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ÚVODNÍ INFORMACE 

Na základě smlouvy s Městem Turnov a rozhodnutím rady města převzal zpracování textové části  

Kroniky města Turnova počínaje rokem 2002 Pavel Charousek 

se snahou co nejlépe navázat na své předchůdce.

Komise letopisecká: Ing. Milan Hejduk – předseda, René Brož – tajemník, Mgr. Dalibor Sehnoutka, Jitka 
Petrušková.
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I.
PRŮVODCE ROKEM 2004 V TURNOVĚ 

ANEB CHRONOLOGICKÝ SOUHRN UDÁLOSTÍ

Stalo se v     Turnově v roce 2004 v heslech:  

► Stali jsme se řádnými občany Evropské unie…

► Skalní města Českého ráje se nestala součástí celosvětově jedinečných území 

pod patronací UNESCA…

► I přes počáteční problémy přežila turnovská nemocnice i rok 2004…

► Peníze na stavbu kulturního domu Střelnice Turnov z Evropských fondů nedostal 

a asi ani nikdy nedostane…

► Ani v roce 2004 nepadlo rozhodnutí, jestli se Turnov, díky své poloze, stane nebo 

nestane novým okresem…

► Pozitivní je, že i v roce 2004 si naše město udrželo nezaměstnanost na minimální úrovni a ani 

kriminalita netrápila zdejší občany nad míru běžnou spíše v klidnějších lokalitách republiky…

Zdroje (ověřených) informací tohoto přehledu: Periodika vycházející 

na Turnovsku, vlastní záznamy kronikáře, zprávy o činnosti spolků, institucí a úřadů ad.
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LEDEN 2004 * LEDEN 2004 * LEDEN 2004 * LEDEN 2004 

► První děťátko narozené v roce 2004 v turnovské porodnici je Semilák Filip Novotný, který se 

mamince Haně narodil 1. ledna v 16.55 hod. Prvním občánkem Turnova v novém roce je Zuzana Mareková, 

která se narodila 3. ledna odpoledne, měřila 48 centimetrů a vážila 3,1 kg. 

► Na obyvatele České republiky a tedy také Turnova čekalo v lednu několik významných novinek:
- Důležité jsou změny v sociální oblasti: Nemocenská v prvních třech dnech klesne z poloviny na čtvrtinu 

výdělku a v prvních dvou týdnech o desetinu; důchodci a ženy na mateřské si mohou neomezeně přivydělat 

a o sociální dávky nepřijdou; zhoršuje se možnost odchodu do předčasného důchodu; dávky 

v nezaměstnanosti se částečně zvyšují; rodiče si mohou z daní odečíst vyšší částky za děti; minimální mzda 

se zvýšila na 6 700 Kč; živnostníkům stouply výrazně daně a odvody na zdravotní a sociální pojištění, mají-li 

dosud tzv. jednoduché účetnictví, povedou nadále pouze evidenci příjmů a výdajů (podvojné účetnictví je 

povinné až při obratu nad 6 milionů).

- Počínaje zdaňovacím obdobím 2004 novela č. 438/2003 Sb. zákona o daních z příjmů přinesla 
povinnost zdanit příjmy v rozsahu tzv. „minimálního základu daně“. To pro vybranou skupinu 

poplatníků fyzických osob znamená, že pokud bude základ daně nižší než stanovený minimální základ 

daně, musí do svého daňového přiznání uvést částku minimálního základu daně. Ta pro rok 2004 činí 101 

000 Kč. Od této částky si pak při splnění zákonných podmínek odečte nezdanitelné částky podle § 15 

zákona. (Základní nezdanitelné částky -  na poplatníka, vyživované dítě ad.). To znamená, bude-li poplatník 

ve ztrátě, musí do svého přiznání uvést částku 101 000 Kč a v příštích letech, bude-li mít dostatečný základ 

daně, tj. vyšší než minimální, si bude moci uvedenou ztrátu odečíst (ztrátu lze odečíst po dobu následujících 

5 let). 

- Došlo ke zvýšení vyměřovacího základu pro OSVČ pro výpočet záloh na sociální a zdravotní 
pojištění - v roce 2003 bylo vyměřovacím základem 35 % příjmů ze samostatné výdělečné činnosti po 

odpočtu výdajů, za rok 2004 to bude 40 %, v roce 2005 to bude 45 % a od roku 2006 50 %.   

- Minimální měsíční vyměřovací základ pro výpočet záloh na sociální zabezpečení pro rok 2004 činí 3 
368 Kč. Záloha na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti pro osoby vykonávající hlavní 

samostatnou výdělečnou činnost činí 997 Kč (rok 2003 – 548 Kč), záloha na nemocenské pojištění 149 Kč 

(rok 2003 – 82 Kč). 

- Od 1. ledna 2004 došlo také k úpravě výpočtu zálohy na zdravotní pojištění, již se nevychází 

z minimální mzdy ale z poloviny průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva 

roky předcházející (pro tento rok je to za rok 2002, tedy 15 857 Kč). Částka zálohy činí 1 071 Kč.  (Pro 

srovnání: platby v r. 2002 – minimální mzda 5 700 Kč – záloha 770 Kč, v roce 2003 minimální mzda 6 200 

Kč záloha 837 Kč. Pokud by se nadále vycházelo z minimální mzdy, záloha by činila 905 Kč.)

- Všechna tato nová opatření většina drobných živnostníků považovala téměř za likvidační. Jak se 

ukázalo v průběhu roku, nedošlo k nějakému hromadnému rušení živnostenských listů, jen ti, co měli 

živnostenské oprávnění pouze jako doplněk ke své hlavní profesi v zaměstnaneckém poměru, toto 

minimálně přerušili. Situace v Turnově byla na poli živnostníků v roce 2004 v podstatě stabilizovaná. Zdejší 

Živnostenský úřad před 1. lednem 2003, to znamená před reformou veřejné správy, měl v registru na 3 700 
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podnikatelů a zhruba 5 500 živností. Vytvořením obcí III. stupně a zrušením okresních úřadů sem přešla 

agenda z osmi těchto úřadů, a tím narostl stav podnikatelů na přibližně 6 200 a živností na zhruba 11 000. 

- Od ledna 2004 platí v Turnově několik nových, obecně závazných vyhlášek: 

Vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku ze vstupného. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného 

vstupného činí pro prodejní akce 20 %. Vyhláška stanoví ohlašovací povinnost.

Vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Poplatek za lázeňský nebo 

rekreační pobyt činí za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 15 Kč 

(vyhláška stanoví ohlašovací povinnost a možnosti osvobození od poplatku).

Vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Poplatek za každý 

povolený výherní hrací přístroj činí 5 000 Kč na tři měsíce. Ve vyhlášce je stanovena ohlašovací povinnost 

provozovatele.

Vyhláška č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a 
školních družin. Výše příspěvku na jedno dítě v mateřských školách činí 13 Kč na den a ve školních 

družinách 70 Kč denně.

Vyhláška č. 5/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2004 je stanoven poplatek ve výši 460 Kč za 

osobu. Poplatek musí hradit: 

1. Fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt. Úlevy od části poplatku ve výši 250 Kč mají občané, kteří 

v roce 2004 dovrší 80 a více let a děti, které v roce 2004 dovrší nejvýše dvou let. 

2. Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, poplatek se 

platí ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Na základě výše uvedených skutečností je tedy zřejmé, že poplatek musí platit občan, který má trvalý pobyt 

ve městě a v případě, že vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města, musí 

platit poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu i za tuto rekreační nemovitost. 

Od části poplatku jsou osvobozeni občané, kteří pobývají déle než tři měsíce v zahraničí, v léčebném či 

zdravotnickém zařízení (včetně turnovského domova důchodců), absolvují základní vojenskou službu nebo 

jsou ve výkonu trestu. Tito občané musí ovšem podat žádost na Odbor životního prostředí MěÚ Turnov a 

svoji žádost musí doložit odpovídajícím potvrzením opatřeným razítkem příslušné instituce (např. 

potvrzením zaměstnavatele o vyslání na služební cestu do zahraničí, potvrzením zdravotnického zařízení o 

hospitalizaci, atd.). Zároveň byli občané upozorněni, že od poplatku nejsou osvobozeni studenti navštěvující 

SŠ a VŠ mimo Turnov. 

Platbu lze provést ročně a pololetně. Termín splatnosti poplatku pro roční platbu a platbu za I. pololetí je 31. 

března 2004. Termín splatnosti poplatku za II. pololetí je 30. září 2004. 

Platby v hotovosti lze provést v podatelně a na Odboru životního prostředí v hlavní budově MěÚ Turnov v 

ulici Antonína Dvořáka, v Technických službách Turnov, s.r.o., v ulici Sobotecké, v Městském informačním 

centru na nám. Českého ráje a v Informačním centru ČD na nádraží ČD. 

Sankce za včas nezaplacené poplatky byly od 1. ledna 2004 zvýšeny až na trojnásobek!

- Místní poplatek ze psů nově v Turnově činí pro držitele jednoho psa 800 Kč, pro držitele s trvalým 

pobytem v rodinném domě 400 Kč, pro držitele, kteří psa používají k podnikatelské činnosti 1 500 Kč, pro 
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držitele invalidních, starobních, vdoveckých a vdovských důchodů, které jsou jejich jediným zdrojem příjmu 

nebo pro držitele průkazu ZTP 200 Kč. Splatnost poplatku zůstala stejně jako v uplynulých letech v termínu 

do 15. února. Finanční obnos vybraný za místní poplatek ze psů je použit pro provoz městského psího 

útulku a pro úklid a čištění města.

► Přes zimu utichlé občanské aktivity, resp. odpor proti trasování dálnice R35, dostal zkraje roku 
nový impuls: Poslanecký návrh, kterým chce skupina poslanců v parlamentu prosadit nový zákon o stavbě 

dálnic a rychlostních silnic, který by ve svém důsledku znamenal zjednodušení řízení při vyvlastňování 

pozemků ad. a tedy jisté omezení občanských práv. Návrh zákona je šitý na míru dostavbě dálnice 

z Poděbrad do Hradce Králové, kde jsou dlouhodobé spory při výkupu pozemků a takhle by se jednání 

urychlilo a krajské město by dostalo rychleji spojení, po kterém už léta touží. Současně by ale zákon šlo 

aplikovat i jinde v republice. A to je právě oprávněná obava občanských aktivistů a obcí v Českém ráji, kteří 

odmítají realizaci dálnice pod Troskami. Na setkání, které se uskutečnilo ve středu 14. ledna 2004 v sídle 

CHKO Český ráj ve Dvořákově ulici, byl přítomen také poslanec František Pelc (US), který akci svých kolegů 

dokonce neváhal označit jako možné ohrožení demokracie ve smyslu práv účastníků řízení a slíbil, že se 

pokusí na půdě parlamentu o této věci jednat. Zákon v roce 2004 ve sněmovně nakonec schválen nebyl.

► K 31. prosinci 2003 vypršela platnost smlouvy na údržbu zeleně s firmou DIKÉ s.r.o. Již na podzim byla 

proto vypsána nová soutěž, v níž bylo osloveno celkem 12 odborných firem. Nabídku podaly pouze dvě 

firmy. Rada města na svém únorovém zasedání schválila jako vítěze firmu DIKÉ s.r.o. 
Smlouva s touto firmou je uzavřena na dobu dvou let, tj. do konce roku 2005. Firma se bude starat o 

43,5 ha veřejné zeleně. Ke standardním pracovním úkonům patří sekání trávníků, včetně sběru a odvozu 

travní hmoty a sběru listí, řez a údržba keřů, řez živých plotů, údržba růží a trvalkových záhonů, jarní řez 

alejových stromů, údržba městských hrobů a církevních památek, péče o záhony letniček a zeleň v 

nádobách a péče o malé vodní plochy . 

Veřejná zeleň je rozdělena do tří intenzitních tříd údržby. V 1. kategorii (park u Delvity, Mikulášské náměstí, 

hřiště v Turnově II., parkoviště u „Stovky“, Skálova ul., park u letního kina a další) bude seč prováděna 9 

krát. Ve II. kategorii, kam patří zejména sídliště, se počet sečí sníží na 5. Ve III. kategorii (okrajové části 

města, plochy na Vesecku, městské komunikace apod.) se bude sekat 1 až 2x. V celkové ceně údržby je 

nově zahrnuta finanční rezerva, která umožní pružně reagovat na aktuální požadavky, týkající se zejména 

sekání trávníků. Do údržby byly zařazeny další plochy - z těch větších je to OAHŠ a parkoviště U Raka - a 

církevní památky. 

