících z této vyhlášky a současně doporučila, aby v 
případě přiznání k poplatkům do konce března 2003 nebyla vyměřována sankce za nesplnění této 
povinnosti.
* RM projednala a schválila nákup vysavače na psí exkrementy s tím, že uložila jednateli 
technických služeb, aby zabezpečil výběrové řízení za účelem zabezpečení dostatečné kvality 
tohoto zařízení. RM projednala a schválila další opatření navržené odborem životního prostředí 
vedoucí ke zlepšení situace při pohybu psů na veřejných prostranstvích a dále tomuto odboru 
uložila, aby ve spolupráci s finančním odborem předložil nový návrh vyhlášky o poplatku za psy do 



konce měsíce listopadu na jednání ZM. 
* RM souhlasila se záměrem uzavírání dohod o provedení stavebních úprav nájemních bytů na 
náklady nájemců. Zároveň požaduje, aby každý konkrétní případ byl předložen na jednání RM s 
tím, že bude zabezpečeno akceptování navrhovaných podmínek požadovaných odborem správy 
majetku a právní řešení celé otázky, zvláště z pohledu vlastnictví investice.
* RM uložila panu Boháčovi, předsedovi bytové komise, aby do konce dubna předložil 
problematiku případné úpravy pravidel pro přidělování městských bytů.
* RM uložila Ing. Kanclířovi, vedoucímu odboru rozvoje, aby na březnové jednání RM předložil 
materiál o otázce zabezpečení strategického plánu města Turnova. 
* RM schválila:
a) komisi pro rozvoj a správu majetku ve složení:
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.
b) komisi pro nemocnici ve složení:
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.     
* RM vzala na vědomí:
a) složení 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.
b) složení Komise k projednání přestupků Města Turnov:
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.   
* RM schválila vyřazení bytu 3 + 1 v čp. 84 z bytového fondu a jeho využití jako kanceláře MěÚ. 
Dále uložila odboru správy majetku zajistit změnu užívání bytu na nebytové prostory.
* RM uložila dopravní komisi předložit na dubnové jednání RM řešení parkování ve Skálově ulici a 
okolí.
* RM vzala na vědomí aktuální informaci o personálních otázkách, způsobu řízení a souvisejících 
dopadech na městské policii. RM v této souvislosti uložila p. Boháčovi předložit komplexní 
informaci a včetně návrhů řešení na příští jednání RM.

Z jednání zastupitelstva města 27. února 2003
* ZM uložilo odboru správy majetku připravit na další zasedání ZM zhodnocení a návrh nových 
pravidel pro odprodej bytových domů z majetku města. Dále ZM uložilo místostarostovi Ing. 
Pekařovi, aby se stal garantem způsobu jednání mezi majiteli a nájemníky č. p. 2023, pokud o to 
pořádá jedna z uvedených stran. Místostarosta má dle usnesení ZM též jednat se současnými 
majiteli domu čp. 2023 ve smyslu ochrany nájemníků, a to tak, aby po dobu nejméně dvou let nebyl 
zvyšován nájem nad 60 Kč/m2.
* ZM schválilo bezúplatný převod veškerého nemovitého a movitého majetku AC Turnov na Město 
Turnov dle zpracovaných příloh a inventurního seznamu s účinností od 1. 4. 2003 a uložilo Ing. 
Hejdukovi předložit na příští jednání ZM návrh celkového smluvního zabezpečení této otázky.
* ZM vzalo na vědomí informace o postupu přípravy přeložky silnice I/10 v úseku Vesecko - 
Vápeník a přípravy zkapacitnění silnice I/10 v úseku Turnov - Harrachov.
* ZM vzalo na vědomí informace o postupu přípravy trasy R35 Turnov - Jičín. Konečné stanovisko 
k předloženým variantám zaujme až po zpracování  a zhodnocení dopadů na životní prostředí, 
ekonomické náročnosti a dopravních aspektů na místní úrovni a v širších územních celcích. ZM v 
této souvislosti zavazuje vedení města a dotčené odbory, aby na příslušných jednáních respektovaly 
a prosazovaly výše uvedený postup.



Z jednání rady města 12. března 2003
* RM vzala na vědomí informaci o přípravě sportovního areálu v Turnově II. v sousedství haly TSC 
a projednala návrh studie tohoto řešení.
Současně uložila p. Velemu, jednateli Městské sportovní s.r.o., aby v konečném projektu zabezpečil 
co nejvíce veřejně přístupných sportovišť i ostatních  sportovně oddychových prvků pro mládež. 
Současně RM požaduje rozčlenit budoucí realizaci na samostatné etapy, které budou realizovány 
podle získaných finančních prostředků.
* RM byla seznámena s úkoly obce, jejích krizových orgánů a starosty. RM v této souvislosti vzala 
na vědomí na úseku výkonu státní zprávy:
a) složení městské bezpečnostní rady - stanovené zákonem, 
b) složení krizového štábu a jeho stálé pracovní skupiny  - stanoveny starostou a bezpečnostní 
radou,
c) složení povodňové komise - sestavené dle podmínek zákona 254/2001 Sb., o vodách,
d) informaci místostarosty Ing. Pekaře o uzavření deklarativní dohody o založení česko-polsko-
německé rady bezpečnosti.
* RM vzala na vědomí zprávu o povodňové problematice a protipovodňové prevenci. V této 
souvislosti vzala na vědomí ustanovení nové povodňové komise rozdělené do příslušných sekcí. 
Povodňová komise.
Předseda povodňové komise: Ing. Milan Hejduk, tajemník: Ing. Zdeněk Fišer.
a/ Sekce rozšířené působnosti.
Vedoucí sekce: Ing. Jiří Houžvička, členové - Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Zdeněk Borovička, 
Zdeněk Hovorka, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. 
Miloslava Šípošová, Bc. Zdena Flugrová, Václav Jágr, pplk. Vladimír Studnička.
b/ Sekce vlastní obce.
Vedoucí sekce: Richard Mochal, členové Ing. Hana Malá, Václav Svatoš, Arnošt Černý, Libor 
Preisler, Ivan Boháč, Václav Svatoš ml.,
Ing. Miroslav Vobořil, Ing. Tomáš Tomsa. 
c/ Povolávaní zástupci právnických a podnikajících fyzických osob způsobilí k provádění 
technických opatření.
Jmenovaný zástupce Povodí Labe - Martin Mareš, 
jmenovaný zástupce VaK - Ing. Pavel Svatoš,
jmenovaný zástupce VČP - Miloš Laštovička,
jmenovaný zástupce VČE - Libor Dytrych,
jmenovaný zástupce fy ZIKUDA - František Zikuda.
* RM zřídila komisi protipovodňové prevence a schválila navržené složení komise.
Komise protipovodňové prevence.
Předseda komise: Ing. Tomáš Tomsa, zástupce předsedy: Václav Svatoš, tajemník: Ing. Zdeněk 
Fišer, členové - Ing. Kateřina Košková, Ing. Eva Zakouřilová, Libor Preisler, Arnošt Černý, Ing. 
Hana Malá.
Zástupci občanů poškozovaných povodněmi: Louda Karel st., Votrubec Emil, Musílková Věra.
Zástupci právnických a podnikajících fyzických osob poškozovaných povodněmi: Lubomír Fanta, 
Ing. Zbyněk Cuchý, Ing. Jiří Hovorka, Josef Berka, Ing. Pavel Svatoš, p. Perkacz, Jiří Lednej, Karel 
Kareš, Ing. Petr Macháček, František Šálek.
* RM schválila předpokládaný rozsah činností v areálu Dolánky a uložila odboru správy majetku 
realizovat tyto akce do konce května 2003, a to včetně úpravy ostrova u jezu. V této souvislosti RM 
uložila komisi pro životní prostředí, aby opětovně projednala celý záměr studie údolní nivy Jizery a 
předložila do konce dubna 2003 na jednání RM stanovisko, zda pokračovat v celém záměru v 
otázce vodní nádrže v Dolánkách či zda tuto aktivitu pozastavit. Odboru rozvoje města uložila, aby 
současně s materiálem komise pro životní prostředí předložil návrh postupných kroků v projektu 
rekreační zóny údolí Jizery.
* RM schválila čerpání rozpočtové kapitoly nemocnice dle návrhu Městské nemocnice Turnov a 



komise pro nemocnici. RM schválila vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci chirurgie a 
porodnice.
* RM schválila za dodavatele interiéru smuteční a rozlučkové síně firmu Truhlářství Kroupa, 
Červené Pečky. V této souvislosti RM vzala na vědomí informace o stanovisku firmy Metrostav v 
otázce realizace a dokončení částečných prací v rámci rekonstrukce a dostavby kulturního zařízení 
Střelnice a smuteční síně. RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele prací 
nutných k zprovoznění smuteční síně a k úpravě staveniště Střelnice. Vypsané činnosti, které 
souvisí s tímto zadáním, odbor rozvoje města rozdělí při vyhlášení podle logických souvislostí a 
doplní navíc o dokončení kolmé zdi a úpravy v prostoru areálu Střelnice.
* RM jmenovala, na návrh tajemníka, Aleše Hozdeckého vedoucím odboru cestovního ruchu MěÚ 
Turnov. 
* RM doporučila ZM schválit přiřazení činností městského kina pod organizaci Kulturní centrum 
Turnov, s. r. o., a to k 1. 7. 2003 s tím, že bude  následně zrušena příspěvková organizace Městské 
kino Turnov. RM schválila provedení základního záměru s následujícími stanovisky:
a) doporučuje ZM, aby v případě sjednocení organizací byly ušetřené finanční prostředky postupně 
vráceny do zlepšení stavebního stavu a vybavení obou městských kin,
b) souhlasila se zachováním rozsahu činnosti kina a požaduje v budoucnu zvýšit víceúčelové 
využívání tohoto objektu,
c) souhlasila se zachováním letního kina a uložila p. Feštrovi zpracovat návrh nutných oprav a 
budoucího víceúčelového využití areálu,
d) souhlasila se záměrem pracovat s dramaturgií kina s cílem jejího dalšího zkvalitnění, 
e) souhlasila s navrhovaným postupem při realizaci organizačním řešením, včetně řešení 
personálních změn.
* RM uložila p. Kocourové, vedoucí sociálního odboru, předložit do konce května návrh na 
konečné umístění organizace FOKUS.
* RM vzala na vědomí způsob řešení sociální otázky matek v tísni s tím, že bude uzavřena smlouva 
se sociálním zařízením v Liberci na pomoc při těchto situacích s ohledem na minimální četnost 
počtu případů v regionu během roku.

Z jednání rady města 26. března 2003
* RM opětovně projednala realizaci kolumbária ve spodní kapli na městském hřbitově a doporučila 
zahrnout úvodní etapu do rozpočtových změn. RM souhlasila s tím, že na městských hřbitovech 
nebudou náklady na vodné a stočné hrazeny přímo vlastníky hrobů, ale budou hrazeny v rámci 
úhrady za služby. Stanovená celková výše ceny za pronájem a služby na hřbitovech se nemění.
* K bodu "Rozdělení Dětského centra Turnov" RM schválila záměr zřízení nové příspěvkové 
organizace Pomocná škola při Dětském centru Turnov.
* RM souhlasila se zpracováním strategického plánu rozvoje města Turnova v roce 2003, který 
bude představovat jeden ze základních koncepčních dokumentů města.
* RM vzala na vědomí informace o možných dotačních titulech použitelných pro město Turnova 
odboru rozvoje města uložila napomáhat získání těchto dotačních titulů.
* RM vzala na vědomí předloženou zprávu o současném stavu financování v roce 2003 a výhledu 
financování do konce akce "Výstavba smuteční rozlučkové síně v Turnově" a uložila odboru 
rozvoje předložit další zprávu o přehledu financování na jednání RM v červnu t.r.
* K budoucí výstavbě bytového domu v ulici 1. máje RM projednala informaci o možném termínu 
zahájení stavby a uložila odboru správy majetku opětovně předložit celou otázku na jednání RM v 
měsíci květnu s tím, že do té doby bude ze strany partnerů maximální snaha o získání dostatečného 
počtu zájemců.
* RM projednala informaci o volných finančních zdrojích městských organizací. RM v této 
souvislosti uložila p. Staňkové, vedoucí finančního odboru, dále organizovat finanční tok mezi 
městským rozpočtem a organizacemi tak, aby se maximálně využívaly vhodné úrokové sazby a 
byly optimálně řešeny okamžité potřeby v souvislosti s okamžitými zůstatky na účtech těchto 
organizací a aby po aktuálním prověření finanční situace organizací ve větší míře využívaly k 



financování rezervní fondy.
* RM uložila p. Boháčovi, který je odpovědný za chod městské policie, předložit na dubnové 
jednání ZM zprávu o její činnosti, o formě jejího řízení a přehled aktuálních úkolů do budoucnosti. 
RM v této souvislosti schválila jako vedoucího strážníka Jana Pelce a současně pověřila Ing. 
Chlupovou a p. Boháče vyhledáním vhodného kandidáta na funkci pověřeného strážníka. 
Maximální termín rozhodnutí o vhodném pověřeném strážníkovi městské policie RM stanovuje na 
červnové jednání RM. 
* RM uložila odboru školství realizovat konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace 
- Základní umělecká škola Turnov.
* RM ve smyslu pravidel pro výběrová řízení a závěru hodnotící komise potvrdila Mgr. Karla 
Štrincla ve funkci ředitele Střediska pro volný čas dětí a mládeže Turnov na další funkční období s 
platností od 1. 8. 2003. 
* RM schválila předložený organizační a kompetenční řád MěÚ a uložila tajemníkovi průběžně 
aktualizovat znění podle potřeb. 
* K bodu "Obsazení komisí RM členy Spolku přátel a rodáků města Turnova" RM uložila Ing. 
Hejdukovi, aby oslovil předsedy komisí, aby projednali návrh personálního obsazení komisí ze 
strany členů spolku. 
* RM uložila p. Kordové, předsedkyni kulturní komise, aby na příštím jednání RM předložila návrh 
rozdělení finančních prostředků na kulturu v roce 2003 s tím, že bude přímo zodpovězena otázka 
turnovské amatérské činohry z pohledu finančních výdajů na nájem vhodných prostor. 
RM konstatovala, že rozhodnutí o konečném přidělení podléhá ZM na dubnovém jednání. 
* RM doporučila úpravu značení ve Skálově ulici podle návrhu kulturní komise, a to tak, že 
vyhrazené místo pro parkování autobusu před Muzeem Českého ráje bude zachováno a vyhrazené 
parkoviště pro návštěvníky úřadu bude umístěno po pravé straně ulice až k vodovodnímu hydrantu. 

Z jednání zastupitelstva města 27. března 2003
* ZM schválilo přiřazení činností Městského kina Turnov pod KCT, s. r. o., k 1. 7. 2003 a následné 
zrušení příspěvkové organizace Městské kino Turnov k 30. 11. 2003. ZM souhlasilo s navrhovaným 
postupem při realizaci této organizační změny ve smyslu předloženého materiálu, tj. včetně 
provedení nezbytných personálních opatření.
* ZM schválilo rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městské památkové zóny.
* K převodu majetku AC Turnov na město ZM schválilo prodej movitého majetku mezi Městem 
Turnov a Městskou sportovní Turnov, s. r. o., dle předloženého návrhu a vzalo na vědomí obsah 
smluv, které budou uzavřeny při dokončení majetkového převodu od Atletického klubu Turnov a 
pro další užívání převzatého majetku.
* K bodu "Závěrečný účet Města za rok 2002" ZM souhlasilo s celoročním hospodařením v roce 
2002, a to bez výhrad. ZM dále schválilo přijetí ročního kontokorentního úvěru od České spořitelny, 
a. s., ve výši 10 mil. Kč s pohyblivou sazbou dle návrhu. Ručení za úvěr je budoucími 
rozpočtovými příjmy a fondy města. ZM též schválilo přijetí dlouhodobého investičního úvěru od 
České spořitelny, a. s., Turnov ve výši 10 mil. Kč s dobou splatnosti 11 let a fixní sazbou dle 
návrhu. Ručeno za úvěr je budoucími rozpočtovými příjmy města.
Posledním rozhodnutím v tomto bodu projednávání bylo schválení přijetí dlouhodobého 
investičního úvěru od Československé obchodní banky, a. s. Turnov ve výši 19 mil. Kč s dobou 
splatnosti 7 let a fixní sazbou dle návrhu. Ručením úvěru je blankosměnka + sedm vlastních 
směnek se směnečnou sumou ve výši ročních splátek.
* ZM vzalo na vědomí ukazatel dluhové služby Města Turnov za rok 2002 ve výši 7,89 %.
* ZM vzalo na vědomí rozpočtovou změnu rozpočtu roku 2002 ve výši 17 966,8 tis. Kč v příjmech 
i výdajích, tj. příjmy činí 342 349,6 tis. Kč, výdaje činí 353 778,6 tis. Kč a financování zůstává ve 
výši 11 429 tis. Kč.
* ZM schválilo rozpočtové změny dle předloženého návrhu, a to v příjmové části ve výši 100 tis. 
Kč při celkových příjmech 262 856 a ve výdajové části ve výši 100 tis. Kč, při celkových  výdajích 
287 693 tis. Kč.



* ZM nepřijalo ustanovení Osadního výboru Jizera.
* K bodu "Koncepce vlastního televizního vysílání" ZM vzalo na vědomí "Studii možného řešení 
televizního vysílání v lokalitě Turnovsko (Pojizeří)", kterou předložil zastupitel Aleš Mastník.
* V majetkových otázkách ZM schválilo majetkové směny v souvislosti se stavbou přeložky silnice 
I/10 Vesecko - Hrubý Rohozec.
* ZM určilo Ing. Pekaře zástupcem starosty v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta 
nemůže vykonávat funkci, a to na základě úplného znění zákona č. 128/2000 sb., o obcích,  §104.
* ZM vzalo na vědomí informaci o občanských kulturních aktivitách a o rozdělení finančních 
příspěvků na jejich podporu v roce 2002 kulturní komisí.

Z jednání rady města 16. dubna 2003
* RM schválila platby za služby v Domě penzionu pro důchodce a v pečovatelské službě dle 
předloženého návrhu, včetně částečného snížení úhrady za úklid, vytápění a osvětlení společných 
prostor, atd.
* RM schválila zařazení Turnovska do pilotního projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v 
Libereckém kraji" a zařadila do výcviku tyto zástupce. Za zadavatele - Mgr. Hanu Kocourovou, za 
poskytovatele Luďku Kanclířovou.
* RM pověřila výkonem rozhodovací pravomoci městský úřad, odbor sociálních věcí s účinností od 
1. 4. 2003 (par. 109, odst. 3 zákona o obcích) ve věcech: přiznání jednorázových dávek sociální 
péče; poskytnutí věcných nebo peněžitých dávek sociální péče podle par. 8a, odst. 3 zákona č. 
482/1991 Sb., o sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů; vyhotovení rozhodnutí o přijetí 
ÚSP (DD, Penzionu pro důchodce), o ukončení pobytu v ÚSP, o přemístění do jiných ústavů, o 
úhradě za služby v ústavech poskytované; vyhotovení rozhodnutí o poskytování pečovatelské 
služby a úhradě za ni. 
* RM neschválila pronájem společnosti ADRA, a sice v městském objektu za domovem mládeže ve 
Skálově ulici dle předloženého návrhu. Současně uložila prověřit možné okolnosti, které vzešly z 
diskuse pro případné opětovné předložení tohoto bodu na jedno z příštích jednání RM. 
* RM projednala návrh na konečné umístění organizace občanského sdružení Fokus a v této 
souvislosti uložila: 
a) p. Těhníkové, vedoucí odboru správy majetku, jednat s vedením integrované školy o dopadech 
možného ukončení nájmu ve škole v Dolánkách
b) p. Brožovi, vedoucímu odboru školství, projednat věcnou i finanční aktuálnost potřeby využití 
dnešních prostor Fokusu v kině pro účely kultury 
c) školské komisi opětovně prověřit objekty školských zařízení, zvláště mateřské školy na 
Daliměřicích, zda by nebylo možné je k tomuto účelu využít. 
* RM doporučila kulturní komisi projednat dotaci na nájmy Turnovskému divadelnímu studiu z 
prostředků v rezervě s ohledem na zvážení potřeb obdobných spolků. Současně doporučila kulturní 
komisi zvážit úpravu pravidel ve smyslu zvýhodnění této otázky.
* RM doporučila majetkové převzetí fotbalového stadionu formou dle návrhu a uložila tento bod 
předložit na nejbližší jednání ZM, včetně vyčíslení provozní kalkulace tohoto kroku a potřeby 
nutných oprav.
* RM opětovně souhlasila se záměrem realizace investiční akce rekonstrukce zázemí sportovních 
areálů ve Skálově ulici za podmínek obdržené státní dotace. Současně uložila Ing. Kanclířovi:
a) realizovat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace
b) zabezpečit následné projekční práce s cílem minimalizovat investiční náklady pomocí úsporných 
opatření, návrhů a rozdělení díla na samostatně proveditelné etapy
c) hledat možnosti spolufinancování celého záměru formou dlouhodobého pronájmu privátních 
osob na regenerační linku a na doprovodné sporty
d) připravit v rámci soutěže na dodavatele projektové dokumentace rozdělení prací na projekt pro 
stavební povolení a prováděcí projekt ve smyslu diskuse na jednání RM. 
* RM, jako valná hromada společnosti, vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské sportovní 
Turnov, s. r. o., za rok 2002 a výsledky realizovaného auditu. 



* RM, jako valná hromada společnosti, vzala na vědomí zprávu o hospodaření Technických  služeb 
Turnov, s. r. o., za rok 2002, výsledky auditu, souhlasila s rozdělením zisku společnosti dle 
předloženého návrhu a mj. též projednala hlavní úkoly organizace v roce 2003 a možné koncepce 
rozvoje společnosti. 
* RM souhlasila se záměrem založení obecně prospěšné společnosti Vzdělávací centrum Turnov a 
uložila PhDr. Maierové předložit tento záměr na jednání ZM.
* RM schválila předložená pravidla pro přidělování nájemních bytů s účinností od 1. května 2003. 
RM také projednala způsob stanovení nájemného v bytech, kde jsou uzavírány smlouvy na dobu 
určitou a uložila pro tyto případy odboru správy majetku navrhnout nájemníkům navýšení ceny 
nájemného o 20 % současného nájemného u jednotlivých bytů s tím, že v případě bytů první 
kategorie bude minimální hranice návrhu 30 Kč/m2 a maximální hranice 49,80 Kč/m2. V případě 
druhé a třetí kategorie je maximální výše nájemného stanovena shodně a minimální výše bude 
stanovena na 25Kč/m2  u druhé kategorie a 20 Kč/m2 u třetí. Pokud současný nájemník nebude 
souhlasit s předloženým návrhem, uložila RM odboru správy majetku zahájit řízení o určení výše 
nájmu soudní cestou.
* RM schválila předložený seznam budoucích nájemníků pro výstavbu 30 bytových jednotek v ulici 
1. máje, Turnov.
* RM vzala na vědomí stanovisko Policie ČR ohledně dopravního značení ve Skálově ulici.
* RM vzala na vědomí zprávu o průběhu pronájmu v objektech č. 482 a č. 483 na Vesecku 
(Dřevoodbyt, s. r. o. Hradec Králové). RM projednala záměr odboru správy majetku, který určuje, 
že v případě, kdy opět bude nájemce dlužit nájemné, bude přistoupeno ze strany odboru správy 
majetku k okamžité výpovědi bez dalšího jednání. RM ukládá odboru správy majetku takto v 
uvedeném případě postupovat.
* RM schválila výběrovou komisi pro výběr realizační firmy na generální opravu střechy radnice ve 
složení: Ing. Šmiraus, p. Mochal, p. Těhníková, p. Rambousek, Ing. Sekanina, p. Černý.
* RM schválila výsledek výběrové řízení na akci "Rekonstrukce Koňského trhu a ulice Abigail 
Horákové". Vítězem se stala firma Zikuda - vodohospodářské stavitelství, Turnov.
* RM vzala na vědomí Výroční zprávu Městské nemocnice Turnov za rok 2002 a v této souvislosti 
uložila Ing. Slámovi předložit na příští jednání zprávu o činnosti firmy Nempra, s. r. o. RM ve 
smyslu pravidel pro výběrová řízení a závěrů hodnotící komise též potvrdila Ing. Slámu ve funkci 
ředitele Městské nemocnice Turnov na další funkční období s platností od 1. dubna 2003.
* RM projednala úvodní zprávu o personální politice na Městském úřadu Turnov. RM uložila 
personalistce města Ing. Chlupové předložit na květnové jednání RM zprávu o vazbě personální 
politiky na příspěvkové organizace a společnosti s r. o. města se zvláštním ohledem na vedoucí 
pracovníky těchto organizací.
* RM projednala předložený materiál k autobusové dopravě ve městě a v této souvislosti :
a) doporučila ZM navýšit v rámci rozpočtových změn částku dopravní obslužnosti o 120 tis. Kč
b) doporučila ZM schválit příspěvek ČSAD Semily ve výši 100 tis. Kč na nákup nového autobusu.
c) uložila tajemníkovi MěÚ Ing. Šmirausovi požádat Krajský úřad Libereckého kraje o zavedení 
nové linky dle přiloženého jízdního řádu a to od 14. prosince 2003 a současně s předstihem jednat o 
provozování linky Discount Plus na rok 2004.
* RM vzala na vědomí odstoupení PhDr. Maierové z funkce kronikáře města Turnova s tím, že 
zápis za rok 2002 již bude muset zpracovávat nový kronikář. RM uložila p. Brožovi, vedoucímu 
odboru školství a kultury, předložit návrh nového kronikáře města Turnova v co možná nejkratším 
možném termínu.
* RM vzala na vědomí veřejné projednání územního plánu Libereckého kraje, vzala na vědomí 
termín tohoto jednání 19. června 2003 ve 13 hod. v Městském kině v Turnově a uložila odboru 
rozvoje města řádně zveřejnit pro obyvatele Turnova a okolí tuto informaci. 
* RM vyslechla informaci o změně koncepce Lékařské služby první pomoci, která by přivedla 
zrušení činnosti LSPP v Turnově. RM v této souvislosti zásadně nesouhlasila s uvedeným záměrem 
a uložila Ing. Hejdukovi a MUDr. Eckertovi projednat řešení, které je potřebné a výhodné pro 
Turnov a jeho spádovou oblast.



* RM doplňuje složení komisí RM o členy Spolku rodáků a přátel Turnova. RM jmenuje tyto 
zástupce:
- Bohuš Plesl - komise pro rozvoj, správu majetku a stavební otázky 
- Ing. Josef Pekař - komise pro městskou památkovou zónu
- Alexandra Emingerová - komise pro cestovní ruch
- Dagmar Brabcová - komise pro nemocnici
- Trudy Šrajerová - komise pro zahraniční vztahy
- Milena Zelená - komise sportovní.

Z jednání zastupitelstva města 24. dubna 2003
* ZM projednalo zprávu o činnosti Městské policie a uložilo strážníkům věnovat pozornost chování 
mládeže na veřejných prostranstvích a při zábavních akcích se zaměřením na požívání alkoholu a 
drog.
* ZM schválilo majetkové převzetí fotbalového stadionu za kupní cenu 2 mil. Kč průběhem a 
formou dle předloženého návrhu.
* ZM schválilo nová pravidla pro prodej nájemních domů a bytů dle předloženého návrhu.
* ZM schválilo rozpočtové změny na rok 2003 dle předloženého návrhu - v příjmové části ve výši 
35 913 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 298 769 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 35 913 tis. Kč, tj. 
celkové výdaje činí 323 606 tis. Kč. Financování zůstává ve výši 24 837 tis. Kč.
* ZM schválilo příspěvky cizím subjektům na rok 2003 dle předloženého návrhu.
* ZM schválilo rozdělení finančních prostředků na podporu kultury na rok 2003 dle předloženého 
návrhu Komise pro kulturu  RM.
* ZM schválilo rozdělení finančních prostředků na podporu sportu na rok 2003 dle předloženého 
návrhu Sportovní komise RM.
* ZM schválilo záměr rozdělit dnešní příspěvkovou organizaci Dětské centrum Turnov, 
Kosmonautů 1641, na dvě příspěvkové organizace - Dětské centrum Turnov, Kosmonautů 1641, a 
Pomocnou školu při Dětském centru Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, a to s účinností od 1. 
7. 2003.
* ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku města č. /2003 ze dne 24.4.2003 o změně č. 6 závazné 
části územního plánu sídelního útvaru Turnov.
* ZM souhlasilo se záměrem založení Vzdělávacího centra Turnov a uložilo PhDr. Maierové učinit 
kroky nezbytné k jeho zabezpečení.

Z jednání rady města 14. května 2003
* RM schválila záměr zabezpečení odtahové služby pro vozidla tvořící překážku silničnímu 
provozu na území města Turnova. RM v této souvislosti uložila p. Boháčovi zabezpečit poptávkové 
řízení na zabezpečení cizím subjektem, tedy nikoli ze strany Města Turnova. Po ukončení tohoto 
poptávkového řízení RM požaduje předložit konečný materiál k odsouhlasení, kde budou mimo jiné 
zodpovězeny praktické i právní kroky tohoto provádění. RM dále doporučila p. Boháčovi, jako 
zodpovědnému zastupiteli za chod městské policie, zavést institut stálého manipulačního poplatku 
při umístění botičky na vozidlo, které porušuje dopravní předpisy.
* RM vzala na vědomí výběr vhodného kandidáta p. Bohumila Šlambora na pozici strážníka 
pověřeného řízením jednotky. RM uložila p. Boháčovi předložit konečný návrh řízení městské 
policie uvedeným kandidátem v termínu do konce září 2003. 
* RM vzala na vědomí posudky Agentury ochrany přírody a krajiny na vodní nádrž v Dolánkách a 
výsledek projednání vzniklé situace v komisi pro životní prostředí. RM v této souvislosti 
pozastavuje veškeré kroky, které byly přijaty v minulých usneseních RM při přípravě vodní nádrže 
do doby nalezení a projednání reálné možnosti financování tohoto záměru z jiných zdrojů. 
* RM v otázce parkoviště U raka schválila maximální variantu kompletního řešení parkoviště a 
úpravy staveniště Střelnice (viz minulé HOTy - pozn. red.).
* RM schválila udělení výjimky z Nařízení města č. 68/2002 o stavební uzávěře na území města 
Turnova, pro které se zpracovává regulační plán č. 3 - Centrum města, pro demolici objektů 



bývalého Masného závodu Turnov v ulici Sobotecké a v prostoru Koňského trhu v rozsahu dle 
návrhu. RM v této souvislosti projednala postup odboru rozvoje města při jednání s budoucími 
zájemci o výstavbu supermarketu v této oblasti s tím, že odbor rozvoje města požaduje vyřešení 
dalších podmínek před schválením celkové výstavby.
* RM souhlasila se zahájením výstavby bytů v ulici 1. máje s tím, že konečný souhlas k předání 
staveniště a zahájení konkrétních stavebních prací má v pravomoci vydat Ing. Pekař po opětovném 
prozkoumání finančního zajištění celé stavby.
* RM souhlasila s vykoupením části pozemku parc.č 179/1, k.ú. Turnov od p. Maye, bytem 
Sobotecká 246, Turnov za cenu 800 Kč/m2. Na tomto pozemku je navrženo parkoviště a chodník v 
rámci rekonstrukce Sobotecké ul. 
* V otázce podnikatelského záměru - hlídané, placené parkoviště s nepřetržitým provozem u 
autobusového nádraží - RM odložila projednání tohoto bodu na některé z příštích jednání a v této 
souvislosti požaduje zahrnout navíc do materiálu: otázku řešení povodňových rizik s ohledem na 
vydání stavebního povolení, omezení parkování v přilehlých ulicích, způsob zabezpečení hlídaného 
parkování a možnosti dalšího využití autobusového nádraží. 
* RM schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele akce rekonstrukce nemocnice - chirurgie, 
kde zvítězila firma BAK Trutnov. A současně schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele 
akce generální oprava střechy radnice, kde zvítězila firma Vertical Styl - Jan Hrnčíř, Turnov.
* RM uložila p. Preislerovi, řediteli Technických služeb Turnov, s. r. o., aby předložil do konce 
června možnost řešení typů veřejných WC a možné umístění.
* RM vzala na vědomí řešení pohotovostních služeb v Turnově a schválila způsob uzavření 
smlouvy na pohotovostní službu stomatologů.
* RM schválila jako nového kronikáře města p. Pavla Charouska s tím, že zpracuje zápis i za rok 
2002.
* RM jmenovala předsedou komise pro občanské záležitosti p. Josefa Ulricha. 

Z jednání zastupitelstva města 29. května 2003
* ZM schválilo základní princip organizační změny v Dětském centru u nádraží, která spočívá v 
tom, že původní příspěvková organizace - Dětské centrum Turnov - Speciální škola, ul. 
Kosmonautů 1641, Turnov nezaniká, ale rozděluje se na:
1) Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, IČO 00854921 se sídlem Turnov, ul. 
Kosmonautů 1641.
2) Pomocná škola při Dětském centru, Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily, IČO nepřiděleno, 
se sídlem Turnov, ul. Kosmonautů 1641.
ZM současně schválilo zřizovací listiny těchto nových organizací.
* ZM schválilo dle § 20 odst. 7, § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh zadání Změny č. 8 Územního plánu 
sídelního útvaru Turnov, který je doplněn o požadavky uplatněné v rámci veřejného projednání 
návrhu zadání. ZM uložilo pořizovateli (odboru rozvoje města) - zajistit zpracování a projednání 
spojeného konceptu řešení a návrhu Změny č. 8 ÚPSÚ Turnov.
* ZM vzalo na vědomí informace o dosavadním zajišťování přípravy bytových zón a plánované 
etapě ,,Prodloužení ul. Jeronýmovy" v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko.
* ZM schválilo navržené směny pozemků.
* Zastupitelé se seznámili se záměrem investiční akce "Rekonstrukce Sobotecké ulice" a schválili 
vykoupení části pozemku parc. č. 179/1, k.ú.Turnov od p. Maye, bytem Sobotecká 246, Turnov za 
cenu 800 Kč/m2 dle návrhu. 
* ZM projednalo materiál o investičních prioritách města na příští období a požaduje předložit tuto 
otázku na další zasedání ZM za účelem dalšího projednání a přijetí usnesení. 
* K bodu "Stanovisko kontrolního výboru ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za 
rok 2002 a k závěrečnému účtu za rok 2002" ZM uložilo Ing. Pekařovi předložit na některé z 
dalších jednání návrh nového kontrolního systému MěÚ a městských organizací.
* ZM vzalo na vědomí přehled o probíhajících stavebních akcích na odboru správy majetku.



* ZM projednalo podmínky zahájení výstavby 30 bytových jednotek v ulici 1. máje.
* ZM schválilo logo města Turnov v předložené podobě a ve všech předložených variantách.
* ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku města č. 80 - Požární řád - dle předloženého návrhu.

Z jednání rady města 9. června 2003
RM jako valná hromada Kulturního centra, s. r.o schválila dle předloženého návrhu:
1. výroční zprávu za rok 2002 a účetní uzávěrku za tento rok,
2. závěry auditu za rok 2002.
RM, jako valná hromada KCT, s.r.o. schválila uzavření dlouhodobé smlouvy na pronájem 
nebytových prostor Sdružení Fokus a ukládá jednateli zabezpečit její uzavření. 
* RM vzala na vědomí průběžnou zprávu o průběhu zajišťování přiřazení činnosti organizace 
Městské kino Turnov ke KCT, s. r. o. k 1. 7. 2003 a souhlasila s jednotlivými kroky postupu.
* RM uložila odboru rozvoje města, aby zkoordinoval činnosti vedoucí k zadání studie řešení areálu 
letního kina.
* RM uložila PhDr. Maierové, aby svolala jednání komise, která upraví zadání na rekonstrukci 
Střelnice v místě současného staveniště a předloží na některé z příštích jednání RM návrh dalšího 
postupu, a to zejména v otázce formy úpravy studie, projekčních prací, atd.
* RM se seznámila s problematikou provizorního řešení vymezené části plochy areálu Střelnice za 
účelem zvětšení počtu parkovacích míst. RM ukládá odboru rozvoje města neprovádět v tomto 
okamžiku jeho ozelenění a připravit budoucí využití plochy formou zpevněného podloží s 
minimálními finančními výdaji včetně možného příjezdu a odjezdu. Po skončení roku 2003 bude 
provedena analýza využití nového parkoviště a míry potřeby rozšíření ploch o toto provizorní 
parkoviště. 
* RM schválila Kontrolní řád Města Turnova, uložila místostarostovi Ing. Pekařovi předložit jej pro 
informaci na jednání ZM a ke konci roku zhodnotit na jednání RM účinnost všech nově navržených 
opatření a postupů.
* RM schválila předložený návrh Směrnice Města Turnova  - Postup ve správě a vymáhání 
pohledávek, stanovuje jeho účinnost od 15. 6. 2003. 
* RM schválila pronájem nebytových prostor humanitární organizaci ADRA do budovy za 
Domovem mládeže ve Skálově ulici po provedení potřebných úprav a za standardní nájemné 200 
Kč/m2/rok. 