► Od ledna začaly platit nové hygienické předpisy a pískoviště na veřejných prostranstvích mohou 
být jen na oploceném místě, resp. přikryté a správce - tedy město – je povinen pravidelně 
kontrolovat nezávadnost písku! V Turnově je celkem 20 dětských pískovišť a vzhledem k napjatému 

rozpočtu města bylo rozhodnuto, že jich nově upraveno bude pouze osm! Dvě pískoviště zůstanou na 

Výšince, další v parku u letního kina, v Metelkových sadech, na sídlišti Přepeřská a u nádraží nedaleko 

Delvity a v Květinové ulici a jedno na Patočkově sídlišti. Nový písek se v pískovištích objeví na jaře, 

z dvanácti, která nebudou obnovena, písek zmizí bez náhrady a obvodové zídky budou demolovány.
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Nicméně do finální podoby, tedy včetně oplocení a zakrytí, budou dotažena dvě nebo tři pískoviště. (To se 

také v průběhu roku stalo, některá pískoviště zcela zmizela, oploceno bylo jedno na Výšince a další na 

Přepeřské a v Patočkově sídlišti.) 

► Kuriózní případ řešili strážníci ve čtvrtek 8. ledna. V průběhu dopoledne zjistili, že na parkovišti před 

nemocnicí stojí na místě vyhrazeném invalidním občanům vozidlo, které nemá řádné označení (vozíček). 

Proto byla na auto nasazena botička. Když za necelou hodinu kolem hlídka opět projížděla, ke svému 

překvapení zjistila, že na místě není auto ani botička. Celou událost jí ale popsal svědek, který prohlásil, že 

starší muž botičku nejen odmontoval, ale i hodil do auta a odjel. Podle poznávací značky strážníci zjistili 

majitele – občana blízké obce ve Středočeském kraji – a na místě celou záležitost řešili. Muž jim však odmítl 

nejen vrátit botičku, ale i přes svědectví z vlastní rodiny, že v Turnově v nemocnici byl, toto popíral. Případ 

převzala Policie ČR.

► Na počátku nového roku se Odbor cestovního ruchu MěÚ zúčastnil několika veletrhů, a to: 8. – 11. 
ledna veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně, 13. – 18. ledna Vacantie Utrecht, 15. - 18. 
ledna ITF Slovakiatour Bratislava a ve dnech 12. – 17. ledna prezentační akce v Drážďanech. Na 

veletrzích byl prezentován celý Český ráj. 

Na veletrhu GO a Regiontour v Brně proběhla podle Elišky Gruberové ze zmíněného odboru poprvé 

prezentace nového produktu: „Po stopách Albrechta z Valdštejna“. Nositelem tohoto zajímavého produktu je 

Sdružení Český ráj. Návštěvníkům veletrhu byl nabízen v rámci akce „Obchodní dům turistického produktu“. 

V rámci prezentační akce Meeting point proběhlo na 30 jednání se zahraničními touroperátory, a to 

především z Německa, Holandska, Polska, Francie a Ruska. Poprvé přicestovaly početné skupiny 

odborníků z Belgie a Ukrajiny. Veletrhu se zúčastnilo na 1 017 vystavovatelů z 24 zemí. Podle předběžných 

odhadů veletrh navštívilo přes 40 200 návštěvníků (což je více než v roce 2003). Vysoká prestiž tohoto 

veletrhu potvrdila i přítomnost V.I. P. hostů v čele s třemi ministry Vlády ČR. Největší zájem mezi 

návštěvníky byl o image materiály Hrady a zámky Českého ráje, Skalní města Českého ráje, materiály 

Jičína, Horního Pojizeří, cykloturistiku a informace o ubytování. Návštěvníci se zajímali o zapsání skalních 

měst Českého ráje na prestižní seznam UNESCO.

Na veletrhu v holandském Utrechtu byl největší zájem o materiály týkající se skalních měst, přírody dále o 

Hrady a zámky, ubytování a zázemí pro rodinnou dovolenou. Na veletrh přišlo víc než 170 tisíc lidí, 

zúčastnilo se na 1 270 vystavovatelů. Český ráj se prezentoval na stánku České centrály cestovního ruchu 

v rámci Libereckého kraje. Expozici České republiky navštívil i velvyslanec ČR v Holandsku.

Na prezentační akci v Kaufparku v Dražďanech byl největší zájem o Hrady a zámky, turistické noviny, „Po 

stopách Albrechta z Valdštejna“, „Baroko v Českém ráji“ a o ubytovávání především v penzionech.  

Na 10. ročníku veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava Turnovští vystavovali poprvé. Partnerskou zemí 

veletrhu byla Česká republika, slavnostního zahájení se účastnil ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec. 

Na tomto jubilejním ročníku veletrhu probíhala i soutěž o nejkreativnější a nejkomunikativnější stánek. 

V kategorii zahraničních vystavovatelů se stánek České centrály cestovního ruchu, jehož součástí byla i 

prezentace regionu Český ráj, umístil na třetím místě. Jako na ostatních veletrzích byly první dny určeny pro 

odbornou veřejnost. Mezi návštěvníky veletrhu byl zájem o mapový materiál, cykloturistiku a image materiály 
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Hradů a zámků a Skalních měst Českého ráje. Dle předběžných odhadů za první tři dny veletrh navštívilo na 

40 tisíc osob. Na výstavní ploše se představilo na 650 vystavovatelů z 25 zemí.

► Bylo v posledních měsících veřejně známé, že jeden z nejstarších novinových titulů v České 
republice, Pojizerské listy (s přestávkami vycházel od roku 1886), má finanční potíže. 
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. Od nového roku mají noviny nového majitele. V pátek 19. 

prosince 2003 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. 

Nicméně - prostory bývalé redakce si urychleně pronajal jeden zdejší podnikatel a v lednu již vyšlo první 

číslo nového periodika s názvem Pojizerky. Bohužel vyšlo jen několik čísel, potom se redakce přeskupila a 

titul opět zachránil dřívější šéfredaktor Karel Vodrážka. Další zajímavostí je, že onen podnikatel, pan Štěpán, 

získal na počátku roku v další dražbě též vydavatelská práva k Pojizerským listům. Problémy však 

přetrvávaly a koncem roku titul definitivně převzal Karel Vodrážka, který noviny nově vydává pod názvem 

Nové Pojizerky.

► Jizera se na konci roku 2003 stala osudnou pro jednoho turnovského mladíka, který našel smrt 

v náhonu řeky, v prvých hodinách nového roku se bohužel nešťastná událost opakovala. Náhodní 

okolojdoucí objevili tělo dalšího utonulého kousek pod Komerční bankou. Šlo o 47-letého muže z Příšovic, 

po kterém bylo pátráno již od 12. prosince. 

► Na počátku nového roku se v našem městě objevil další případ meningitidy skupiny C, který rok 

před tím znamenal smrt studenta jedné zdejší střední školy. Bohužel i tento nový případ skončil smrtí 22-

letého mladého muže z přilehlé obce. Mezi příznaky této zákeřné nemoci patří dlouhotrvající horečky, 

dezorientace a podlitiny na těle, ohrožena je hlavně skupina malých dětí a dospívající.

► Podnikatelé mohou od ledna využívat nové informační centrum, které bylo otevřeno pod patronací 

Okresní hospodářské komory v Semilech v objektu pobočky České spořitelny na náměstí. Speciálně 

proškolení pracovníci budou poskytovali servis a informace o podnikatelských subjektech a podmínkách u 

nás i v zemích EU. 

► Na lednovém zasedání rady města padlo konečné rozhodnutí: Občanské sdružení Fokus, které 
pečuje o naše hendikepované spoluobčany, najde nové sídlo v objektu bývalé zdravotnické 
ambulance v Tázlerově ulici! Problémem je ale technický stav budovy, proto bude nejspíš zbourána a na 

jejím místě vznikne nová stavba, což prý přijde levněji než nákladná oprava. Na stavbu jsou předběžně 
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přislíbeny prostředky ze státního rozpočtu, doba realizace se dá předpokládat v období následujících dvou 

až tří let.

► Od ledna 2004 je novým krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru Josef Zajíček 

z Turnova, který před tím léta působil na okresním ředitelství v Semilech.

► Na poslední chvíli prý do státního rozpočtu na rok 2004 proklouzla stavba přeložky silnice I/10 od 
pekáren přes Vesecko na Malý Rohozec. Peníze totiž v návrhu vůbec nebyly a 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 se začalo na podzim 2004, resp. 

na počátku roku 2005, hotovo má být na konci léta 2006.

► Novým opatřením krajského úřadu končí od ledna s pohotovostní službou 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. Na druhou 

stranu je ale deklarováno, že v případě akutní potřeby je tu záchranka a lékařská pohotovost v nemocnici, 

kde pacient může dostat i léky, byť třeba jen na nejnutnější dobu do nejbližšího pracovního dne.

► 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. 

Nakonec ale turnovští zubaři na rozhodnutí kraje nereagovali a po celý rok 2004 se v ordinacích střídali a na 

provoz jim doplácelo Město Turnov. Nicméně počínaje rokem 2005 se již střídání stomatologů v okrese týká 

také Turnova, a tak pacienti musí za ošetřením o víkendech nebo svátcích cestovat například do Jilemnice 

(kdo zrovna slouží, sdělí občanům na vrátnici v nemocnici).

► V novém roce došlo ke změně poskytování Lékařské služby první pomoci (LSPP). Nově se služba 
nazývá Ambulance akutní péče. Do konce roku 2003 ji zajišťovala organizačně a finančně záchranka, nyní 

krajský úřad poskytuje peníze městu, a to službu poskytuje prostřednictvím nemocnice. Pro pacienty se ale 

fyzicky nic nezměnilo, protože i nadále je služba k dispozici ve všedních dnech od 17 do 22 hodin a o 

svátcích a víkendech od 8 do 22 hodin. Ve zbylém čase je pro akutní případy připravena rychlá zdravotnická 

pomoc na tel. čísle 155. Ambulance akutní péče je přímo v areálu nemocnice – ihned za hlavním 

vchodem v ambulantním traktu (prostory interní ambulance).
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► Až padesát dětských oddělení v zemi má být podle lednového prohlášení 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. Dětské oddělení turnovské nemocnice zatím přímo 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. Přitom stát na sklonku roku 2003 poskytl peníze na oddlužení části 

nemocnic, městských se to ale netýká. 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.

► V lednu oslavil 40 let trvání Klub důchodců v Turnově. Prvnímu Klubu důchodců byly vyčleněny tři 

místnosti v domě čp. 70 ve Skálově ulici v bývalé restauraci „U Bažanta“. Dne 19. ledna 1964 byl klub 

slavnostně otevřen za účasti představitelů města, okresu, zdravotnictví a ČSČK. Klub měl kolísavě 80 – 100 

členů. V těchto prostorách byl klub až do roku 1983, kdy celý dům převzalo muzeum. Dne 14. listopadu 

1983 se klubu otevřely nové místnosti, vybavené moderním nábytkem a plynovým vytápěním ve Skálově 

ulici čp. 72 (bývalá  lékárna). Ze Skálovy ulice, k lítosti všech důchodců, byl klub vystěhován v září 2002, kdy 

byly prostory  přestavěny na kanceláře MěÚ. 

Klub v roce 2004 pořádal setkání dvakrát týdně odpoledne (středa, čtvrtek od 13 – 17 hod.), používá kulturní 

místnost v domě „D“ Penzionu v Žižkově ulici čp. 2 047 (dostupné spojení autobusem linky Diskontu PLUS).

V klubu byly a jsou pořádány různé přednášky, besedy, kavárenské posezení s hudbou, karetní i stolové hry. 

Oblíbené jsou autobusové i pěší výlety, zájezdy do divadel v Liberci, Ml. Boleslavi a abonentky do divadla 

v Turnově. Klub úzce spolupracuje se Svazem invalidů a vedením Penzionu. Vedoucí je paní Marie 

Příhonská.

► V pondělí 8. prosince 2003 proběhlo v zasedací místnosti radnice veřejné výběrové řízení na 
prodej 15-ti stavebních pozemků v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko. Zúčastnilo se ho jen pět 

zájemců. Pozemek koupili čtyři. (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.)   

Přes značný neúspěch to ale radnici neodradilo na počátku nového roku byla na stavební úřad podána 

žádost o územní řízení na komunikace a inženýrské sítě pro I. část - I. etapu - prodloužení ul. Jeronýmova. 

To už byly prodány další pozemky, když po dalším neúspěšném výběrovém kole 26. ledna 2004 bylo radou 

města rozhodnuto, že nadále již výběrová řízení nebudou pořádána, ale projeví-li o pozemek někdo zájem a 

splní dané podmínky bude mu také odprodán - cena pozemku je 1 000 Kč/m². V ceně je zahrnuta cena 
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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.