Z jednání zastupitelstva města 26. června 2003
* ZM projednalo vyhodnocení investičních priorit pro 2003 - 2006 a schválilo tento dokument jako 
podkladový materiál pro výběr investičních akcí do rozpočtu města v období 2003 - 2006.
* ZM schválilo uzavření dohody o pozastavení plnění smluv o poskytnutí nadačního příspěvku za 
strany nadace B. J. Horáčka Českému ráji dle předloženého návrhu.
* ZM schválilo rozpočtové změny na rok 2003 ve výčtu dle předloženého návrhu. V příjmové části 
ve výši 12 838 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 311 607 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 12 838 tis. 
Kč, tj. celkové výdaje činí 336 444 tis. Kč. Financování zůstává ve výši 24 837 tis. Kč.
* ZM schválilo název ulice v průmyslové zóně Ohrazenice na Průmyslová.
* V otázce konceptu Územního plánu VUC Libereckého kraje:
I a) ZM nesouhlasí s návrhem trasování koridoru I/35 jako rychlostní čtyřpruhové, případně 
dvoupruhové komunikace R 35 v konceptu územního plánu Velkého územního celku Libereckého 
kraje, v úseku Ohrazenice - Ktová - Úlibice, v koridoru ohraničeném Hruboskalským skalním 
městem a Ještědsko-kozákovským hřbetem ve všech uvedených variantách (A, B, C). ZM požaduje 
na orgánech Libereckého kraje hledat využití tohoto prostoru ke zkvalitnění regionální a místní 
dopravy a obslužnosti a případný nadregionální dálkový rychlostní koridor řešit v širších územních 
vazbách a s využitím multikriteriálního vyhodnocení variant.
I b) S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které se nutně promítají do změny potenciálního 
využití dotčeného území, ZM požaduje přerušení projednávání Konceptu územního plánu Velkého 
územního celku Libereckého kraje do splnění podmínek uvedených v bodě I a). V případě, že 



nebude akceptován navržený postup, požaduje ZM v návrhu konceptu ponechat nulovou variantu.
* ZM dále požaduje v návrhové časti konceptu rozpracovat níže uvedené námitky a připomínky:
1. Požadavek zachování koridoru silnice I/10 (Praha - Harrachov) ve stávající trase přes Turnov.
2. Upravit trasování přeložky silnice I/10 (Vesecko - Vápeník) tak, aby bylo v souladu s vydaným 
územním rozhodnutím.
3. Řešení problému dopravy v centru města vytvořením městského okruhu - což zajistí snížení 
vysoké intenzity dopravy v Hluboké ulici a na náměstí Českého ráje, na níž se podílí i vedení trasy 
silnice II/283 tímto územím.
4. Problematika navržené změny kategorií některých silnic na místní komunikace. ZM nesouhlasí s 
navrhovaným převodem silnic ve vlastnictví kraje na místní komunikace.
5. Požadavek zachování železničního spojení do stanice Turnov pro všechnu osobní dopravu v 
koridoru Praha - Liberec.
6. Požadavek zajištění nového vodního zdroje pro město Turnov v případě, že nový silniční koridor 
povede přes vodní zdroj Nudvojovice.
7. Řešení protipovodňových opatření na celém toku Jizery, která by zmírňovala účinky povodní na 
město Turnov.
8. Zapracovat do textové a grafické části úpravnu vody v Dolánkách, která je hlavním zdrojem pitné 
vody pro Turnov.
9. Řešit možnost společného odkanalizování také krajinně významných oblastí, především Českého 
ráje, na ČOV Turnov, pokud to je to technicky vhodné.
10. Požadavek na změnu kategorizace Turnova ve vztahu k cestovnímu ruchu z nástupního a 
obslužného centra regionálního významu (C 2) na nástupní a obslužné centrum nadregionálního 
významu (C 1).
11. Doplnit záměr výstavby sportovního areálu a kulturního areálu v Turnově, které budou mít 
regionální význam.
12. Upravit návrh řešení z hlediska cestovního ruchu - doplnění základních funkcí, úprava údajů o 
návštěvnosti, sezonní využitelnost, zatížení území cestovním ruchem, doplnění rozvoje 
cykloturistiky apod.  Zapracovat cyklostezky a cyklotrasy nadmístního významu jak do textové, tak 
i do grafické části a to zejména řešit napojení regionu Českého ráje na mezinárodní cyklotrasy 
projektu EuroVelo č. 6 a 7. 
Požadavek na zapracování Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém 
regionu Český ráj - a to především zapracování třetí etapy (střednědobý a akční plán), který je 
důležitým realizačním dokumentem schválené Rámcové strategie TURCR v regionu Český ráj, 
která nebyla v konceptu vůbec zohledněna. Zvláště zohlednit předpokládaný rozvoj cestovního 
ruchu s ohledem na plnění uvedeného programu a možnost zápisu Skalních měst Českého ráje na 
seznam UNESCO.
13. Požadavek zapracování napojení na Regiotram Nisa v úseku Železný Brod - Turnov, a tím řešit 
připojení regionu Český ráj na tento dopravní systém.
14. Požadavek na dopracování kapitoly týkající se civilní obrany a bezpečnosti území.
15. Požadavek na dopracování kapitoly týkající se odpadového hospodářství.
16. Požadavek na dopracování kapitoly týkající se ochrany ovzduší.

Z jednání rady města 9. července 2003
* RM projednala investiční záměr v areálu Maso Turnov a v této souvislosti uložila odboru rozvoje 
města: vyjasnit vztah přípravných činností k platnému územnímu plánu a zpracovávanému 
regulačnímu plánu, připravovat aktualizaci dohody s budoucím investorem a zahájit zpracování 
projektové dokumentace na kruhovou křižovatku u bývalého Pionýráku.
* RM projednala problematiku ukončení smluvní spolupráce s Metrostavem, a. s. při výstavbě 
kulturního areálu Střelnice. RM jako valná hromada KCT Turnov, s. r. o. v této souvislosti 
souhlasila s navrženým finančním řešením a se zásadami smluvního ukončení vzájemného vztahu.
RM uložila Ing. Kanclířovi a p. Feštrovi zabezpečit ukončení smluvní spolupráce a zahrnutí 
potřebných finančních prostředků do návrhu rozpočtových změn v letošním roce. Dále RM uložila 



Ing. Kanclířovi připravit pozastavení projektových činností na areálu Střelnice a p. Feštrovi uzavřít 
tuto dohodu.
* RM projednala návrh na úpravy stávajícího řešení víceúčelového kulturního zařízení Střelnice. V 
této souvislosti uložila odboru rozvoje města zajistit u zpracovatele vítězné studie Ateliéru 6 z Prahy 
vypracování studie, která by řešila úpravy projektu ve smyslu předloženého materiálu, zvláště s 
důrazem na vyjasnění přesné kapacity, na další možnosti víceúčelového využití tohoto zařízení, 
možnost etapizace výstavby a nové řešení vstupního objektu.
* RM nesouhlasila s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro vybudování integrovaného objektu 
v prostoru za Komerční bankou na Koňském trhu z důvodu nevyjasněnosti doprovodných 
skutečností ve zpracovávaném regulačním plánu centra města.
* RM souhlasila s udělením výjimky ze stavební uzávěry na vybudování venkovních tenisových 
kurtů ve Sportovně rekreačním areálu Stebénka. 
* RM provedla kontrolu předložených námitek ke Konceptu Územního plánu velkého územního 
celku Libereckého kraje a konstatovala, že jsou v souladu s usnesením ZM č. 73/03. 
* RM vzala na vědomí informace o připravované investiční akci: Spisovna MěÚ.     
* V otázce vyhotovení Strategického plánu města RM uložila odboru rozvoje města, aby předložil 
konkrétní specifikaci nabídek od dvou uchazečů - Agentury regionálního rozvoje Liberec a Berman 
Group Praha, s. r. o., kde bude přesně specifikován rozsah činností a vymezení potřebné součinnosti 
pracovníků úřadu, případně dalších subjektů ve městě.
* RM vzala na vědomí zprávu o situaci, umístění a financování veřejných WC v daných lokalitách 
města. RM v této souvislosti uložila odboru správy majetku zabezpečit optimální řešení 
standardních WC na železniční zastávce Turnov - město a uložila hledat další prostory pro umístění 
zařízení, které je v majetku města.
* RM schválila nákup 11 parkovacích automatů Park Line od Města Česká Lípa za cenu 100 tisíc 
Kč a uložila odboru správy majetku předložit materiál, který by vedl ke zpoplatnění dalších 
parkovacích ploch v centru města.
* RM schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele dokončení kuchyně v budově OAHŠ.
* RM ve smyslu Pravidel pro výběrová řízení a závěru hodnotící komise potvrdila Mgr. Karla Bártu 
ve funkci ředitele Základní školy, Turnov, Žižkova 518 na další čtyřleté funkční období s účinností 
od 1. 8. 2003.
* RM vzala na vědomí záměr přijetí revolvingového úvěru Městskou nemocnicí z důvodu 
nedostatku finančních zdrojů způsobeného neplacením faktur ze strany zdravotních pojišťoven. RM 
uložila předložit na jednání rady nebo zastupitelstva konečný návrh v případě, že půjde o ručení 
majetkem města nebo povinnost schválení dle zřizovací listiny.
* RM schválila na místo ředitelky Dětského centra Turnov, příspěvková organizace, Marii 
Macháčkovou s účinností od 1. 8. 2003.

Z jednání rady města 13. srpna 2003
* RM projednala projekt Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti a schválila zahájit 
činnost této poradny od 1. 9. 2003. 
* RM  schválila vypsání výběrového řízení na "rekultivaci prostoru v Maškově zahradě", a to v 
částech základní úprava ornice a zároveň demolice objektů ve vlastnictví města. 
* RM schválila jako zpracovatele Strategického plánu města Turnova Agenturu regionálního 
rozvoje Liberec, s. r. o. 
* RM souhlasila s udělením výjimky ze stavební uzávěry na akci rekonstrukce Sobotecké ulice a 
kladně rozhodla ještě o několika dalších výjimkách.
* RM vzala na vědomí informaci o průběhu investičních akcí zajišťovaných odborem rozvoje 
města. 
* RM schválila výsledek výběrového řízení na akci spisovna Městského úřadu Turnov s tím,  že 
vítězem se stala na základě doporučení výběrové komise  firma ESCO, s. r. o. Jičín. RM v této 
souvislosti schválila realizaci této akce v rozsahu upřesněném ze strany odboru rozvoje města a 
uložila tomuto odboru předložit požadavek na rozpočtovou změnu na jednání ZM s využitím 



uvažovaných úspor v rozpočtu odboru správy majetku a rozvoje města. 
* RM projednala možnost určité legalizace činnosti sprejerů formou poskytnutí vybraných lokalit 
ve městě k činnosti sprejerů. Náměty, které budou legální sprejeři tvořit, nesmí podporovat 
rasistickou či náboženskou nesnášenlivost, být vulgární či jinak odporovat slušným mravům. RM 
pověřila odbor školství, kultury a sportu dalším jednáním se zástupci legálních graffiti a stanovení 
konkrétních podmínek jejich činnosti. S finanční podporou této činnosti RM nesouhlasila. 
* RM na základě výsledku inventarizace majetku příspěvkové organizace Městské kino Turnov 
uložila Renému Brožovi, vedoucímu odboru školství a kultury, aby zabezpečil úhradu zůstatkové 
hodnoty majetku dle znaleckého posudku ze strany bývalého ředitele Kerpla, a to včetně nákladů na 
pořízení znaleckého posudku. Jde o nedohledaný majetek dle protokolu škodní a likvidační komise.
* RM projednala otázku řešení režimu parkoviště u autobusového nádraží, schválila řešení, že vedle 
zpoplatnění parkování dalšími automaty v ulicích, nového dopravného značení, které omezí 
parkování v těžko průjezdných oblastech a nového bezplatného parkování na Střelnici, bude do 
konce letní sezony 2004 zachován na tomto parkovišti současný stav nehlídaného a neplaceného 
parkoviště. RM uložila jednateli technických služeb, aby předložil po zhodnocení všech vlivů a 
ročního ověřování skutečnosti způsobu parkování v centru města na jednání RM nejpozději v říjnu 
2004 případný návrh možného zpoplatnění a důsledné ostrahy parkoviště ze strany TS s cílem 
zajistit kvalitní dopravní službu pro obyvatele a návštěvníky Turnova.
* RM schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby plynovodu a vodovodu Mokřiny a 
výběrovou komisi. 
* RM neschválila zahájení výstavby 30 bytových jednotek v ulici 1. máje z důvodu nevyjasněných 
rizik celého záměru pro město, kvůli změně podmínek projednaných při výběrových řízeních na 
hledání vhodného investičního partnera a budoucí nutnosti přijetí hypotéky pro finanční řešení 
záměru.  RM uložila odboru správy majetku předložit tuto otázku na jednání zastupitelstva. 
* RM projednala průběh výstavby výtahu čp. 72 Skálova ul. a v této souvislosti schválila prominutí 
poloviny sankčních plateb počítaných ke dni ukončení spolupráce v termínu do 9. září 2003, po 
termínu 9. září 2003 platí plná hodnota sankce.  
* RM vzala na vědomí předložený materiál k transformaci příspěvkové organizace Městská 
nemocnice Turnov na obchodní společnost, v němž je doporučeno odložit zamýšlený krok na 
vhodnější období, v němž bude celkově stabilnější stav českého zdravotnictví.  

Z jednání zastupitelstva města 28. srpna 2003
* ZM vzalo na vědomí průběžnou zprávu o zahraničních vztazích města Turnova.
* ZM schválilo předložený návrh Kontrolního řádu Města Turnova s účinností od 1. 9. 2003.
* ZM schválilo zahájení výstavby 30 bytových jednotek v ulici 1. máje. Zároveň k realizaci 
výstavby schválilo předložený návrh řešení v časové a věcné posloupnosti, a to zejména splnění 
podmínky vinkulace finančních prostředků ve stanovené výši před zahájením výstavby.
* ZM projednalo zprávu o úpravě záměru ve výstavbě areálu Střelnice. ZM souhlasilo s rozšířením 
dosavadního využití s cílem zajistit víceúčelovost tohoto zařízení, zvláště pak jeho využití pro 
aktivity oblasti cestovního ruchu a vzdělávání. V této souvislosti ZM souhlasilo s názvem projektu 
Společenské centrum Střelnice.
* ZM schválilo přijetí jištění za Městskou nemocnici Turnov k poskytnutí revolvingového úvěru do 
výše 10 mil. Kč, a to formou ručitelského prohlášení vyhotoveného pro financující peněžní ústav. 
ZM souhlasilo s podpisem smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám Městské nemocnice 
Turnov ve prospěch GE Capital Bank.
* ZM jmenovalo dle schválených pravidel pro udělování čestného občanství a ceny obce hodnotící 
komisi ve složení: PhDr. Hana Maierová, MUDr. Vladimír Eckert, Břetislav Jansa, Mgr. Otakar 
Špetlík, MUDr. Dobroslav Berndt.
* ZM schválilo podporu komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku a použití 30% 
nákladů na projekt z rozpočtu města.

Z jednání rady města 17. září 2003



* RM projednala plnění plánovaného rozpočtu Městské nemocnice Turnov v roce 2003, na které má 
přímý vliv současný komplikovaný stav financování zdravotnictví v České republice a v této 
souvislosti uložila řediteli Ing. Slámovi předložit na příští jednání RM:
- aktuální informace o jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách na druhé pololetí
- návrh opatření ke stabilizaci finanční situace nemocnice ze strany nemocnice
- návrh případných úprav finančních i jiných vazeb nemocnice vůči zřizovateli.
* RM jako valná hromada Městské teplárenské Turnov, s. r. o. schválila ceny tepelné energie za 
období 9/02 - 8/03 ve výši 395 Kč/GJ (bez DPH) a současně vzala na vědomí plánovanou kalkulaci 
ceny tepelné energie a stanovení shodné výše zálohy pro období 9/03 - 8/04. Dále RM uložila 
jednateli, aby v rámci výroční zprávy předložil současně záměry na realizaci investičních akcí a 
oprav v příštích letech.
* RM projednala navrhovaná pravidla prodeje pozemků na bytové zóně v oblasti prodloužení 
Jeronýmovy ulice a uložila odboru rozvoje města postupovat v souladu se závěrem jednání, tedy 
vyhlášení záměru prodeje pozemků (viz samostatný článek v této rubrice!). 
* RM uložila ORM, aby na zářijové jednání ZM bylo předloženo doplnění zadání změny územního 
plánu č. 9 o změnu na dopravní napojení - sjezd - do oblasti Koňského trhu z budoucí kruhové 
křižovatky Sobotecká - J. Palacha.
* RM vzala na vědomí informace o současné rozpracovanosti, dalším postupu a předpokládaném 
časovém harmonogramu pořizovaných změn územního plánu města, zpracovávání regulačních 
plánů a územně plánovací dokumentace obcí ve správním území Turnova a uložila Ing. Šmirausovi 
a Ing. Kanclířovi zabezpečit personální posílení této činnosti s ohledem na komplikovanost uvedené 
otázky a s ohledem na časové prodlení při zajišťování těchto prací. 
* RM schválila záměr realizace první etapy systému výstrahy a varování obyvatel s tím, že forma 
konečného řešení, jeho rozsah, způsob financování a termín provedení bude odsouhlasen na základě 
výsledků výběrového řízení a závěrů dalších projednání.
* RM po projednání průběhu výběrového řízení schválila za vítěze výběrového řízení na pojištění 
majetku města Českou podnikatelskou pojišťovnu, a. s.
* RM odložila řešení komunikace mezi lávkami v Dolánkách na příští rok z nedostatku finančních 
zdrojů. 
* RM schválila rozšíření placených parkovišť o parkoviště u Delvity v Nádražní ul., parkoviště u 
Městské nemocnice, parkoviště v oblasti Krajířovy ulice, podél starého kina a u firmy Praktik v 
ulici na Trávnici. 
* RM uložila odboru správy majetku zadat studii úpravy areálu letního kina ve smyslu 
předložených návrhů. Následně po jejím projednání schválila zpracování projektové dokumentace 
na aktuální etapy řešení tohoto areálu.
* RM pověřila dle zákona 553/1991 §3 odstavce 2 strážníka Městské policie Turnov p. Bohuslava 
Šlamboru úkoly při řízení Městské policie Turnov od 1. 10. 2003 v rozsahu dle předloženého 
návrhu. Současně zprostila tohoto pověření p. Pelce k uvedenému datu. 

Z jednání zastupitelstva města 25. září 2003
* ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Sdružení Český ráj a souhlasilo s aktivitami sdružení dle 
předloženého materiálu.
* ZM vzalo na vědomí plnění rozpočtu k 31. 8. 2003 a schválilo rozpočtové změny v příjmové i 
výdajové části ve výši 38 450 tis. Kč, tj. příjmy rozpočtu činí celkem 350 057 tis. Kč, výdaje 
rozpočtu činí celkem 374 894 tis. Kč a financování zůstává ve výši 24 837 tis. Kč.
* ZM schválilo příspěvky cizím subjektům na rok 2003 dle předloženého návrhu.
* ZM udělilo čestné občanství města Turnova panu Sergěji Solovjevovi a JUDr. Václavu Šolcovi a 
cenu obce Pavlu Charouskovi. ZM vzalo na vědomí předání všech tří ocenění na slavnostním 
zasedání ZM u příležitosti státního svátku 28. října, a to v městském divadle.
* ZM uložilo kontrolnímu výboru prošetřit konkrétní zavinění příslušných pracovníků MěÚ ve věci 
předložení chybných podkladů ZM pro prodej domu čp. 2023. Výsledky tohoto šetření předloží 
kontrolní výbor na listopadové jednání ZM.



* ZM schválilo úpravu jednacího řádu ZM podle předloženého návrhu s platností od 1. 10. 2003.
* ZM vzalo na vědomí usnesení komise protipovodňové prevence a uložilo starostovi města 
zabezpečit upřesnění připomínky města Turnov pro územní plán VÚSC Libereckého kraje týkající 
se protipovodňových opatření.

Z jednání rady města 15. října 2003
* RM vzala na vědomí opatření vedení nemocnice ke stabilizaci finanční situace nemocnice 
způsobené aktuálním stavem ve financování zdravotnictví a schválila upravený rozpočet na rok 
2003 dle předloženého návrhu. 
* RM vzala na vědomí informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele akce "Plošné srovnání 
zeminy na pozemcích Maškovy zahrady v Turnově, rekultivace a demolice některých objektů" a 
schválila za vítěze a dodavatele akce firmu Strabag, a. s. Praha.
* RM uložila odboru rozvoje vypsat výběrové řízení na zajištění odborné partnerské firmy pro 
zpracování žádosti na finanční podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie pro akci 
Společenské centrum Turnov, včetně zpracování studie proveditelnosti a veškeré administrativní 
zajištění této otázky. 
* RM projednala přehled investičních projektů ve městě, možnosti jejich financování, konkrétní 
stav přípravy a vymezení odpovědnosti ze strany odborných odborů. RM uložila odboru rozvoje 
města a odboru správy majetku pokračovat v přípravě investičních akcí tak, aby byly připraveny ke 
splnění požadavků při financování formou dotačních titulů kraje, státu a EU. 
* RM vzala na vědomí průběžnou informaci o postupu při vypracování Strategického plánu města 
Turnova.
* RM schválila udělení výjimky z Nařízení MěÚ č. 68/2002 o stavební uzávěře na území města 
Turnova, pro které se zpracovává Regulační plán č. 3 - Centrum města, pro záměr přístavby zázemí 
pro obchodní dům Staněk, které umožní změnu jeho zásobování namísto z Hluboké ulice nově z 
uličky za divadlem. RM současně povolila několik dalších výjimek.
* RM projednala pravidla sportovních hřišť a systém jejich současného využití. V této souvislosti 
ukládá p. Brožovi, vedoucímu odboru školství, zabezpečit, aby:
- nově vybudované hřiště u gymnázia bylo otevřeno pro neorganizovanou mládež zdarma a bez 
povinnosti objednání předem, a to jeden den v týdnu odpoledne na tři hodiny a o víkendu alespoň 
jedno odpoledne nebo dopoledne,
- hřiště u obchodní akademie a hotelové školy bylo možno využívat více dní v týdnu.
* RM doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů s drobnými 
úpravami při projednání a totéž doporučila v případě místního poplatku z ubytovací kapacity.
* RM uložila finančnímu odboru předložit aktuální seznam pohledávek k podstoupení třetí osobě, v 
případě odepsání k projednání v ZM a uložila finančnímu výboru:
- provést výběr partnerů ve spolupráci při vymáhání pohledávek a výsledek předložit na 
odsouhlasení RM,
- předkládat ve vhodném periodickém cyklu RM, případně ZM po projednání seznam pohledávek, u 
kterých je z důvodu nákladovosti efektivnější ustoupit od vymáhání.
* RM schválila dodatečné stanovení výše nájmu za pronájem fotbalového areálu pro Městskou 
sportovní Turnov, s. r. o., ve výši 100 tisíc Kč za rok. 
* RM schválila nařízení o zimní údržbě místních komunikací a průjezdných úseků silnic s 
doplněním připomínek k vyhlášce a k rozsahu komunikací projednaných na jednání RM a 
odsouhlasených postupně po jednotlivých případech.
* RM se seznámila a vzala na vědomí předložený materiál o aktuálním stavu v oblasti odpadů ve 
městě. V této souvislosti rada uložila odboru životního prostředí pokračovat ve vymáhání 
nezaplacených poplatků, zvýšit v roce 2004 počet separačních míst ve městě, ve spolupráci s 
dalšími orgány zajišťovat kontroly podnikatelů a fyzických osob ad.
* RM projednala otázku skládky na Kadeřavci a v této souvislosti uložila odboru životního 
prostředí:
- uzavření nové nájemní smlouvy s vlastníky pozemků pod skládkou na dobu jednoho roku s 



možností případného prodloužení na 5 let,
- vyřešit reklamační otázku zalesnění skládky s firmou a pokračovat v této činnosti.
* RM uložila odboru sociálních věcí a odboru správy majetku předložit na příští jednání RM 
materiál, který zodpoví otázku vhodnosti přemístění organizace Fokusu do prostoru městského 
objektu v Tázlerově ulici. 
* RM schválila nájemné za použití kolumbária ve výši 200 Kč za jednu skříňku a rok.

Z jednání zastupitelstva města 23. října 2003
* ZM schválilo zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Vzdělávací centrum Turnov, o. p. 
s., schválilo předložený návrh organizační struktury a též peněžitý příspěvek (vklad) Města Turnov 
jako zakladatele ve výši 200 tisíc Kč.
* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity.
* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů s účinnosti od 1. 1. 2004.
* ZM vzalo na vědomí podanou roční zprávu o povodňové problematice města.
* ZM souhlasilo se vstupem obce Malá Skála do svazku Vodohospodářské sdružení Turnov a se 
zněním dodatku k zakladatelské smlouvě a stanovám VHS Turnov.
* ZM schválilo uzavření dohody mezi společností Lidl Česká republika, v.o.s., a Městem Turnov 
ohledně dalšího postupu využití území a vybudování místní komunikace dle předloženého návrhu. 
ZM schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení budoucí komunikace od 
společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., za odhadní cenu pozemků platnou ke dni uzavření kupní 
smlouvy dle předloženého návrhu.
* ZM schválilo pro realizaci výstavby hřiště z příspěvku Nadace Duhová energie lokalitu v Turnově 
II. u haly TSC Turnov.

Z jednání rady města 12. listopadu 2003
* RM vzala na vědomí informaci o stavu přípravy stavby "Rekonstrukce Sobotecké ulice" a 
schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. 
* RM neschválila záměr zpracovat v této době územní energetickou koncepci města Turnova.
* RM jako valná hromada Kulturního centra Turnov, s. r. o. nesouhlasila s prominutím penále za 
opožděné předání a nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků na stavbě smuteční síně Turnov 
dle předloženého návrhu. Dále RM uložila jednateli KCT, p. Feštrovi, zabezpečit péči o parkoviště 
v areálu U raka s tím, že náklady s tímto spojené budou hrazeny z příspěvku města vůči této 
organizaci.
* RM odvolala p. Václava Zimu z členství v sociální komisi a jmenovala p. Lucii Beranovou novou 
členkou sociální komise s platností od 1. 1. 2004.
* RM vzala na vědomí zprávu o technickém stavu budov užívaných Zdravotně sociálními službami 
Turnov a uložila Mgr. Kocourové, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ, navrhnout do rozpočtu 
města potřebná technická opatření, a to zvláště kvalitní řešení úpravy vody pro Domov důchodců 
Pohoda. 
* RM schválila žádost o prominutí smluvní pokuty a ukládá odboru správy majetku zabezpečit 
sepsání dodatku ke smlouvě na akci "Dětské hřiště v sídlišti u nádraží" s dodavatelem ve smyslu 
předloženého návrhu. 
* RM doporučila ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku:
a) za provozovaný výherní hrací přístroj
b) ze vstupného
c) za lázeňský nebo rekreační pobyt
* RM projednala návrh rozpočtových změn na rok 2003 a uložila je předložit ke schválení na 
jednání ZM.
* RM uložila místostarostovi Ing. Pekařovi předložit otázku pohledávek na jednání ZM. RM 
schválila spolupráci při vymáhání pohledávek se třemi firmami dle zápisu finančního výboru. 
* RM vzala na vědomí informaci o ukončení a vypořádání vztahu mezi Městem Turnov a Městskou 
teplárenskou Turnov, s. r. o., vyplývajícího ze smlouvy o zabezpečování výroby a rozvodu tepla, 



teplé užitkové vody a elektrické energie a pronájmu teplárenského zařízení uzavřené mezi oběma 
stranami dne 30.12.1996 dle předloženého návrhu. 
* RM projednala návrh úpravy vyhlášky o příspěvku na částečnou úhradu investičních nákladů 
mateřských škol pro děti, které nemají trvalý pobyt v Turnově a schválila záměr zvýšení denního 
poplatku uhrazeného ze strany rodičů.
* RM projednala a vzala na vědomí povinnosti, které vyplývají z vodního zákona v otázce ochrany 
před povodněmi pro obec s rozšířenou působností - Město Turnov a dále projednala změnu složení 
povodňové komise města a k 30. 11. 2003 odvolala Ing. Vobořila z funkce člena povodňové komise 
města a k 1. 12. 2003 jmenovala novým členem  této komise p. Bohuslava Šlamboru za městskou 
policii.
* RM uložila Ing. Chlupové, personalistce MěÚ, dopracovat podle připomínek některých jednatelů 
návrh konečné smlouvy o výkonu funkce jednatele, která bude současně obsahovat výkon funkce 
jednatele i ředitele organizace. RM uložila Ing. Hejdukovi předložit na příští jednání RM otázky 
platového ohodnocení jednatelů a ředitelů v roce 2004 a po tomto rozhodnutí uložila Ing. Chlupové 
zabezpečit uzavření těchto smluv do konce roku 2003 a zároveň zrušení současných smluv na 
funkci ředitele. Dále potom RM uložila Ing. Chlupové prověřit otázky odpovědnosti ředitelů 
příspěvkových organizací při provádění úkonů vyplývajících z jejich funkce a předložit tuto otázku 
na jednání RM.
* RM schválila výměnu současného služebního vozidla Škoda za nové ve smyslu předloženého 
návrhu a uložila p. tajemníkovi realizovat potřebné kroky.

Z jednání zastupitelstva města 27. listopadu 2003
* ZM schválilo prodej teplovodů, které zajišťují rozvod a distribuci tepla v areálu Městské 
nemocnice Turnov, dále pro střední zdravotnickou školu a domov důchodců společnosti NEMPRA, 
s. r. o., 28. října č. 1000, 511 01 Turnov za kupní cenu 450 tisíc Kč s možností splátek dle 
předloženého návrhu.
* ZM schválilo prodej části pozemku u domu čp. 1809, ul. Přepeřská firmě, Univer, s. r. o., za cenu 
1 000,- Kč/m2. Výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem.
* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 88/2003 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že 
ukládá RM na příštím jednáním provést kontrolu znění vyhlášky po úpravách vzešlých z jednání 
ZM. Zastupitelstvo současně ukládá RM předložit analýzu systému odpadů v jiných městech, které 
povedou k rozhodnutí o případném vypsání výběrového řízení, či změně systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v termínu do konce března 
2003.
* K bodu prodeje majetku čp. 2023 ZM uložilo RM projednat rozsah pochybení a postupovat v 
souladu s pracovně právními předpisy.
* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného.
* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj.
* ZM zrušilo příspěvkovou organizaci Městské kino Turnov k 31. 12. 2003.
* ZM schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2004 dle návrhu a schválilo rozpočtové 
změny předem projednané a schválené finančním výborem dle návrhu. 
* ZM schválilo ostatní rozpočtové změny v příjmové i výdajové části s tím, že celková výše 
rozpočtových změn č. 5 je 28 205 tis. Kč, tj. celkové příjmy činí 378 262 tis. Kč a celkové výdaje 
činí 403 099 tis. Kč, financování zůstává ve výši 24 837 tis. Kč.
* ZM schválilo prodej pohledávek dle předloženého seznamu firmě Akcent Bohemia, a. s., za kupní 
cenu 32 500 Kč.
* ZM schválilo seznam pohledávek určených ke vzdání se práva a prominutí.
* ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
mateřských škol a školních družin.



Z jednání rady města 10. prosince 2003
* RM vzala na vědomí krátkodobou strategii Městské nemocnice pro rok 2004 a výhled financování 
příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov a v této souvislosti uložila vedoucí finančního 
odboru p. Staňkové zahrnout do návrhu rozpočtu provozní dotaci nemocnice ve výši 8 mil. Kč a 
řediteli nemocnice Ing. Slámovi zpracovat do doby projednání rozpočtu města na rok 2004 analýzu, 
zda je nemocnice schopna za pomoci tohoto příspěvku zabezpečit v roce 2004 činnost v 
nezměněném rozsahu  zdravotní péče. V této souvislosti RM schválila úpravu rozpočtu nemocnice 
na rok 2003 s tím, že schválila maximální záporný hospodářský výsledek do výše účetních odpisů.
* RM při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., 
schválila: 
1. Výroční zprávu 2002/2003, včetně účetní uzávěrky.
2. Závěry auditu hospodářského roku 2002/2003.
3. Vypořádání vytvořeného zisku dle předloženého návrhu.
* RM při výkonu působnosti valné hromady společnosti MTT, s.r.o. uložila jednateli Ing. 
Konopkovi, aby nejpozději do konce února 2004 předložil na jednání RM otázku koncepce MTT, s. 
r. o., a investičních potřeb na budoucí období.
* RM při výkonu působnosti valné hromady společností Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Městská 
sportovní Turnov s r.o., Technické služby Turnov s r.o., Městská teplárenská Turnov s r.o. 
projednala připomínky jednotlivých jednatelů a schválila konečné znění jednotlivých smluv o 
výkonu funkce jednatele. RM uložila každému jednateli ukončit pracovní smlouvu s ředitelem 
dohodou k 31. 12. 2003, nejpozději však s uzavřením nové smlouvy o výkonu funkce jednatele. RM 
při výkonu působnosti valné hromady KCT, s. r. o., MST s r.o.,TST s r.o., MTT s r.o. uložila 
zmocněnci valné hromady (starostovi města) uzavřít smlouvu o výkonu funkce jednatele, a to k 
datu 1. ledna 2004.
* RM projednala na základě usnesení ZM odpovědnost vedoucí odboru správy majetku v otázce 
odprodeje čp. 2023 a uložila hodnotitelům projednat případná pochybení pracovnice v rámci 
hodnocení celkové činnosti při stanovení odměn za rok 2003.
* RM projednala zprávu o činnosti komisí v roce 2003, včetně návrhu na jejich personální úpravy. 
RM v této souvislosti : 
- odvolává p. Svatoše st. a p. Pelce z členství v dopravní komisi a jmenuje do ní p. Smarže a p. 
Šlamboru
- odvolává na základě vlastní žádosti z funkce předsedy komise pro životní prostředí RNDr. Pelce a 
na jeho místo jmenuje RNDr. Jarolímka s účinností od 1. 12. 2003
- jmenuje PhDr. Maierovou členkou letopisecké komise
- jmenuje členkami sportovní komise Mgr. Nejedlou a p. Zelenou.
* RM vzala na vědomí informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele projektové 
dokumentace žádosti o dotaci ze SROP a dalších činností na akci "Výstavba společenského a 
vzdělávacího centra Střelnice". RM souhlasila s výsledkem tohoto výběrového řízení a schválila, že 
jejím vítězem je firma DHV CR, spol. s r. o., Praha .
* RM schválila poskytnutí projektové dokumentace a stavebního povolení budoucímu investorovi 
akce přístavby sportovní haly ve Skálově ulici - TJ Turnov a deklarovala následnou metodickou 
pomoc při přípravě a zpracování potřebných dokumentů pro státní dotaci a při zabezpečení 
výběrového řízení na dodavatele stavby a provádění technického dozoru. 
* RM vzala na vědomí informaci Městské sportovní Turnov, s. r. o. o činnosti v roce 2003 a 
schválila záměr přeměny škvárového hřiště v areálu fotbalového klubu na travnaté hřiště. 
* RM uložila odboru správy majetku projednat případnou úpravu rozšíření parkoviště v prostoru za 
gymnáziem v nejlevnější variantě řešení pro zkapacitnění podmínek pro sportoviště Městské 
sportovní Turnov, s. r. o., a pro Gymnázium Turnov.
* RM projednala otázku uplatnění nároků odpovědnosti za opakované vady povrchu MONDO na 
atletickém stadionu a v této souvislosti uložila starostovi Hejdukovi : 
- zahájit soudní řízení s realizujícími firmami v termínu do konce února 2004 



- ve spolupráci s jinými obdobně postiženými investory v České republice provést mediální 
kampaň, upozorňující na kvalitu dodavatelů a možná rizika
- předložit RM  k projednání každý zásadní posun v této otázce 
- informovat realizující firmy o tomto rozhodnutí. 
* RM vzala na vědomí výsledky průzkumu počtu dětí a mládeže organizovaně sportujících v 
oddílech provedeného na základních, speciálních a středních školách ve městě a uložila Mgr. 
Rytířovi (ředitel ZŠ Skálova ul.), aby do 28. 2. 2004 vypracoval pro školní rok 2004/2005 návrh 
systému výběru dětí do sportovní třídy a výši hodinové dotace tělesné výchovy v této třídě. RM 
dále uložila odboru školství problematiku dále rozpracovat. V této souvislosti také RM uložila 
ředitelům základních škol  rozšířit nejdéle od příštího školního roku nabídku nepovinných předmětů 
v oblasti sportu a dále uložila vedoucímu odboru školství předložit v termínu do konce září 2004 
zprávu, zda toto usnesení bylo splněno.
* RM uložila odboru školství, aby do rozpočtu základních škol na rok 2004 zapracoval princip 
účelové dotace na využití sportovních a kulturních zařízení v majetku Města i ostatních sportovních 
klubů.
* K bodu "Studie sportovního areálu Sobotecká" RM vzala na vědomí informaci o sestavení komise 
na posouzení obou variant, provedla doplnění členů komisí a uložila Ing. Hejdukovi vést projednání 
obou variant tak, aby konečný výběr vítězné studie byl předložen na RM v únoru 2004. 
* RM projednala přípravu sportovního areálu v Turnově II. a uložila vypsat výběrové řízení, které 
má být připraveno pro realizaci v etapách.
* RM vzala na vědomí zprávu o současném užívání ubytovacího zařízení čp. 990  Vrchhůra 
(holobyty) a uložila odboru správy majetku zahájit činnosti vedoucí k většímu využití objektu, a to i 
mimořádnou formou pronájmu jinému uživateli s tím, že bude průběžně zabezpečená rezerva dvou 
bytů pro mimořádné případy.
* RM přijala informaci o výši nájemného v nebytových prostorách a schválila navržená opatření, 
včetně termínu jejich plnění a uložila odboru správy majetku předložit v prvním čtvrtletí materiál o 
využití a výši nájemného z městských pozemků a vodních ploch.
* RM neschválila, aby Město Turnov vstoupilo do dražby ochranné známky Pojizerské listy a práva 
na vydávání tohoto týdeníku dle návrhu.