K překvapení všech zainteresovaných zbývalo na konci roku 2004 odprodat již jen dva pozemky a v průběhu 

roku tu již stálo několik hrubých staveb rodinných domků. Na rok 2005 je připravena k odprodeji další část 

pozemků, prodávají již i soukromí majitelé…

V příštích letech by tu mělo nový domov najít až 1 300 lidí ve více než 200 domech!

► Díky umělému zasněžování se lyžovalo na třísetmetrové sjezdovce ve Struhách již od druhé 
poloviny prosince. V té době v okolí sjezdovky nebylo po sněhu ani památky, protože ale umělý sníh odolá 

teplotám až do pěti stupňů nad nulou, byla turnovská sjezdovka vyhledávaným cílem nejen pro místní, 

lyžování u nás, ale zvolili si ji také třeba lidé ze Středočeského kraje, kteří dali naší poklidné sjezdovce 

přednost před přeplněnými horskými středisky. Lyžování ve Struhách navíc nepatří k nejdražším, když 

celodenní permanentka přijde dospělého na 220 a dítě na 170 korun. Využívané je také večerní lyžování, 

kdy vlek jezdí až do 21 hodiny! V pracovní dny se vlek rozjíždí odpoledne v 15 hodin, o víkendech už v 9 

hodin. Sezona na vleku trvala až do poloviny března. To už na stráních okolo kvetly sněženky…

KULTURA V     LEDNU 2004 * KULTURA V     LEDNU 2004 * KULTURA V     LEDNU 2004 *   

► V sobotu 3. ledna od 14 hodin se v kapli na Valdštejně uskutečnila první bohoslužba v kalendářním 
roce.

► Ve středu 14. ledna dopoledne proběhla dvě představení pro školáky v divadle – Pták Ohnivák a liška 

Ryška. Hráli herci brněnského divadla Koráb. 

► Týž den od 16 hodin se konal v knihovně A. Marka Pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi v oblíbeném 

cyklu pohádek na podporu výchovy dětského čtenářství. 

► Ve čtvrtek 15. ledna byla ve Žluté ponorce Střediska pro volný čas dětí a mládeže v Husově ulici výtvarná 

dílna  na téma BATIKUJEME VE ŽLUTÉ PONORCE .

► V neděli 18. ledna 2004 se v Turnovském kině „odbyla“ jedna premiéra – historicky první natáčení 

televizního pořadu. Stanice Prima tu točila dva díly oblíbeného cyklu NIKDO NENÍ DOKONALÝ, který 

moderuje herec a bavič Jiří Krampol.

Turnovští měli jedinečnou příležitost na místě zjistit, jak takové natáčení vlastně vypadá. V obou případech 

zaplněný sál kina prošel tzv. zahřívacím kolem, kdy moderátor Jiří Krampol vyzkoušel reakci publika na 

několika vtipech, potom se už „jelo” na ostro. Jen výjimečně natáčení přerušil hlas režiséra, většinou pořad 

historek z hereckého prostředí, okořeněný zajímavými otázkami na vtipná témata, plynul samovolně.

Jak v zákulisí řekl scénárista pořadu Jan Dobiáš, v Turnově se natáčel 285. a 286. díl  pořadu, který se stále 

drží mezi nejsledovanějšími televizními pořady vůbec. Vysílá se sedmým rokem a už pět let televizní štáb 

objíždí česká a moravská města. Na televizních obrazovkách se pořad objevil ve dvou únorových nedělích. 
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V prvním pořadu s Jiřím Krampolem vystoupili Simona Postlerová (herečka a zpěvačka) a Ondřej Kepka 

(herec a režisér). Oba, coby děti z hereckých rodin, se na toto téma rozpovídali, přidali historky ze zákulisí 

divadla, zodpovídali otázky diváků, Simona s kytarovým doprovodem svého manžela zazpívala tři písničky... 

Naďa Konvalinková, jediná z původně nahlášených účinkujících, a Ernesto Čekan (oba mají domovskou 

scénu v Divadle ABC) rozjeli druhé natáčení hned od začátku. Obligátní otázky průvodce pořadem i diváků, 

které směřovaly na Naďu Konvalinkovou a týkaly se jejích slavných dietních receptů, zodpovídala herečka 

s nadhledem a půvabem sobě vlastním, přidala samozřejmě také plno historek z divadla i filmového 

natáčení. Ernesto Čekan kromě divadla vtipně vyprávěl i o své uruguayské matce a svých návštěvách této 

země, hlavně však přítomné zaujal svými pěveckými výstupy. 

► V pátek 23. ledna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Mašov TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES. Hráli Veselí 

pozůstalí. Ples se uskutečnil v opraveném sále zdejší Sokolovny na návsi.

► Ve středa 28. ledna se v Klubu D konalo divadelní představení MORGIANA. Šlo o divadelní hru Dáši 

Landrové na motivy známého románu,do definitivní podoby hru zpracovaly další Turnovačky - Dáda 

Weissová a Lenka Landrová. Hudbu dodal Pavel Záhorka.

► Bio ráj hrálo v lednu mj.: V úterý 6. a středu 7. ledna ve 20 hodin film ZELENÉ PEKLO (premiéra). Film 

USA pojednává o tandemu vyšetřovatelů, důstojnice (Connie Nielsen) a bývalý armádní ranger (John 

Travolta) se vydávají po stopách brutálního zločinu, který byl spáchán ve speciální jednotce, trénující 

v panamském deštném pralese pod vedením obávaného seržanta Westa (Samuel L. Jackson).  Od čtvrtka 

8. do soboty 10. ledna kino hrálo snímek  MATRIX REVOLUTIONS  (premiéra). Film USA o světě lidí, který 

se potácí na pokraji zkázy, ale stále ještě zbývá poslední naděje…V posledním pokračování trilogie o 

virtuální imitaci světa Matrixu se Neo (Keanu Reeves) společně s Trinity (Carrie-Anne Moss) a Morpheem 

(Laurence Fishburne) dostane do finálové bitvy proti počítačovým vládcům univerza. 

► Absolvent turnovského gymnázia, člen Turnovského divadelního studia a absolvent DAMU Mario 
KUBAŠ získal významné filmové ocenění. Cenu za nejlepší herecké výkony si z Filmového festivalu 

v Soluni odnesl český film Děvčátko režiséra Benjamina Tučka. Cenu pro nejlepší herečku získala Dorota 

Nvotová, hereckou cenu pro nejlepšího herce její filmový partner Mário KUBAŠ!