Z jednání zastupitelstva města 18. prosince 2003
* ZM deklarovalo poskytnutí provozní dotace nemocnici pro rok 2004 k překlenutí nesouladu ve 
financování zdravotní péče. Uložilo vedení Městské nemocnice Turnov zajistit v daných 
podmínkách maximální efektivnost ekonomiky provozu a vzalo na vědomí informaci o aktuálních 
otázkách a krátkodobé strategii nemocnice a podpořilo pro rok 2004 snahu vedení nemocnice 
zachovat rozsah poskytované zdravotní péče.
* V otázce reformy veřejné správy ZM uložilo starostovi zabezpečit v rámci krajského 
připomínkování zákona o novém územním členění státu požadavek, aby jednotnost naší současné 
spádové oblasti byla vzhledem ke své celostátní výjimečnosti podpořena schválením nového okresu 
Turnov a zároveň uložilo tajemníkovi MěÚ připravovat prostorové, materiální a finanční podmínky 
pro umístění maximálního množství pracovišť dalších státních institucí do Turnova.
* ZM schválilo majetkové záležitosti občanů (koupě a směna pozemků) dle předloženého materiálu.
* ZM vzalo na vědomí informace o probíhajících a ukončených investičních akcích, o bytových 
zónách a o připravovaných projektech se strany odboru rozvoje města.
* ZM vzalo na vědomí hodnotící zprávu velitele Sboru hasičů města Turnov o vybavenosti a 
připravenosti jednotky a o nutnosti řešení obnovy vozového parku zakoupením požárního auta s 
úpravou na protipovodňovou ochranu.
* ZM schválilo rozpočtové změny dle návrhu. Příjmy zůstávají ve výši 378 262 tis. Kč, výdaje ve 
výši 403 099 tis. Kč a financování ve výši 24 837 tis. Kč
* ZM schválilo zajistit informace pro občany formou TV vysílání u firmy ASPERA TV v rozsahu 
dvou minut za týden a pověřuje PhDr. Maierovou, aby zajistila uzavření příslušné smlouvy.



Rozpočet a hospodaření města

* Konečnou verzi rozpočtu schválilo po řádných předjednáních zastupitelstvo města na svém 
lednovém veřejném zasedání. Pro tuto podobu rozpočtu hlasovalo z přítomných 25 členů 
zastupitelstva celkem 19 zastupitelů, když dva se hlasování zdrželi a čtyři hlasovali proti. (Ke 
schválení je vždy třeba nejméně 14 hlasů, tj. nadpoloviční většina z 27 členného zastupitelstva.)
Rozpočet je v příjmové části ve výši 262 756 tisíc Kč, ve výdajové části 287 593 tisíc Kč a ve 
financování ve výši 24 837 Kč. Oproti předloženému návrhu zastupitelé před hlasováním na 
poslední chvíli pozměnili výdaje na stavbu smuteční síně - částku snížili o dva miliony s tím, že tato 
suma bude využita jako nespecifikovaná rezerva a sloučili dvě položky v oblasti sportu - částku na 
tělovýchovnou činnost (3,5 milionu Kč) a příspěvek na pořádání Memoriálu Ludvíka Daňka a 
extraliga AC (600 tisíc Kč). 
Výjimečnost letošního rozpočtu je v tom, že zastupitelé vlastně schvalovali rozpočty dva. Dnes totiž 
bohužel nikdo neví, jak bude vypadat budoucnost Nadace B. J. Horáčka Českému ráji - nejméně do 
konce března t.r. bude probíhat dědické řízení - proto výše uvedená čísla platí v případě, že nadace 
své závazky nebude plnit, v případě, že svých závazků vůči našemu městu dostojí, bude platit 
druhá, též schválená verze. Ta se liší především k položkách týkajících se výstavby Střelnice a 
smuteční síně. 
Co se týká financování rozpočtu - laicky řečeno dorovnání příjmů, aby byly kryty výdaje - tak 
nejdůležitější je asi informace, že zastupitelé schválili přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 29 
milionů Kč. Z něho budou čerpány prostředky na dostavbu smuteční síně, úpravu komunikací, 
stavební akce v nemocnici, investiční akce na Valdštejně a také konzervace staveniště Střelnice v 
případě, že prostředky od Nadace BJH město letos nedostane.
Každoročním evergreenem schvalování rozpočtu jsou akce tzv. pod čarou, tedy ty, na které se 
nedostalo. A tak jen v případě nějakého zázraku bude v tomto roce realizována úprava kaple na 
Mariánském hřbitově na kolumbárium ve výši jeden milion Kč a celková úprava hřbitova za necelé 
tři miliony - viz podrobně minulé číslo Hlasů. Nedojde ani na větší investice do opravy komunikací 
(chybí nejméně 10 milionů), také sokolovna v Mašově bude muset počkat (5,5 milionu), nedostane 
se na větší opravy městských bytů (4,2 milionu), realizaci Klubu důchodců u nádraží (3,5 milionu 
Kč) či odkoupení fotbalového areálu (dva miliony Kč) ad.

Rozpočtové příjmy
Z daní fyzických osob by letos do městské pokladny mělo přijít více než 42 milionů Kč a z daní 
osob právnických 21 milionů. Z příjmů "drobnějších" jmenujme alespoň poplatky za likvidaci 
komunálního odpadu, kde by měly být příjmy nově ve výši 5 400 tisíc Kč (platí nová vyhláška), ve 
stejné výši jsou také plánovány letošní příjmy z daně z nemovitosti. Celkem činí daňové příjmy 139 
451 tisíc Kč. 
V nedaňových příjmech plynou do městské pokladny například částky z nájemného v bytech (4 100 
tisíc Kč), nebytových prostor (7 500 tisíc Kč) a nájmy městských organizací (např. Městská 
sportovní s.r.o. 157 tisíc, technické služby jeden milion ad.) Je tu též příjem městské policie z 
parkovacích automatů (1 150 tisíc Kč). V příjmech kapitálových jsou uvedeny kolonky s příjmy z 
prodeje pozemků (1 800 tisíc Kč), bytů, domů a staveb (4 500 tisíc Kč), z prodeje majetku Městské 
teplárenské Turnov a Nempry v nemocnici (celkem 6 479 tisíc Kč), v příjmech najdeme i státní 
dotace na sociální dávky (25 795 tisíc Kč), na domov důchodců (4 294 tisíc Kč) a reformu veřejné 
správy (8 800 tisíc Kč) ad. Jak již bylo uvedeno, příjmy jsou v celkové výši 262 756 tisíc Kč. 

* Rámcový přehled výdajů
Z letošních běžných výdajů Odboru správy městského majetku MěÚ zaujme například částka na 
opravu střechy SUPŠ (3 200 tisíc Kč), běžnou údržbu komunikací (2 000 tisíce Kč) - zde se 
skrývají prostředky na nové značení, na opravy dopravních značek, zábradlí, laviček ad. 
Veřejné osvětlení přijde letos daňové poplatníky na 1 410 tisíc Kč, zajímavá částka ve výši jednoho 



milionu Kč je vyčleněna na režii tohoto odboru městského úřadu. Podle vedoucí Ludmily 
Těhníkové jde o placení za znalecké posudky všeho druhu, geometrické plány, právní pomoc apod. 
V neposlední řadě je třeba jmenovat v kolonkách tohoto odboru výdaje ve výši 10 300 tisíc, 
vyplývající ze smlouvy o činnosti technických služeb a dalších 5 200 tisíc Kč této městské 
organizaci na svoz komunálního odpadu a provoz sběrných dvorů (na straně příjmů je částka za 
příjem za svoz odpadů od občanů podle nového zákona ve výši 5 400 tisíc Kč). Porovnáme-li 
náklady města na provoz technických služeb s rokem 2002, zjistíme, že vloni město této organizaci 
přispělo částkou 14 200 tisíc Kč.
Výdaje Odboru správy majetku celkem činí 52 587 tisíc Kč.
Odbor životního prostředí MěÚ má na výdajové stránce především částku na údržbu městské zeleně 
ve výši 3 000 tisíc Kč (vloni 2 800 tisíc Kč), vyšší je také suma vyčleněná na konkrétní akce - 1 000 
tisíc Kč (vloni 600 tisíc). Naopak s menší částkou je počítáno na úpravu parků na Šetřilovsku - 
vloni to bylo 1 162 tisíc Kč, letos jen 200 tisíc, které poslouží na udržovací práce, suché stromy 
budou prořezány, olámané větve po silném větru odstraněny apod. Celkové výdaje tohoto odboru 
jsou 5 477 tisíc Kč.
Velké změny zaznamenává od letošního roku Odbor školství a kultury MěÚ. V souvislosti s nově 
přijatým rozhodnutím o právní subjektivitě zdejších mateřských škol (na zajímavou diskusi si ze 
stránek HOTu možná ještě pamatujete) je nově poukázán příspěvek samostatně každé školce - 
částky od 221 tisíc do 677 tisíc Kč -, což v konečném součtu znamená lehký nárůst oproti loňskému 
roku, když školky byly organizační složkou města a neměly vlastní účetní a většinu dalších činností 
za ně řešilo město. Stabilně z rozpočtu získávají příspěvky také všechny základní školy - od té 
nejmenší v Mašově, která obdrží 500 tisíc, po největší v Žižkově ulici - 3 300 tisíc Kč. ZUŠ letos 
dostane příspěvek o 200 tisíc Kč nižší než vloni (400 tisíc), Středisko pro volný čas dětí a mládeže 
musí vystačit s příspěvkem na úrovni 444 tisíc Kč. 
Městská knihovna si naopak polepší - vloni 2 050 tisíc, letos 2 500 tisíc Kč. Nárůst vysvětluje 
ředitelka Altová především aktuálními potřebami organizace. Za 150 tisíc by mělo být instalováno 
plynové topení, deset let staré počítače by měly být nahrazeny novými, také bude nutné vyřešit 
letité zatékání do části budovy a osadit nové balkónové dveře ad.
Výrazně byl navýšen příspěvek organizaci Městská sportovní Turnov, s.r.o., který činil v roce 2002 
1 950 tisíc Kč, letos je to 2 620 tisíc Kč! Podle ředitele MST Jiřího Vele se nejedná o nějaký 
dramatický nárůst, ale o navýšení z důvodu budoucího možného převzetí areálu atletického klubu 
městem. Navýšení se prý navíc téměř rovná částce, kterou atleti dostali v minulých letech 
prostřednictvím sportovní komise města každoročně jako příspěvek na činnost. K převzetí areálu 
mělo dojít již na minulém zasedání zastupitelstva, zastupitelé ale s tímto záměrem nesouhlasili a 
rozhodnutí odložili. Jinak má MST rozpočet srovnatelný s rokem loňským.
Také Kulturní centrum má letos příspěvek navýšen o 300 tisíc na 2 800 tisíc Kč. Zvýšená částka na 
kulturu je však podle ředitele KCT Feštra jen malou náplastí na téměř milionovou ztrátu, kterou 
bývalé Turnovské kulturní středisko vydělalo v minulosti pronájmem sálu Střelnice a investovalo 
zpět do údržby budov a nabídky akcí.
Celkové výdaje odboru školství a kultury jsou ve výši 27 965 tisíc Kč.
Výdaje Odboru cestovního ruchu MěÚ byly letos povýšeny oproti loňsku o zhruba 350 tisíc Kč na 
celkových 1 795 tisíc Kč. Nárůst koresponduje s výší získaných grantů.
Činnost městské policie nás podle výdajové stránky rozpočtu přijde letos na 4 900 tisíc Kč.
Fungování Sboru hasičů města Turnova bude v roce 2003 stát 600 tisíc Kč, přičemž 100 tisíc činí 
dotace do občanského sdružení.
Zajímavé údaje najdeme také v kolonkách Odboru sociální péče a zdravotnictví MěÚ. Největší 
nárůst na výdajové straně v městském rozpočtu jsme zaznamenali u výdajů na Zdravotně sociální 
služby Turnov s.r.o., a to z loňských 4 550 tisíc Kč, na letošních 14 900 tisíc Kč, tedy o víc než 
deset milionů korun! 
Podle ředitelky ZSST Mileny Tomáškové jde o souhrn několika faktorů. Předně: Tato organizace 
dnes spravuje kromě nového domova důchodců ještě penzion v Žižkově ulici, pečovatelský dům na 
Výšince, terénní pečovatelskou služby a klub důchodců. Loňský rozpočet byl ve výši 4 550 tisíc 



Kč. Ten byl povýšen na poslední čtvrt roku o částku na provoz nově otevřeného domova důchodců 
v ulici 28. října ve výši 5 milionů Kč, když ještě další milion byl poukázán na vnitřní dovybavení. 
Letos již bude toto nové zařízení fungovat celoročně, částka v rozpočtu byla proto povýšena na 
celkových 14 900 tisíc Kč. Z toho ale činí 4 294 tisíc Kč státní dotace na lůžko a rok, a tak lze říci, 
že město ze svého rozpočtu dotuje provoz komplexního zařízení pro seniory - od pečovatelek v 
terénu a pečovatelské domy až po domov důchodců - částkou ve výši 10 milionů Kč. Zhruba s touto 
sumou bude podle Tomáškové potřeba počítat každým rokem, ledaže by došlo ke změně 
legislativních pravidel financování sociálních zařízení.
O dalších deset milionů korun stoupne v rámci Odboru sociální péče a zdravotnictví MěÚ také 
výplata sociálních dávek - v roce 2002 to bylo 14 200 tisíc Kč, letos 25 795 tisíc Kč. Navýšení je 
způsobeno přechodem pravomocí z okresních úřadů v rámci reformy veřejné správy, od ledna jsou 
v našem městě poskytovány sociální dávky ve větším rozsahu a též pro více spádových obcí.
O 100 tisíc víc také dostanou v příspěvku Fokus a Náruč (dohromady 350 tisíc). 
Celkové výdaje sociálního odboru jsou v úctyhodné výši 43 325 tisíc Kč.
V části věnované výdajům Odboru vnitřních věcí MěÚ najdeme výdaje v celkové výši 11 466, což 
prakticky znamená nárůst o zhruba šest milionů oproti loňsku. Důvodem jsou zvýšené náklady na 
reformu veřejné správy - běžné výdaje na činnost jsou ve výši 8 110 Kč (vloni 5 615 tisíc Kč), 
milion je vyčleněn na úpravu budovy v kasárnách na archiv a na nové vybavení zasedací místnosti 
na radnici. 
Odbor rozvoje města bude letos disponovat stejnou částkou jako vloni - 2 600 tisíc Kč. Celkem 1 
800 tisíc Kč bude poukázáno na územně plánovací dokumentaci, podle vedoucího odboru Pavla 
Kanclíře zejména na koncept a návrh regulačního plánu průmyslového areálu na Vesecku (200 tisíc 
Kč), na koncept regulačního plánu centra města (580 tisíc) a na další drobnější akce. Další suma, 
tentokrát ve výši 500 tisíc Kč, je vyčleněna na koncepční studie (vloni v této kolonce nebylo nic). 
Má vzniknout zejména studie dopravní obslužnosti Turnova (60 tisíc), studie optimalizace pěších 
tras, cyklotras a cyklostezek (150 tisíc), studie řešení předpolí hradu Valdštejn (140 tisíc Kč) ad.
Další zajímavé údaje ve výdajové části rozpočtu najdeme v oddílu nadepsaném "Zastupitelé". O půl 
milionu jsou oproti loňsku povýšeny odměny zastupitelům a radním (včetně režie) - celkově je to 
letos 2 700 tisíc Kč. Dle tajemníka MěÚ Miroslava Šmirause je to jednak díky tomu, že byly 
zvýšeny odměny uvolněným členům zastupitelstva, druhak, v případě členů neuvolněných (svoji 
funkci nevykonávají jako zaměstnání), bylo na základě zákonného ustanovení rozhodnuto, že v 
případech, kdy například radní vykonává ještě funkci vedoucího komise ad., nedostane odměnu jen 
za jednu funkci jako dosud, ale odměny budou nasčítány.
V oddílu je též kolonka pro granty televize (1 000 tisíc Kč) - smlouva mezi Městem a společností 
Aspera na příspěvku na vysílání již byla uzavřena, HOT (440 tisíc Kč), na publikaci Turnov známý 
a neznámý II. (250 tisíc Kč), na reprezentační spolupráci a reprezentační materiály (300, resp. 100 
tisíc Kč).
V oddílu nadepsaném "Tajemník" je uvedena celková mzdová částka na pracovníky městského 
úřadu - letos ve výši 31 554 tisíc Kč včetně odvodů. Průměrná hrubá mzda pracovníků radnice se 
pohybovala v roce 2001 na úrovni 13 765 Kč, v roce 2002 to bylo 16 520 Kč, letos je to 15 685 Kč. 
Dále jsou v tomto oddíle uvedeny náklady na dopravní obslužnost - 1 500 tisíc Kč a na režijní 
výdaje městských organizací - 620 tisíc Kč.
Celkové běžné výdaje jsou ve výši 221 359 tisíc Kč.

* Kapitálové výdaje (na rozdíl od výdajů běžných jde v těchto případech o totální úpravu 
nemovitosti a stavby nebo pozemku, včetně výkupu pozemků) jsou v úhrnné výši 66 234 tisíc Kč.
V kapitole Odboru správy majetku jde například o příspěvky na:
- komunikace - 5 000 tisíc Kč - chystá se oprava povrchu na Koňském trhu a oprava havárie 
komunikace na Kotlerově nábřeží
- plynofikaci okrajových částí - letos hlavně v Mokřinách na Malém Rohozci - 500 tisíc Kč
- různé projekty - 1 400 tisíc Kč
- nebyty - 1 milion Kč - pokračování akce výměny oken na gymnáziu (akce je celkem za 7 milionů 



Kč, vloni bylo realizováno prvních 700 tisíc Kč)
- investice v nemocnici - 5 000 tisíc Kč (více viz článek v rubrice "Z turnovských organizací")
- úprava areálu v Dolánkách před letní sezonou - 100 tisíc Kč
- v rámci reformy veřejné správy - výtah v čp. 72 (1 300 tisíc Kč), archiv a spisovna (1 200 tisíc 
Kč), demolice pasáže pod radnicí (1 300 tisíc Kč), oprava střechy na radnici ( 1 000 tisíc Kč)
- hřiště u I. ZŠ - 800 tisíc Kč
- ve II. ZŠ posilovna a aerobic - 305 tisíc Kč
- příspěvek Vodohospodářskému sdružení - 6 000 tisíc Kč.
K kapitole odboru školství a kultury:
- příspěvek na opravu sokolovny na Daliměřicích - 900 tisíc Kč
- investice Kulturního centra - 200 tisíc Kč.
V kapitole odboru vnitřních věcí:
- mj. digitální mapa - 300 tisíc Kč.
V kapitole rozvoje města:
- projekty - 3 500 tisíc Kč (z těch důležitých projektů to jsou: chodník Turnov - Mašov (300 tisíc), 
rekonstrukce Sobotecké ulice (300 tisíc), rekonstrukce Nádražní ulice (500 tisíc), projekt parkoviště 
pod Valdštejnem (175 tisíc), projekt rekreačního areálu ve Struhách (178 tisíc), projekt komunikace 
a inženýrských sítí v bytových zónách Hruštice - Károvsko a Na Kamenci a Durychově (1,5 
milionu Kč) ad.
- utlumení výstavby Střelnice, provizorní úprava okolí - 1 500 tisíc Kč
- sportovní areál - 400 tisíc Kč (jde o doplatek za projekční práce firmě Design 4)
- dostavba smuteční síně a úprava přilehlého hřbitova - 21 880 tisíc Kč
- investice na hradě Valdštejn - 5 200 tisíc Kč.

* Plnění rozpočtu 2003:
Příjmy celkem tisíc 378 262 Kč.
Výdaje celkem tisíc 403 099 Kč.
Financování 24 837 Kč.
Investiční výdaje 25,6 %.

(Zdroj: Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru MěÚ)



Školství

Kalendárium

* Od října 2002 je zřizovatelem všech středních škol ve městě Liberecký kraj. Od tohoto roku 
pracují také noví ředitelé gymnázia a integrované střední školy. Mgr. Sucharda, resp. dr. Šonský 
odešli do důchodu, novým ředitelem gymnázia je Mgr. Miroslav Vávra a ředitelkou ISŠ Ing. Milena 
Lednejová.
Zřizovatelem základních a mateřských škol je Město Turnov.

* Ve školním roce 2003/2004 již neprobíhal organizovaný zápis dětí do mateřských škol, protože 
tento způsob se v minulých letech neosvědčil. Rodiče měli možnost si vyzvednout přihlášku v 
březnu a dubnu přímo na příslušné MŠ nebo na MěÚ, odboru školství, kultury a sportu, Skálova ul. 
72, Turnov (1. patro) a do konce měsíce dubna 2003 ji podat na MŠ nebo na MěÚ, odbor školství. 
Ve městě jsou tato předškolní zařízení: MŠ 28. října 757, MŠ Alešova 1140, MŠ Bezručova 590, 
MŠ Mašov, MŠ Zborovská 914, MŠ J. Palacha 1931, MŠ Kosmonautů 1640, Waldorfská MŠ 
Hruborohozecká 323.
Pro zařazení dítěte je podmínkou dosažení tří let věku, pouze výjimečně dle vyhlášky č.35/1992 
Sb., o mateřských školách, § 4 odst. 2  písm. a) mohou být zařazeny děti od dvou let věku na 
základě vyjádření praktického lékaře.

* Ve dnech 3. - 5. února 2003 se na půdě Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově 
uskutečnil odborný seminář  francouzské kuchyně pod vedením Desireé Ohlmann z renomované 
hotelové školy CEFFPA ve francouzském Štrasburku.  Semináře se zúčastnilo 15 německých učňů 
gastronomie ze Saska a stejný počet studentů místní Hotelové školy. Vrcholem setkání bylo převzetí 
v EU uznávaných certifikátů "EUROPAPASSů". Na úplný závěr studenti připravili raut francouzské 
kuchyně.

* ZÁPIS do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2003/2004 se konal v pátek 7. února 2003 v 
době od 10 do 17 hodin na těchto základních školách:
Základní škola Turnov, Skálova 600 - odloučené pracoviště Prouskova 865
Základní škola Turnov, 28. října 18
Základní škola Turnov, Žižkova 518
Základní škola Turnov - Mašov, U školy 56
Zapsány byly děti, které se narodily do 31. srpna 1997. Celkem bylo zapsáno 176 dětí, ve školním 
roce 2003/2004 bude v Turnově dohromady ve všech čtyřech školách otevřeno osm prvních tříd.

* Ve čtvrtek 13. února navštívila turnovskou šperkařskou školu na pracovní návštěvu ministryně 
školství Petra Buzková. Prohlédla si školu, diskutovala s řediteli dalších uměleckých škol v kraji. 
Pracovní návštěva v našem kraji měla dát odpověď na otázku, jak dál s uměleckým školství a jeho 
financováním. 

* Turnovské dny zdraví uspořádala ve dnech 25. a 26. března od 9 do 16 hodin Střední zdravotnická 
škola ve spolupráci s Městskou nemocnicí. Občanům byly nabídnuty v rámci zdravotní prevence 
tyto služby: měření krevního tlaku, odběry glykémie, základy I. pomoci, kosmetická poradna, 
prevence obezity, samovyšetření prsu, poradny pro diabetiky, astmatiky, RHB cvičení jako prevence 
bolestí zad a močové inkontinence.

* Majáles uspořádali v ulicích Turnova studenti zdejší střední uměleckoprůmyslové školy na 1. 
máje, druhý den potom ještě rockovou přehlídku v atriu muzea. První květnový den průvod vyrazil 
ve 12 hod. od budovy školy, prošel městem a poté následovalo odpoledne plné her pro děti v parku 



u SUPŠ. Druhý den odpoledne se potom konal v atriu muzea festival nekomerční muziky.

* Něco málo přes čtyři miliony korun stála rozpočet města jarní oprava střechy na budově střední 
uměleckoprůmyslové školy. Zdobí ji nová měděná krytina, opraveny byly krovy, komíny a střešní 
okna v ateliérech. 

* Jednodenní výstražnou stávkou učitelů začal nový školní rok. V Turnově se první den učilo pouze 
na Zvláštní škole a na Základní škole v Mašově, ostatní školy zůstaly zavřené, resp. deklarovaly, že 
se o případné příchozí žáky postarají. Kantoři se 1. září dopoledne sešli v letním kině, kde bylo 
zdůrazněno, že zdaleka nejde jen o platy, ale další systémové věci, které jsou ve školství přehlíženy 
nebo nedotaženy. "Na jedné straně se prostředky mrhá, na druhé straně chybí peníze na učebnice a 
další pomůcky a kvůli nízkým platům učí důchodci a neaprobovaní učitelé," zaznělo mj. na setkání.

* Od nového školního roku 2003/ 2004 má turnovská základní umělecká škola nového ředitele. Po 
dlouholetém ředitelování Vladimíra Johna, který odchází do důchodu, nastoupil do čela této školy 
vítěz výběrového řízení - známý turnovský hudebník a organizátor Bohuslav Lédl!

* Vzdělávací centrum Turnov, to je název nové střední školy, resp. obecně prospěšné společnosti 
(zakladatelem je Město Turnov), která bude na území našeho města působit (od ledna 2004). Sídlo 
bude mít na gymnáziu a využívat bude kapacity hmotné (prostory a vybavení) a myšlenkové 
(učitelé) všech zdejších středních škol. Studenti se budou rekrutovat z řad dospělých, budou se tu 
pořádat rekvalifikační kurzy, probíhat tu bude další, doplňkové vzdělávání, jazykové kurzy, 
univerzita třetího věku, odborné přednášky ad.
Škola bude mít statut obecně prospěšné společnosti a zřízena bude za významné podpory 
Libereckého kraje a Města Turnov, v čele školy bude stát Mgr. Dudková, zástupkyně ředitele 
turnovského gymnázia.

Stručný přehled mateřských a základních škol a jejich činnost v roce 2003

Zřizovatelem základních a mateřských škol je Město Turnov, střední školy zřizuje Krajský úřad 
Liberec.
Všechny školy mají vlastní právní subjektivitu, a to i školy mateřské, které samostatně fungují od 1. 
ledna 2003.

Mateřské školy

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 757
Ředitelka Zdeňka Svobodová.
Trojtřídní mateřská škola o kapacitě 70 dětí se nachází poblíž II. ZŠ. 
Školka má celkem 10 zaměstnanců, z toho 6 pedagogických.
Ve sledovaném období školního roku 2002/2003 byl mj. dokončen altán nad pískovištěm, položena 
dlažba kolem pískoviště, proběhla celková rekonstrukce šaten, umýváren a WC, rekonstrukce 
výtahu a částečné vybavení novým nábytkem ve všech třech odděleních.

* 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. 
Školka má celkem 6,65 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické.



V roce 2003 účast v soutěžích: Turnovský kos, turnovská Mateřinka. Děti pravidelně navštěvují 
kulturní představení, uspořádaly pro rodiče několik besídek, ve školce funguje kroužek hry na 
zobcovou flétnu.
MŠ nemá problémy s naplněností, negativem je jistá zastaralost vybavení a časté opravy v budově, 
opravu potřebuje kuchyně, také podlahu v herně II. oddělení je třeba vyměnit.

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, BEZRUČOVA 590
Ředitelka Jana Dontová.
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. 
Školka má celkem 13 zaměstnanců, z toho 7 pedagogických.
Dle současného narůstajícího počtu zapsaných dětí lze předpokládat v následujících letech naplnění 
kapacity školy, program školy byl rozšířen o některé sportovně rekreační aktivity, zahájena činnost 
kroužku hry na zobcovou flétnu a zavedena poradenská činnost se speciálním pedagogem nejen pro 
děti docházející do školky.

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, U ŠKOLY 85
Ředitelka Zdeňka Čiháková.
Dvoutřídní mateřská škola v Mašově. Kapacita školy od 1. ledna 2003 je 45 dětí.
Školka má celkem 7 zaměstnanců, z toho 3 pedagogické.
MŠ má širokou spádovost, když ji kromě místních dětí navštěvují též děti z Turnova, ve školním 
roce 2002/ 2003 se mj. podařilo natřít plechovou střechu a vyměnit okapy, částečně vylepšit zeleň 
na zahradě a natřít zahradní domek, pro děti vznikla nová šatna a škola má též nové zařízení ve své 
kuchyni. V budoucnu bude potřeba zejména opravit pískoviště.

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 914
Ředitelka Jana Brožová.
Mateřská škola je čtyřtřídní, se speciální třídou zaměřenou na logopedickou péči. 
Školka má celkem 14 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických.
Děti se účastní plaveckého kurzu, týdenního pobytu na horách, lehkoatletických závodů ad., školka 
se účastnila přehlídky Mateřinka a soutěže Turnovský kos, děti vystoupily v domově důchodců 
Pohoda aj.

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, J. PALACHA 1931
Ředitelka Svatava Dékányová.
MŠ byla otevřena v 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. Kapacita školky je 60 dětí. Školka má celkem 10 
zaměstnanců, z toho 4 pedagogické.
Škola chce dále zlepšovat svoji činnost, nabídnout rodičům pro děti další aktivity (jazykový 
kroužek, hra na flétnu, estetický kroužek), postupně bude nutné obnovit zastaralé zařízení a vybavit 
školu novými pomůckami.

* MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, KOSMONAUTŮ 1640
Ředitelka Jarmila Fibrichová.
Kapacita školky v sídlišti u nádraží je 100 dětí. Jedná se o čtyřtřídní MŠ. Školka má celkem 15 
zaměstnanců, z toho 8 pedagogických.
Škola se aktivně účastní kulturního dění ve městě, děti mají k dispozici výuku anglického jazyka, 
logopedickou výchovu, vedení školky se chce zaměřovat více na děti, které z různých důvodů 
dostaly odklad z povinné školní docházky ad.



* WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, HRUBOROHOZECKÁ 323
Ředitelka: Hana Lamačová.
Mateřská škola sídlící na okraji města (Daliměřice), 2 třídy, kapacita 50 dětí. V této MŠ se pracuje s 
dětmi na principech waldorfské pedagogiky. Školka má celkem 6,56 zaměstnanců, z toho 2,8 
pedagogických.
MŠ organizuje sama kulturní a vzdělávací akce pro rodiče a děti i širokou veřejnost, její učitelky se 
vzdělávají v oblasti waldorfské pedagogiky, za sebou mají též praxe v zahraničí. Vedení školy by 
uvítalo více finančních prostředků do vybavení tříd a školní zahrady a do technického stavu 
objektu.

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 753 žáků, což je nejvíce v Turnově a v bývalém okrese Semily 
je to druhá největší škola, průměrný počet žáků na jednu třídu činí 25,1 žáka. Škola má celkem 81 
pracovníků, z toho 51 pedagogických. Součástí školy je dodatečně postavená kuchyně s jídelnou, 
kde se denně připravuje 1 500 obědů. 
Ve sledovaném období tu proběhla rekonstrukce šaten a chlapeckého WC v I. poschodí, 
rekonstrukce učebny chemie, osm tříd má nové tabule ad.
(Více e-mail: 1.zs@mybox.cz)

* 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 573 žáků v 23 třídách a 4 odděleních školní družiny. Vyučuje 
zde 37 pedagogů, ostatní provoz zajišťuje 17 zaměstnanců. 
V březnu 2003 byla slavnostně otevřena nová tělocvična v suterénu budovy. Pro žáky je denně 
zajištěn provoz školního klubu v době před a po vyučování, děti mohou využít šest počítačů s 
internetem, knihovnu a videokoutek. Výrazně na škole stoupá zájem o nepovinné předměty.
V nejbližších letech bude nutná oprava omítky v zadní části budovy, oprava střechy, výměna oken, 
rekonstrukce školní jídelny ad.
(Více na www.2zs-turnov.cz)

* ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA 518
Ředitel Mgr. Karel Bárta
Škola byla otevřena v lednu 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Počet žáků ve školním 
roce 2002/2003 činil 674 ve 27 třídách. K 30. 6. 2003 měla škola celkem 63 pracovníků, z toho 
pedagogických 40,14. Ve škole se vyučuje podle upraveného vzdělávacího programu s množstvím 
volitelných předmětů.
Vzhledem k demografickému vývoji a poloze školy ve městě škola předpokládá další úbytek žáků 
(v minulém školním roce jich bylo 726). Počet by ovšem neměl klesnout pod hranici 600, což je 
kapacita školy při jejím otevření v lednu 1995. Zvýšení kapacity na 800 žáků bylo provedeno 
dodatečně a přineslo s sebou řadu negativních jevů.
V průběhu hlavních prázdnin byly provedeny stavební úpravy v tzv. školičce pro nejmenší děti, 
zbývá dokončit úpravy a vybavení školní zahrady.
(Více na www.3zs.turnov-net.cz)



* 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 (kapacita je 87 žáků). 
Výuku a výchovu zajišťuje 5 učitelek, vychovatelka ŠD, pomocná asistentka + civ. služba při práci 
s tělesně postiženými dětmi. K 30. 6. 2003 měla škola 66 žáků, z toho sedm integrovaných s 
různými zdravotními postiženími. ZŠ se 1. ledna 2003 stala příspěvkovou organizací.
V tomto školním roce začali žáci využívat čtyři nové počítače s internetem. Ze stavebních akcí byla 
vyměněna část plotu, opraveny a natřeny okapy, upravena zeleň a vymalována šatna. V nejbližším 
období je nutná oprava vchodové části školy a dle možnosti přebudování elektrického vytápění na 
plynové.
(Více e-mail: zsmasov@raz-dva.cz)

* GYMNÁZIUM TURNOV, UL. JANA PALACHA 804
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra
Na gymnáziu existují v současné době dva studijní obory - čtyřletý a osmiletý. Cílem u studentů 
nižšího gymnázia je především to, aby si vytvořili studijní návyky, aby se naučili správně učit. U 
studentů vyššího gymnázia a čtyřletého cyklu jde o prohloubení vědomostí a dovedností z nižšího 
gymnázia, resp. základní školy. K tomu účelu má škola mj. kvalitně vybavenou studovnu s 
průběžně doplňovanou odbornou knihovnou, velký důraz je kladen na výuku jazyků.
Ve školním roce 2002/2003 měla škola 441 studentů v 15 třídách a 35 pedagogických pracovníků. 
Celkový počet pracovníků školy je 49.
K hlavním úkolům v oblasti materiální patřilo v tomto období dobudování areálu školního 
víceúčelového hřiště - bylo realizováno z prostředků státního rozpočtu s výrazným přispěním dr. 
Pelce, poslance Parlamentu ČR a též bývalého absolventa školy. Hřiště bylo předáno do užívání na 
podzim 2003.
Gymnázium navázalo úspěšnou spolupráci se školou v německém Kriftelu nedaleko Frankfurtu nad 
Mohanem, na podzim 2003 proběhla první poznávací schůzka se studenty a pedagogy ze střední 
školy ve švýcarském St. Gallenu.
(Více na www.gytu.cz)

* INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, TURNOV, ALEŠOVA 1723
Ředitelka: 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 68, z toho pedagogických 48. K 31.1. 2003 měla škola ve 23 
třídách celkem 573 žáků.
S ohledem na potřeby regionu se škola zaměřuje na vzdělávání žáků dle potřeb firem, podniků a 
organizací
(Více na www.issturnov.cz)

* 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. Celkový počet 
zaměstnanců 57,6, z toho pedagogických 33,6.
Ve školním roce 2002/2003 byly na škole vyučovány tyto studijní obory:
Obchodní akademie - denní studium -  1. -  4. ročník
Hotelnictví a turismus - denní studium -  1. -  4. ročník
Ve zmíněném školním roce studovalo na Obchodní akademii a Hotelové škole v Turnově celkem 
355 žáků, z toho: 118 na obchodní akademii a 237 na hotelnictví a turismus.
V souvislosti se vstupem ČR do EU a zároveň s příchodem velice slabých populačních ročníků na 



střední školy po roce 2005 bude nezbytné k dalšímu efektivnímu fungování školy připravit a 
postupně ověřovat programy dalšího a celoživotního vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního 
ruchu, ekonomiky,  jazyků, veřejné správy, informačních technologií, životního stylu, 
společenského styku aj. V tomto směru bude mít pro školu zřejmě klíčovou úlohu Centrum 
vzdělanosti Libereckého kraje a Turnovské vzdělávací centrum, nereálný není ani záměr zřízení 
detašovaného pracoviště  Technické univerzity v Liberci (obor gastronomie, příp. cestovní ruch). 
Jako další alternativa se jeví zaplnění dosud volného prostoru ve vzdělávací nabídce v Libereckém 
kraji studijním oborem SOŠ perspektivním z hlediska vstupu ČR do EU.
Z investičních záměrů je jednoznačnou prioritou dostavba velkokapacitní školní kuchyně s cvičným 
restaurantem a domovem mládeže v areálu OAHŠ ve Zborovské ulici. Zejména stavebně technický 
stav současné školní kuchyně i jídelny ve Skálově ulici 466 je dlouhodobě neudržitelný. Dostavbou 
areálu ve Zborovské se koncepčně vyřeší i problémy školního stravování  základních škol v 
Turnově a rovněž škol středních - školní jídelna jako jediná poskytuje celodenní stravování 
domovům mládeže i dalších turnovských středních škol - SUPŠ a ISŠ.
(Více na www.oahs.cz)

* 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. 2003 činil 190 (+15 VOŠ). Celkový počet pracovníků je 42,7, z toho 
pedagogických 31,4.
Obory: Broušení a rytí drahých kamenů, Zlatnictví a stříbrnictví, Plošné a plastické rytí kovů, 
Umělecké kovářství a zámečnictví, Umělecké odlévání kovů, Restaurování kovů.
Mezi hlavní úkoly školy ve sledovaném období patřila stabilizace výuky na VOŠ (obor restaurování 
a konzervování). Škola též řešila ve spolupráci s Městem Turnov výměnu střešní krytiny.
(Více e-mail: sups@turnov-net.cz)

* STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 1390
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková
Škola byla v Turnově založena v roce 1961. Počet žáků byl k 1.2. 2003 198 v osmi třídách. Celkový 
počet pracovníků činil 34,4, z toho pedagogických 23,1.
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. 
(Více www.drings.cz/szs-turnov.cz)

Ostatní školská zařízení

* ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5 
Ředitel: Vladimír Jón, od 1. září 2003 Bohuslav Lédl
ZUŠ Turnov navštěvovalo ve školním roce 2002/2003 598 žáků.
Seznam souborů, působících v ZUŠ Turnov : Pěvecký sbor Carmina - vedoucí Ladislava Grundová, 
Pěvecký sbor Turnováček - vedoucí Daniela Nechutná, Pěvecký sbor Karmínek - vedoucí Vlastimil 
Kovář, Symfonický orchestr - vedoucí Bohuslav Lédl, Swingový orchestr - vedoucí Václav Sajbt, 
Malý smyčcový orchestr - vedoucí Vladimíra Vydrová, Turnovské orchestrální sdružení (TOS) - 
vedoucí J. Novotný.
Dne 17. června 2003 absolvovalo veřejným koncertem 17 žáků, výtvarné práce absolventů 



výtvarného oddělení byly vystaveny v červenci a srpnu 2003 v Městské knihovně v Turnově. Další 
uplatnění absolventů: 6 žáků bylo přijato na výtvarné školy, 3 žáci na konzervatoře. Ostatní 
absolventi se většinou uplatňují v různých amatérských souborech a pod.

* STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE - ŽLUTÁ PONORKA, HUSOVA 77
Ředitel Mgr. Karel Štrincl
SVČDM je školské zařízení zajišťující mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže z Turnova a 
okolí. V kroužcích ve školním roce 2002/2003 pracovalo 596 dětí a mládeže. Kromě ředitele má 
zařízení ještě dva vychovatele na plný úvazek a na částečné úvazky ekonomku, uklízečku a 
domovníka. Externě ve funkcích vedoucích zájmových útvarů tu pracuje 27 lidí.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
- Anglická konverzace - pouze pro žáky ZŠ Mašov
- Astronomický kroužek, vedoucí V. Kafka, hvězdárna na Vrchhůře 
- Dramatická školička - začátečníci, vedoucí R. Zemenová, Žlutá ponorka
- Divadelní loutková alternativa (divadlo, loutky, výtvarná činnost) - R. Zemenová, Žlutá ponorka
- FIGURKA - stolní společenské hry - A. Ressler, ZŠ Turnov 2
- Filatelistický kroužek - Jar. Mojsl, Žlutá ponorka
- Fotografický kroužek - P. Marhan, Žlutá ponorka
- Hra na kytaru - A. Ressler, Žlutá ponorka
- Hra na flétnu - J. Vildová, ZŠ Mašov 
- Keramika - D. Kupkárová, Mgr. R. Kokešová, Mgr. H. Podzimková, ZŠ Žižkova
- Literární kroužek -  J. Kůdelová, E. Kordová, Městská knihovna
- Mineralogický kroužek - Ing. Zd. Cuchý, Žlutá ponorka
- Modelářský kroužek - A. Drahokoupil, Žlutá ponorka
- Sborový zpěv pro středoškoláky - A. Ressler, Gymnázium 
- Liga Pokemon - I. Knobová - Žlutá ponorka
- Šachy  - J. Ježková - Žlutá ponorka
- Výtvarný kroužek dovedných rukou (pro 1.stupeň ZŠ) - Jar. Holasová, - Žlutá ponorka 
- Alternativní výtvarná dílna -  R. Zemenová, Žlutá ponorka 
SPORTOVNÍ KROUŽKY:
- Florbal - žáci ZŠ - V. Pozdníček, P. Tomáš, tělocvična ZŠ ul. 28. října
- Fotbal - žáci ZŠ Přepeře, Jindřich Vít - hřiště Sokol Přepeře
- Orientační běh (od 10 let) - Mgr. F. Stárek (tel. 481 321 435) - u sport. haly TJ ve Skálově ul. 
- Pohybová výchova - pro žáky 1. - 5. ročník ZŠ - ved. J. Růžičková - hřiště ZŠ Žižkova ul. 
- Studentský sportovní kroužek -  prof. Vl. Fišer - tělocvična Gymnázia
- Volejbal žáků - Vl. Šonská, J. Rakouš, - kurty TJ za sokolovnou nebo hala TJ 
- Volejbal žákyň - J. Beranová - kurty TJ za sokolovnou nebo hala TJ
- Základní gymnastika - I. Mazánková - tělocvična ZŠ Žižkova
(Více e-mail: svc.turnov@iol.cz)



Kultura, spolky a zájmové organizace

Kalendárium

* Ve čtvrtek 23. ledna vystoupila v městském divadle legendární skupina SPIRITUÁL KVINTET.

* Ve středu 29. ledna se v městském divadle konal v pořadí 492. Turnovský hudební večer. 
Vystoupilo TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ, když se jednalo o výroční koncert 
souboru tvořeného žáky a učiteli Základní umělecké školy v Turnově.

* V Muzeu Českého ráje v Turnově byly od 22. ledna do 23. března 2003 k vidění nejúspěšnější 
práce třetího ročníku soutěže "Stříbrný šperk". Cílem akce, pořádané pro mladé zlatníky a stříbrníky 
zaměstnané v komerčních fir-mách, je podpora individuální, tvůrčí, autorské práce v oblasti 
designérských návrhů určených pro sériovou výrobu. V prvním a druhém ročníku soutěž obeslalo 
vždy kolem 15 zlatníků z České republiky i Slovenska s více než 60 soupravami šperků, tentokrát 
se zúčastnilo 16 autorů se 40 pracemi. 

* Už po osmé se konal v Turnově divadelní festival MODRÝ KOCOUR. Jde o regionální přehlídku 
mladého divadla pro kraj Středočeský a Liberecký s postupem na národní přehlídku Šrámkův Písek 
a na přehlídku studentského divadla Prima sezóna konanou v Náchodě. 
Šrámkův Písek: nominace - Vosto5, doporučení - KÚD Liberec, KALD DAMU, Nejhodnější 
medvídci; Prima sezóna: doporučení - Jelenia Gora, KALD DAMU.

* Také v roce 2003 mohli pořadatelé díky pochopení Města Turnov získat finanční podporu na 
nejrůznější kulturní aktivity. Příspěvek, o který se může ucházet každá fyzická nebo právnická 
osoba, může být poskytnut na umělecké činnosti, které zvyšují kulturní úroveň, vzdělání, morálku a 
estetické cítění všech občanů s působností na území města Turnov. 

* V úterý 11. února se v divadle konal koncert českobudějovické folkové skupiny NEZMAŘI. Šlo o 
speciální koncertní turné k 25. výročí založení skupiny.

* V pátek 14.února se v divadle konal křest prvního CD začínající turnovské písničkářky, jinak 
studentky gymnázia, Magdy Brožkové. CD nese název " V kraji slunečnic".

* V sobotu 22. února se galerii Muzea Českého ráje konala valná hromada Pekařovy společnosti 
Českého ráje v Turnově. 

* Týž den se na Dlaskově statku konal oblíbený MASOPUST a v noci z neděle na pondělí 23. a 24. 
února tu noční záběry nové pohádky natáčel početný štáb České televize. Pohádka se bude 
jmenovat Zvon jménem Lukáš a vysílala se na Štědrý den 2003.

* V pátek 7. března večer se v městském divadle uskutečnil další "Výroční koncert turnovské 
kultury - TURNOVSKÁ PECKA 2002". Cenu Ladislava Petrnouška, kterou udílejí každoročně 
místní divadelníci, získal Jiří Koucký a všechny loutkářské soubory ve městě, turnovskou osobností 
roku 2002 se stal muzikant Jaroslav Kotek a Turnovskou pecku 2002 za uspořádání Neformálního 
jazzového festivalu obdrželi pořadatelé, kterými byli Lédl jazz kvintet a Kulturní centrum Turnov.

* Třetí březnový víkend (15. - 16. 3.) se konal v pořadí XIII. ročník loutkářské přehlídky 
TURNOVSKÝ DRAHOKAM. Jde o regionální postupovou přehlídku pro Liberecký kraj na 
národní přehlídku. Přehlídku pořádá místní soubor Na židli, do Turnova přijeli amatérští loutkáři 
nejen z našeho kraje. Všechny soubory soutěžily o putovní cenu, TURNOVSKÝ DRAHOKAM, o 



které rozhodli dětští návštěvníci, vystoupení ale hodnotila také porota odborná, která vydávala 
doporučení na celostátní přehlídku LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM. 
Přímý postup na Loutkářskou Chrudim rozhodnutím poroty "vybojoval" soubor BOĎI Jaroměř, 
porota též doporučila místní Čmukaře a soubor ze ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou. Putovní cenu 
Turnovský drahokam získali turnovští Kabákriti a BOĎI Jaroměř.

* "ČTVRTSTOLETÍ NA ŽIDLI" byl název výstavy, která byla instalována v divadelní galerii. 
Tematicky byla zaměřena k 25. výročí založení oblíbeného turnovského loutkářského souboru.

* V rámci Veletrhu dětské knihy LIBEREC 2003 se v Turnově konala řada doprovodných akcí. 
Nejprve se 3. března představilo Nakladatelství Amulet, 4. března byla beseda s ilustrátorkou 
Denisou Wagnerovou, 5. březen patřil hendikepovaným klientům Fokusu ad.     

* Vernisáží 6. března ve výstavním sále muzea byla zahájena prezentace Markéty Urbanové a Jiřího 
Urbana (otce a dcery). 

* V neděli 8. března se v městském kině konalo oblastní kolo festivalu mateřských škol 
TURNOVSKÁ MATEŘINKA. Svá vystoupení tu měly mateřské školy z Turnova a nejbližšího 
okolí (Chutnovka, Příšovice ad.).

* V pátek 14. a sobotu 15. března se konal hudební jazzový festival TURNOVSKÉ JAZZOVÉ 
HODY. Dvoudenní setkání připravili Turnovský Big Band a Jazz Kvintet Turnov. Přehlídka se 
konala v sále SUPŠ ve Skálově ulici.

* Ve středu 19. března se v rámci 494. Turnovského hudebního večera konalo v divadle vystoupení 
souboru  DAMA DAMA. Aktéry jsou členové Státní filharmonie Brno, kteří používají na svých 
koncertech přes 200 různých nástrojů - různé druhy bubnů, tamtamů, bonga, conga, xylofon, 
vibrafon, zvony, gongy činely a mnoho dalších, byli milým překvapením loňského Pražského jara. 

* V pátek 28. března proběhl v sále Žluté ponorky Střediska pro volný čas dětí a mládeže již druhý 
ročník okresní divadelní a recitační přehlídky žáků ZŠ, nižších gymnázií a ZUŠ - TURNOVSKÝ 
ŠTĚK. 

* Pět let spolupracuje Městská knihovna Antonína Marka v Turnově s Občanským sdružením Fokus 
a na základě této spolupráce vznikl projekt "Trochu jinak, ale spolu". Třetím rokem se také 
knihovna a Fokus zúčastňují festivalu "Patříme k sobě", který organizuje Podkrkonošská společnost 
přátel dětí zdravotně postižených v Semilech. 
Začátkem dubna (9. 4. - 11. 4.) proběhl 6. ročník tohoto festivalu. Část přehlídky proběhla také v 
turnovském divadle, kde v pátek 11. dubna mj. "herci" Fokusu sehráli nově nastudovanou 
Tkalcovskou pohádku z knihy Marie Kubátové Pohádky Krkonoš. 

* V pátek 4. dubna se v divadle uskutečnilo oblastní kolo přehlídky kapel (ZAHRADA KAPEL) 
pro Liberecký kraj, pro vybrané účastníky s postupem do dalších klání, jehož vrcholem je 
vystoupení na celostátním folkovém festivalu Zahrada v Náměšti na Hané. O den později na 
stejném místě proběhlo České semifinále písničkářů (ZAHRADA PÍSNIČKÁŘŮ) s postupem do 
semifinále v Kuřimi a finále v Náměšti.
Prestižní akci pořádá ve spolupráci s hlavním pořadatelem, časopisem Folk & Country, Kulturní 
centrum Turnov. 

* Od 10. dubna byla v Muzeu Českého ráje v Turnově výstava, která dokumentovala padesátiletou 
tradici výroby granátových šperků v družstvu Granát Turnov.



* Tradiční Velikonoce na Dlaskově statku proběhly v sobotu 19. dubna. Vystoupil tu mj. folklórní 
soubor z Chorvatska, do Jizery byla vynesena Morena. Pro zhruba šest stovek příchozích byl 
připraven velikonoční trh, bohatý kulturní program, děti mohly barvit vajíčka, uplést pomlázku 
nebo si vyzkoušet vytvořit ozdoby z Vizovického těsta.

* Na sobotu 26. dubna připravilo Turnovské divadelní studio premiéru hry ROMEO A JULIE - 
příběh Monteka a Kapuletové. V hlavních rolích se představili: Hana Šilarová a Dan Zábranský. 
Dále hráli - Jiří Kolovratník, Jiří Bagr Vlasák, Jiří Kadlec, Štěpán Jakubík, Michal Samir, Marta 
Pavézová, Kateřina Konečná, Anežka Konečná, Stáňa Janusová.

* 150 let uplynulo od prvního vydání básnické sbírky balad Kytice od K. J. Erbena. Beseda s Ing. 
arch. Karlem ČERMÁKEM, bibliofilem a sběratelem všech vydání této knihy, a zároveň slavnostní 
zahájení stejnojmenné výstavy se uskutečnily ve středu 7. května v městské knihovně.

* V pořadí 4. ročník soutěže o nejlepšího turnovského zpěváka v kategoriích od předškoláků až do 
18 let - TURNOVSKÝ  KOS - se uskutečnil ve čtvrtek 15. května. Zúčastnilo se přes 50 dětí. 

* V neděli 18. května byl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MUZEA ČESKÉHO RÁJE. 

* V pátek 30. května proběhlo rozloučení s jazzovou sezonou 2002/03 v pořadu PÁNOVÉ, 
KONČÍME! Akce byla zahájena "smutečním" průvodem muzikantů a jejich příznivců, který vyšel 
od Maškovky.

* V sobotu 31. května a neděli 1. června uspořádal Cech brusičů a rytců drahých kamenů České 
republiky se sídlem v Turnově ve spolupráci se střední uměleckoprůmyslovou školou pro výtvarné 
zpracování kovů a kamenů a I. základní školou ve Skálově ulici PRODEJNÍ VÝSTAVU 
DRAHÝCH KAMENŮ - "TURNOV KÁMEN 2003" - VII. ročník mezinárodní výstavy drahých 
kamenů, minerálů a šperků. Místo konání: Základní škola ve Skálově ulici.

* V sobotu 31. května se uskutečnilo SETKÁNÍ RODÁKŮ MĚSTA TURNOVA. Na setkání se 
sešlo asi 160 lidí z různých koutů světa. Nejvzdálenějším účastníkem byl pan Aleš Svoboda, který 
přijel z Kanady. Předsedou spolku je Bohuš Plesl, jednatelem Vladimír Drholec.

* O víkendu 31. května  a 1. června 2003 Spolek přátel MČR a pracovníci Muzea Českého ráje 
Turnov společně připravili IX. ročník STAROČESKÝCH ŘEMESLNICKÝCH TRHŮ. Přijelo víc 
než 150 řemeslníků, představili se výrobci keramiky, skla, textilu, proutí, dřevěných výrobků, 
vlásenkáři, kováři, kameníci a mnozí další. Řemeslnický trh doplnila bohatá přehlídka divadelních, 
loutkohereckých, tanečních a hudebních souborů a kapel. 
Důstojným způsobem se trhů zúčastnili přátelé z družebního Reeuwijku, kteří trasu z Holandska 
absolvovali na kolech, aby přivezli dar ve výši 5 500 euro, které se jim podařilo shromáždit ve 
veřejné sbírce - 2 000 euro poslouží na dětské hřiště v sídlišti u nádraží, 2 500 euro půjde na 
parkovou úpravu u domova důchodců, tisíc euro je věnováno Fokusu.

* V neděli 15. června v 15 hodin byl zahájen 48. ročník festivalu DVOŘÁKŮV TURNOV A 
SYCHROV. 
Ve středu 18. června se konal zahajovací koncert, kde (opět na zámku Sychrov) byli oficiálně 
uvítáni účastníci IV. ročníku Interpretační hudební dílny mladých, která se k festivalu váže. Do 
letošního ročníku interpretační dílny se přihlásilo 45 mladých hudebníků, z nichž nakonec do 
Turnova dorazilo 37. Z partnerského německého města Niesky a z Bautzenu přijelo sedm dětí s 
doprovodem. 
Na uspořádání dílen se finančně podílela turnovská radnice, projekt podpořila i Evropská unie .



* Od středy 18. do neděle 22. června uspořádalo Muzeum Českého ráje VIII. ROČNÍK SETKÁNÍ 
ŘEZBÁŘŮ. 

* Úterý 5. a středa 6. července se na zámkem Hrubý Rohozec konala akce VÍTEJTE VE STARÝCH 
ČASECH. Návštěvníkům byla představena móda v sedmi stoletích, dobové kostýmy, malé tržiště 
řemesel. 

* Už tradičně hráli v létě pro děti na zámku Hrubý Rohozec místní loutkáři Na židli. Po celé 
prázdniny byla na zámku k vidění též výstava "NA ŽIDLI V DOKUMENTECH" k 25 letům 
činnosti loutkářského souboru.

* Tradiční šperkařské sympozium, v roce 2003 jubilejní patnácté, se uskutečnilo v našem městě ve 
dnech 7. - 18. července. Zúčastnilo se ho celkem osm umělců z různých koutů světa. Oficiálně 
sympozium pořádá Muzeum Českého ráje v Turnově ve spolupráci s Městem a firmou Routa 
Soliter Granát Turnov. Podle hlavního organizátora Miroslava Cogana se průměrný roční rozpočet 
pohybuje okolo 100 tisíc Kč. Jak bývá zvykem, práce výtvarníků zůstávají v majetku muzea, které 
je používá k propagaci a výstavám. O tom, že má turnovské setkání špičkových šperkařů velmi 
dobré renomé v celém světě, svědčí také fakt, že letos byl dr. Cogan přizván, aby jakousi obdobu 
turnovského sympozia uskutečnil v části Španělska - v Baskicku, ve městě Vitoria.

* TURNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO patří již neodmyslitelně k prázdninové nabídce v našem 
městě.
Jako první na náměstí vystoupili pánové z místní skupiny BODLÁK. VYHOUKANÁ SOWA z 
Hradce Králové určitě příjemně překvapila všechny, kteří se nechali zlákat a přišli ji vyzkoušet. 
SEMILSKÁ DVANÁCTKA to ve snad nejparnějším odpoledni letošního léta rozbalila z jiného 
soudku. Přátelé dechovky si samozřejmě přišli na své, ale zněly i skladby taneční a věčně zelené z 
repertoáru zpěváků 60. let. Obsluha restaurace Skalák u nádraží se rozhodně měla co otáčet. 
TRABAND se představil v atriu muzea a v tom nejlepším světle, nejen slunečním. Kapela fakt 
šlape, nohy cukaly snad všem, ti odpočinutější koncert protančili, ostatní aspoň podupávali. V 
nedělní podvečer uprostřed prázdnin přetrhlo nit hudebních pořadů loutkové divadlo. Turnovští 
ČMUKAŘI sehráli tři kašpárkovské pohádky. Do vytouženého stínu Maškovky jsme se přenesli 
zrovna v den, kdy to vypadalo, že využijeme spíš jejího přístřeší. Nakonec se ale po osvěžujícím 
dešti sedělo venku až do pozdních večerních hodin, účinkující kapele JAZZ DANCE z Mnichova 
Hradiště, ani jejím posluchačům se nějak nechtělo domů. BASAMA S FOUSAMA na turnovské 
náměstí (8. srpna) přilákali davy svých příznivců a pochopitelně se při zaslechnutí skvělé muziky 
zastavovali i náhodní kolemjdoucí, čímž pánové posunuli laťku letošní účasti na prázdninových 
koncertech na 260 lidí. Od dlouhého večera muzikanty zachránil průvod rytířů, který podle plánu v 
19.30 hod. prošel náměstím, aby upoutal na akce kolem Slavností slámy. RYTÍŘE 
TURNOVSKÉHO MEČE jsme na náměstí v plné zbroji měli možnost vidět znovu za týden. 
ŠVEJK-BAND se staropražskými písničkami v atriu, JEDNA KAPELA v Maškovce a 
TURNOVANKA v Rývových sadech, a více zase příští rok v létě…
(zdroj a hodnocení: Dana Feštrová, dramaturgyně Kulturního centra s.r.o.)

* V pátek 5. září se večer v Restauraci Šetřilovsko konala akce s názvem "PÁNOVÉ, 
ZAČÍNÁME!" - jazzovým večerem na zahájení nové koncertní sezony příchozí provedli: 
Turnovský Big Band a skupiny Basama s fousama a Corcovado. 

* V sobotu 6. září se konal v atriu u muzea 6. ročník hudební přehlídky BABÍ LÉTO. 

* V sobotu 13. a neděli 14. září se konaly DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Po oba dny byla na 
hradě Valdštejn k dispozici výstava Zvonařství Manoušek Praha, v turnovských kostelech byly pro 
příchozí připraveny volné prohlídky s výkladem, v Muzeu Českého ráje při této příležitosti 



probíhaly dny otevřených dveří, na Dlaskově statku byl na sobotu připraven celodenní program. 

* Ve středu 24. září proběhl v kostele sv. Mikuláše 497. Turnovský hudební večer. Aktéry 
VARHANNÍHO KONCERTU byli Jiřina Pokorná (varhany) a Jan Kejmar (trubka). 

* V sobotu 27. září se na Dlaskově statku konalo SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ A 
LOUTKÁŘSKÁ POUŤ. Ta byla oslavou 25. narozenin loutkářského souboru Na židli. 

* V říjnu se uskutečnil TÝDEN KNIHOVEN 2003 - 8. ročník celostátní propagační akce všech 
veřejných knihoven a informačních center.

* V pátek 10. října se konal v divadle koncert ke 20 letům činnosti DUA CIS Zuzany a Dalibora 
Cidlinských. 

* Ve středu 15. října proběhl v galerii muzea křest reprezentativní publikace s množstvím barevných 
reprodukcí zachycujících průřez celoživotní tvorbou akademického malíře Dalibora Matouše (1925 
- 1992) - malby, grafiky, kresby i díla trojrozměrná. Kniha nese podtitul MALÍŘ A SESTRY 
SPÁNKU, který je současně názvem čtivého textu, jehož autorkou je přední česká historička umění 
Dr. Eva Petrová. 

* Ve čtvrtek 16. října byla v Muzeu Českého ráje vernisáž výstavy věnované dějinám zpracování 
hlíny - CHVÁLA HLÍNY.

* Týž den se v domě Na sboře konal křest regionální publikace, kterou vydala Městská knihovna v 
Jičíně u příležitosti 150. výročí 1. vydání básnické sbírky Kytice K. J. Erbena. 

* KYTARA V ČESKÉM RÁJI 2003 byl název pokusu o založení nového festivalu.
Prvním koncert se konal ve čtvrtek 23. října, druhý ve čtvrtek 30. října. 

* V sobota 25. října se konal v divadle 2. ročník hudební přehlídky nekomerčních muzikantů 
PROTI PROUDU. V rámci přehlídky vystoupila mostecká skupina Zdarr, Slávek Klecandr, Radůza, 
Vladimír Merta a Hana Frejková s Michalem Hromkem v pořadu Písně v jidiš. 

* 4. listopadu se konala v rodném domě A. Marka Na sboře akce, při které byla uvedena v pořadí 23 
(!) básnická sbírka regionálního autora Josefa Brože. Večer režijně připravili pan profesor Jaromír 
Horáček a knihovnice Eva Kordová. 

* V pátek 14. a sobotu 15. listopadu se konal v divadle 6. ročník poetického festiválku POETIKA 
2003. V pátek dopoledne bylo školní představení recitátora Mirka Kováříka (opakováno bylo také 
večer), odpoledne se konala neformální recitační soutěž v přednesu poezie. Festiválek ukončil 
sobotní galakoncert, ve kterém vystoupili: Šantré Praha, Žamboši Vsetín (Jan Žamboch a Stáňa 
Brahová), vítězové recitační soutěže, a NEŘEŽ Praha. 

* V úterý 18. listopadu se v divadle uskutečnil další ročník neoficiální MISS TURNOVA - MISS 
IDEAL 2003. Odbornou porotou byla nakonec vyhodnocena a MISS IDEAL 2003 se stala 
studentka 2. ročníku Střední zdravotnické školy Adéla Stehlíková, první vicemiss Kristýna 
Sklenářová z Obchodní akademie a druhou vicemiss Lucie Habartová z gymnázia (miss sympatie se 
stala Petra Brožková z OA). 

* V pátek 28. a sobotu 29. listopadu uspořádal Lédl jazz kvintet a Kulturní centrum Turnov 5. 
ročník jazzové přehlídky - NEFORMÁLNÍ JAZZOVÝ FESTIVAL 2003. Vystoupili: IRENA 
BUDWIESEROVÁ, JAN SPÁLENÝ a ASPM,  LÉDL JAZZ KVINTET a BIG BAND M. 



WOLLMANNA z Kosmonos.

* V sobota 6. prosince v 16 hod. byl na náměstí Českého ráje SLAVNOSTNĚ ROZSVÍCEN 
VÁNOČNÍ STROM.

* V neděli 7. prosince se uskutečnila v rámci jednoho z adventních koncertů oslava 20 LET 
TRUBAČŮ Z ČESKÉHO RÁJE. Tento 14 členný žesťový soubor řídí Josef Viduna. 

* V pondělí 8. prosince se uskutečnil jubilejní 500. pořad Turnovských hudebních večerů. Oslava to 
byla důstojná, neboť slavnostní večer ke kulatému jubileu obstaral skvělý baletní soubor Státní 
opery v Praze.

* Od středy 3. do soboty 6. prosince se uskutečnil "PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN V MUZEU".
Byl tu Mikulášský trh s vánočními dárky, děti si mohly vyrobit vánoční dekorace, ozdobit medový 
perníček ad. 

* Od pátku 12. do neděle 14. prosince byly v pořadí páté TURNOVSKÉ VÁNOČNÍ TRHY.

* V neděli 14. prosince se v rámci adventního koncertu v kostele sv. Mikuláše představil ŽENSKÝ 
PĚVECKÝ SBOR NIESKY ze spřáteleného německého města.

* V pondělí 15. prosince se uskutečnil v sále kina vánoční koncert Kulturního centra s.r.o., ve 
kterém vystoupil "český král swingu" LAĎA KERNDL & JAZZ FRIENDS.

* V pátek 26. prosince 2003 proběhl v divadle vánoční koncert PĚVECKÉHO SBORU ANTONÍN 
DVOŘÁK. Tento soubor si na program svého vánočního koncertu zvolil Českou mši vánoční Jana 
Jakuba Ryby.
Ten den měla tradiční vánoční vystoupení v kapli hradu Valdštejn také MUSICA FORTUNA. (Ta už 
před tím měla samostatný koncert v divadle v sobotu 20. prosince, kde v průřezu tradičním i 
vánočním repertoárem představila též zajímavého hosta, pražskou herečku Ivu Hüttnerovou.)

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
KCT je společností s ručením omezeným ve 100% vlastnictví Města Turnov. Má osm stálých 
pracovníků a ke konci roku 2003 provozovalo městské divadlo, BIO RÁJ - kino a letní kino. KCT 
má též vlastní vydavatelství BRUT-art, které kromě hudebních nosičů vydává též měsíčník Hlasy a 
ohlasy Turnovska. Kanceláře společnosti jsou stále v  provizorním řešení v internátu hotelové školy 
ve Skálově ulici. 
Společnost vznikla v roce 2001 jako nástupnická organizace Turnovského kulturního střediska. 
Objekt sídla - Střelnice v Markově ulici - byl zbourán, na podzim roku 2003 měla být zprovozněna 
nová stavba, která na jeho místě měla vzniknout. Její realizace se však zkomplikovala úmrtím 
zakladatele Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, který měl stavbu financovat. A tak místo nového 
kulturního domu musela být stavební jáma provizorně zavezena hlínou a zatravněna, o peníze na 
stavbu bude zažádáno z fondů Evropské unie (celkové náklady jsou ve výši asi 160 milionů Kč).
Stručný výčet akcí KCT v roce 2003:
Uspořádáno bylo celkem 13 divadelních představení (navštívilo je 2 395 diváků), ve spolupráci s 
Kruhem přátel hudby 9 koncertů klasické hudby (1 411 diváků), 15 rozličných koncertů všech žánrů 



(2 422), dvě představení alternativního klubu (118), 2 "D" kluby (37), 9 cestovatelských klubů 
(474), 16 pořadů pro školy (5 561), 9 sobotních pohádek (968), 17 různorodých nezařazených 
představení (526) a 18 představení mimo svá domovská zařízení (2 685). Celkově tedy bylo 
uspořádáno 98 akcí, které navštívilo 16 597 platících diváků. Kromě těchto akcí KCT uspořádalo tři 
taneční kurzy, které obsahovaly 28 lekcí pro 196 účastníků, 8 ostatních kurzů s 96 lekcemi pro 145 
účastníků a dvě skupiny zájezdů, při kterých bylo navštíveno 22 představení pro 1061 účastníků. V 
Divadelní galerii bylo uspořádáno 7 výstav. 
Celkově tedy KCT uspořádalo 251 akcí pro 17 999 účastníků. 
***
V budově kina bylo uspořádáno v roce 2003 celkem 294 filmových představení, na která přišlo 30 
194 diváků. V letním kině to bylo 53 představení, která navštívilo 7 051 diváků. Celkově se v obou 
turnovských kinech uspořádalo 347 představení, která navštívilo 37 245 diváků. 
***
V absolutním součtu tedy KCT v roce 2003 uspořádalo 598 kulturních akcí, které navštívilo 55 244 
diváků.
***
K nejnavštěvovanějším mimofilmovým akcím patřila divadelní představení Bosé nohy v parku, 
Postel pro hosty a Afrika Divadla Járy Cimrmana a  koncerty Jaromíra Nohavici či Vladimíra 
Hrona, které naprosto vyprodaly kapacity sálů. V oblasti filmových představení patří k absolutně 
nejnavštěvovanějším filmům roku 2003 Pupendo (3 713 diváků), Pán prstenů - Dvě věže (2 156), 
Jedna ruka netleská (2 145), Harry Potter a Tajemná komnata (2 128) či Kameňák (2 107). V 
návštěvnosti na jedno představení se pomyslným vítězem stal film Hledá se Nemo (374,6) před 
filmy Kameňák (301), Terminátor 3 (288) Pupendo (285,6) a Doba ledová (268,3). 

* HRAD VALDŠTEJN
Provozní doba: duben a říjen - SO + NE 9 - 16 hod., květen až září - denně 9 - 16.30 hod. 
Správce hradu Ladislav Koucký
Z kastelánova hodnocení roku 2003 pro potřeby městské kroniky vyjímáme:
* Rok 2003 poznamenala oprava klasicistního domu, která začala již v srpnu roku 2002. Probíhala 
pak celý rok 2003. V zimě se zde pracovalo naplno, jak jen to v zimě je možné. Na jaře se dělníci 
vytratili a stavba postupovala pomalu. Malování bylo vleklé a fasáda se musela opravovat po těch, 
co to moc neuměli. Výsledek -nehotová práce, malování průjezdu a na schodišti, dlažba dvora, 
kamna, vitríny do sálu, vše zbývá na jaro. Interiér by měl být zpřístupněný od 1. května 2004.
* Mezitím procházeli návštěvníci průjezdem (dva dny bylo zavřeno při pokládce dlažby), 
procházeli staveništěm. První dvůr byl zavalený materiálem a sutí, na druhém dvoře se stavěly 
verandy a sociální zařízení, míchala malta. Hluk, lomoz a prach, že nebylo ani kde provázet. Stálo 
to za to.
* V přízemí klasicistního domu vznikl nevelký, ale hezký služební byt a kancelář hradu. V prvním 
patře sál a salonek, kde bude nainstalována portrétní galerie posledních majitelů Aehrenthalů a 
památky na ně. Návštěvní okruh se tak rozšíří o další zajímavost. Drobným prvkem prezentace 
hradu je i náhodně objevená druhá, "hladomorna" upravená k nahlédnutí na druhém dvoře pod 
verandou.
* Těší nás, že projekční práce a dozor projektanta zajišťuje opět Girsa AT, vynikající organizace s 
citlivým přístupem k památkám. Jsou přísnými zastánci metody konzervace, před metodou totální 
rekonstrukce, která i dnes na památkách převládá. Proto zůstaly zachovalé všechny konstrukce, 
které bylo možno doplnit. Týká se to zejména střešní vazby a trámových stropů budovy. Tak byly 
objeveny niky v sále a podle zbytků s maximálním využitím původních prvků obnoveny dřevěné 
podlahy. Nalezeny a odkryty byly původní záklenky starých dveří, a osazena všechna odpovídající 
okenní a dveřní křídla, která byla repasovaná.
Diskusi vyvolala obnova maleb. V přízemí a na schodišti se totiž našly jen pozůstatky výmalby z 
počátku dvacátého století, které byly v rekonstrukci uplatněny. Nebylo tedy přistoupeno k líbivé, ale 
pro nás nepatřičné rekonstrukci klasicistních maleb z prvků odjinud přijatých.



V jedné místnosti přízemí byla restaurována a doplněna původní výmalba, ovšem ale také až ze 
začátku dvacátého století.
* Překvapením byl objev prvků výmalby v sále, která představuje slohový projev poloviny 
devatenáctého století, tedy dobu blízkou výstavbě domu.
* Největším zásahem do zažité struktury objektu bylo vybourání příček v prvním patře a obnova 
sálu tak, jak tam býval do roku 1922. Fasády dostaly "živý povrch", nezdobí je tedy strojová 
přesnost, kterou se vyznačují fasády pozdější. Střecha je opět tašková z bobrovek, osazená okénky 
tzv. "volskými oky".
Drobné detaily a profilace byly důsledně dodrženy. Je až s podivem, co se dokáže, když se ubere 
pár milimetrů na okenní příčce.
* Oprava jak má být. Dík patří Městu Turnovu, že k opravě přistoupilo. V průběhu stavby se jí 
zejména věnovala PhDr. Hana Maierová. Opravy zajišťovala firma Reopa Liberec. Oprava obnášela 
7,5 milionu Kč finančního nákladu. Správa hradu do ní vložila částku půl milionu a další prostředky 
do vybavování.
* Sezona 2003 se přesto vyvedla. Pro nás je důležité, že jsme mohli posílit a pracovat ve třech. Má 
to význam zejména pro vedení agendy. Mohli jsme se ale také lépe věnovat návštěvníkům. A lidé 
přišli. Přes lešení a lomoz stavby byla návštěvnost vysoká, 73 205 osob, to je o tisíc víc než v 
rekordním roce 2001!
* Méně bylo svateb, jen 37, ale tradice zůstala zachována. Rovněž celá škála pořadů a aktivit pro 
návštěvníky byla nejméně v rozsahu předchozích let. Velmi bohatý program byl pořádán v polovině 
září ve dnech Evropského kulturního dědictví, který zejména organizoval skvělý Mgr. Radek 
Rejšek.
* Také Vánoce 2003 se vydařily. Přišlo mnoho lidí, uskutečnila se řada koncertů, bylo to hezké, 
přesto, že jsme neměli vánoční výstavu pro kterou tentokrát nebyly vhodné prostory.
                                       
* MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517
Ředitelka Danuše Altová
V organizaci kromě ředitelky pracuje ještě pět knihovnic, z nichž jedna je současně také kulturní 
pracovnicí, resp. metodičkou (Eva Kordová). Knižní fond obsahuje celkem 78 929 položek. V 
hlavní budově má knihovna dvě oddělení - pro dospělé a pro děti.
V roce 2003 se podařilo zastavit trend uplynulých let - stálý pokles zejména dětských čtenářů v 
hlavní budově. Právě zde knihovnice spatřují kladný přínos spolupráce se školami, ke kterému 
přispěly projekty výchovy ke čtenářství a informační výchově. Již tradiční setkávání rodičů a dětí 
na podvečerech s pohádkou přispělo k rodinnému tvůrčímu čtení a psaní. 
Městská knihovna A. Marka pracuje systémem ústřední knihovny, na kterou je napojeno pět 
poboček na území města:
Pobočka Turnov II.
V roce 2003 se vedení knihovny rozhodlo řešit situaci přístupu občanů Turnova II. k informačním 
zdrojům a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Na ministerstvo kultury byl podán grant 
"Zajištění rovnoprávného přístupu občanů k informačním zdrojům i v okrajových částech města 
Turnova". Koncem roku se podařilo s pomocí tohoto grantu vybavit pobočku dvěma počítači, 
tiskárnami a připojením k celosvětové síti 
Internet.
Pobočka Výšinka
Prostorově vyhovující. Doporučeno pobočku doplnit i o dětskou literaturu a tím rozšířit nabídku pro 
nové potenciální čtenáře. Protože je pobočka umístěna v domě s pečovatelskou službou, byl 
vypracován seznam zvukových kazet. V budoucnu by bylo dobré  rozšířit na pobočce i připojení k 
internetu.
Pobočka Malý Rohozec
Pobočka je umístěna v pěkné velké místnosti v rekonstruovaném domě. Vybavena je novým 
nábytkem při znovuotevření v roce 1998. Knihovna je vhodná i na setkávání komorního typu.
V roce 2003 zde bylo realizováno 5 kulturních akcí se zaměřením převážně pro dospělé čtenáře. 



Pobočky Mašov a Dolánky
Pobočka Mašov je, pokud se týká technického stavu budovy, ve značně zchátralém stavu, byla by 
zde potřebná celková rekonstrukce, zatím se bohužel nic nezměnilo od posledního konstatování, 
objekt je podmáčen, zvláště v přízemí. Interiér pobočky působí celkově zastaralým dojmem, 
protože je vybaven regály z první poloviny 20. století. Ač v rozpočtu 2003 bylo nárokováno 
vymalování poboček, tato částka byla pokrácena a záměr se nezdařil. Pobočka Dolánky  je umístěna 
v pěkné budově po ZŠ v prvním poschodí, je potřeba pro tuto lokalitu najít vhodnou knihovnici 
(nejlépe z Dolánek) a zvýšit zájem čtenářů nabídkou nových knih a časopisů.
Pobočka Daliměřice
Tato minimálně občany využívaná pobočka byla zrušena.