► V Divadelní galerii v lednu své fotografie vystavovala MUDr. Helena BOHÁČOVÁ. Šlo o její cyklus z cest 

nazvaný LIDÉ a LIDičky.
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ÚNOR 2004 * ÚNOR 2004 * ÚNOR 2004 * ÚNOR 2004

► Na počátku února byla ohlášena nejnovější statistická čísla nezaměstnanosti v České republice. 
Bez práce bylo 570 tisíc lidí (10,8%), což je absolutně nejvíc od listopadu 1989. Semilský okres je na tom 

stále docela dobře, když zdejší úřad práce k 31. prosinci 2003 evidoval 3 196 lidí bez zaměstnání, což je 

8,09%. V rámci Libereckého kraje (9,8%) je to nejméně, v zemi patří smutné prvenství okresu Most s mírou 

nezaměstnanosti na hranici 25%! V samotném Turnově je zatím relativně klid, bez práce tu na konci 

prosince bylo 461 lidí, což je 6,1 %. Sehnat ale přímo v Turnově relativně dobře placenou práci na trvalý 

úvazek (tedy i mimosezonní nebo na dobu neurčitou) je čím dál složitější. Z větších firem budou přibírat 

pouze v Antolinu v ohrazenické průmyslové zóně, kde si ale v loňském roce dělali sami nábor a zájem 

převýšil nabídku volných míst (v roce 2004 150 lidí a v dalších letech by tu mělo pracovat přes 300 lidí). 

V této souvislosti je také známá aféra s 41letým podvodníkem, který důvěřivým lidem nabízel 

zprostředkování dobře placeného místa právě v této firmě. Za své služby vybíral všimné ve výši 300, ale i 

tisíc korun. S dotyčným proběhlo už i soudní líčení, za podvod a porušování cizích práv dostal trest odnětí 

svobody ve výši šesti měsíců nepodmíněně.

► Od 1. února byla zdražena cena jízdného na linkách MHD v Turnově z 5 na 7 Kč (včetně autobusu 

Diskontu). Pro majitele čipových karet se ale cena neměnila. Čipové karty si lze opatřit v kanceláři ČSAD na 

autobusovém nádraží. Zdražení jízdného bylo podle pracovníků ČSAD způsobeno nárůstem spotřební daně 

u pohonných hmot.

► Od 1. února 2004 vstoupily na sběrných dvorech do platnosti některé změny, které vyplynuly 
z nutnosti úspory nákladů na provoz sběrných dvorů. 
Asi největší změnou bylo zkrácení provozní doby. Provozní dny zůstaly zachovány, ovšem začátek provozu 

dvorů byl posunut až na 13 hod. Firmy nebo občané mohou ovšem využít v tuto dobu sběrný dvůr Vesecko, 

kde je provozní doba posunuta až do 17 hod. Sobotní otevírací doba byla též rozšířena o sběrný dvůr 

Vesecko, přičemž začátek i konec je na všech sběrných dvorech stejný, a to 8 – 12 hod.

Další velkou změnou je seznam druhů odpadů, které jsou na sběrných dvorech přebírány a které se 

zpoplatní. Stavební suť, bio odpad, větve a asfaltová lepenka jsou přebírány pouze na Vesecku. Uložení 

stavební sutě, bio odpadu a větví je zdarma. Asfaltová lepenka je zpoplatněna dle ceníku (1 500 Kč/t). 

Pneumatiky jsou rovněž zpoplatněny. Zde ale zůstává možnost bezplatného odevzdání v každém 

pneuservisu, a to z důvodu vstupu platnosti nařízení o bezplatném zpětném odběru. 

Vzhledem k přepravním nákladům, vznikajícím při převážení odpadů ze sběrných dvorů na překladiště 

Vesecko, byl pro mimo turnovské a firmy zdražen objemný odpad ze současných 2 Kč/kg na 3 Kč/kg. Zde je 

možno opět využít sběrný dvůr Vesecko, kde zůstává cena za likvidaci objemného odpadu 1,50 Kč/kg. 

Dalším a zřejmě nejproblémovějším opatřením bude důsledné roztřiďování odpadů. Obsluha sběrného 

dvora od každého vyžaduje důsledné roztřídění, aby v objemném odpadu končilo opravdu jen nezbytné 

minimum. 
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► Zajímavou noční službu měli strážníci z 1. na 2. února. Nejdříve byli kolem deváté večer přivoláni 

k potyčce mezi hosty v restauraci v Palackého ulici, kde se ale po jejich příjezdu vyhrocená situace zklidnila 

a policisté považovali incident za ukončený. Nebylo tomu ale tak, protože o půlnoci byli voláni do baru 

v Žižkově ulici, kde došlo k další rvačce. Na místě již zasahovali pracovníci bezpečnostní agentury a Policie 

ČR. Několik osob bylo předvedeno na obvodní oddělení. Tam byla také zavolána rychlá zdravotnická pomoc 

k ošetření zraněných z obou večerních rvaček. Třicetiletý muž tu však začal zdravotníky fyzicky napadat a 

odmítal ošetření. Protože se ale lékaři jevila jeho zranění jako vážná, byl dotyčný za asistence strážníků 

naložen do vozidla a převezen do nemocnice. Policisté zde setrvali, aby chránili nemocniční personál. A bylo 

toho třeba, protože zraněný muž chtěl místnost rentgenu opustit násilím. Nakonec se jej podařilo přesvědčit, 

aby se nechal prohlédnout. Když však lékař doporučil hospitalizaci, tuto kategoricky odmítl a nechal se 

převést zpět na policejní oddělení, kde následně probíhalo další šetření…

► V úterý 3. února navštívil naše město a přilehlý Český ráj ministr životního prostředí Arménské 
republiky Vardan Ayvazyan. Kromě návštěvy u starosty si ministr ještě stihl prohlédnout galerii Granát na 

náměstí, podiskutovat na Správě CHKO a zastavit se před zpáteční cestou do hlavního města ještě na 

Hrubé Skále. Šlo o návštěvu ryze přátelskou a informativní, žádné dohody nebo stanoviska při ní 

formulovány nebyly.

► V pondělí 9. února vyjeli turnovští hasiči k požáru bývalé vrátnice u příjezdové komunikace 
v zadní části areálu bývalé masny v Sobotecké ulici. Ke zranění osob nedošlo, škoda na majetku je 

vzhledem k probíhající demolici nulová. 