* MUZEUM ČESKÉHO RÁJE, SKÁLOVA 71
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová
* Počet m2 vlastní výstavní plochy 1 923,5 m2 z toho: MČR Turnov 1.473,5 m2, Dlaskův statek 
Dolánky 450 m2. Pro stálé expozice je využíván dům čp. 71 - hlavní budova muzea - přízemí, I. a 
II. patro budovy 
(16  místností) a galerie. Dlaskův statek v Dolánkách - přízemí objektu,  chlév, stodola  a 
samostatný objekt Rakoušova sroubku.
* Návštěvníci expozic a výstav celkem:  60 968 osob, z toho:
Dlaskův statek v Dolánkách - 16 402 osob
Návštěvníci kulturně výchovných akcí: 18 816 osob
Nejvyšší návštěvnost zaznamenávají tradičně Turnovské staročeské trhy (cca 10 tis. návštěvníků) 
a akce pořádané na Dlaskově statku v Dolánkách (víc jak 2 tis. návštěvníků). U všech pořádaných 
kulturně výchovných akcí využívají návštěvníci volného vstupu do expozic muzea i Dlaskova 
statku v Dolánkách.
* MČR uspořádalo celkem 37 kulturně výchovných akcí, mj. Masopust na Dlaskově statku, 
konferenci Pekařovy společnosti Českého ráje, Malované Velikonoce, Kámen a šperk v Českém 
ráji, Mikulášský trh a vánoční díla ad.
* Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů celkem k 31.12. 2003: 60 112. 
* Stálé expozice k 31.12. 2003: Archeologie Českého ráje, Mineralogie a drahé kameny světa, 
Drahé kameny a turnovští kamenáři, Kabinet drahých kamenů, Národopis středního Pojizeří, Z 
kulturní historie kraje, Galerie - "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou", Lidový interiér a expozice 
zemědělského nářadí (Dlaskův statek v Dolánkách)
* V roce 2003 byly v MČR Turnov zpřístupněny všechny stálé expozice muzea. Drobné  úpravy 
proběhly v náplni expozice turnovského kamenářství - instalace repliky kamenové inkrustace z 
kaple sv. Kateřiny na Karlštejně. V kabinetu drahých kamenů stálou expozici vystřídaly krátkodobé 
výstavy, představující drahé kameny z mimoevropských nalezišť a výstava stříbrného šperku z 
celostátní soutěže studentů uměleckých škol a učilišť. Díky přispění grantu MK ČR bylo dokončeno 
restaurování maleb malované světnice z roku 1807.  
* Výstavní činnost MČR v roce 2003. Počet uspořádaných výstav - celkem 41.
Galerie muzea: 
1. Šiju, šiju sám … Výstava historických šicích strojů ze soukromé sbírky pana Jana Paula a 
dobových textilií 19. a  20. století ze sbírek OMČR Turnov, SM Liberec a OM Vysoké Mýto. 
Termín: 13. 11. 2002  - 31. 1. 2003.
2. Výsledky archeologického výzkumu nejen v Turnově - Maškových zahradách
Výjimečná archeologická expozice věnovaná nejen Turnovu, ale celému hornímu Pojizeří, 
nejrozsáhlejší prezentace výsledků záchranných archeologických výzkumů za poslední desetiletí 
doplněná i o rekonstrukce zajímavých objektů.
Termín: 19. 9. 2002 - 2. 2. 2003
3. Grafika, plakát, kniha
Výstava pořádaná v rámci doprovodných akcí Veletrhu dětské knihy v Liberci
Prostřednictvím grafické sbírky Muzea v Turnově dala nahlédnout do dějin užité grafiky a knižní 



ilustrace, připomenula i bohatý soubor ex libris.
Termín: 20. 2. - 30. 3. 2003
4. Ilustrátorka Denisa Wagnerová
Výstava z tvorby  současné známé ilustrátorky (nakladatelství Amulet) zabývající se především 
tvorbou pro děti, oceňovanou nejen u nás, ale i v zahraničí - pořádáno v rámci doprovodných akcí 
Veletrhu dětské knihy v Liberci.
Termín: 20. 2. - 30. 3. 2003
5. Český granát
Výstava k 50. výročí vzniku uměleckého družstva - největšího tradičního výrobce granátových 
šperků. Od těžby, přes broušení až k finálnímu šperku - průřez historií výroby samotného družstva, 
doplněno ukázkami z historické kolekce SUPŠ Turnov.
Termín: 10. 4. - 6. 10. 2003
6. Chvála hlíny
Výstava věnovaná dějinám zpracování hlíny, která dala vzniknout jednomu z nejstarších řemesel. 
Vedle unikátních pravěkých dokladů řemesla zachycen vývoj hrnčířské produkce ve středověku a 
novověku. Další část dlouhodobého projektu Kámen ve službách civilizace, který představuje 
využití běžných nerostných surovin.       
Termín: 16. 10. 2003 - 20. 1. 2004
Výstavní sál ve III. patře:
1. Markéta Urbanová a Jiří Urban
Výstava z projektu, kterým představujeme mladé turnovské začínající výtvarníky. Tentokrát setkání 
dcery, žačky prof. Berana v ateliéru klasických malířských technik na pražské AVU, a otce, 
renovovaného turnovského šperkaře, který se v  oblasti malířské více realizuje teprve v poslední 
době po absolvování několika zahraničních krajinářských plenérů.
Termín: 6. 3. - 27. 4. 2003
2. Židovské památky  v Čechách
Výstava věnovaná jedné z nejméně známých kapitol naší historie. Bc. P. Jakubec a Mgr. B. 
Rozkošná  nás pozvali na procházku po židovských hřbitovech, synagogách a ghettech Čech, které 
navštívili na svých badatelských cestách v roce 2002 - vybírali z bezmála osmi tisíc snímků. 
Výstava jich nakonec ukázala víc jak 200. Významnou součást výstavy tvořily památky z majetku 
Židovského muzea v Praze, které byly pečlivě vybrány s ohledem na místo původu - Turnov a 
turnovskou synagogu.
Výstava zveřejnila rovněž výsledky celorepublikového projektu, který byl realizován pod názvem 
Zmizelí sousedé. Prezentace studentských prací věnovaných židovským obcím a konkrétním 
rodinám, které se již nikdy nevrátily z fašistických věznic a koncentračních táborů.
Termín: 2. 5. - 15. 6. 2003
3. Řezbářské sympozium Turnov 2003
Výstava z prací účastníků VIII. ročníku řezbářského symposia, řezbářů z celé ČR a Slovenska. 
Tradiční účast žáků semilské Waldorfské školy. Kolekce volných monumentálních plastik, reliéfů 
a dřevořezeb.
Termín: 20. 6. - 7. 7. 2003
4. Sympozion 2003
V tradičně velmi silném mezinárodním obsazení výstava prací účastníků XV. mezinárodního 
šperkařského sympozia prezentující jejich dosavadní tvorbu, doplněná o práce vzniklé na letošním 
sympoziu. Na této jubilejní výstavě XV. ročníku se představil průřez výsledků dosavadních ročníků 
(Ackermann, Cepka, Dobler, Jünger, Kodré, Martinazzi, Novák a další veličiny současného 
moderního šperku).
Termín: 8. 7. - 16. 10. 2003
5. Krystaly ve službách civilizace
Výstava k 60. výročí založení Monokrystalů Turnov, přírodní i umělé krystaly  v historii 
technického pokroku. Další část dlouhodobého projektu Kámen ve službách civilizace
Termín: 20.10.-30.1.2004



Výstavy Na Dlaskově statku v Dolánkách: 
1. Kůže, kožky, kožešiny …
Výstava věnovaná tradičnímu zpracování kůží a kožešin - řemesla koželuhů, kožešníků
a ševců, doplněná ukázkami tradičních technik a výrobků.
Autor výstavy: PhDr. Vl. Jakouběová
Termín: 22. 2. - 15. 6. 2003
2. Na plotě
Výstava prací žáků Zvláštní školy v Turnově - výsledek dlouholeté spolupráce s výtvarně nadanými 
žáky a jejich učiteli.
Termín: Velikonoce 2003
3. Řezbáři, truhláři, sekerníci
Výstava věnovaná dalším tradičním řemeslům, pořádaná v souvislosti se řezbářským sympoziem.
Autor výstavy: PhDr. Vl. Jakouběová
Termín: 21. 6. -  15. 9. 2003
4. Včelaři, brtníci, medaři
Výstava o historii včelařství a zpracování medu
Autor výstavy: PhDr. Vl. Jakouběová
Termín: 13. 9. -  31. 10. 2003
5. Vánoce na statku
Tradiční vánoční rozloučení s obřadním rokem
Autor výstavy: PhDr. Vl. Jakouběová
Termín: 2. -  30. 12. 2003
Kabinet drahých kamenů:
1. Kameny ze šuplíku
Výstava neobvyklých výbrusů drahých kamenů turnovských kamenářů
Termín: červenec - srpen 2003
2. Karel IV. a drahé kameny
Výstava prezentuje středověký způsob zpracování drahých kamenů, ukázky suroviny, model 
Karlovy řezačské dílny a model brusírny z rudolfínské doby (1609). Součástí výstavy replika 
jaspisové inkrustace z kaple sv. Kateřiny na Karlštejně.
Termín: 13. 9. 2003 - 31. 1. 2004
3. Stříbrný šperk Brno 2002
III. ročník šperkařské soutěže- výstava vítězných prací ze soutěže mladých zlatníků, kterou  pořádá 
časopis Klenotník a hodinář a Cech zlatníků ČR Brno  ve spolupráci s Design centrem Brno. Cílem 
akce, pořádané pro nejmladší generaci zlatníků a stříbrníků, je podpora individuální tvůrčí autorské 
práce v oblasti designérských návrhů pro sériovou výrobu. Ve třetím ročníku se účastnilo 
16 autorů 40 soutěžními pracemi. Zlatnické a stříbrnické práce doplnily výbrusy drahých kamenů 
mistrů Cechu brusičského a rytců drahých kamenů České republiky, který sídlí v Turnově. Výstava 
byla určena široké veřejnosti, projevil se zájem studentů odborných výtvarných škol.
Termín: 22. 1. - 23. 3. 2003
(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 RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA
Kontakt: Bohuš Plesl (předseda), Alej legií 1836, Turnov



tel.: 481 313 056

* SPOLEK PŘÁTEL MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, O.S.
Kontakt: Jaroslav Obročník, Skálova 71, Turnov
tel.: 481 329 365

* KLUB PŘÁTEL ŽELEZNIC ČESKÉHO RÁJE
Sídlo: ČD DKV Liberec, PJ Turnov, Přepeřská ul., tel./fax +420 481 352 457
Předseda: Josef Semecký, jednatel: Ivan Novák
Klub provozuje parní lokomotivu řady 310, kterou svépomocí a za přispění sponzorů opravil. Spolu 
s historickými vagóny pořádá pravidelné jízdy, v Českém ráji hlavně v letním období na trase 
Turnov - Jičín. Vydává též pohlednice a publikace s železniční tematikou.

* ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, 
Základní organizace 1
Sídlo: Čapkova 789, 511 01 Turnov
Předseda: Ladislav Šic, ul. Dr. Honsů
Základní organizace 2
Předseda: Zdeněk Pařízek, Prouskova ul.
Tato bezpříspěvková organizace sdružuje chovatele králíků, hrabavé a vodní drůbeže, ovcí a koz. 
Okrajově i chovatele holubů, cizokrajného ptactva a psů společenských plemen.
Chovatelskou zálibu provádí každý člen ve svém chovatelském zařízení, ale vyvrcholením činnosti 
jsou výstavy. Činnost se soustřeďuje do chovatelského areálu a kryté haly v Turnově, U zastávky 
ČD Turnov - město.

* ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - MÍSTNÍ ORGANIZACE TURNOV
Sídlo: Kinského 383, předseda: Vladimír Müller, Lidická ul.
Místní organizace má 400 řádných členů. Zájem o tuto aktivitu je i mezi dětmi. MO má na 100 
členů ve věku 12 - 15 let.
Svěřené vody:
- chovné potoky - Veselka, Javorka, Tatobka, Stebeňka, Václavka, Čimyšl, Vesecký, Karlovický, 
Vazovecký a Hrachovický
- chovné rybníčky - Oubický, Borek, Sek. Loučky, Špice a Mašov
- lovné rybníky - Jinolice, Libuň, Roudný, Bažantník a Modřišické rameno
- tekoucí - Jizera a Libuňka

* LOUTKÁŘSKÝ SPOLEK NA ŽIDLI, O.S.
Kontakt: Petr Záruba, sídliště Jana Patočky 1670, Turnov
tel.: 481 357 284, 732 617 134

* TURNOVSKÉ DIVADELNÍ STUDIO (TDS) PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA
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

* 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

* LOUTKOVÉ A ALTERNATIVNÍ DIVADLO PŘÁTELÉ MOJMÍRA BABÁČKA
Kontakt: Romana "Habaďůra" Zemenová, Jiráskova ul.

* DÍVČÍ DIVADELNÍ SPOLEK DÓRA
Kontakt: Dagmar Landrová, Březová 1535

* 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

* KLUB MLADÝCH FILATELISTŮ
Jednatel Jaroslav Mojsl, sídlo: Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Husově ulici

* KLUB LYŽAŘŮ
Předseda Bořek Novák, sídlo: lyžařský areál ve Struhách, klub má 320 členů a roční rozpočet se 
blíží jednomu milionu Kč, hodnota majetku dle výroční zprávy činí zhruba 8 - 9 milionů Kč.
Rok 2003 byl pro klub rokem převratným, když počínaje 12. lednem t.r. má areál k dispozici umělé 
zasněžování, lyžařskou sezonu se díky tomu dařilo udržet až do 15. března, což je turnovský rekord. 
V průběhu roku byla též postavena nová pokladna a namontováno automatické odbavovací zařízení, 
provoz v sezoně tak zajišťuje profesionální kolektiv 4 -5 pracovníků a 2 pokladní. Zdařila se také 
díky Městu Turnov koupě pozemků od budovy vleku až po hranici křižovatky cest od nemocnice a 
Podchlomku, což vyřeší parkování návštěvníků.
Od počátku roku též probíhala Veřejný lyžařská škola, což obnášelo 10 autobusů plných dětí každou 
sobotu!

* JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
Sídlo: Koňský trh 200,  Turnov
Kontakt: Tomáš Štecher, 1.máje 1178, Turnov, tel.: 481 322 430, e-mail: tstecher@sklostroj.cz

* SKAUTSKÉ  STŘEDISKO  TURNOV
obč.sdruž. - m.j. provozovatel městského psího útulku
Kontakt:  Zdeněk Fišer, Koňský trh 200, Turnov, mob. 725 072 580, e-mail:  z.fiser@mu.turnov.cz  

Členská základna je stabilní, v březnu 2003 bylo zaregistrováno 240 členů. Středisko se skládá ze 4 
chlapeckých a 3 dívčích oddílů, pracuje tu též družina vodních skautů a roverský kmen. Ve 
sledovaném roce byla zahájena rekonstrukce střech kluboven areálu na skautském ostrově. 
Středisko má dobrou materiální základnu a k tomu vlastní ještě inventář na vybudování letního 
stanového tábora. V roce 2003 byl letní tábor uspořádán pro 131 dětí na tábořištích ve Skokovech a 
na Farské louce u Raspenavy, resp. v údolí Malé Mohelky u Nantiškova. Středisko se může též 
pochlubit několika velmi úspěšnými akcemi:
- středisková mikulášská setkání v Mašově
- akce dívčích oddílů ke Dni sesterství v tělocvičně gymnázia
- celodenní akce ke svátku sv. Jiří, což je pravý skautský svátek (závody, slavnostní oheň, jarmark 
ad.)
- skautské závody - v květnu 2003 bylo turnovské středisko pořadatelem okresního kola Svojsíkova 
závodu (dvě dívčí hlídky postoupily do krajského kola, kde obsadily 3. a 4. místo)
- dívčí sbor pořádá koncerty pro veřejnost - největší je asi u příležitosti příjezdu tzv. Betlémského 
světla před Štědrým dnem
- v roce 2003 skauti podruhé uspořádali svůj ples v sokolovně v Příšovicích, druhý chlapecký oddíl 
vydal jubilejní 100. číslo svého oddílového časopisu ...

* JEZDECKÝ KLUB JÍZDÁRNA NADĚJE
Sídlo: Nudvojovice, Turnov, vedoucí David Marek
Klub mj. Pořádá:
- dny otevřených dveří v jízdárně každé pondělí odpoledne, dětské dny pro děti zaměstnanců 
turnovských firem
- vlastní jezdecký klub, spojený s pracemi ve stájích, vyjížďkami do přírody i na závody, 
soustředěními ad.
- pomoc při terapii klientů občanského sdružení FOKUS
- pomoc při zajištění a pořádání letního westernového rodea, které navštívilo přes tisíc lidí



- účast na regionálních jezdeckých závodech, když za nejvýznamnější umístění v roce 2003 lze 
považovat 2x druhé místo na závodech v Sobotce a 4. místo na závodech všestrannosti v Šumperku

Ostatní zájmové spolky působící v Turnově
* Cech brusičů a rytců drahých kamenů 
* 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
* Fotoklub Safír, Dvořákova 334
* Klub filatelistů Český ráj Turnov
* Klub podnikatelů Turnovska
* Selská jízda Český ráj
* Konfederace politických vězňů
* Klub lodních modelářů Turnov
* Turnovský radioklub
* Svaz postižených civilizačními chorobami
* Městský útulek pro psy na skautském ostrově
* Modelářský klub AVIATIC CLUB
* Myslivecké sdružení Vesecko
* Myslivecké sdružení Malý Rohozec
* Myslivecké sdružení Valdštejn
* Ochrana Klokočských skal 
* Orel, tělocvičná jednota, Jiráskova ul.
* Turnovská hudební společnost

Církve v Turnově
Církev adventistů sedmého dne.
Církev československá husitská
Ochranovský sbor při českobratrské církvi evangelické - Unitas Fratrum
Římskokatolická farnost
Sbor jednoty bratrské

________________________________________________________________________________
_____
(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita některých spolků zůstává pro veřejnost stále uzavřena. Všechny 
spolky byly se žádostí o informace ze své činnosti pro potřeby kroniky města nedávno 
znovuobeslány, odezva však byla minimální. A není-li zájem, může kronikář klečet na kolenou, ale 
to je bohužel vše, co s tím může dělat…)



Zdravotnictví, sociální péče

Kalendárium

* V Turnově nefungovala na počátku roku 2003 stomatologická pohotovost, když do této doby se 
postupně místní zubaři každý víkend a svátky střídali. Nově na území semilského okresu 
stomatologické pohotovosti (mimo Turnova) fungují ve dnech pracovního klidu od 8 do 12 hodin 
dopoledne na různých místech regionu - od Jilemnice po Harrachov.

* Turnovské dny zdraví uspořádala ve dnech 25. a 26. března od 9 do 16 hodin střední zdravotnická 
škola ve spolupráci s Městskou nemocnicí. Občanům byly nabídnuty v rámci zdravotní prevence 
tyto služby: měření krevního tlaku, odběry glykémie, základy I. pomoci, kosmetická poradna, 
prevence obezity, samovyšetření prsu, poradny pro diabetiky, astmatiky, RHB cvičení jako prevence 
bolestí zad a močové inkontinence.

* Sympatická oslava se uskutečnila ve středu 30. dubna v Domově důchodců Pohoda v ulici 28. 
října. Díky pochopení zdejších firem a podnikatelů tu bylo slavnostně předáno nové dodávkové 
auto do užívání dětskému stacionáři, Fokusu a také obyvatelům domova důchodců.

* V souvislosti s rušením okresních úřadů v závěru roku 2002 došlo mj. ke změnám kolem 
zdravotní pomoci občanům. V prvé řadě termín "Lékařská služba první pomoci" (LSPP) zmizel a 
nahradil ho výraz "Akutní ambulantní péče". Charakter poskytované služby se ale příliš nezměnil. 
Tato služba je jakýsi předstupeň nemocniční péče a je určena zejména pro případy akutní potřeby 
lékařského ošetření tam, kde se nejedná o bezprostřední ohrožení života. Jedná se o ambulantní 
službu, která ale není určena jako návštěvní. Problémy s financováním vyřešilo svým usnesením z 
konce dubna zastupitelstvo Libereckého kraje, když rozhodlo, že akutní zdravotní péči bude 
zajišťovat pro spád katastrálního území příslušného pověřeného města příslušná nemocnice. Podle 
počtu obyvatel bude provedena úhrada za tyto služby, a to částkou 60 Kč na osobu ročně. Peníze 
určené pro bývalý semilský okres se tak dělí na tři částky, které obdrží nemocnice v Turnově, 
Jilemnici a Semilech. 
Smlouva mezi Libereckým krajem a Městskou nemocnicí Turnov o poskytování akutní ambulantní 
péče byla podepsána s účinností od 1. května 2003. Podle této smlouvy se Městská nemocnice 
Turnov zavazuje poskytovat akutní zdravotní péči v pracovních dnech od 17 do 22 hodin, v sobotu, 
neděli a o svátcích v době od 08 do 22 hodin. 

* Měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska informoval o nálezu Finančního úřadu, který zkoumal využití 
zhruba 80 milionové dotace na stavbu Domova důchodců v Turnově, ulici 28. října. Kauza byla 
docela slušně zmedializována celostátními a regionálními sdělovacími prostředky, někteří obyvatelé 
domova možná dostali strach, že se domov bude zavírat, protože město prý bude muset celou dotaci 
vrátit. 
Jak Hlasy zjistily u místostarosty Jaromíra Pekaře, hlavní výtky nálezu Finančního úřadu spočívaly 
v terminologii (kolaudace, resp. datum předání stavby). Město, za spolupráce s daňovými poradci a 
právníky, zpracovalo a v termínu odeslalo odpověď, kde je každý z bodů nálezu patřičně vysvětlen 
a rozporován. A co je důležité, stanovisko města podpořil také poskytovatel státní dotace - 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Finančnímu úřadu nezbude než vyjádření města přijmout 
nebo dát celou záležitost k soudu.

* Od 1. července byla zhruba po půl roce obnovena činnost stomatologických pohotovostí. Zubní 
lékaři budou sloužit jako dřív ve svých ordinacích o víkendech a svátcích v době od 7.30 do 11.30 
hod. Bude-li pacient chtít zjistit, který lékař má v Turnově zrovna službu, zavolá na tel. č. 481 446 
111 - vrátnice v nemocnici, kde mu ochotně poradí. Po jednáních s krajem, která dopadla 



neúspěšně, bude na tuto pro občany důležitou službu doplácet Město Turnov ze svého rozpočtu 
částkou zhruba 70 tisíc Kč ročně.

* 28. srpna 2003, v den prvního výročí otevření zdejšího domova důchodců, zorganizovaly 
Zdravotně sociální služby Turnov v DD Pohoda v ulici 28. října Den otevřených dveří pro všechny 
zájemce (organizované prohlídky byly v 8, 10 a 13 hodin). Den otevřených dveří se konal též v 
pečovatelském domě na Výšince a v penzionu v kasárnách, Žižkově ulici.

* Skromná oslava, na kterou byli pozváni pracovníci stavební firmy, novináři a zastupitelé, se 
uskutečnila u příležitosti otevření nově zrekonstruovaných prostor v Městské nemocnici v pátek 5. 
září. Během léta bylo kompletně zrekonstruováno patro chirurgického oddělení, kde jsou kompletně 
všechny nové rozvody, sociální zařízení a vybavení pokojů. Také sesterna dostala úplně novou 
podobu, když už nejde o samostatnou místnost, ale o otevřené pracoviště, kde sestry budou skoro 
jako recepční v hotelu. Nejzajímavější změny jsou ale asi v prostorách porodnice. Zde nezůstal 
skoro "kámen na kameni", protože kromě lůžkové části a sociálního zázemí byly podle nové 
filozofie pojaty vlastní dva porodní sály. Rodička se tak během porodních dob již napříště nebude 
stěhovat, ale celou radostnou událost, spojenou s narozením dítěte, prožije v jedněch prostorách, 
kde kromě lékařského vybavení nechybí ani příjemné zázemí pro budoucí matku a jejího partnera, 
jehož přítomnost při porodu je dnes samozřejmostí. Právě dva špičkově vybavené porodní sály 
budou patrně v nejbližší době chloubou naší nemocnice. Letní rekonstrukce přišla zhruba na šest 
milionů korun, jeden milion byl z rozpočtu nemocnice, zbytek je z rozpočtu města.
Na závěr setkání byla přítomným představena studie rozvoje turnovské nemocnice 21. století. Tento 
ještě čerstvý dokument (dokončen byl firmou Helika Praha na začátku září) se zabývá budoucími 
potřebami a vizemi v horizontu následujících 50 let. Není mnoho takových studií v našem městě, 
které by řešily koncepčně dané odvětví s jasnou představou a cílovým stavem. Co zatím 
samozřejmě chybí, jsou peníze, ale zato nechybí jasné definování, co s nimi, když jednou budou. 
Kromě dokončení opravy staré budovy je ve studii zahrnuta také dostavba celého areálu, když by 
měla vzniknout ještě jedna budova mezi dnešním interním pavilonem a dětským oddělením, která 
by celý komplex nemocnice uzavřela. O případné investici v řádu stamilionů bude v budoucnu 
rozhodovat stát, resp. kraj, protože její výše je už na možnostmi města i nemocnice samé. Z nových 
oddělení zaujme především tzv. jednotka jednodenní chirurgie, kdy pacient, který bude bez 
komplikací, v podstatě odejde domů ještě týž den, co byl operován. To je právě celosvětový trend, 
kdy se doba pobytu v nemocnici zkracuje na minimum. 
"Máme skoro 90 procentní obložnost lůžek, což je nejvíc v celém kraji, máme nejkratší ošetřovací 
dobu v kraji, což jsou ukazatele, které svědčí o efektivitě zdravotnického zařízení," řekl MUDr. 
Martin Hrubý, náměstek ředitele, na dotaz měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska, zda může 
turnovskou nemocnici ohrozit zpracovávaná koncepce zdravotnických zařízení Libereckého kraje. 
"Snad nikdo nemocnici, která absolutně nemá nouzi o pacienty, rušit nebude. A náš nejbližší cíl? 
Dostat do Turnova computerovou tomografii, tedy lidově řečené cétéčko. Na toto specializované 
vyšetření musí zatím pacienti od nás dojíždět do Jičína, Liberce nebo Jablonce. Chceme se pokusit 
v dohledné době tento unikátní přístroj do naší nemocnice získat. Nejdřív ale musí být krajská 
koncepce hotova a schválena, dřív nám nákup nepovolí," dodal MUDr. Hrubý. 

* Od září opět na území našeho města pracuje známá organizace ADRA. Každé úterý v době od 14 
do 17 hodin mohou občané do budovy ve Skálově ulici (vzadu mezi základní školou a domovem 
mládeže) přinášet zánovní oblečení, přikrývky, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, školní potřeby, 
hračky, málo nošenou obuv, prací a čistící prostředky. Nepřijímají se staré chladničky a sporáky, 
obnošená obuv, starý nábytek, matrace ad. Vše by mělo být v dobrém stavu a vyčištěné. 
Humanitární organizace potom vybrané věci dopraví do svozového střediska v Broumově a odtud 
již putují zásilky do postižených míst celého světa.
ADRA je mezinárodní organizace, působící ve 120 zemích celého světa, v České republice funguje 
od roku 1992. Založena byla před 40 lety v USA v rámci Církve adventistů sedmého dne. Do 



loňského podzimu sběrové místo v našem městě fungovalo v budově tzv. štábu v kasárnách, po jeho 
odprodeji se dlouho hledaly náhradní prostory. Ty se našly až nyní ve výše zmíněném nevyužitém 
objektu, který patří městu. To se i finančně podílelo na zprovoznění sběrného místa.

* Novým opatřením krajského úřadu končí od ledna 2004 s pohotovostní službou o svátcích a v 
noci další lékárny (v našem okrese fungovala v Semilech) a napříště už bude pro obyvatele celého 
kraje k dispozici jen jedna jediná v okolí liberecké nemocnice (budou se střídat). Kraj šetří a na 
provoz dalších již doplácet nebude. 

* Stomatologická pohotovostní služba byla na konci roku 2003 poskytována na území našeho kraje 
na šesti místech: v Krajské nemocnici Liberec, v Nemocnici v Jablonci nad Nisou a v soukromých 
ordinacích stomatologů v okresech Česká Lípa a Semily (Semily, Lomnice, Jilemnice a Turnov). 
"Jelikož mají soukromí stomatologové v okrese Semily rozdílné ordinační hodiny i smluvní 
zajištění, dojde ke sloučení ordinačních hodin a ke vzniku smluvního vztahu s Libereckým krajem. 
Od ledna do dubna bude pohotovost zajišťovat oblast Semily, od května do srpna oblast Jilemnice, 
od září do prosince oblast Turnov, a to vždy od 8 do 12 hodin o víkendu a ve státní svátky." Tak zní 
rozhodnutí rady. Zubní pohotovost v Jablonci bude bez náhrady zrušena (do Liberce je to blízko). 
Rozhodnutí rady kraje je jedna věc, situace v Turnově ale může být jiná… Už na počátku roku 2003 
byly se zajištěním zubní pohotovosti o víkendech v našem městě pořádné zmatky. Jednu dobu 
museli dokonce Turnovští v akutních případech cestovat do Liberce nebo Jablonce a tam trnout, 
jestli je vezmou. Až po několika měsících se podařilo služby obnovit (s přispěním městského úřadu, 
který částečně financuje ztrátovost), když se jednotliví stomatologové ve městě střídají a k dispozici 
jsou pacientům dle stanoveného rozpisu. Kdo zrovna slouží, sdělí občanům na vrátnici v nemocnici 
(t. 481 446 111). Nyní tedy má být všechno jinak a Turnováci mají zase jezdit v sobotu a neděli 
třeba do Jilemnice, protože kraj rozhodl jak rozhodl?
Podle posledních zpráv to na konci roku vypadalo, že se zubaři v našem okrese nedohodli. 
Jilemničtí a Semilští se sice budou střídat, v Turnově ale stomatologické pohotovosti mají fungovat 
jako dosud, tedy o víkendech a svátcích od 8 do 12 hod. v jedné z turnovských ordinací. Na provoz 
bude přispívat turnovská radnice.

* Až padesát dětských oddělení v zemi má být podle ministryně zdravotnictví zrušeno. V Česku je 
to celkem 1 639 dětských lůžek, v Libereckém kraji 39 lůžek a konkrétně se hovoří o zrušení 
dětského oddělení v Jablonci nad Nisou. Státnímu rozpočtu má toto opatření do roku 2006 přinést 
úsporu ve výši téměř jedné miliardy korun. "Dětských lůžek je nadbytek, porodnost klesá," zní 
oficiální zdůvodnění. A jaká je situace v Turnově? Dětské oddělení zatím ohroženo není, byť i tady 
se projevují naplno problémy současného zdravotnictví.
V Libereckém kraji je celkem 9 nemocnic. Prakticky všechny mají potíže s platbami od zdravotních 
pojišťoven za předem smluvené výkony. A protože většina nemocnic je městských nebo privátních, 
dostávají se do opravdových potíží. Turnovská nemocnice si na podzim 2003 musela vzít 
překlenovací úvěr, aby vůbec mohla dát zaměstnancům výplatu, už dnes se spekuluje o tom, že 
město, jako zřizovatel nemocnice, bude muset provoz každoročně dotovat. Jak řekl starosta Hejduk 
na prosincové tiskové konferenci města, dostává nemocnice každoročně zhruba pět až sedm milionů 
na investice, v příštích letech tato částka půjde spíš na náklady na provoz, když zatím není jasné, jak 
se ke zdravotnictví vlastně zachová stát. Může se docela dobře stát, že město bude muset své 
nemocnici dávat ročně deset i víc milionů korun, aby její provoz udrželo na stávající úrovni. 
Přitom, nebýt výše zmíněných problémů, které díky bezkoncepčnosti řízení zdravotnictví v zemi 
zažívají prakticky všechna podobná zařízení v republice, hospodařila turnovská nemocnice beze 
ztrát. Pravda, stát na sklonku roku poskytl peníze na oddlužení části nemocnic, městských se to ale 
netýká. Přitom Liberecký kraj dostal na oddlužení celkem 230 milionů korun, peníze dostanou ale 
jen nemocnice v Jablonci, Liberci a České Lípě.
Nemocnice v Libereckém kraji:
Nemocnice krajské - Česká Lípa, Liberec.



Nemocnice městské - Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Turnov, Semily, Vysoké nad Jizerou.
Nemocnice privátní - Frýdlant v Čechách, Tanvald.

* MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV
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 335, z toho je lékařů 44.
V roce 2003 provozovala MN Turnov lůžkovou část s  celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 
lůžek LDN - následné péče.
Vedoucí pracovníci  Městské nemocnice Turnov (stav k 31. 12. 2003):
ŘEDITEL - Ing. T. Sláma
NÁMĚSTEK  LPP - MUDr. M. Hrubý
SPRÁVCE - M. Sedlák
HLAVNÍ  SESTRA - E. Chaloupková
VEDOUCÍ  ADMINISTRATIVY - Ing. M. Dobešová  
Primáři a vrchní sestry oddělení:
INTERNÍ - MUDr. J. Tomášek, M. Valkounová
CHIRURGICKÉ - MUDr. D. Berndt, J. Millerová
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ - MUDr. A. Mikl, J. Nečasová
ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ - MUDr. J. Patka, M. Nováková
DĚTSKÉ - MUDr. J. Frömel, J. Černá                    
REHABILITAČNÍ - MUDr. J. Kolombová, L. Loumová
RDG - MUDr. Z. Marková, I. Vavříková
PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ - MUDr. J. Tichý, Z. Syrová
KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE - RNDr. P. Brzák, Z. Drobníková
NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE - MUDr. D. Pospíšil, J. Millerová
DOMÁCÍ PÉČE - J. Mužíčková
(Zdroj: výroční zpráva organizace)

* 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. 
Dům s pečovatelskou službou, Granátová 1897.
Terénní pečovatelská služba, 28. října 812.
Klub důchodců, Žižkova 2047
Domov důchodců Pohoda, 28. října 812.
***
Rok 2003 již nebyl rokem  tak  výrazných viditelných změn jako rok předcházející, kdy byl 
dostavěn a  otevřen nový Domov důchodců Pohoda. O to více se organizace zaměřila na zkvalitnění 
přístupu ke  klientům i zkvalitnění  služby. V Domově důchodců Pohoda byly sledovány a průběžně 
odstraňovány      některé stavební nedostatky. K těm nejzávažnějším patří vlhkost v suterénu 
budovy "C" a najití vhodné  technologie na opravu balkonu ve 3. patře. V zahradě Domova Pohoda 
byly zhotoveny chodníčky se zámkovou  dlažbou a odpočívadla s lavičkami z příspěvku Města 



Turnov a sponzorského daru ve výši  2 tisíce eur, který přivezli holandští cyklisté. Balkony byly 
vybaveny venkovními židlemi a slunečníky. Ve vnitřním vybavení domova byla realizována z 
dotačního příspěvku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR II. etapa výměny tísňové signalizace 
za komunikační jednotky, pomocí nichž obyvatelé mohou navázat  kontakt přímo z lůžka s 
pečujícím personálem. V květnu byla instalována druhá zvedací vana, komunikační a docházkový 
systém. Z nadačního příspěvku Nadace Euronisa byly zakoupeny závěsy na dvoulůžkové    pokoje, 
čímž se zvýšilo soukromí obyvatel. 
V Domě penzionu pro důchodce byla dokončena výměna stoupaček v budově "C" a oprava balkonu 
budovy "D".
V domě s pečovatelskou službou na Výšince byl opraven balkon v 7. patře, který byl v havarijním 
stavu, byla provedena výměna vchodových dveří. Při terénní pečovatelské službě byla zřízena za 
finančního příspěvku sociálního odboru Libereckého kraje půjčovna rehabilitačních a zdravotních 
pomůcek, jejíž provoz  byl zahájen v červenci 2003. V  druhém pololetí byla dle potřeb klientů 
rozšířena i do podvečerních hodin. V prosinci organizace obdržela i dotaci MPSV na dofinancování 
nutných výdajů terénní pečovatelské služby ve výši 300 tisíc Kč.
V personální oblasti nastaly změny ve funkci vedoucí domu s pečovatelskou službou. Od  ledna se 
stala vedoucí DPS paní Jana Jiřenová. V Domově Pohoda byla realizována organizační změna, kdy 
byly  sloučeny funkce údržbáře a správce majetku do jednoho pracovního místa.
(Zdroj: výroční zpráva organizace)

* DĚTSKÉ CENTRUM A POMOCNÁ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉM CENTRU, TURNOV, 
KOSMONAUTŮ 1641
Dětské centrum:
ředitelka: Marie Macháčková
Pomocná škola při DC:
ředitelka: Věra Bečková
Personální obsazení: 5 dětských sester, 2 rehabilitační sestry, 4 lékaři na částečný úvazek, 2 
pomocnice, 
8 pedagogických pracovníků, 1 pomocnice.
OBĚ ZAŘÍZENÍ VELICE ÚZCE SPOLUPRACUJÍ.
Dětské centrum navštěvují zdravotně hendikepované děti ve věku 2 - 16 let z celého Turnovska. 
Dětské centrum a pomocná škola při DC jim poskytuje komplexní péči včetně vzdělávacích a 
rehabilitačních programů pro různé druhy postižení.
Celková kapacita obou zařízení je 36 dětí - 2 třídy speciální mateřské školy a speciální škola pro 
děti s diagnosou autismus a pro děti s více vadami. Provozní doba je pondělí - pátek: 6.30 - 16.00 
hod.
Nabídka: 
- individuální výchovná péče ve speciální škole
- individuální výchovná péče ve speciální mateřské škole
- logopedická péče
- psychologická péče
- psychiatrická péče
- neurologická péče
- pleoptická cvičení
- rehabilitace - Vojtova metoda, kondiční cvičení, masáže, canisterapie, míčkování (vířivá 
vana,masážní lůžko, laserová terapie, rotoped....)
- víkendové pobyty dětí
- návštěvy divadel, výstav, výlety
- společné akce s Podkrkonošskou společností zdravotně postižených - prázdninové pobyty u moře, 
na horách.....
- spolupráce s Nadací Mozek, s Fakultní nemocnicí Praha Motol, Foniatrickou klinikou Praha, s 
pracovištěm Alternativní komunikace Praha



- spolupráce se Speciálními pedagogickými centry
- spolupráce s občanským sdružením Fokus Turnov
- spolupráce s obdobnými zařízeními v celé republice
- odborná praxe studentů středních a vysokých škol
- spolupráce s Městem Turnov - odbor sociálních věcí

Občanská sdružení působící v sociální oblasti

* FOKUS TURNOV, ŽIŽKOVA 1276
Vedoucí zařízení: Luďka Kanclířová 
V roce 2002 se Fokus přestěhoval do nových zrekonstruovaných prostor v městském kině, 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. 
V roce 2003 se opakovaně jednalo o definitivním umístění tohoto zařízení, protože jeho další 
fungování v kině po sloučení organizací Kulturní centrum Turnov s.r.o. a Městské kino Turnov, je 
problematické. Řešením by se jevilo přemístění FOKUSu do bývalé školy v Dolánkách nebo bývalé 
plicní ambulance v Tázlerově ulici.