Objekt staré masny z povrchu zemského zmizel do konce dubna, na jejím místě má zájem soukromý 

investor stavět supermarket. Projekt naráží na několik nedořešených skutečností. Tou první je vjezd 

k novému obchodu – měla by posloužit nová spojka z budoucího kruhového objezdu u zábavního centra 

(pionýráku), také samotná studie stavby ve stylu „stodoly bez oken“ narazila na odpor povolovacích orgánů. 

► V únoru se v salonku restaurace Kleopatra uskutečnil velký konkurz na filmové natáčení, které 
mělo proběhnout v dubnu nebo květnu. Firma, která veřejnost na konkurz zvala, deklarovala potřebu až 

220 lidí z Turnovska a v Kleopatře byly celkem konkurzy dva. Přitom dostat se do databáze „filmařů“ nebylo 

nic levného – dospělí s vidinou slušného příjmu za každý natáčecí den zaplatili 500 Kč, děti 300 Kč. 

Konkurzu se v turnovské restauraci zúčastnily desítky lidí. Firma se však nikomu neozvala. Nedalo to jedné 

zdejší občance a v měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska uvedla výsledek svého pátrání: Při jedné při jedné 

příležitostné návštěvě Prahy se vydala do domnělé kanceláře firmy, která v Turnově konkurz prováděla a 

které všichni zúčastnění řádně na místě zaplatili. Měla už dopředu tušení, že to celé byl podvod a návštěva 

„kanceláře“ jí bohužel dala za pravdu. Adresa totiž byla na vybydlený, starý dům s haldami odpadků kolem 

v okrajové části hlavního města. Žádná podobná firma tu samozřejmě nesídlila! Paní se v pátrání nevzdala, 

ještě měla v ruce „řádnou“ smlouvu, kde bylo též IČO. Jenže, jak zjistila posléze, to již bylo zrušeno, firma 

právně neexistuje, mobilní telefon na razítku nikdo nezvedá... Připustíme-li, že dvou turnovských konkurzů 

se zúčastnilo nejméně 50 lidí, ale spíš víc, a ti nejenže zaplatili, ale ještě byli vyfoceni a sdělili tu svoji adresu 

(resp. kontaktní spojení), až mrazí v zádech kolik drzosti v sobě někteří lidé mají. 
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► Jak uvedl deník Mladá fronta Dnes, vyvolal záměr výstavby dalšího supermarketu v Semilech 
takový odpor obyvatel, že zastupitelé stavbu neodsouhlasili. Malé Semily by už opravdu mohly být 

přesupermarketovány a drobní obchodníčci by tak byli donuceni pověsit svoji živnost na hřebík. Ve městě na 

druhé straně Kozákova nakonec oželeli i výstavbu nového autobusového nádraží, které se mělo stavět za 

peníze stržené z prodeje pozemku. Lidl v Semilech nebude!

V Semilech ne, v Turnově ano. Po dlouhých jednáních bylo na začátku roku vydáno stavební povolení, 

stavět by se mělo začít na jaře. Supermarket bude ve stráni mezi sídlištěm Výšinka a benzínkou firmy 

Kontakt.

► Od února funguje v našem městě nová škola – Vzdělávací centrum Turnov. Své sídlo má na 

gymnáziu a sdružuje všechny střední školy ve městě, jedním ze zakladatelů je také Město Turnov 

(Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. - obecně prospěšná společnost, ulice Jana Palacha 804.) Cílem je 

poskytnout obyvatelům města a jeho spádové oblasti další formu vzdělávání, v dnešní době velmi 

potřebnou, deklarována je spolupráce s úřadem práce, světlo světa tu spatří tzv. univerzita třetího věku pro 

seniory ad.

► Zápis dětí do l. ročníku základních škol pro školní rok 2004/ 2005 se konal v pátek 6. února 2004 v 
době 10 -17 hodin na těchto základních školách: 
● Základní škola Turnov, Skálova 600 - odloučené pracoviště, Prouskova 865 (sídliště u nádraží)

● 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 1998. Celkem k zápisu přišlo 151 dětí, od září bude v 

Turnově sedm prvních tříd. Nejvíce dětí (51) přišlo do Základní školy ve Skálově ulici, resp. do odloučené 

budovy u nádraží (odtud je snímek vlevo uprostřed), nejméně do Základní školy v Mašově (13).

► V pátek 6. února brzo ráno bylo nestandardně živo na a před radnicí. Už v půl šesté ráno přišla do práce 

místostarostka Hana Maierová a nestačila se divit, když si po otevření hlavních dveří připadala jako na 

břehu rozvodněné řeky. Příčinou povodně byla prasklá roura, vedoucí od čerpadla. Díky prasklině bylo 

zatopeno přízemí radnice a v podatelně bylo několik centimetrů vody. „Povodeň“ zlikvidovali profesionální 

hasiči.

► V zimním období 2003/4 platil poprvé nový model údržby městských komunikací. Technické služby, 

které zhruba 80 kilometrů městských chodníků a vozovek udržují, mohly solit pouze minimum těchto 

komunikací, zbytek pouze pluhovat a minimálně sypat inertním materiálem. Sůl na zbytku komunikací bylo 

povoleno používat jen v kritických situacích, kdy hrozila ledovka. Alespoň tak rozhodli radní a zastupitelé. 

Zima tak v našem městě chvílemi vypadala malebně, horší už to bylo s pohybem, kdy si zejména matky 

s kočárky a starší lidé stěžovali, že občas nemohli do ulic vycházet. Pro řidiče i chodce byla nepříjemná také 

místa, kde se stýkají státní silnice, které byly normálně soleny, a městské. Zde byly vyježděné hluboké 

koleje. Na druhou stranu je tato forma zimní údržby jednoznačně ekologičtější. Jak na únorové tiskové 
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konferenci souhlasně potvrdili oba místostarostové, na radnici nebyly zaznamenány zásadní stížnosti 

občanů, a tak nejspíš bude tato forma zimní údržby platit i v příštích letech.

Komunikace se udržují dle pořadí důležitosti - I. pořadí do 4 hodin, II. pořadí do 12 hodin a III. pořadí do 24 

hodin od vzniku závady, tedy od spadu sněhu nebo tvorby náledí. V nočních hodinách od 22 do 03 hod. se 

údržba neprovádí, což neplatí pouze je-li vyhlášena kalamitní situace. Dle výše citovaného nařízení města 

se komunikace na rovinách pouze pluhují, v kopcovitých úsecích a zatáčkách se používá pro posyp inertní 

materiál. Pouze u dvou komunikací, třech chodníků a venkovních schodišť je povoleno použít na posyp sůl. 