* 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.



Sport

Kalendárium

* Poslední lednový den roku 2003 odešla jedna z žijících legend Turnova, nestor turnovských 
sportovců, Michal Hanič. Dožil se 91 let. Pro mnohé byl vzorem, ať už přístupem ke sportu, či 
srdečnou vstřícností nebo obdivuhodnou životosprávou, která mu umožnila závodit a získávat 
medaile ještě i v době, kdy ostatní jeho vrstevníci dávno vysedávají u teplých kamen. Jako běžec-
veterán a český reprezentant projel prakticky celou západní Evropu. Startoval v Německu, Francii, 
Anglii, Řecku, Švédsku, Itálii, Turecku, Finsku, Dánsku, Belgii a Norsku. Tady, bylo to v roce 
1992, se stal ve své kategorii nejlepším na světě! A to hned ve dvou závodech - běhu na 25 a 10 
kilometrů. O rok později na mistrovství světa v Japonsku byl "jen" čtvrtý, aby na mistrovství 
Evropy, konaném v témž roce v české Úpici, opět zvítězil. Vrcholem jeho sportovní kariéry byla 
účast na dalším mistrovství světa, které se konalo v roce 1997 v Jižní Africe. Obětoval úspory, 
odešel turnovské podnikatele a ačkoli tomu skoro nikdo nevěřil, opravdu na jižní polokouli odletěl. 
Na 12. mistrovství světa atletů-veteránů v jihoafrickém Durbanu vybojoval v kategorii nad 85 let 
dvě zlaté medaile!

* Ve čtvrtek 13. února  se v sále SUPŠ konalo každoroční setkání sportovců. Proběhlo zde vyhlášení 
ankety Sportovec roku. Podle hlasování odborníků se v roce 2003 nejlepším turnovským 
sportovcem stal Jakub Oma, následovaný Alešem Drahoňovským, Janou Omovou, Radkem Loudou 
a Martinem Baierem. Nejlepší družstvo mají zdejší atleti a akcí loňského roku se stal podle 
očekávání Memoriál L. Daňka.

* V únoru poprvé zazněly informace o výstavbě nového sportoviště pod gymnáziem. Vznikne 
úpravou toho stávajícího, náklady jsou rozpočítány na osm milionů korun! Čerpány budou z 
účelové státní dotace, k dispozici zde budou celkem čtyři hřiště - jedno velké na fotbal, jedno na 
basketbal a dvě víceúčelová (tenis, volejbal ad.). Bude tu též malý vrhačský sektor a minihlediště ve 
stráni pod bazénem. V břehu od gymnázia budou nové schody, prostor bude nově upraven a 
oplocen. Počítá se s tím, že přístup na nové hřiště bude umožněn i po vyučování, o víkendech a 
prázdninách. 

* Zastupitelé města na svém březnovém zasedání roku 2003 schválili převod majetku AC Turnov na 
město. Nebyl to jednoduchý schvalovací proces, když se vzrušeně diskutovalo hlavně o tom, co je 
pro město důležitější - kultura nebo sport -, resp. jestli mají mít republikově veleúspěšní atleti lepší 
podmínky než ostatní apod. A po atletech přišli fotbalisté. I jim zajištění provozu a financí na 
činnost mírně přerostlo přes hlavu, když je navíc areál díky špatnému hospodaření minulých 
činovníků v konkurzu. O hřiště a zázemí měly zájem prvoligové kluby v okolí, nakonec však 
mužstvo Jablonce tu chce pouze trénovat a platit řádný nájem. A tak jediným zájemcem, který mohl 
chátrající areál ještě nedávno druholigového klubu zachránit, bylo Město Turnov. Pravdou je, že do 
té doby už stejně platilo většinu provozních nákladů.
Částka za převod byla ve výši rovných dvou milionů korun (pouze hlavní stadion s přilehlým 
hřištěm). Zastupitelé na svém dubnovém zasedání záměr schválili, fotbalový areál patří městu.

* Pátý ročník Memoriálu Ludvíka Daňka se uskutečnil v neděli 18. května. Program zahájil ve 12 
hod. skok o tyči žen, dálka žen a koule žen. Slavnostní zahájení mítinku proběhlo ve 14. hod. 
Hlavní memoriálová disciplína, hod diskem, byla zahájena v 15 hodin. Utkali se: pětinásobný mistr 
světa Lars Riedl, nejlepší diskař loňského roku Fazekaš, vítěz Varga, Kövagó, Libor Malina a 
Roman Šebrle. V dalších disciplínách se představily další hvězdy české atletiky - Tomáš Dvořák, 
Lída Formanová, Hamáčková, Štěpán Tesařík, Jirka Mužík, Adam Ptáček a Štěpán Janáček.
I když zhruba v polovině musel být mítink přerušen díky vytrvalému dešti, stovky diváků viděly 



kvalitní atletické výkony. Hlavní závod - hod diskem - vyhrál Maďar Fazekas výkonem 66, 52 m. 
Hlavní hvězdou mítinku byl desetibojař Roman Šebrle.

* V létě 2003 slavili turnovští basketbalisté 60. výročí svého založení. Jednak se konal další ročník 
týdenního basketbalového kempu pro kategorii minižáků. Zúčastnilo se ho, pod vedením bývalého 
reprezentanta Kamila Brabence a několika dalších současných hráčů a trenérů extraligy, 70 dětí z 
celé republiky! Vlastní oslavy výročí proběhly v sobotu 12. července. Odehrálo se finálové utkání 
dětí z kempu, před zaplněným hledištěm sportovní haly ve Skálově ulici si zahrála turnovská 
basketbalová stará garda a večer se konal v blízké sokolovně vzpomínkový večer, kterého se 
zúčastnilo přes 100 lidí.

* V sobota 12. července sloužila plocha autobusového nádraží v Turnově jako zázemí jezdcům 
Rallye Bohemia. Mezi odjezdovými stáními autobusů vyrostly desítky krytých dep pro soutěžní 
vozy s desítkami mechaniků, hostesek, obytných přívěsů a organizovaného zmatku, to vše za zvuku 
burácejících motorů. Jezdci se sem vraceli načerpat síly a opravit šrámy na vozidlech vždy po odjetí 
některé rychlostní zkoušky. Rallye Bohemia 2003 vyhrál Roman Kresta se spolujezdcem 
Tománkem na Peugeotu 206 WRC. Mnoho jezdců však soutěž nedokončilo, nedojela bohužel ani 
ryze turnovská posádka Brož - Prokorát s vozem Felicia Kit car 1400.

* Nové hřiště je od 7. října k dispozici pod gymnáziem na Výšince. Slavnostní předání tohoto hřiště 
proběhlo ve velkém stylu, konal se mj. fotbalový turnaj mezi mužstvy naší radnice a polského 
Jaworu, zúčastnila se i mužstva z gymnázia a stavební firmy, která hřiště realizovala - Stavby silnic 
a železnic Liberec (v turnaji zvítězila turnovská radnice). Hřiště přišlo na celkem 100 tisíc Kč ze 
státního rozpočtu. Na dnešní ploše jsou nové, umělé povrchy a několik samostatných sektorů - od 
hřiště na fotbálek, resp. volejbal nebo košíkovou ad. až po nové oplocení a osvětlení.

* V pátek 10. října bylo užívání předáno nové dětské hřiště. Je určeno dětem a najdete ho v sídlišti u 
nádraží na největším sídlišti v Turnově II. Ve více než osmi stovkách panelákových bytů zde žije se 
svými rodinami na 250 dětí do 15 let, jsou zde dvě mateřské školy, první stupeň školy základní a 
dětské centrum (ty naštěstí mají své zahrady).  Pro takovýto počet dětí je tu k dispozici několik 
pískovišť a kovových prolézaček, jedna malá skluzavka. Nedaleko pak nedostatečně upravená 
travnatá plocha např. pro fotbal. A tak se cílem her stává betonové dno původního bazénku, travnaté 
plochy, často poslouží stromy či keře, jejichž větve někdy tomuto způsobu využití podlehnou.
Nyní je to tedy jinak, když na velké travnaté ploše mezi paneláky, v místech, kde jen zbytky 
povrchu pod zeleným trávníkem napovídají, že zde kdysi bývalo hřiště pro míčové hry, vyrostlo 
nové herní zařízení pro děti - dřevěný "hrad" s pěti věžemi propojenými pohyblivými můstky 
umožňuje dětem provozování nejrůznějších pohybových aktivit, procvičování mrštnosti, trénování 
zdatnosti ve šplhu, na jednoduché horolezecké stěně apod. Toto dětské hřiště je nejen v Turnově, ale 
asi i v širokém okolí výjimečné svým rozsahem a vzhledem. Výjimečné je ale také tím, že se na 
jeho realizaci spojilo několik partnerů. Z rozpočtu 430 tisíc korun bylo 160 tisíc korun zajištěno 
sponzorskými dary. 

* Studie budoucí možné podoby sportoviště v Maškově zahradě byly představeny ve čtvrtek 11. 
prosince na radnici. Jde o upravené výstupy z předešlých prací, kdy se ještě projekt připravoval 
podle pokynů a přání B. J. Horáčka. Práce na nynějších úpravách byly zadány rozhodnutím rady 
města turnovskému Designu 4 a pražskému Ateliéru 4, náklady na jejich pořízení jsou těsně pod 
hranicí jednoho milionu korun. 
Zadání města bylo jasné: Snížit rozsah a plochu budoucích sportovišť, a tak například místo dvou 
ledových ploch tu bude jen jedna, hotel bude menší apod. Novinkou je také rozdělení ploch a 
investic, které budou nutné ze strany města a ploch, které budou odprodány privátním investorům 
(hotel, tenisové kurty ad.). Termín realizace sportoviště je zatím v rovině zbožných přání, přitom 
neexistenci koupaliště budeme v Turnově určitě řešit zase na jaře, až se oteplí.



Sportovní organizace

* MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV S.R.O., SKÁLOVA 72
Jednatel Jiří Vele
Hlavní předmět činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k 
regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.
Organizace vyvíjela svoji činnost v níže uvedených oblastech:
Provozování plaveckého bazénu Výšinka, provozování sokolovny a restaurace Mašov, projekt a 
realizace sportovních hřišť (u gymnázia a u TSC), převzetí atletického stadionu AC Turnov, 
Dolánky, Mondo, převzetí fotbalového areálu, kluziště - lední plocha, průzkum situace dětských 
hřišť v Turnově, aktivní spolupráce při přípravě sportovního areálu Maškovka, spolupráce s 
družebními městy Jawor a Reeuwijk.
***
Provozování plaveckého bazénu Výšinka
Rok 2003 byl ve znamení dalších úprav a oprav plaveckého bazénu. Mimo pravidelnou letní údržbu 
bylo hlavním úkolem přizpůsobení se stále náročnějším hygienickým předpisům. Výrazný posun 
nastal  v počtech návštěvníků, kteří našich služeb využili. Jednalo se převážně o pojištěnce VZP, 
kteří mají pobyt v bazénu zdarma. Bohužel zde je nutno konstatovat, že situace na plaveckém 
bazénu stále rychleji blíží ke své mezní hranici, a to i při snaze všech zainteresovaných 
zaměstnanců. Při nesporném nárůstu kvality  poskytovaných služeb a rozšíření aktivit, které za 
posledních několik let na plaveckém bazénu nastaly, je provozování zařízení na udržitelné hranici 
stále složitější. Zájem návštěvníků přesahuje v některých okamžicích kapacitu  bazénu.
Provozování sokolovny a  restaurace Mašov
Mašovská sokolovna je celoročně velmi využita. Mimo školní tělesné výchovy, která probíhá v 
sokolovně v dopoledních hodinách, jsou odpolední časy stále více využívány sportující veřejností. 
Potěšitelné je to, že cestu si do sokolovny mimo dospělých našla i mládež. Volné hodiny, které 
nejsou obsazeny členy Sokola Mašov, jsou pronajímány i skupinám z Turnova. Zvýšená poptávka 
byla zaznamenána i v zájmu o pronájem sokolovny k pořádání společenských akcí. Zejména plesů, 
schůzí a školení. O provoz a údržbu se zde stará správce na  částečný úvazek. 
Rekonstrukce celého objektu je však stále nedokončena. Pozitivní skutečností je jistě ten fakt, že 
právě v letošním roce mají být zahájeny práce na další fázi celkové přestavby a modernizace. Snad 
se tím podaří zmírnit kritiku místních obyvatel, kteří nejsou s rozestavěnou sokolovnou příliš 
spokojeni a tento etapovitý postup kritizují. 
Projekt a realizace výstavby sportovních hřišť (gymnázium a TSC u nádraží)
Školní hřiště u gymnázia - MST se podílela od zadání studií přes projekty až ke konečné fázi 
výstavby multifunkčního hřiště u gymnázia. Přes některé skeptické názory, že hřiště nebude mít své 
opodstatnění, je možno již dnes konstatovat jedno - svojí návštěvností patří mezi nejvytíženější 
venkovní sportovní zařízení v Turnově. Pozoruhodné je, že provoz zde byl i přes zimní / letos 
bohatou na sníh / sezónu.
Sportovní komplex u sportovní haly TSC - v roce 2002 se začalo se zpracováním projektů firmou 
Design 4. První etapa řešila osazení zábradlí kolem škvárového atletického stadionu a zbudování 
přístupového schodiště z Ohrazenic. Tato fáze byla  dokončena na jaře 2003. Na podzim byly 
dokončeny projekty celého areálu tak, že od letošního roku dochází k realizaci další etapy stavby. 
Celá akce je financována jak MÚ, tak i z prostředků Duhové energie.
Převzetí atletického stadionu AC Turnov
Od zimních měsíců probíhala příprava na bezplatné předání movitého i nemovitého majetku AC 
Turnov do majetku města. Tento záměr byl schválen všemi kompetentními  orgány. Od 1. 4. 2003 
začalo město spravovat převedený majetek prostřednictvím své organizace, kterou je MST. Lze 
konstatovat, že předaný stadion byl ve velmi dobrém stavu. Úkolem MST je udržet stadion ve 
stavu, který by umožnil sportovní vyžití jak vlastnímu atletickému oddílu, tak i školám. 
Každoročním vrcholem jsou nejen pro sportovce, ale i správce mezinárodní atletické závody - 



Memoriál Ludvíka Daňka. Chod stadionu a  tenisového kurtu je zajišťován dvěma pracovníky, kteří 
mají na starosti nejen provoz a údržbu, ale i zajištění školní výuky a  tréninkového procesu tím, že 
připravují sportoviště a potřebné nářadí a náčiní.
Dolánky
Pracovníci MST (správci a údržbáři z atletiky a fotbalu) mimo péče o svá hřiště sekali v celé sezoně 
trávu v areálu bývalého koupaliště v Dolánkách. Akce proběhla za dobré spolupráce s odborem 
životního prostředí MěÚ.
Mondo
S předaným stadionem přešel i přes konstatovaný velmi dobrý stav stadionu i jeden problém. Je jím 
nekvalitně položený umělý povrch, uváděný pod značkou Mondo. 
Převzetí fotbalového stadionu
Podobně jako u atletického stadionu došlo po stejných procedurách i k převzetí fotbalového 
stadionu do správy MST. Rozdíl je zde však markantní. Zatímco atletický stadion byl předán ve 
velmi dobrém stavu a provoz mohl kontinuálně pokračovat, fotbalový stadion byl předán ve velmi 
tristním stavu. Jak známo jedná se o areál, který měl svoje nejlepší léta v prvé polovině 
devadesátých let minulého století. Přesto, že se nalézá v překrásné městské lokalitě, nemůže svým 
současným stavem konkurovat ani jednomu podobnému zařízení z okolních měst, ale i vesnic. Od 
1.7. 2003, kdy začala MST o stadion pečovat, se zatím snažíme odstraňovat  nejmarkantnější 
problémy.
Kluziště - ledová plocha
V zimních měsících se zaměstnanci údržby jak z atletického, tak i fotbalového stadionu podíleli na 
výrobě mantinelů a následně i na výrobě zimního ledového kluziště. Toto bylo po dohodě s 
majitelem (TJ Turnov) umístěno do lokality házenkářského hřiště. Bohužel práce, náklady a energie 
vynaložená na celý záměr se ukázaly díky teplému počasí jako neadekvátní.
Průzkum a situace dětských hřišť v Turnově.
MST spolupracovala i v roce 2003 s odbornými komisemi a TS Turnov při výběru lokalit, kde je 
umístění dětských hřišť nejvhodnější. Jednatel se účastnil výběrových řízení na dodavatele atrakcí.
Spolupráce s družebními městy (Reeuwijk, Jawor)
Městská sportovní se již od začátku své činnosti v roce 2000 podílí na spolupráci se stejně 
zaměřenými úřady a institucemi v družebních městech. Po úspěšných akcích minulých let pořádala 
v roce 2003 fotbalová utkání mezi mládeží i dospělými občany z Jawora a Turnov. Organizačně 
zajišťovala příjezd cyklistů z Reeuwijku na turnovské trhy v květnu loňského roku.
***
Pro příští rok bude nezbytně nutné zakoupení nové výkonné sekačky, která by byla schopna sekat 
trávu na všech prostorách, které MST udržuje. V rámci efektivity práce je nutno uvažovat mimo 
běžnou údržbu i s instalací automatického zavlažování. V prvé fázi na hlavní fotbalový a atletický 
stadion.
(Zdroj: výroční zpráva organizace)

* ATLETICKÝ KLUB TURNOV
Prezident klubu Pavel Šilhán
Na jaře 2003 byl atletický areál (stadion) převeden na město. AC Turnov má zhruba 460 členů, v 
deseti družstvech startovalo v nejrůznějších soutěžích 260 atletů.
Městský stadion Ludvíka Daňka v Turnově je jediným modernizovaným specializovaným 
stadionem atletiky v ČR (bez fotbalového hřiště) s nejrychlejším světovým povrchem MONDO. I v 
roce 2003 byly ale odstraňovány známé problémy s tímto povrchem, Město Turnov dokonce 
uvažovalo o podání žaloby na obě firmy, které se na výstavbě, resp. položení Monda podílely - 
Italmec Praha a Silnice Jičín. 

* TJ TURNOV, SKÁLOVA 207
Předseda RNDr. Otto Jarolímek, vedoucí TJ Filip Stárek
Počet členů 913 v 18 oddílech (činnost ukončil oddíl cyklistiky). 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 2003 byla především realizována II. etapa rekonstrukce sokolovny Daliměřice díky dotaci 
města ve výši 1,3 milionu Kč. Nepodařilo se získat dotaci na kvalitní povrch hojně využívaného 
hřiště na malou kopanou na Daliměřicích, ve volejbalovém areálu byla v roce 2003 dodělána fasáda 
a oplocení objektu, takže areál je téměř dokončen. Dále se činovníci TJ dokázali výrazně přiblížit 
ke svému velkému snu - rekonstrukci a přístavbě haly ve Skálově ulici. Práce by měly začít v roce 
2004 na jaře.
Přehled oddílů:
Atletický akademický klub (předseda RNDr. Aleš Linka, CSc.)
Basketbal (předseda Tomáš Mareš)
Florbal (předseda Roman Bukovan)
Futsal (předseda Jindřich Vaňátko)
Házená (předseda Pavel Novotný)
Kanoistika (předseda Martin Goruk)
Malá kopaná (předseda Roman Šafář)
MTBO (předseda Eduard Folprecht)
Musher club (předseda Jan Šabaka)
Orientační běh (předseda Jakub Oma)
Rádiový orientační běh (předsedkyně MUDr. Jana Omová)
Rogaining (předseda Václav Zakouřil jun.)
Samostatný orientační klub (předseda Mgr. Václav Zakouřil)
Silový trojboj a kulturistika (předseda Ing. Jiří Richtr)
SPV Daliměřice (předseda Antonín Louda)
SPV Mašov (předseda Petr Tausig)
Volejbal (předseda Václav Svatoš)

* TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TURNOV, SKÁLOVA 540
Starosta: Milan Hejduk
Jednatel: Mirek Landyš
Znovuobnovená organizace zahájila svou činnost v roce 1990. V dnešní době má oddíly 
všestrannosti a stolního tenisu. Volně jsou připojeny a členskou základnou provázány oddíly 
turistiky.
Celkový počet členů se pohybuje okolo 700.
Organizace vlastní sokolovnu s okolními pozemky, pozemky na junáckém ostrově a rekreační areál 
Pleskoty. V sokolovně je vybavená ubytovna. Turisté vlastní chatu Bosnu v Pasekách nad Jizerou.

* TĚLOVÝCHOVNĚ SPORTOVNÍ KLUB, ALEŠOVA 1865
Předseda Jiří Vele
TSC vznikl v hale u nádraží v roce 1991. 

* SOKOL TURNOV, SKÁLOVA ULICE
Starosta Ing. Milan Hejduk
Členská základna čítá zhruba na 600 jmen! Kromě oddílu sokolské všestrannosti je tu ještě oddíl 
turistiky a oddíl stolního tenisu.

* KČT SOKOL TURNOV - ODBOR TURISTIKY
Jednatel: Ing. arch Miroslav Ulmann, kontakt: www.turistika.turnov.org.
Odbor má 326 členů, mládež tvoří 28%, dospělí 48% a senioři 24%. Pracuje tu 5 skupin mládeže, 4 
skupiny rodičů s dětmi a 3 skupiny dle věku členů. Odbor uspořádal v roce 2003 85 turistických 
akcí! Například: tři turnusy stálého tábora, čtyři putovní tábory, zájezdy do Alp a Dolomit, brigády 
na Bosně ad. Bylo též obnoveno 36 kilometrů značení turistických cest v Českém ráji.



* FOTBALOVÝ KLUB TURNOV, KOŠKOVA UL. 828
Klub byl založen v roce 1999 (navazuje na tradici fotbalu v našem městě od roku 1902).
Kopanou v jednotlivých družstvech (od dětí po dospělé) hraje víc než stovka hráčů. Předsedou FK 
je Ing. Knížek.

* TENISOVÝ KLUB, AREÁL V KOŠKOVĚ ULICI
Předseda Martin Junek
Klub má necelých 150 členů.

________________________________________________________________________________
_____
(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita většiny sportovních spolků zůstává pro veřejnost stále uzavřena. 
Všechny spolky byly se žádostí o informace ze své činnosti pro potřeby kroniky města nedávno 
znovuobeslány, odezva však byla minimální. A není-li zájem, může kronikář klečet na kolenou, ale 
to je bohužel vše, co s tím může dělat…)



Ostatní důležité organizace působící v roce 2003 v Turnově

* SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Provoz Turnov, Kotlerovo nábřeží 1379, Tel.: 481 322 141
K 31. prosinci 2003 byla výmazem jména z obchodního rejstříku ukončena fúze akciové společnosti 
VAK Turnov se svým stoprocentním vlastníkem akciovou společností Severočeské vodovody a 
kanalizace se sídlem v Teplicích. Skončila tak téměř desetiletá etapa samostatné společnosti, když 
už více než polovinu této doby byla mateřskou firmou vedena. Pro spotřebitele ani pro vlastníky 
vodohospodářského majetku (tj. obce, města resp. jejich svazky) to nebyla významná změna: v sídle 
na Kotlerově nábřeží v Turnově bude provozní středisko se zákaznickým centrem, kde je možno 
vyřídit běžné provozní problémy, žádosti o zřízení přípojky atd.
Nejdůležitější principy při poskytování služeb při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, 
které se ve většině řídí zákonem o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.:
* Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou ve vlastnictví obcí, měst nebo jejich svazků, 
popřípadě vodohospodářských společností, které na základě smluvního vztahu provozují odborné 
vodohospodářské společnosti, jež jsou k tomu oprávněny.
* Vodovodní nebo kanalizační přípojky jsou vlastnictvím majitelů připojených nemovitostí, kromě 
vodoměru. Uliční uzávěr je součástí veřejného vodovodu.
* Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce pitné vody 
nebo o odvádění odpadních vod s odběratelem.
* Cena za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním (tj. vodné) je cenou regulovanou, na 
což prostřednictvím svých úřadů dohlíží stát. V praxi to znamená, že provozovatel může do ceny 
uplatnit jen ekonomicky oprávněné náklady, výhradně spojené s provozem a údržbou vodovodů, 
kanalizací a k nim příslušných zařízení (např. čerpací stanice, vodojemy, čistírny odpadních vod 
apod.).
* Návrh kalkulace cen vodného a stočného předkládá k odsouhlasení majiteli vodohospodářského 
majetku (VHS Turnov, Svazek Semily apod.) smluvní provozovatel (nyní SčVK), majitel novou 
cenu zveřejňuje.
Na závěr uvádíme kontaktní údaje:
Sídlo závodu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Distribuční závod Liberec, Sladovnická 
1082, 463 11 Liberec 30, Tel.: 482 416 707, 482 416 777,  Fax: 482 416 710.
Sídlo provozu: Provoz Turnov, Kotlerovo nábřeží 1379, 511 01 Turnov, Tel.: 481 322 141, Fax : 
481 324 471, úřední hodiny: Po 7 - 10 a 11 - 16 hod., st 7 - 10 a 11 - 17 hod., pá 7 - 10 a 11 - 13 
hod. V ostatní dny po telefonické dohodě (e-mail: vakturnov@iol.cz).

* TECHNICKÉ SLUŽBY TURNOV S.R.O., SOBOTECKÁ 2055
Jednatel společnosti a výkonný ředitel: Libor Preisler
tel. 481 321 030
Společnost vznikla transformací městské rozpočtové organizace Technické služby města Turnova 
ke dni 1. ledna 1997. Jediným společníkem (majitelem) je Město Turnov.
Areál technických služeb vybudovalo Město Turnov nákladem 26 760 000 Kč a společnost je zde v 
nájmu, ostatní movitý majetek (vozidla, vybavení apod.) je majetkem společnosti.
Společnost zajišťuje pro Město Turnov a jeho občany:
- svoz a likvidaci komunálního odpadu
- provoz sběrného dvora
- překladiště a úpravu stavebního odpadu, zpracování bioodpadu
- opravy a údržbu veřejného osvětlení (1770 světel. zdrojů)
- opravy a údržbu místních komunikací a chodníků, včetně úklidu a zimní údržby, v celkové délce 
80 km
- správu hřbitovů



- provoz veřejných WC
- výlep plakátů
Nejvíce vyhledávanou službou je provoz sběrných dvorů.
Místní občané sem mohou zdarma ukládat následující druhy odpadů: objemný odpad, který nelze 
uložit do popelnic, železo, stavební suť, papír, plastové obaly, sklo, pneumatiky, textil, dřevo, staré 
televizory, ledničky, sporáky, zářivky, výbojky, vyjetý olej, autobaterie, nádoby od olejů, lepenku, 
eternit, bioodpad, znečištěný textil a piliny od olejů, fridexu, brzdovou kapalinu, staré nátěrové 
hmoty a ředidla.

Provozní doba sběrných dvorů

Sobotecká ul. v areálu TST s.r.o.
březen-říjen
po, st, pá     13.00 - 17.00
so       8.00 - 12.00

listopad-únor
po, st, pá     13.00 - 16.00
so      8.00 - 12.00

Pacltova ul, v Turnově II.
březen-říjen
út, čt     13.00 - 17.00
so       8.00 - 12.00

listopad-únor
út, čt     13.00 - 16.00
so       8.00 - 12.00

Vesecko
březen-říjen
po - pá     8.00 - 17.00
so     8.00 - 12.00     

listopad-únor
po - pá     8.00 - 16.00
so     8.00 - 12.00     

* VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 287, PO BOX 49
Výkonný ředitel Marcela Čejková
tel. 481 313 481, e-mail: vhs@turnov-net.cz
VHS je dobrovolný svazek obcí, založený na základě zákona o obcích. 
Členské obce: 
Město Turnov - zastoupené starostou města Ing. Milanem Hejdukem
Obec Ohrazenice - zastoupené starostou obce Ing. Josefem Bečkou 
Obec Přepeře - zastoupené starostou obce Ing. Luďkem Sajdlem
Obec Rakousy - zastoupené starostou obce Ing. Karlem Guznarem
Obec Troskovice - zastoupené starostou obce Ing. Václavem Martínkem 
Obec Kacanovy - zastoupené starostou obce Oldřichem Loutchanem
Obec Olešnice - zastoupené starostou obce Františkem Hübnerem 
Obec Vyskeř - zastoupené starostou obce Luďkem Láskou



Obec Malá Skála - zastoupené starostou obce Ing. Jiřím Nejedlem 
VHS Turnov bylo založeno v r. 1995 za účelem převzetí privatizovaného majetku tehdejšího 
státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov a za účelem zajištění provozování a rozvoje 
vodohospodářské infrastruktury. 
Provozování vodohospodářského majetku pro VHS Turnov nyní smluvně zajišťuje SčVK Teplice, 
a.s. závod Liberec, provoz Turnov se sídlem na Kotlerově nábřeží. 
Rozvoj vodohospodářské infrastruktury si zajišťuje VHS Turnov po dohodě s provozovatelem a 
členskými obcemi ve vlastní režii. 
Příjmy VHS Turnov jsou tvořeny částí vybraných tržeb na vodném a stočném ( 35% vybraných 
tržeb ), investičními dotacemi od členských obcí a státu ( MZe ČR, SFŽP ČR ).
VHS Turnov je v zastoupení všech členských obcí řízeno radou sdružení a činnost svazku je 
kontrolována ( mimo státní instituce ) dozorčí radou. 
Za poměrně krátkou dobu svého působení VHS Turnov zrealizovalo řadu náročných a potřebných 
investic. Z nejdůležitějších je to výstavba vodovodu včetně dvou zděných budov na Malém 
Rohozci, vodovod na Kadeřavci, na Výšince, v Nudvojovicích, v Rakousích,… v Dolánkách 
( hlavní zdroj vody ), kanalizace na Károvsku, rekonstrukce kanalizace ke smuteční síni, 
znovustanovení dvou nejdůležitějších ochranných pásem pitné vody ( Dolánky, Nudvojovice ), za 
přispění obyvatel a firem se financují drobné akce prodloužení řádů z důvodu výstavby nových 
objektů.
Největší investicí byla rekonstrukce čističky odpadních vod Turnov, která probíhala po dobu tří let 
za současného provozu ČOV nákladem 92 mil. Kč. Projekčně se chystá odkanalizování Malého a 
Hrubého Rohozce a další menší akce. Realizačně se chystá odkanalizování lokalit Mašova, Pelešan 
a Přepeř. Investice budou zahájeny po získání prostředků z dotačních titulů.
Od roku 1996 bylo do vodohospodářské infrastruktury ve správě VHS Turnov investováno téměř 
200 mil. Kč.

* MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ TURNOV S.R.O., KOSMONAUTŮ 1599
Jednatel společnosti: Ing. Vladimír Konopka
tel. 481 319 811, e-mail: teplo@mtturnov.cz
MTT, s.r.o. byla založena koncem roku 1996 a od 1. ledna 1997 převzala do nájmu a začala 
provozovat tepelné zdroje, venkovní rozvody tepla a směšovací stanice v objektech, které jsou ve 
vlastnictví Města Turnov. Společnost je plně vlastnictvím Města Turnov. MTT s.r.o. zaměstnává 31 
pracovníků.
Společnost je držitelem autorizací na: výrobu tepla, rozvod tepla, výrobu el. energie.
Rekonstrukce technologických celků, která započala v r. 1992 a v podstatě pokračuje dodnes, si 
vyžádala prostředky ve výši cca 125 mil. Kč. Zároveň umožnila snížit původní počet zaměstnanců 
na polovinu. Hodnota majetku pronajatého od Města přesahuje 150 mil. Kč.
Ročně je do napojených objektů dodáno (podle průběhu venkovních teplot v topném období) 
100.000 - 125.000 GJ tepelné energie a do energetické sítě VČE dodáno cca 2.750.000 kWh 
elektrické energie. K výrobě se spotřebuje 4.125.000 m3 zemního plynu.
Společnost zajišťuje dodávky tepla pro lokality v Turnově. Tržby MTT za teplo, el. energii a externí 
práce dosahují cca 41 mil. Kč/rok. 

* SPRÁVA CHKO ČESKÝ RÁJ, ANTONÍNA DVOŘÁKA 294
tel. 481 322 292, www.schkocr.cz, e-mail: ceskyraj@schkocr.cz
Vedoucí Správy CHKO: RNDr. Lenka Šoltysová
Správa CHKO Český ráj je organizační složkou státu s výkonem státní správy na území CHKO 
Český ráj. (Správa CHKO Český ráj je jednou z 23 správ CHKO v rámci Správy chráněných 
krajinných oblastí České republiky se sídlem v Praze.)
Hlavní oblasti činnosti:
- ochrana přírody



- odborná organizace ochrany přírody
- údržba krajiny, zlepšování stavů lesa, protierozní opatření, informační
systémy apod.
- využívá informační sezonní střediska se standardním technickým vybavením určená k 
přednáškám, besedám a výstavám (terénní stanice na Bukovině u arboreta na Hrubé Skále - 
současně v rekonstrukci a terénní stanice na Věžáku)
- přednáškový sál v budově sídla

Další významné turnovské firmy

AUDITEX, s.r.o., Koňský trh 615, t. 481 324 674, e-mail: auditex@iol.cz
Crytur, s.r.o., Palackého 175, t. 481 319 511, www.crytur.cz, info@crytur.cz
Design Turnov, s.r.o. , Trávnice 902, t. 481311 266, www.design4.cz, design4@iol.cz
Dias Turnov, s.r.o., Přepeřská 1302, t. 481 354 111, www.diasturnov.cz, diasturnov@iol.cz
Dioptra, a.s. Turnov, Sobotecká 1660, t. 481 358 111, www.volny.cz/dioptra, dioptra@volny.cz
Energo-ekoprojekt Turnov, s.r.o., 5. května 1997, t. 481 319 000, www.eet.cz
Granát Turnov, d.u.v., Výšinka 1409, t. 481 357 111, www.granat-cz.com
KAMAX, s.r.o., Nudvojovická 1474, t. 481 353 111, www.kamax.cz
Ontex CZ, s.r.o., Vesecko 491, t. 481 319 600, www.ontex.cz
POLPUR, s.r.o., Kudrnáčova 1287, t. 481 311 581, www.polpur.cz
Preciosa, a.s. - závod 4, Přepeřská 1447, t. 481 362 111, www.preciosa.cz
Profes Projekt, s.r.o., Vejrichova 271, 481 319 831, www.profesprojekt.cz
Sekoprojekt - Ing. Sekanina, Čechova 1271, t. 481 321 081, www.sekoprojekt.cz
Sklostroj, s.r.o., Přepeřská 210, t. 481 350 111, www.sklostroj.cz
Šroubárna Turnov, a.s., Bezručova 788, t. 481 355 111, www.sroubtu.cz
Tiskárna Unipress, s.r.o., Svododova 1431, t. 481 319 411, www.unipress.cz
VYVA PLAST, s.r.o., Sobotecká 836, t. 481 321 258, www.vyvaplast.cz

________________________________________________________________________________
_____
(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita většiny firem zůstává pro veřejnost stále uzavřena. Všechny 
významné firmy a organizace byly se žádostí o informace ze své činnosti pro potřeby kroniky města 
nedávno znovuobeslány, odezva však byla minimální. A není-li zájem, může kronikář klečet na 
kolenou, ale to je bohužel vše, co s tím může dělat…)



O čem se také mluvilo v roce 2003
Návrh trasy rychlostní komunikace R35 z Ohrazenic přes Turnov do Úlibic na Jičínsku

JEDNOZNAČNĚ NEJDISKUTOVANĚJŠÍ TÉMA ROKU 2003 NA TURNOVSKU!
Téma poprvé otevřel měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska na podzim roku 2002. Od té doby se téma 
probírá na stránkách všech sdělovacích prostředků v regionu, i celostátních. Téma je důležité též 
pro jinak "neangažované" občany, které opravdu vytáhlo z apatie k veřejnému dění, když spousta z 
nich se svými názory zapojila do diskuse.
Žijeme v krásné krajině, kde na několika málo kilometrech čtverečních jsou soustředěny krásy 
světa, za kterými jinak musíte desítky kilometrů daleko. A teď se budeme muset vyrovnat tím, že 
někde pod Troskami povede čtyřproudá dálnice. Máme se chovat pragmaticky, protože všichni 
víme, že počet automobilů stoupá a navíc je tu zájem bohaté Evropy, kde hledají náhradní cestu 
sever-jih právě přes naše území a tudíž se možná budou podílet na financování a stavbu urychlí 
(optimisté hovoří o výstavbě v horizontu pěti až deseti let, realisté spíš říkají cosi o rozmezí deseti 
až dvaceti let), což by mohlo být ekonomickým přínosem pro celý region? Nebo se spíš máme 
snažit, aby záměr vybudovat dálnici napříč Českým rájem byl posunut o pár kilometrů dál a 
čtyřpruh vedl z Turnova do Jičína oklikou přes Kněžmost a Sobotku? Co je víc? Ekonomika nebo 
ochrana přírody a estetika krajiny? 

POKUSME SE ZAZNAMENAT HLAVNÍ UDÁLOSTI TÉTO KAUZY V ROCE 2003:

* Na konci roku 2002 odeslaly obce v našem regionu, kterými by měla nová silnice R35 procházet, 
své stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí možné stavby Ministerstvu životního 
prostředí v Praze (MŽP). V polovině ledna 2003 redakce Hlasů kontaktovala pracovníka 
ministerstva Ing. Pavla Vargu, který má celou záležitost na starosti. Ten probíhající posuzování 
vlivu stavby "Silnice R35 v úseku Ohrazenice - Sedmihorky - Jinolice" na životní prostředí (EIA) 
podle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb. potvrdil.
"Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, obdrželo řadu 
vyjádření ke zveřejněné dokumentaci EIA předmětného záměru, ze kterých je na první pohled 
patrná složitost a kontroverznost projednávaného úseku rychlostní komunikace a MŽP si tuto 
skutečnost plně uvědomuje. Proto také pověřilo RNDr. Tomáše Bajera zpracováním oponentního 
posudku," uvedl na dotaz Ing. Varga. 
(Nakonec bylo toto projednávání pozastaveno do doby přesného definování trasy.)

* Na přelomu let 2002 a 2003 byl dokončován důležitý dokument: Územní plán Libereckého kraje. 
A právě jedna z jeho kapitol bude o záměru výstavby rychlostní silnice R35 na trase Drážďany - 
Liberec - Turnov - Jičín - Vídeň. V kapitole, týkající se budoucí dálnice, budou zahrnuta všechna 
variantní řešení. K nim se bude moci ze zákona vyjádřit každý občan, resp. obec či instituce (včas 
má být sděleno, kde je dokument k nahlédnutí). Teprve na základě připomínkového řízení bude 
zpracováno souborné stanovisko a vypracován konečný návrh.

* V rámci tvorby územního plánu kraje bylo zadáno i vypracování studie tzv. jižního obchvatu 
Turnova. Jde o pět nesmírně komplikovaných kilometrů. Už jen křižovatka v Ohrazenicích - tady 
musí dojít ke kompletní přestavbě, když hlavním směrem musí být trasa Liberec - Hradec a ne 
dosavadní nelogická Praha - Turnov. Pokračujeme-li dál, vidíme další problematické místo v dosahu 
sídliště na Přepeřské a hlavně v úzkém koridoru mezi Kamaxem a dvorem v Nudvojovicích, kde 
bude silnice v zářezu klesat do údolí Jizery (varianta jižního obchvatu Nudvojovic byla podle 
hodnověrných informací již prakticky opuštěna). 
Překročíme Jizeru a dostáváme se na mimoúrovňovou křižovatku v Sobotecké ulici (v blízkosti 
dnešní ČOV a Preciosy). Další pokračování je velmi problematické, proto jsou nastíněny tři možné 
varianty průchodu údolím pod Pelešany: Buď půjde o řešení povrchové, a to po levém nebo pravém 



břehu Libuňky - obojí je náročné vzhledem k blízkosti železnice, existenci nestabilních svahů, 
úzkého údolí a zástavby rodinnými domky. Tyto problémy odbourává varianta třetí - nic 
jednoduššího než tunel. Ten by se zavrtal do stráně někde naproti dnešním stavebninám pana 
Kvapila u Libuňky a výjezd by byl pod Pelešany. Jde o nejčistější řešení vzhledem k výše 
naznačeným potížím. A navíc podle některých odborníků by tunel v tomto případě nebyl výrazně 
dražší než problematické povrchové řešení. 
I tak si výstavba tohoto pětikilometrového úseku dálnice vyžádá v hrubém odhadu a v dnešních 
cenách částku ve výši zhruba 2,5 miliardy Kč! To je odhad renomovaného odborníka Ing. Karla 
Kouta, pracovníka odboru rozvoje a územního plánování Magistrátu města Liberec, jinak též 
Turnováka, kterému leží osud jeho města na srdci. Jak také řekl, vzhledem k tomu, že jižní obchvat 
bude opravdu stavebně velmi náročný, bude třeba v případě výstavby dálnice napříč Českým rájem 
počítat s tím, že na jeho realizaci dojde až v poslední etapě výstavby! Jako dálniční přivaděč 
poslouží stávající průtah centrem Turnova. "Zdá se mi nelogické, že turnovská radnice nedávno 
uvolnila stavební uzávěru v lokalitě nad zastávkou, kde původně mělo dojít k narovnání dnešní 
výpadovky na Jičín nad benzínkou firmy Kontakt a pokračování po vrstevnici na Kyselovsko. Nyní 
se tam opravují domy a auta jezdí dál po staré silnici na Kamenec plné zatáček. Tady by Turnováci 
měli urychleně zjednat nápravu a původní záměr co nejrychleji uskutečnit," řekl pro Hlasy a ohlasy 
Turnovska Ing. Kout.

* Argumenty pro i proti:
Hlasy "pro" tvrdí, že jižní průtah (obchvat) Turnova je třeba, neboť Turnov z něj bude mít prospěch 
ve formě pracovních příležitostí a využití drobných podnikatelů při stavbě silnice, Český ráj bude 
lépe přístupný turistům a neskončí tak jako Mnichovo Hradiště, přes které dálnice nevede a nikdo se 
v něm proto nezastaví. Turnov tedy nejspíš čeká nával turistů, neboť silnice povede téměř centrem 
města! Dále zastánci průtahu tvrdí, že se výrazně ulehčí sídlišti Jana Patočky, přes které vede 
komunikace nyní, bude se moci postavit odbočka na Semily až za městem a auta nebudou jezdit 
přes turnovské náměstí. 
Odpůrci silnice jsou toho názoru, že Český ráj představuje pro turisty tak unikátní soubor přírodních 
úkazů, že do něj zavítají i bez přímé dálniční odbočky - ba naopak, město a jeho okolí budou 
vyhledávat proto, že tudy nebudou jezdit auta 130 - 150km rychlostí. A zcela nepopiratelně - 
povede-li tudy čtyřproudovka, bude ji využívat veškerá kamionová doprava ze severu i z jihu, tak 
jako ostatně všude jinde v Evropě. Svod kamionové dopravy přímo mezi dvě části CHKO se jim 
jeví jako barbarství. Na straně jedné se žádá o vstup do UNESCO, na druhé se plánuje 
čtyřproudovka. 
* Za účasti zpracovatelů návrhu rychlostní silnice se na konci ledna uskutečnila na půdě Obecního 
úřadu v Karlovicích ve čtvrtek 30. ledna 2003 schůzka zástupců dotčených obcí, CHKO a dalších 
institucí. Tady bylo konstatováno, že již nadále budeme hovořit o budoucí silnici jako o čtyřpruhu, 
když dosud zainteresovaní hovořili o dvoupruhu. Také zde došlo k posunutí dříve oznámené trasy. 
Ta už nově nevede přímo pod Valdštejnem a údolím Libuňky pod Trosky, ale za Kyselovskem při 
výjezdu z Turnova protíná lipovou alej a vrchem míjí Karlovice a po hřebeni potom pokračuje 
kolem Svatoňovic, Roudného, Štěpánovic, Blatce a u Boreckých skal se přibližuje k Rovensku. 
Tady se stáčí zpět ke Troskám a nad Ktovou se spojuje s dříve přijatou trasou. Na jednání bylo také 
konstatováno, že krajští úředníci prověří variantní řešení, tedy tzv. jižní obchvat z Ohrazenic 
odklonem na Kněžmost a Sobotku.

* Začátkem února 2003 bylo oficiálně založeno občanské sdružení "S drakem rval se Michael", 
které ihned zahájilo rozsáhlou petiční akci proti stavbě dálnice. V neděli 16. února 2003 registrovali 
iniciátoři petice proti výstavbě dálnice už celkem 550 podpisů!

* Tiskovou konferenci, kde byla připravovaná rychlostní komunikace hlavním tématem, svolal na 1. 
dubna turnovský poslanec Parlamentu ČR za US-DEU František Pelc, když přítomen byl také 
zástupce hejtmana Libereckého kraje Ing. Luděk Suchomel.



Jak na tiskovce zaznělo, přípravou mezinárodní silnice se také zabýval český parlament, resp. 
Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Ten se po seznámení s peticí 
občanů proti výstavbě původně navržené trasy dálnice Turnov - Jičín, usnesl, že: "…si je vědom 
závažnosti dané problematiky a vzhledem ke skutečnosti, že záměr v jakékoliv podobě bude ve 
výhledu realizován z centrálních veřejných prostředků, doporučuje ministru životního prostředí, 
ministru dopravy a ministru místního rozvoje zabezpečit ve spolupráci s dotčenými kraji metodicky 
srovnatelné vyhodnocení dvou základních variant koridorů, které přicházejí v úvahu: severní 
(Ohrazenice-Turnov-Libuň-Úlibice) a jižní (Ohrazenice-M. Hradiště-Sobotka-Úlibice) z hlediska 
vlivů na životní prostředí, nadregionálního dopravního významu a ekonomické náročnosti a dopadů 
na regionální rozvoj. Vyhodnocení bude sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu, veřejné 
projednání a schvalování příslušných územně plánovacích a dalších koncepčních dokumentací."
"Bylo by nezodpovědné, abychom v rámci možného zápisu skalních měst Českého ráje do seznamu 
UNESCA udělali nějaké neuvážené rozhodnutí, důležitá bude také diskuse s občany na téma, kudy 
novou silnici vést," řekl mj. Luděk Suchomel upřesnil, kdy by měl být územní plán Libereckého 
kraje hotov. Podle něho by to mělo být do konce tohoto funkčního období krajského zastupitelstva, 
tedy do podzimu 2004.

* Na jaře byl dokončen Koncept Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje. Jeho 
zpracování zajišťoval Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu. Tvůrcem dokumentace je firma SAUL s.r.o. Liberec. 
Jedná se možná o nejdůležitější fázi tvorby uvedeného územního plánu, protože koncept podrobně 
rozpracovává možnosti funkčního využití celého území Libereckého kraje. V širších souvislostech 
prověřuje všechny vazby v území, přírodní, civilizační a kulturní hodnoty s ohledem na životní 
prostředí. Je klíčovou fází pořizování územně plánovací dokumentace a je také nejobsáhlejší. Určí 
např. dopravní koridory, technickou infrastrukturu nadmístního významu, možnosti rozvoje sídelní 
struktury jednotlivých obcí a měst, vymezí významné rozvojové plochy nadmístního významu, 
regionální a nadregionální územní systém ekologické stability, limity využití území apod. 
Koncept musí být veřejně projednán včetně podání odborného výkladu. Každý pak má možnost 
uplatnit k němu své připomínky, vlastníci pozemků a staveb dotčených plánem námitky, a to ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne veřejného jednání. Připomínky a námitky je nutno posílat Krajskému úřadu 
Libereckého kraje - Odboru územního plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, 
kde je také v současné době koncept k dispozici k nahlédnutí. 
Na základě výsledku projednání konceptu bude pak zpracován návrh územního plánu kraje, který 
bude po připomínkování a schválení závazný pro všechny subjekty v území a jeho závěry budou 
muset být převzaty i do našeho turnovského územního plánu. Jedná se o velmi důležitou 
dokumentaci, která bude ovlivňovat rozvojové možnosti našeho města.
Veřejné projednání Konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje s 
odborným výkladem architektů, kteří jej vytvořili, se konalo ve čtvrtek 19. června 2003 od 13 hod. 
v Městském kině v Turnově.

* Občanské sdružení "S drakem rval se Michael" spustilo vlastní internetové stránky, které najdete 
na adrese www.ceskyraj.aktualne.cz.
Kromě vlastní petice proti stavbě komunikace (OS jí doporučuje budovat spíš na jih od Turnova) tu 
najdete i množství dalších zajímavých informací. V této době také vznikala další občanská sdružení 
proti dálnici (podle některých jich na jaře bylo už 11).

* Turnov, sál městského kina, čtvrtek 19. června. Kdyby o rychlostní silnici, která má vést v 
budoucnu napříč Českým rájem, rozhodovali ti, co se zúčastnili veřejného projednávání konceptu 
Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje v turnovském kině (zhruba 200 lidí), 
nikdy by pod Troskami dálnice ani rychlostní dvoupruh nevedly!
Ostatně, dalo se to čekat. Přestože územní plán řeší mnoho dalších věcí, jako je například 
demografický vývoj, rozvojové oblasti, ekologie a ochrana přírody, průmysl, energetiku, 



zaměstnanost ad., hlavním tématem čtvrtečního odpoledne (jednání trvalo přes šest hodin!) bylo 
projednávání záměru výstavby rychlostní komunikace R 35 v úseku Ohrazenice - Úlibice. Tady 
měli zpracovatelé z liberecké firmy SAUL a krajští úředníci jasno: Dostali zadání, koridor byl prý 
stanoven již před lety, a tak hledali nejlepší řešení, jak úkol splnit. Jiný názor však měla naprostá 
většina občanů v sále kina. Přítomni byli představitelé dotčených, sousedních obcí, signatáři a 
iniciátoři několika občanských petic proti dálnici, obyvatelé Pelešan a Mašova, kterých se možná 
stavba citelně dotkne ad. V sále ale byli také ti, co by uvažovanou silnici docela přivítali, protože 
podle nich řeší problematiku dopravy v centru Turnova, resp. tranzit na Semily a Lomnici, ve 
zjitřené atmosféře ale se svými názory nevystoupili (odvahu našel jen starosta Turnova Ing. Hejduk 
a těch vulgarismů, které si vysloužil…). Škoda. Nic totiž není černobílé, byť argumenty sebrané 
zastánci tzv. jižní varianty dálnice s odklonem přes Mnichovo Hradiště, Kněžmost a Sobotku jsou 
přesvědčivé. Především je to snaha uchovat dalším generacím jedinečnost přírody Českého ráje, 
která koresponduje s možným zapsáním skalních měst do seznamu Unesca, což je s dálnicí v 
přímém rozporu, a také nechuť přispět Evropě alternativou tranzitní kamionové dopravy ze severu 
na jih (představa valících se kamionů Českým rájem není lhostejná ani zastáncům stavby, byť ji 
bagatelizují, že to nebude tak strašné).
Nejdůležitější výstup z veřejného projednávání je ten, že do 25. července t.r. mohou všichni, ať už 
se jim projekt dálnice líbí nebo nelíbí, vznést na adresu krajského úřadu své připomínky ke 
konceptu územního plánu. Dalším a možná ještě důležitějším výstupem je postoj dvou, v 
současnosti nejvyšších zástupců Turnova ve volených orgánech: František Pelc v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR a Vladimír Eckert, člen zastupitelstva Libereckého kraje. Oba shodně 
potvrdili, že tomuto bodu budou věnovat náležitou pozornost a budou dbát na mínění občanů. 
Poslanec Pelc: "Není nikde napsáno, že Územní plán Libereckého kraje musí být nutně schválen do 
voleb (podzim 2004), o takhle důležitém rozhodnutí, které následně změní život obyvatel celého 
regionu, můžeme klidně jednat déle a nic se nestane!"

* Reakcí, stanovisek, připomínek a námitek ke konceptu územního plánu v termínu do 25. července 
(tedy 30 dnů po posledním veřejném projednání) přišlo na libereckou adresu krajského úřadu 
zhruba 350, naprostá většina se týkala dálnice.

* Na téma připomínek ke konceptu Územního plánu Libereckého kraje, čili základního dokumentu, 
který návrh rychlostní komunikace navrhuje, živě diskutovali turnovští zastupitelé na svém 
červnovém zasedání. Příjemnou novinkou bylo, že v odpovídající míře byl také dán hlas veřejnosti 
v sále ještě před hlasováním. To nakonec dopadlo "proti" dálnici, když návrh zastupitele Pelce 
podpořila většina volených zástupců turnovských občanů.
Turnovští zastupitelé rozhodující většinou nechtějí dálnici pod Troskami, resp. žádají, aby byla 
podrobně zpracována také varianta vedení silnice přes Mnichovo Hradiště, Kněžmost a Sobotku a 
teprve potom vše posouzeno ze všech hledisek. Nestane-li se tak, bude podle nich lepší zachovat 
nulovou variantu, tedy současný stav, popř. s kosmetickými změnami (narovnání některých úseků, 
více pruhů ve stoupáních ad.).

* Poslední červnový den roku 2003 se pod záštitou poslance RNDr. Františka Pelce, mj. také 
místopředsedy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Parlamentu ČR, 
uskutečnilo v sídle CHKO Český ráj ve Dvořákově ulici setkání vrcholných představitelů tří krajů: 
Libereckého (radní Miroslav Mach), Královéhradeckého (zástupce hejtmana Jaroslav Vácha) a 
Středočeského (radní Miroslav Velechovský).
Na setkání bylo podepsáno prohlášení o společném postupu. Praví se v něm:
"Níže podepsaní zástupci krajů se seznámili s problematikou trasování rychlostního koridoru I/35 
Českým rájem v úseku Ohrazenice - Ktová - Úlibice v rámci příprav a projednávání Územního 
plánu VÚC Libereckého kraje a s námitkami a výhradami dotčených obcí a vyjádřenými 
nesouhlasy občanů k tomuto záměru v řešeném území. 
S ohledem na skutečnost, že na vhodnost trasování I/35 existují i rozdílné názory mezi odborníky 



na ochranu životního prostředí, dopravu a regionální rozvoj a ve snaze respektovat usnesení 
Zastupitelstva města Turnova a dalších obcí, se níže podepsaní dohodli, že společným postupem 
budou usilovat o rovnocenné vyhodnocení trasování pro potencionální rychlostní komunikaci v 
koridorech Ohrazenice - Ktová - Libuň - Úlibice a Ohrazenice - Mnichovo Hradiště - Sobotka - 
Úlibice, a to pomocí multikriteriální analýzy. Toto vyhodnocení by mělo sloužit jako významný 
podklad pro rozhodování krajů, obcí i státu při zpracovávání, projednávaní a schvalování územně 
plánovacích dokumentací a hodnověrné informovanosti veřejnosti."
Na přímou otázku, a sice, zda toto setkání, resp. vypracování jižní varianty, zpozdí nebo dokonce 
oddálí schválení Územního plánu Libereckého kraje (původně se tak mělo stát na podzim 2004) 
tuto možnost liberecký radní Mach připustil. "Ale i v případě, že by nakonec zvítězila a byla 
realizována jižní varianta, budeme usilovat o lepší spojení Semil a Lomnice, a to bude nejlepší přes 
Turnov. Tedy: jednat o jižním obchvatu města budeme stejně," zdůraznil Mach.

* V úterý 22. července 2003 se sešla na mimořádném zasedání Rada Libereckého kraje a po 
projednání souhlasila s upraveným zněním souhrnného stanoviska ke konceptu ÚP velkého 
územního celku Libereckého kraje. Po tomto jednání rada navrhla k projednání v zastupitelstvu řešit 
propojení silniční sítě Libereckého kraje se sousedními vnitrostátními a přeshraničními regiony, 
napojením na II. a IV. multimodální koridor silnicemi R 10 a R 35 a vzhledem k tomu, že silnice R 
35 je mezinárodní tah, doporučila v úseku Turnov - Jičín výběr trasy navržené ve variantě C - tj. 
koridorem severně železniční tratě přes Valdštejnsko, Karlovice a dál východním obchvatem 
Rovenska pod Troskami. Zastupitelstvo se tímto zabývalo na svém zasedání 26. srpna 2003. Pokud 
by návrh schválilo, znamenalo by to, že ti, kdo územní plán kraje zpracovávají, již budou počítat jen 
s touto variantou!

* Drtivá většina obcí ležících v koridoru R 35 (města Turnov a Rovensko pod Troskami, obce 
Ktová, Tatobity, Holenice, Radostná pod Kozákovem, Hrubá Skála, Mírová pod Kozákovem, 
Veselá, Žernov, Újezd pod Troskami, Jinolice a Železnice), dálnici mezi Kozákovem a Troskami 
odmítla. Devět z uvedených obcí 19. srpna 2003 v Újezdě pod Troskami podepsalo smlouvu o 
společném postupu proti záměru Libereckého a Královéhradeckého kraje vybudovat v severní části 
Českého ráje rychlostní komunikaci. 
Stejné stanovisko jako tyto obce a jako více než 7 000 signatářů petic občanských sdružení má i 
Ministerstvo životního prostředí, které požaduje přepracování Konceptu územního plánu a studie 
posouzení vlivu na životní prostředí (SEA, tj. obdoba EIA), zejména ve vztahu k R 35, a jejich nové 
předložení k veřejnému projednávání. Součástí přepracovaného Konceptu má být i vyhodnocení 
jižní varianty R 35 a MŽP mimo jiné požaduje i spolupráci všech dotčených krajů při analýze 
variant R 35. 

* Zásadní jednání zastupitelstva Libereckého kraje proběhlo 26. srpna 2003. Zastupitelé se po 
dlouhé diskusi nakonec přiklonili k záměru připravit studii ještě tzv. jižní varianty trasování dálnice 
(Kněžmost, Sobotka) a po řádném posouzení obou variant teprve potom definitivně rozhodnout.

* Po zbytek roku se čekalo na to, kdo vytvoří a hlavně kdo zaplatí vytvoření studie tzv. jižní 
varianty rychlostní komunikace, petici proti stavbě podepisovali další občané (evidováno přes sedm 
tisíc!), projednávání Územního plánu Libereckého kraje bylo v tomto bodu pozastaveno a vše 
nasvědčovalo tomu, že se Liberecký kraj už do řádných voleb na podzim 2004 svého územního 
plánu nedočká. A dočká-li se, bude z něho trasa rychlostní silnice R35 vyjmuta…

________________________________________________________________________________
_____
* Nebývale v průběhu celého roku 2003 stoupl zájem občanů o příspěvky na toto téma do 
regionálních tiskovin, většinou to byly názory proti dálnici pod Troskami. Byly ale též názory 
opačné…



"Navrhovaná trasa jižního obchvatu za Nudvojovicemi, údolím Jizery, osadou Hamry, pod Pelešany 
a Kamencem souběžně s železniční tratí je z hlediska vlivu na životní prostředí a tudíž i život nás 
občanů zřejmě nejlepší řešení.
Občané, kteří zastávají názor, že s tranzitní dopravou se nemá dělat v Turnově vůbec nic a že 
stávající způsob plně vyhovuje a musí tedy vyhovovat i v jednadvacátém století, by si měli 
uvědomit, že nevyužitím šance při stavbě dálnice bude problém řešení dopravy v Turnově uzavřen a 
bude neměnný po dlouhá desetiletí. Modernizace silniční dopravy, její zrychlení, zlepšení vlivu na 
životní prostředí a vůbec, odpovídající požadavkům tohoto století, už nebude možná. Odkládat 
řešení o dalších padesát i více let je opravdu nerozumné.
Jsem přesvědčen, že drtivá většina z vás, kteří podepisujete petice proti stavbě jižního obchvatu a 
dálnice nebudete jezdit do Jičína přes Mnichovo Hradiště, Kněžmost a Sobotku, ale že budete dál 
jezdit přímo!"
Vlastimil Lamač, Turnov
* * *
"Především musíme vycházet z toho, že rozhodujeme o stavbě, která zásadně a závazně ovlivní 
životy tisíců lidí a chod krajiny a celého regionu na dlouhé desítky let. Že rozhodujeme na začátku 
21. století a naše kritéria jsou tedy bohatší, než byly představy projektantů, kteří rýsovali výhledy 
tuzemské dálniční sítě v šedesátých letech minulého století. A že se musíme vyvarovat jakýchkoliv 
zjednodušujících řešení," řekl na toto téma v rozhovoru pro MFD poslanec a ekolog František Pelc. 
"Nejdůležitější je, abychom si správně vymezili východiska a správně položili otázku, oč vůbec při 
stavbě této dálnice půjde. Je totiž zásadní rozdíl mezi tím, zda má silnice řešit dopravu mezi 
Turnovem a Jičínem, či v přilehlém regionu. Nebo, zda má být součástí celoevropské dálniční sítě a 
řešit tak především tranzitní dopravu. Stručně řečeno: Problémy osobní dopravy mezi Turnovem a 
Jičínem bychom neměli řešit novou dálnicí, která může být velkou hrozbou pro další rozvoj 
regionu. A máme-li ovšem stavět dálnici pro tranzitní dopravu, pak se musíme ptát, jestli je naším 
cílem umožnit kolonám kamionů co nejsnadnější průjezd Českým rájem. …Proto trvám na tom, že 
nesmíme tzv. jižní variantu, tedy na Mnichovo Hradiště a Kněžmost, předem vyloučit ze hry."
* * *
Opatřil jsem si všechny dostupné materiály a informace (radnice, občanské sdružení) a po jejich 
důkladném prostudování jsem dospěl k těmto závěrům: 
1. Zvyšujícímu se silničnímu provozu nelze zabránit a tudíž se jeho řešení nevyhneme. Samozřejmě 
ani s tím spojeným určitým zásahům do krajiny, což se ostatně dělo vždy, co lidstvo existuje (hrady, 
komunikace, města, továrny atd.). 
2. Po opuštění řešení údolím Libuňky (tím nejhorším) zbývá posoudit tzv. severní variantu s 
variantou jižní přes Mnichovo Hradiště a Sobotku. Po jejich srovnání mi vychází jednoznačně lepší 
severní trasa, a to hlavně z důvodu, že řeší odklon dopravy ze středu Turnova a náměstí směrem na 
Semily a Lomnici. V jejím vlastním provedení bych prosazoval tunel pod částí Pelešan a hlavně 
severní variantu obchvatu Rovenska. Jižní trasa dopravu na Semily neřeší a je zhruba o 15 km delší 
(jedna třetina) a i z tohoto důvodu by zřejmě nebyla prakticky využívána. 
3. Z uvedených důvodů se mi jeví názor paušálního odsudku občanského sdružení "S drakem rval 
se Michael" jako neobjektivní a demagogický, a proto se pod jejich petici nemohu podepsat. Vývoj 
nikdo nezastaví, a tak jako dopravní situaci vyřešila celá západní Evropa, tak ji budeme muset 
vyřešit i u nás i s jejími případnými následky. 
Ladislav Posner, Turnov
* * *
Iniciativy místních občanů, kteří si nepřejí v regionu Českého ráje rychlostní komunikaci R 35, 
slaví první výrazný úspěch: Na většině obecních zastupitelstvech obcí Turnovska i části Jičínska 
bylo či bude přijato odmítavé stanovisko k jakékoliv variantě dálnice, vedoucí tzv. severním 
koridorem (mezi Kozákovem a Troskami). 
Přesto, že Liberecký kraj má dle vyjádření svých představitelů již celou věc za rozhodnutou, tedy, 
že přes protesty již více než 5 000 obyvatel - signatářů petic občanských sdružení i přes protesty 



obcí - zakotví koridor budoucí rychlostní komunikace R 35 do krajiny Českého ráje, se občané i 
obce bouří. 
Některé obce našeho regionu (Ktová, Rovensko pod Troskami, Holenice, Železnice, Újezd pod 
Troskami) přijaly nebo v nejbližší době přijmou negativní stanovisko k jakékoliv variantě dálnice, 
která by vedla územím Českého ráje. V Rovensku pod Troskami se uskutečnila anketa, v níž se 91 
% zúčastnivších se obyvatel vyjádřilo proti dálnici vedené tímto regionem. Uvedené obce v 
současné době také projednávají návrh smlouvy o vzájemné spolupráci a postupu proti záměru 
Kraje vybudovat v budoucnu v Českém ráji rychlostní komunikaci. Cílem této smlouvy je, aby 
nedocházelo k separátním jednáním Kraje s jednotlivými obcemi a aby trasa dálnice nebyla na 
základě individuálních dohod jednotlivých obcí s Krajem odsouvána na katastr jiné obce, aby obce 
postupovaly jednotně proti jakékoliv trase mezi Kozákovem a Troskami. 
Další obce (Turnov, Karlovice, Hrubá Skála, Tatobity, Radostná pod Kozákovem a Mírová pod 
Kozákovem) budou mít v nejbližší době obecní zastupitelstva, na nichž se bude o osudu R 35 dále 
jednat. 
Koalice občanských sdružení S.O.S. Český ráj (O.s. S drakem rval se Michael, Pro Ktovou, Děti 
země, Ekovia, Společnost přátel přírody, Za čisté Rovensko pod Troskami, Za zdravý Újezd pod 
Troskami) vyzývá obyvatelstvo Českého ráje, aby se účastnilo těchto zastupitelstev a pomohlo 
sdružením vahou svých hlasů přesvědčit obecní reprezentanty o tom, že budovat v Českém ráji 
druhou dálnici D 1 (Praha - Brno) o kapacitě přes 20 tisíc aut denně, je nesmysl. Pokud si Liberecký 
kraj bere na veřejné projednávání Konceptu územního plánu jako asistenci policii (městská policie 
byla na přání krajských úředníků v sále turnovského kina 19. června skutečně přítomna!), svědčí to 
mimo jiné i o tom, že má ze svých obyvatel strach. Dokažte mu, že jste partneři, s kterými je nutno 
jednat. 
Martina Pokorná, o.s. S drakem rval se Michael

Zápis skalních měst Českého ráje na seznam UNESCO

* V pondělí 14. října 2002 schválila vláda České republiky návrh rozšíření CHKO Český ráj, která 
je nyní větší o zhruba devadesát kilometrů čtverečních - celkově 181 km2. 

* Souběžně s aktivitami, které vyvrcholily vyhlášením rozšířené CHKO, probíhaly po celý rok 2002 
a 2003 práce na realizaci dalšího velkého snu: Zápisu skalních měst Českého ráje na seznam 
světové organizace UNESCO. 
Na této myšlence se pracuje postupně od roku 2000 pod patronací Sdružení Český ráj (jednatelkou 
je turnovská místostarostka PhDr. 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 
žádost expertem doporučena dál, bude ji s konečnou platností schvalovat Výbor UNESCA. V 
nejlepším případě se tak stane v roce 2004.

* V době od 21. do 23. října 2003 pobývala na Turnovsku tzv. "návštěva roku" - komisař organizace 
UNESCO, Australan Stuart Chap. Bude to on, který svým stanoviskem výboru této celosvětové 
organizace buď doporučí nebo nedoporučí zápis skalních měst Českého ráje na Seznam světového 
kulturního dědictví. Bude to on, který prakticky rozhodne o budoucnosti Českého ráje ve smyslu 
větší ochrany, ale také většího přílivu návštěvníků a třeba i masivnějšího rozvoje turistického a 
navazujícího průmyslu…
Návštěva pana komisaře byla vyústěním několikaleté soustavné práce několika organizací, 
občanských sdružení a jednotlivců. Už jen prosazení záměru u orgánů České republiky byl 
obdivuhodný výkon a fakt, že se naše skalní města dostala mezi 30 míst ve světě, která jsou letos 
posuzována, zaslouží poděkování všem, kteří se na tom podíleli a podílejí. 



Bude jejich úsilí korunováno úspěchem? O tom rozhodne Výbor UNESCA, který bude zasedat v 
červnu 2004 v Číně. Bude se především řídit závěry svého komisaře, proto byla jeho říjnová 
návštěva u nás tak důležitá a zásadní.
Jak Stuart Chap řekl na uzavřeném setkání zástupců samosprávy, institucí a občanských iniciativ na 
půdě CHKO Český ráj (22. října), pro rozhodnutí o zápisu do Seznamu musí být splněna především 
čtyři důležitá kritéria v tom smyslu, že památka musí dokumentovat významné stádium historie 
planety, přírodní památka musí zachycovat všechny probíhající biologické a ekologické procesy, na 
jejím území musí žít významný počet vzácných živočichů a rostlin a v neposlední řadě musí mít 
také mimořádnou estetickou hodnotu. To vše a ještě jedna věc nejvíc: památka musí být celosvětově 
výjimečná! "Já sám posuzuji hlavně, jestli je památka dostatečně významná, zda tu není něco, by 
její výjimečnost mohlo ohrozit, sleduji to, do jaké míry člověk původní přírodní nebo kulturní 
památku ovlivnil, zajímá mě rozmanitost a druhová výjimečnost živočichů a rostlin. Posledním 
aspektem potom je, do jaké míry místní obyvatelé podporují zápis do Seznamu UNESCA," řekl 
Stuart Chap. A právě zájem místních lidí na zapsání skalních měst do Seznamu deklarovali na 
setkání zástupci jak měst a obcí, ale také krajů a občanských iniciativ. Zápis je věcí 430 tisíc 
obyvatel Libereckého kraje, prohlásil zástupce LK Jaroslav Zámečník a ve stejném duchu vystoupil 
též zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje, zástupce ministerstva životního prostředí a také 
přítomný poslanec parlamentu, ekolog František Pelc. Na konkrétních číslech podporu občanů 
deklarovala místostarostka Turnova a současně jednatelka Sdružení Český ráj Hana Maierová, když 
zmínila, že v reprezentativním průzkumu se z 1 800 respondentů vyjádřilo k zápisu kladně 64 % a 
24 % bylo nerozhodnutých, zbytek byl proti. Asi nejzajímavější bylo vystoupení Markéty 
Kovaříkové z občanského sdružení Pro Ktovou. "Nad ochranou území nebdí jen instituce, ale také 
občanská sdružení, doufáme také, že záštita UNESCA uchrání toto jedinečné území od 
neuvážených zájmů stavebních a zájmových lobby," řekl mj. Kovaříková.
A právě ochrana přírody je asi poslední věcí, kterou je v souvislosti s návštěvou komisaře třeba 
zmínit. Podle Stuarta Chapa zápis do světového dědictví znamená, že ať kulturní nebo přírodní 
památka je výjimečná a jako taková zaslouží také výjimečnou ochranu před aktivitami, které by onu 
jedinečnost likvidovali. V takových případech může dokonce dojít k vyškrtnutí památky ze zápisu! 
Jak se pan komisař rozhodne? O tom se dnes můžeme jen dohadovat, protože on se zodpovídá 
pouze Výboru UNESCO, a tak na něho ani nikdo netlačil, aby se konkrétně vyjádřil. Nicméně: 
Evidentně ho potěšila informace o podpoře zápisu ze strany obyvatel, negativně hodnotil přílišné 
zásahy do krajiny, když hluboké stopy po horolezeckých lanech na skalách a drobný nepořádek se 
mu opravdu moc nelíbily. Rozpačitý byl také z pro něho malé plochy území, navíc necelistvé, když 
Prachov je od části přiléhající k Turnovu fyzicky oddělen. Když k tomu připočteme, že podle našich 
informací hodnocení tohoto druhu měl za úkol Výboru UNESCO předložit vůbec poprvé (předtím 
pracoval na jiné úrovni), je výsledek jeho návštěvy značně nejistý. 
Nedá se nic dělat: Musíme se naučit žít s myšlenkou zapsaných skalních měst Českého ráje do 
Seznamu světového dědictví stejně tak, jako když k tomu nedojde a pokus bude opakován až za 
dvacet třicet let, nebo nikdy. Obojí má svá pro i proti, byť argumenty "pro" jsou uším patriotů a 
ochránců přírody bližší…

(Posledním místem v Čechách, které bylo zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO, se 
stala v červenci 2003 Třebíč, resp. její židovská čtvrť. Stala se 754 takto celosvětově oceněným 
místem. Jde o první ryze židovskou památku mimo území Izraele! 
Kromě Třebíče jsou u nás na seznamu ještě: Historické jádro Prahy, historické jádro Českého 
Krumlova, historické jádro Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad 
Sázavou, historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou v Sedlci, Lednicko-
valtický areál, lidové baroko osady Holašovice v jižních Čechách, zámek a zahrady v Kroměříži, 
zámek v Litomyšli, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a vila Tugendhat v Brně.
Prestižní organizace Spojených národů UNESCO nemá za sebou dlouhá desetiletí práce. Její 
historie je poměrně mladá. Impulsem jejího vzniku byla stavba Asuánské přehrady na Nilu a hrozba 
likvidace staroegyptské architektury v šedesátých letech minulého století. Seznam světového 



kulturního a přírodního dědictví vznikl v roce 1972. První zapsaným místem byly Galapážské 
ostrovy v Tichém oceánu. 
Každá země může ročně navrhnout pouze jediné místo. Mnoho - s Českou republikou 
srovnatelných zemí - nemá zapsánu ani jednu památku, i proto je našich dvanáct míst považováno 
za mimořádný úspěch! Kromě našich skalních měst se v poslední době vyvíjejí aktivity vedoucí k 
zapsání třeboňských rybníků a renesančních domů ve Slavonicích.)
Kauza domu čp. 2023 v Žižkově ulici

TOTO TÉMA BYLO RYZE TURNOVSKÉ A ZAMĚSTNÁVALO HLAVNĚ ZDEJŠÍ ČLENY 
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA A DALŠÍ ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY.

* Celý dům čp. 2023 původně město nabídlo nájemníkům k odkoupení standardním způsobem, jako 
se to děje v jiných případech. Není ale žádným tajemstvím, že právě v tomto domě se sešlo též 
několik jen těžce adaptabilních nájemníků, a protože v případě prodeje je nutné odprodat najednou 
celý dům, nebyla zde dohoda možná. Proto byl zvolen náhradní způsob - prodej celého domu i s 
nájemníky jednomu zájemci. A to se také stalo. Podle kupní smlouvy ze dne 8. července 2002 dům 
koupili za 5 850 tisíc Kč Simona Mitlenerová a Jiří Vaník. V kupní smlouvě je výslovně uvedeno, 
že jde o nájemní dům s 51 bytovými jednotkami, ke kterým jsou uzavřeny nájemní smlouvy. S 
prodejem vyslovilo souhlas zastupitelstvo města 30. května 2002 (prodej byl též řádně zveřejněn na 
úřední desce). Po odsouhlasení prodeje zastupitelstvem dostali nájemníci od města dopis, ve kterém 
byli s touto skutečností seznámeni. 
Z dopisu citujeme: "Město Turnov navrhlo a vyhlásilo k prodeji mimo jiné i dům čp. 2023 Turnov 
Žižkova ulice, tj. dům, ve kterém máte s Městem Turnov uzavřenu nájemní smlouvu na užívání 
bytu. Na naši výzvu bylo podáno pět žádostí o odkoupení tohoto domu. Zastupitelstvo města 
schválilo prodej domu zájemcům, kteří nabídli za odkoupení domu nejvyšší cenu. Změna vlastníka 
u tohoto objektu bude provedena v průběhu měsíců červenec-srpen 2002. Kupující byl seznámen s 
podmínkami a smlouvami uzavřenými v tomto domě a v plném rozsahu je přejímá. Všechna práva a 
povinnosti vyplývající z nájemních smluv vám budou i nadále zachována."
Nájemníci byli možná na chvíli ukolébáni, i když někteří určitě velmi záhy začali tušit, že nízké 
nájemné, které doposud platili, bude jen těžko udržitelné. Nemýlili se. 
Nový majitel jim nabízí nové nájemní smlouvy, podle kterých by měli platit na nájemném 
několikanásobně větší částku (za garsonku tři a za 1+1 čtyři tisíce korun). A není prý vyloučeno, že 
za chvíli přijde majitel znovu a bude chtít zase víc peněz. Co dělat, když se obyvatelé navíc 
doslechli, že vlastníci do budoucna chtějí dům provozovat jako ubytovnu? Nic jim v tom nebrání, 
stavba je prý jako ubytovna vedena v katastru nemovitostí!?
Jaké následovalo překvapení, když nájemníci zjistili, že tomu tak opravdu je! Už podle 
kolaudačního rozhodnutí z 10. prosince 1992, se hovoří o kolaudaci stavby ubytovny a též ve 
výpisu z listu vlastnictví, vyhotoveném 11. prosince 2002, je objekt veden jako občanská 
vybavenost, nikoli tedy jako bytový nebo nájemní dům!
Jak je tedy možné, že nájemníci měli na byty od města řádné dekrety, jak je možné, že zde měli, 
resp. mají trvalé bydliště, když to prý podle nich na ubytovně nelze? "Město by mělo kupní 
smlouvu anulovat a tento dům, kde dostávali byty sociálně potřební občané, nemělo nikdy prodávat 
a naopak si ho nechat," říkali osudem poněkud zdrcení nájemníci.

* Někteří zastupitelé navrhovali pro zřejmé nejasnosti a pochybení odstoupit na základě 
oboustranné dohody (noví majitelé a město) od kupní smlouvy a dům vrátit do majetku města. To 
byl například názor zastupitele Josefa Kunetky nebo předsedkyně Kontrolního komise Města PhDr. 
Aleny Svobodové. Nakonec bylo rozhodnuto: "Zastupitelé uložili odboru správy majetku připravit 
na další zasedání zhodnocení a návrh nových pravidel pro odprodej bytových domů z majetku 
města a současně uložili místostarostovi Ing. Pekařovi, aby se stal garantem způsobu jednání mezi 
majiteli a nájemníky č. p. 2023, pokud o to požádá jedna z uvedených stran, a zároveň, aby jednal 
se současnými majiteli domu čp. 2023 ve smyslu ochrany nájemníků, a to tak, aby po dobu nejméně 



2 let nebyl zvyšován nájem nad 60 Kč/m2." Tolik tedy usnesení zastupitelů. Pro odstoupení od 
kupní smlouvy nebylo nalezeno potřebných 14 hlasů, aby mohl být záměr schválen (stejně ale na 
dohodu musí být obě strany…). 
Jak na veřejném zasedání konstatovali současní nájemníci domu, nezbude jim, než hledat nápravu 
soudní cestou. Nelíbí se jim hlavně rozpor v zápisu na listu vlastnictví Katastrálního úřadu v 
Semilech. 

* Mohl nebo nemohl KÚ zaregistrovat převod domu, když kupní smlouva dům ze strany města 
označovala jako bytový, nájemní dům a přitom byl v katastru nemovitostí veden jako občanská 
vybavenost (resp. ubytovna)? Na dotaz Hlasů a ohlasů Turnovska odpověděl ředitel KÚ v Semilech 
Ing. Jiří Berk. Z jeho vyjádření citujeme:
" V § 5, odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb. je kromě jiného stanoveno, že: …Katastrální úřad v řízení o 
povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá, zda a) navrhovanému vkladu není na překážku 
stav zápisů v katastru....
Dále je v § 5, odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb. kromě jiného stanoveno, že:  …V listinách, které jsou 
podkladem pro zápis do katastru, musejí být označeny ... c) budovy označením pozemku, na němž 
jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním, případně, pokud se číslo popisné ani evidenční 
budově nepřiděluje, způsobem jejího využití a v případě budov s číslem popisným či evidenčním 
též příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního 
území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena..."
V § 20 téhož zákona je stanoveno, že závazné údaje pro právní úkony týkající se nemovitostí 
vedených v katastru jsou parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti a název a geometrické 
určení katastrálního území. Zájmová nemovitost (čp. 2023 v Turnově) je v kupní smlouvě ze dne 8. 
7. 2002 označena v odstavci I. jako ...dům čp. 2023 Turnov na st.p. 843/9 v katastrálním území 
Turnov..., což nepochybně splňuje výše stanovené podmínky.
Pokud je na jiném místě nadepsané smlouvy, konkrétně v odst. IV uvedeno, že to je ...nájemní dům 
s 51 bytovými jednotkami..., pak je možné to s ohledem na dosud uvedené považovat za právně 
nepodstatné, i když to dokládá tvrzení obou smluvních stran.
Pro upřesnění sděluji, že předmětná nemovitost byla zapsána v řízení zápisu záznamem č.j. 081 Z - 
1777/94 a je v Kolaudačním rozhodnutí č.j. 2035/332.1/92/He ze dne 10. 12. 1992 a v rozhodnutí o 
přidělení č.p. č.j. 2209/332.1/92/He ze dne 15.12.1992 opravdu označena jako stavba ubytovny."
Co ony citované úřední formulace skutečně znamenají? KÚ nezjišťuje nic víc, než je stanoveno 
zákonem a nezkoumá ani to, zda je kupní smlouva platná, a tak se prý může stát (a i se to v rámci 
republiky již stalo), že do katastru byla vložena smlouva, která byla neplatná, resp. zaregistrován 
neplatný převod nemovitosti. Je povinností vlastníků dát všechny tyhle věci do pořádku, řekl na 
vysvětlenou ředitel katastrálního úřadu.

* V létě 2003 se situace v domě vyhrotila, když části jeho obyvatel nový majitel smlouvy na 
ubytování prodloužil, některým - zvláště těm, kteří aktivně vystupovali proti radnici (a novému 
majiteli) -, smlouvy prodloužit nechtěl, resp. je nutil k vystěhování. To mělo proběhnout k termínu 
30. července 2003. V případě nevyklizení nájemní jednotky ubytovny jim podle dopisu majitelů 
hrozilo, že zákonná práva budou uplatňována soudní cestou. V případě, že by na vystěhování 
opravdu došlo, měla při něm dokonce asistovat policie. Když zoufalí nájemníci kontaktovali 
zastupitele Josefa Kunetku, který se jich v minulosti již několikrát zastal, přišlo se na to, že majitelé 
domu nemají k dispozici žádné rozhodnutí soudu, o které by se při vystěhování z ubytovny mohli 
opřít. Proto zastupitel požádal písemně o řešení okresní státní zastupitelství, resp. Policii ČR (v 
podstatě doplnil již svoji předešlou informaci pro tyto instituce), a Město Turnov vyzval k zahájení 
tzv. správního řízení. 
Turnovská radnice na žádost o pomoc reagovala nabídkou rodinám s dětmi o zprostředkování 
azylového ubytování, resp. přechodného umístění dětí v dětském domově, víc jí prý zasahovat do 
sporu mezi nájemníky a majiteli nepřísluší. 
K vystěhování zmíněných nájemníků ubytovny a jejich rodin nakonec nedošlo. 



* Po dlouhých diskusích přijali ve věci zmíněného domu usnesení také zastupitelé města na svém 
zářijovém zasedání. Část z nich tvrdila, že byli díky vypracovaným pokladům odborů města 
uvedeni při hlasování v omyl, což také vyústilo do konečného usnesení, a sice, že: "Zastupitelstvo 
města uložilo kontrolnímu výboru prošetřit konkrétní zavinění příslušných pracovníků MěÚ ve věci 
předložení chybných podkladů pro prodej domu čp. 2023." Na zastupitelstvu byla také schválena 
formulace, že zastupitelé vzali na vědomí tíživou situaci nájemníků zmíněného domu. Návrhy, aby 
se Město pokusilo vzít kupní smlouvu zpět, resp. prodej zpochybnilo, a formulace, aby se 
zastupitelé aktivně podíleli na řešení bytové situace nájemníků, neprošly.

* Na listopadovém veřejném zasedání zastupitelstva přednesla předsedkyně kontrolního výboru 
Alena Svobodová (jinak zastupitelka za KSČM) závěrečnou zprávu, v podstatě jakési shrnutí celé 
kauzy. Pro představitele města to nebylo shrnutí radostné, neboť konstatovalo řadu pochybení při 
odprodeji domu:
* Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 24. 7. 2000 "Pravidla pro prodej domů a bytů do 
vlastnictví nájemníků, případně dalších osob, z majetku města Turnova", včetně seznamu domů, 
určených k prodeji. Do seznamu byl zařazen i dům čp. 2023. Prodejem domu byla pověřena 
společnost PZ Invest s.r.o. Vzhledem k tomu, že oslovení nájemníci neprojevili o odkoupení bytů 
zájem, byla nemovitost nabídnuta k prodeji třetím osobám jako celek, tedy i s nájemníky. 
* Nabídkové řízení se konalo 20. 5. 2002 za účasti pěti zájemců a výhercem se stal Jiří Mitlener 
(zplnomocněný Simonou Mitlenerovou a Jiřím Vaníkem) s nejvyšší nabídkou 5,85 mil. Kč. 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 30. 5. 2002 prodej domu za nabídnutou cenu schválilo.
* Kupní smlouva byla podepsána 8. 7. 2002 s tím, že práva a závazky z nájemních smluv přecházejí 
na nového nabyvatele. Ten 24. 7. 2002 připravil stávajícím nájemníkům nové nájemní smlouvy. V 
nich označil dům za ubytovnu a výrazně navýšil nájemné. Téměř všichni nájemníci nové smlouvy 
podepsali; dle vyjádření některých však tak učinili v tísni a pod psychickým nátlakem. Někteří 
nájemníci se s touto situací nesmířili a obrátili se na zastupitelstvo města se žádostí o její řešení.
* 27. února 2003 předložil kontrolní výbor zastupitelstvu stanovisko k problematice prodeje čp. 
2023 s usnesením, doporučujícím uložit vedení města, aby urychleně jednalo o oboustranném 
odstoupení od kupní smlouvy, to však nebylo přijato. Znovu se problematika domu na zasedání ZM 
dostala 25. 9. 2003, přijato bylo usnesení, v němž ZM uložilo kontrolnímu výboru prošetřit 
konkrétní zavinění příslušných pracovníků městského úřadu ve věci předložení chybných podkladů 
zastupitelům města pro prodej domu čp. 2023.
Nedostatky zjištěné kontrolním výborem: 
* Byla shledána řada nedostatků a pochybení při vypracovávání a předkládání neúplných, 
nepřesných a nedostatečně ověřených podkladů pro projednání prodeje domu v samosprávných 
orgánech města. Šlo o nemovitost s malobyty, zajišťující trvalé bydlení pro občany města, vhodnou 
pro sociálně slabší obyvatele. 
* Když zastupitelé rozhodovali o prodeji domu za nabídnutou cenu, kromě desetiřádkového 
vyjádření neměli pro své rozhodování k dispozici žádné další podklady. KV se domnívá, že mezi 
nimi mělo být například zdůvodnění nezbytnosti prodeje domu s nájemníky třetí osobě, 
zastupitelstvu nebyla nezbytnost prodeje domu zdůvodněna, zastupitelé nebyli informováni o tom, 
že se jedná o dům se specifickým sociálním složením nájemníků a že v něm bydlí dlužníci 
nájemného, k dispozici nebyl znalecký posudek o stavu a ceně domu - z něj by se mimo jiné bylo 
možné dozvědět, že se jedná o ubytovnu a nikoli nájemní dům a také, že v domě jsou čtyři 
nezkolaudované byty! Při znalosti těchto skutečností by musela být jinak formulována kupní 
smlouva. Dále také nebylo přihlédnuto ke znaleckému posudku, jenž ocenil dům na 15,7 mil. Kč. 
Dům byl nakonec prodán za 5,85 mil. Kč a město si navíc ponechalo dluh ve výši 2 mil. Kč na 
nájemném včetně penále. Výsledná cena je pro město Tumov nápadně nevýhodná a je v rozporu se 
zákonem o obcích. Povinnost předložit tyto materiály radě a zastupitelstvu měla nepochybně 
vedoucí odboru správy majetku L. Těhníková. Dle názoru KV byla sepsána kupní smlouva, jež 
neodpovídá reálné skutečnosti - počet bytů, zápis v katastru nemovitostí nekorespondoval se 



smlouvou ad. 
* Tato pochybení umožňují stávajícím majitelům při uzavírání nových nájemních smluv nakládat s 
byty v tomto domě jako s ubytovnou, takže nájem obytných místnosti nepožívá ochrany nájmu 
(§685 a následující občanského zákoníku). Kupní smlouva neobsahuje pojistky ve prospěch 
nájemníků. Odbor správy majetku například nenavrhl do kupní smlouvy sankce za porušení 
základního závazku nabyvatele, že s nájemníky nebude uzavírat nové nájemní smlouvy dříve než po 
uplynutí jednoho roku od nabytí nemovitosti. Došlo též k rozporu s usnesením rady, kde se hovoří o 
tom, že nový majitel převezme závazky ze žalob na nájemníky, kteří mají dluh na nájemném a jsou 
na ně podány žaloby za zrušení nájemní smlouvy. Administrativním nedostatkem je též to, že kupní 
smlouva nebyla podepsána v souladu s usnesením RM do třiceti dnů od usnesení ZM, ale o devět 
dnů později, v evidenci majetku města nebyl dům čp. 2023 řádně veden. Údaje o něm nebyly v 
souladu s katastrem nemovitostí. 
Závěr kontrolního výboru: 
Kontrolní výbor konstatuje, že při prodeji domu čp. 2023 došlo k řadě hrubých pochybení. Ve 
zprávě jsou uvedena ta, jichž se dle názoru KV dopustili pracovníci městského úřadu, především 
pak odboru správy majetku, jakožto zpracovatel patřičných podkladů, v čele s vedoucí L. 
Těhníkovou. KV doporučuje zastupitelstvu, aby uložilo radě města zvážit rozsah těchto pochybení a 
postupovat v souladu s pracovně-právními předpisy. Nelze přehlédnout ani pochybení, jichž se v 
průběhu celé kauzy dopustilo Zastupitelstvo města Turnov, rada města a především starosta města 
Ing. M. Hejduk, jenž jako nejvyšší zástupce města smlouvy podepisuje a je za jejich obsah 
zodpovědný. 

* Z vyjádření, které poskytla zastupitelům vedoucí odboru správy majetku (OSM) Ludmila 
Těhníková, jako reakci na nálezy kontrolního výboru:
* Prodej domu čp. 2023 byl schválen zastupitelstvem, OSM nepříslušelo zpochybňovat záměr 
prodeje. 
* Stanovení kupní ceny domu bylo provedeno v souladu s pravidly, tj. individuálně, při návrhu 
stanovení ceny byla jako první vzata v úvahu částka 4 100 tis. Kč, navržená společností PZ invest, 
která vycházela z obecných znalostí cen na trhu. 
* Při porovnáni s prodejem jednotlivých bytových jednotek stávajícím nájemníkům by prodejní 
cena byla nižší než ta, za kterou byl dům nakonec odprodán. Z toho je zřejmé, že nedošlo k 
finančnímu poškození prodávajícího.  
* Podmínky vyhlášení nabídkového řízení u tohoto domu byly stejné pro všechny zájemce a 
nedošlo ke zvýhodnění jednotlivce. RM 13. 2. 2003 nepřijala návrhy o změně nájemních smluv z 
doby určité na dobu neurčitou a nekonkretizovala návrhy ohledně žalob a případného prodeje 
pohledávek. 
* Při sepisu kupní smlouvy vycházel OSM z údajů dle listu vlastnictví města a jelikož se jednalo o 
zápis do katastru učiněný po roce 1993, nepředkládají se při návrhu na vklad vlastnického práva 
katastrálnímu úřadu nabývací listiny. Charakteristika objektu, v našem případě občanská 
vybavenost, byla posouzena katastrem na základě kolaudačního rozhodnuti, znějícího na původního 
majitele - Okresní úřad Semily. Přechod práv a povinností na kupujícího vyplývá z obecných 
právních předpisů a i v tomto případě OSM jednal obvyklým způsobem. 
* Ke způsobu prodeje je třeba uvést, že někteří zastupitelé byli a jsou členy komisí RM (bytová, 
sociální) a jsou průběžně seznamováni a řeší bytovou a sociální problematiku. Právem každého 
zastupitele je i se podrobněji informovat na našem odboru o navrhované otázce. 
* V kolaudačním rozhodnuti je popsána specifikace budovy jako stavba ubytovny, která obsahuje 
technické podlaží a celkem 47 bytů. Jedná se tedy o ubytovnu s byty, kde se postupuje při jejím 
pronajímání ve smyslu Občanského zákoníku. V případě, že by nájemníci nepodepsali nové 
nájemní smlouvy, v jejich postavení by nedošlo k žádné změně (viz také vyjádření JUDr. 
Velíškové). 
* Ke čtyřem nezkolaudovaným bytům uvádím, že byly řádně povoleny stavebním úřadem na 
ohlášení stavebních úprav. Stavební úpravy se dle stavebního zákona nekolaudují. Celá tato 



problematika přísluší stavebnímu úřadu a byla několikrát zdokladována. 
* V evidenci majetku města byl dům čp. 2023 řádně veden od roku 1995 a bylo s ním nakládáno 
jako s ostatním nemovitým majetkem - dům byl městem užíván od roku 1992, kdy byla zavedena 
počáteční evidence, která nebyla až do prodeje domu měněna. 
* V roce 2000 jsem tuto evidenci převzala od svých předchůdců v dobré víře, že odpovídá 
faktickému stavu, který nebyl do doby dobrovolného podpisu nájemních smluv s novým majitelem 
kýmkoliv zpochybňován, ačkoliv mohli pokračovat ve stávajícím nájemním vztahu do dohodnuté 
doby nájmu s městem. 
* K odpočtu pohledávek za dlužné nájemné od kupní ceny se lze pouze odkázat na zákon o 
účetnictví, kdy dluhy z nájemného jsou aktiva, nikoliv pasiva a nelze je tedy účelově odečíst z 
kupní ceny. Dluhy jsou vymáhány a někteří z dlužníků je také městu pravidelně splácejí.
* Nezvyšování nájemného do budoucna není zakotveno ani v nájemních smlouvách města. 
* Jako vedoucí OSM jsem přesvědčena, že prodejem domu nedošlo k poškození zájmů obce a že 
RM a ZM byli dostatečně informováni, a to minimálně ve stejném rozsahu, jako v ostatních 
případech. 

* Na listopadovém veřejném zasedání zastupitelstva bylo rozhodující většinou hlasů schváleno, že:
… rada města má v otázce prodeje majetku čp. 2023 projednat rozsah pochybení orgánů města a 
postupovat v souladu s pracovně právními předpisy. (Radní města rozhodli o potrestání vedoucí 
odboru správy majetku odebráním dvou platů.)

* Situace na konci roku 2003 se dá charakterizovat slovy: Vyhrocené spory v tuto chvíli utichly. 
Nejdůležitější skutečností je asi fakt, že z iniciativy města (zprostředkovával hlavně místostarosta 
Pekař) došlo na přelomu října a listopadu k jednáním mezi nájemníky a majiteli za asistence JUDr. 
Velíškové, smluvního právního zástupce města. Výsledkem je přistoupení majitele domu na 
požadavky nájemníků a podpisy pod nájemní smlouvy zbylých obyvatel domu (nepodepsal už jen 
jediný nájemník). Po podpisu zbylých smluv se majitel domu zavázal ke stažení žalob na 
vystěhování u "neposlušných" nájemníků.
Nové nájemní smlouvy jsou uzavřeny na jeden rok, když některé již zní na užívání bytu a nikoli 
místa na ubytovně, a budou-li ze strany nájemce plněny podmínky vyplývající ze smlouvy, 
prodlužuje se smlouva automaticky vždy o další jeden rok. Výše nájemného je v rozumné "tržní" 
míře, když například za garzoniéru s příslušenstvím platí nájemník částku mírně přesahující dva 
tisíce korun měsíčně.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem město ústy místostarosty Pekaře přislíbilo situaci v domě 
nadále monitorovat a v případě problému neprodleně informovat radu města a zastupitelstvo. 
Znamená to, že kauza odprodeje domu čp. 2023 je definitivně u konce? Ne tak docela. Minimálně v 
jednom případě, protože nebyla podepsána nová nájemní smlouva, trvá žaloba na vystěhování, další 
podaná trestní oznámení ale byla podle našich informací odložena a slibovaná vůbec podána 
nebyla! Na základě nových smluv mají nájemníci na rok klid, z tohoto pohledu se zdá, že bude 
určitě klidněji než v předešlých měsících. 

Střelnice a smuteční síň

* Rozpočet města na rok 2003 museli zastupitelé přijmout ve dvou variantách, tedy i pro případ, že 
Nadace B. J. Horáčka již ze známých důvodů městu další peníze na zahájené stavby neposkytne. 
Pro smuteční síň to již neznamenalo nějakou výraznou komplikaci, protože radní a zastupitelé 
rozhodli, že stavba bude dokončena za peníze města. Už na jaře 2003 pod Mariánským hřbitovem 
stála hrubá stavba (prostavěno bylo 12,5 milionu Kč), celkové náklady se vyšplhaly těsně pod 40 
milionů Kč.

* Situace na Střelnici je zatím o hodně smutnější. Prostředky na její výstavbu Horáčkova nadace 



neposkytla, stavba byla zakonzervována, stavební jáma postupně zavezena hlínou a zatravněna. 

* Stavební práce se na Střelnici ale úplně nezastavily. V květnu byl zbourán dům U Raka. 
Naposledy posloužil v první polovině devadesátých let minulého století jako budova městského 
úřadu, sídlily tu také soukromé firmy, resp. již zdevastovaná stavba čekala na svůj předem napsaný 
osud. V rámci přestavby Střelnice a výstavby smuteční síně tu pro ní nebylo místo. Rozhodnutí o 
demolici nebylo změněno ani při dobře známých komplikacích, kdy je ohrožena samotná výstavba 
kulturního domu. Objekt U raka byl tedy zbourán (demolice přišla na 185 tisíc Kč). V prostoru za 
tímto bývalým domem vzniklo na konci léta nové parkoviště se 72 stáními, také dvě nové 
příjezdové cesty ke garážím a řádný příjezd ke smuteční síni. Parkoviště přišlo na více než pět 
milionů z městského rozpočtu. 
A to bylo až do konce kalendářního roku vše, snad jen, že stará, historická budova se už nejspíš do 
Markovy ulice nikdy nevrátí. Bude-li se někdy stavět, bude původní projekt upraven. Radnice na 
konci roku hledala partnera, který by pomohl zprostředkovat dotaci na stavbu od Strukturálních 
fondů Evropské unie. Získat peníze není nemožné, jen by projekt musel být upraven na malé 
kongresové centrum, potom by mohl splňovat podmínky udělení dotace. Žádost by mohla být 
podána již v roce 2004. Vyjde-li vše podle představ a peníze přijdou, je nutné konstatovat, že 
přijdou pouze v objemu 75 % nákladů, zbytek musí získat město (nebo kraj) ze svých zdrojů. 
Stavba by měla přijít celkově asi na 160 milionů.

* Stavba smuteční síně v dolení části Mariánského hřbitova byla dokončena. Její zprovoznění se 
poněkud protáhlo, protože stavební firma mírně rozsah prací podcenila.
Byť je to možná v tomto případě trochu nemístné, ale i tady se konalo slavnostní předání do užívání 
veřejnosti. To pro zvané proběhlo ve čtvrtek 16. října 2003 v 15 hod. Hned druhý den, tedy v pátek 
17. října se konal den otevřených dveří v době od 9 do 18 hodin a kdo nestihl, mohl se přijít podívat 
ještě v sobotu 18. října od 9 do 12 hodin. Bezprostředně na to tu začala působit firma Pohřebnictví 
Křelina, která má areál od města v dlouhodobém pronájmu.

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 nedávno 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.

* Ústavní soud v Brně v úterý 14. ledna 2003 rozhodl o tom, že vdova po Karlu Des Fours 
Walderode Johanna Kammerlanderová z Rakouska může znovu žádat české úřady o vrácení celého 
majetku svého manžela, který mu byl zabaven po druhé světové válce na základě Benešových 
dekretů. Kromě rozsáhlých pozemků na Jablonecku a Semilsku jde též o zámek Hrubý Rohozec. 
Celkový objem majetku je odhadován zhruba na 3,5 miliardy korun. Ústavní soud rozhodoval podle 
ČTK o kauze Walderode již potřetí. Pozemkové úřady a soudy nechtěly majetek vydat kvůli 
spornému Walderodeho občanství. Státní příslušnost šlechtice však podle Ústavního soudu 
nepřekáží tomu, aby jeho dědicové dostali majetek zpět.

* Na konci jara padlo rozhodnutí, v němž Pozemkový úřad v Semilech zamítl restituční požadavek 
dědiců hraběte Walderode na vydání rozsáhlého majetku v severovýchodních Čechách. Proti tomuto 
rozhodnutí podal právník dědičky majetku Johanny Kammerlanderové tzv. kasační stížnost v 
Nejvyššímu správnímu soudu v Brně a nově též žalobu k Okresnímu soudu v Semilech.
O majetku tak bude rozhodovat soud v občanskoprávním sporu. Pozemkový úřad svůj postoj opírá 
o Walderodeho členství v Henleinově sudetoněmecké straně, wehrmachtu ad. Právník dědičky zase 
oponuje potvrzeným poválečným občanstvím od turnovského úřadu, což podle něj vylučuje 



kolaboraci. 
Majetek Karla Des Fours Walderode byl konfiskován na základě Benešových dekretů, současné 
projednávání u Okresního soudu v Semilech bude podle zasvěcených trvat několik dalších let, soud 
bude muset všechny dokumenty znovu prověřit a prozkoumat. 

* Nejvyšší správní soud v pátek 28. listopadu 2003 zamítl tzv. kasační stížností restituentů. Kauza 
však ani zdaleka nekončí, právník žadatelů se v celostátních médiích nechal slyšet, že půjde k 
Ústavnímu soudu, restituční požadavky má zkraje nového roku 2004 také opět začít projednávat 
semilský okresní soud, což je také poslední informace této kauzy v roce 2003…

Vrácení státní dotace na stavbu Domova důchodců Pohoda v ulici 28. října

Ne 80 ale rovnou zhruba 130 milionů korun, tedy i včetně penále, by podle Finančního úřadu v 
Semilech mělo vrátit Město Turnov za porušení pravidel při čerpání státní dotace na stavbu domova 
důchodců v ulici 28. října. 
Podstata sporu je o výkladu pojmů kolaudace a datum předání stavby, když město a finanční úřad 
mají na věc rozdílný názor (domov důchodců je v provozu od září 2002). Jedni tvrdí, že nebyl 
dodržen termín a celou dotaci včetně penále je třeba vrátit, druzí, že stavba stojí, nikdo nic 
nezpronevěřil, jen se použil jiný výklad (stanovisko turnovských navíc podporují svými 
vyjádřeními též příslušná ministerstva!). 
Celou záležitost bude projednávat nadřízené Finanční ředitelství v Ústí nad Labem. V případě, že 
by i to nakonec rozhodnutí svých podřízených v Semilech potvrdilo, zbývá městu ještě podat 
rozklad ministerstvu financí. Turnovský starosta Ing. Milan Hejduk bezprostředně po oznámení této 
skutečnosti jednal s náměstkem ministra financí, který slíbil, že dá věc do pořádku. V Praze jsou prý 
podobných případů desítky, v našem okolí je najdete také, a to u staveb za státní peníze v Lomnici 
nad Popelkou a přímo v Semilech, které ale na rozdíl od turnovského domova důchodců nebyly 
tolik medializovány.

Celá záležitost nebyla do konce roku 2003 dořešena.



Počasí v jednotlivých měsících roku 2003 v Turnově (stručný 
výtah)

LEDEN
Na Nový rok byl v Turnově největší mráz této zimy, a to -17°C. Hned následující dva dny obleva a 
vydatné deště přinesly celkem 31 mm srážek a za cyklónou, která od severozápadu přešla přes naši 
oblast, se ochladilo a další dny ledna už panovalo v Turnově převážně zimní počasí i se sněhovou 
pokrývkou.

ÚNOR
Velmi suchý měsíc. Spadlo jen 27 mm srážek a zejména druhá dekáda mezi desátým a dvacátým 
dnem se vyznačovala mrazy kolem -15°C. Za vše mohla velká tlaková výše nad Ruskem, která k 
nám "posílala" mrazivý a suchý vzduch.

BŘEZEN
V Turnově bylo mrazů již málo, maximálně ráno občas trochu pod nulou, ve druhé polovině měsíce 
nastoupilo teplé jarní počasí se sluníčkem a maximy ojediněle až ke 20°C! Bohužel sucho 
pokračovalo. Spadlo jen 25 mm a zemědělci a zahrádkáři začínají bít na poplach.

DUBEN
Byly zaznamenány dvě jarní bouřky a v poslední dekádě i dva letní dny s denní teplotou ve stínu 
+25°C a výše, což na tuto dobu v naší lokalitě je velmi neobvyklé. Spadlo 50 mm srážek, ale i to je 
málo. Půda byla vysušená a i případný liják nestačil škody způsobené suchým obdobím napravit.

KVĚTEN
Konečně vlhčí měsíc. Zaznamenali jsme celkem 8 dnů s bouřkou a několik vydatných lijáků. 
Celkem spadlo v Turnově 86 mm srážek, nejvíce z 9. na 10. května, kdy bouřka od jihozápadu 
přinesla městu tolik potřebnou vláhu -18 mm srážek. Kuriozitou je 6. květen, kdy v Turnově 
maximální denní teplota ve stínu vystoupila na tropickou třicítku! Byl to jediný tropický den v 
měsíci a v tomto datu naprosto výjimečný. Dále bylo v květnu sedm letních dnů, které potvrdily 
teplou periodu převažující v tomto období.

ČERVEN
Opět velmi teplý a vlhký měsíc. Celkem 7 tropických a 15 letních dnů v Turnově. Srážek 68 mm s 
velkými místními rozdíly. Přívalové deště doháněly vláhový deficit z jara, ale absorpce půdy 
znamenala, že většina vody stekla po povrchu. Medard do města přinesl přesně 8. června navečer od 
jihozápadu bouři s kroupami a hustým deštěm, ale také jinou zvláštnost: Bouřka byla natolik 
energeticky silná, že frekvence blesků v oblaku byla prakticky nepřetržitá, až kolem stovky výbojů 
za minutu!

ČERVENEC - SRPEN
Již několik let v Turnově stejně jako tentokrát panovalo mimořádně teplé léto, kdy denní teploty až 
na výjimky vystupovaly na letní a často i tropické hodnoty. V červenci jsme zaznamenali více 
bouřek s lijáky než v srpnu, ale žádné vážné škody na osobách a majetku se v našem městě naštěstí 
nevyskytly.

ZÁŘÍ
Už 3. září přišel do města první přízemní mráz, ale byla to spíš náhoda. Jinak byl měsíc teplotně i 
srážkově průměrný. Spadlo necelých 90 mm srážek a nevyskytly se výrazné anomální jevy.



ŘÍJEN
Druhá polovina měsíce byla v Turnově velmi chladná a ranní teploty několikrát klesly i pod bod 
mrazu - nejníže na -7°C 28. října. Naopak nejvýše na +17°C vystoupila přes den teplota 1. a 12. 
října. 24.říjen přinesl prvních několik drobných sněhových vloček nadcházející zimy.

LISTOPAD
I když se střídaly často různé typy počasí, byl tento měsíc v Turnově poměrně teplý. Denní teploty 
se pohybovaly nejčastěji mezi +5 až +12°C. Ani jednou nebylo přes den pod bodem mrazu. Ranní 
mrazíky se objevily pouze šestkrát. Spadlo 51 mm srážek.

PROSINEC
Již několik let se v Turnově na Vánoce téměř pravidelně dočkáváme sněhové pokrývky, a tak tomu 
bylo i tentokrát. Občas bylo i větrno a napadlo i více sněhu, ovšem výrazný mráz -13°C jsme měli 
jen na Štědrý den. Jinak se minimální ranní teploty pohybovaly nejčastěji v rozmezí od nuly do 
-7°C. Za zmínku stojí výrazná zimní bouřka, která přišla nad naše město v noci na 15. prosince a 
přinesla s sebou 15 mm srážek. Celkem jsme měli za měsíc 83 mm srážek. Popisovaná bouře sice 
městu silným větrem příliš neuškodila, ale nad Českomoravskou vrchovinu přinesla tornádo! 

METEOROLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI ROKU 2003 V TURNOVĚ

Celkově lze rok 2003 hodnotit jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Prakticky od jara 
až do podzimu převládalo počasí s nedostatkem srážek a i když se v létě občas objevily lijáky, 
proschlá zem je nestačila absorbovat a většina vody tak zůstala na povrchu a stekla. 
Podívejme se na některé zajímavé údaje:
? Nejchladnější noc jsme v roce 2003 měli v Turnově už na Nový rok a to -18°C.
? Nejvyšší teplotu jsme naměřili 19. června a to +34,2°C.
? Celkem jsme v tomto roce zaznamenali 24 dnů s bouřkou. Dvě další bouřky se objevily v 
chladnější části roku. (Překvapila zejména ta z 15. prosince, kdy se od severozápadu přiřítila nad 
větší část Čech bouřka se silným deštěm, který přešel v hustou sněhovou vánici. Nezpůsobila 
naštěstí významnější škody. Byla zajímavá mj. i proto, že velká frekvence blesků na ní odpovídala 
bouřkám letního typu.)
? Celkem jsme v roce 2003 v Turnově naměřili 748 mm srážek.
? Nejsušším měsícem bylo září. Největší lijáky nás provázely v červnu a červenci.
? Převládajícím prouděním nad naší lokalitou bylo jižní až jihozápadní. Nejméně proudění severní.
? Nebylo zaznamenáno tornádo, pouze při bouřkách spádový vítr, spojený ale s bouřkami, které 
přinesly tornáda ojediněle do středních Čech a na Moravu.
? Třikrát bylo v Turnově zaznamenáno krupobití, z toho jednou vydatnější.

(Zdroj: Vlastík Brůček, Amatérské pozorovací centrum Turnov)

POVODNĚ
? Rok 2003 proběhl bez významnějších povodní. Jediná povodňová aktivita  14.prosince -  mírně 
překročen I. stupeň povodňové aktivity ve 13 hodin, průtok  105 m3/sek. 

(Zdroj: ing. Fišer Zd., - tajemník povodňové komise města)



Subjektivní ohlédnutí kronikáře za rokem 2003
Psal jsem-li na tomto místě před rokem, že zpracování kronikářského zápisu za rok 2002 považuji 
ze své strany za „rok 0“, byla to pravda. Děkuji členům letopisecké komise, že jsem s nimi mohl 
společně hledat cestu k částečně novému pohledu na zpracování městské kroniky. Snad se alespoň 
trochu naplnila má snaha, aby kronika byla čtivějším putováním událostmi uplynulého roku. Dnes 
je kronikářský zápis z roku 2002 (a zanedlouho i z roku 2003) k vidění na nových internetových 
stránkách města. Děkuji jejich zpracovatelům, protože takhle nějak jsem si představoval, že by 
kronika ve své elektronické podobě mohla vypadat. Zvláště fotografická příloha přesně splňuje mé 
představy a čtenář, myslím, dostává ucelenou obrazovou představu o životě města v uplynulém 
roce. Do budoucna bych si přál ještě kroniku na www stránkách lépe vzájemně propojit 
hypertextovými odkazy, což se doufám brzy podaří a kronika tak poslouží také k ještě rychlejšímu 
vyhledávání informací.

* * *

A jaký vlastně byl rok 2003 v Turnově? Zatímco ten předchozí byl poznamenaný náhlým odchodem 
mecenáše Bohuslava Jana Horáčka a zastavením projektů, které jeho nadace financovala, rok 2003 
by se možná dal nazvat rokem uvědomění si vlastních možností. Ono, ruku na srdce, některé vize za 
peníze mecenáše v řádu stamilionů byly opravdu pro další život (minimálně z pohledu financování 
provozu specifických, náročných zařízení) diskutabilní.
Některé projekty se podařilo přesto dokončit. Z dnešního pohledu je dobře, že nakonec radní a 
zastupitelé odsouhlasili dokončení rozestavěné smuteční síně za peníze města. Stavba Střelnice ale 
musela být z logických důvodů zastavena úplně a totéž se stalo v přípravě sportoviště v Maškově 
zahradě.
Rok 2003 byl ale také pro Turnov rokem opravdu významným. V rámci reformy veřejné správy 
byly k 31. 12. 2002 zrušeny okresní úřady a jejich činnost přešla od 1.1. 2003 na tzv. pověřená 
města III. stupně. Turnov tak spravuje vlastní spádové území s 37 obcemi a zhruba 30 tisíci 
obyvateli.
Jak se dalo očekávat, nosným občanským tématem roku 2003 bylo trasování dálnice napříč Českým 
rájem. Záměr výstavby rychlostní silnice přímo pod Troskami vzedmul širokou odezvu obyvatel 
Českého ráje v míře, kterou lze jen těžko srovnávat s nějakou jinou událostí.
V roce 2003 také proběhla rozhodující návštěva komisaře UNESCO, který na místě prověřoval, zda 
skalní města Českého ráje budou nebo nebudou zapsána na seznam světového kulturního dědictví. 
Další kauzou, vinoucí se celým rokem, byl odprodej domu čp. 2023 v Žižkově ulici a problémy, 
které to přineslo (Viz kapitola „O čem se také mluvilo v roce 2003“.)

Pavel Charousek
kronikář města