Samozřejmě, že v případě kalamitní situace může příslušný dispečer směny rozhodnout o použití soli i 

na jiných než vyjmenovaných komunikacích.

Je pravda, že uplynulá zima byla dosti dlouhá se značnými přívaly sněhu, což v některých případech 

způsobovalo nemalé problémy jak motoristům tak i chodcům. Při uplynulém zimním období bylo podle 

Libora Preislera, jednatele technických služeb, spotřebováno celkem 399 tun inertního materiálu a 43 tun 

posypové soli. Celkové finanční náklady byly ve výši 2 100 tisíc Kč.

► Necelé dva miliony korun šly v roce 2004 do oprav městské památkové zóny. V rozpočtu města byla 

v této kapitole vyčleněna částka ve výši jednoho milionu korun a dalších 870 tisíc město dostalo od 

ministerstva kultury z Programu regenerace památkových zón. Z této sumy šlo na pořízení projektové 

dokumentace něco přes 90 tisíc, dalších 70 tisíc bylo určeno na dokončení opravy kříže na Mariánském 

hřbitově, s pracemi se pokračovalo také v kostele P. Marie, a to výměnami oken a opravou varhan 

(vyčleněno bylo 600 tisíc) ad. Mimo peněz na regeneraci památkové zóny byly v roce 2004 na opravu 

cenných staveb přímo rozpočtem města poukázány další více než dva miliony korun! A tak byla dokončena 

oprava jedné z nejcennějších staveb v našem městě – tzv. kubistického domu u nádraží (1 700 tisíc).

► Nejvýznamnější událost v třetím nejstarším biskupství v Čechách, které bylo založeno v roce 1655, za 

poslední desetiletí se podle ČTK odehrála o posledním únorovém víkendu. Novým litoměřickým 
biskupem, pod kterého patří také farnosti na Turnovsku, se stal kněz Pavel Posád (50). Dosavadní 

biskup Josef Koukl podal na sklonku roku demisi ze zdravotních důvodů.

► Slavnostní vyhlášení 12. ročníku ankety O nejlepšího sportovce Turnova se uskutečnilo v sále 
SUPŠ ve středu 25. února. Nejlepším sportovcem roku 2003 se stal Jakub Oma z oddílu radioorientačního 

běhu, nejlepším trenérem Filip Stárek z TJ Turnov, nejlepším kolektivem extraligové družstvo mužů AC 

Turnov (kapitán Aleš Drahoňovský), akcí roku 2003 byl Memoriál L. Daňka.

► Senzační zprávu oznámil prezident AC Turnov Pavel Šilhán při předávání ocenění za sportovní akci roku 

2003 (Memoriál L. Daňka). Atleti sehnali ze státního rozpočtu 50 milionů na sportoviště, řekl. Nejde ale 

o peníze na stavbu koupaliště a zimního stadionu, jak by si mohl někdo myslet, ale na dostavbu sportovní 

haly ve Skálově ulici. Ta se za tuto částku promění v perfektní zázemí nejen atletům, ale také dalším 

sportovním oddílům. Kromě šaten tu bude vše, co k dnešnímu sportu patří – rehabilitační centrum, fitness 

ad., úpravy se dotknou i samotného atletického stadionu. Práce začaly bezprostředně po skončení 
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Memoriálu L. Daňka ve sledovaném roce, který se uskutečnil 23. května, hotovo má být podle optimistických 

předpokladů do konce roku 2005.

KULTURA V     ÚNORU 2004 * KULTURA V     ÚNORU 2004 * KULTURA V     ÚNORU 2004 *  

► V únoru oslavilo 100 let své existence turnovské divadlo. K tomuto výročí připravila pro měsíčník 

Hlasy a ohlasy Turnovska obsáhlé připomenutí Jitka Petrušková z Muzea Českého ráje. Z jejího textu pro 

potřeby kroniky uvádíme:

Prvním městským „divadelním sálem“ se stalo v první polovině 18. století samotné turnovské náměstí. Na 

náklady městské rady se každoročně stavělo dřevěné „theatrum“, aby zde měšťané o velikonočních 

svátcích mohli „producírovati pašijovou komedyi o hořkém utrpení a smrti našeho spasitele Krista Pána“.

Samotná ochotnická představení zahájili místní „liboherci“ v roce 1810 v sále turnovské radnice uvedením 

Palkovičovy hry Tři buchy a tři šuchy. V roce 1822 byly pro účely stálého městského divadla zakoupeny dva 

sály v 1. patře domu U Zlatého jednorožce - dům čp. 2 vedle radnice, patřící rodině Kotlerově. Historie 

tohoto divadelního sálu skončila po více jak čtyřiceti letech s novým majitelem domu (1867). V roce 1869 byl  

ustaven řádný ochotnický spolek, do jehož řad přibyli i členové Zábavního odboru Čtenářské besedy. 

Nová kapitola se začala psát v roce 1874. Na opakované žádosti ochotníků i divadlamilovné veřejnosti  

postavila „Turnovská záložna a půjčovna“ ve dvoře svého domu, který známe dodnes pod jménem Slávie, 

budovu nového kamenného divadla - „Záloženské divadlo“, od roku 1882 nazývané „Městským divadlem“.  

Interiér s jevištěm kopírujícím prostory pražského Prozatímního divadla kontrastuje se samotnou 

nevýraznou vnější architekturou budovy, která zůstává dokonale utajena v bloku okolních domů.

Slavnostní zahajovací premiéra se konala 15. února 1874. Ochotníci, kteří spojili své síly se Zpěváckým 

spolkem, uvedli veselohru se zpěvy J. Korzeniowského Obžinky. V červnu roku 1902 při premiéře 

Stroupežnického Našich furiantů si diváci mohli poprvé posvítil na herce elektrickým světlem.

V říjnu roku 1959 se v Městském divadle odehrála slavnostní 1000. premiéra (počítáno od r. 1810 

kronikářem spolku Karlem Kinským) – byli jí Tylovi Kutnohorští havíři.

První zásadnější přestavbu budovy umožnila mj. peněžní sbírka organizovaná pod heslem „Turnov sobě“ a 

divadlo se jí dočkalo v r. 1947.  Další následovaly až na počátku 70. let minulého století. Další významné 

úpravy se stánek turnovské kultury dočkal v 90. letech minulého století.

► Základní umělecká škola (náměstí Českého ráje 4, tel.č. 481 322 767) otevřela od 1. února nový obor 

Keramika pro dospělé. Obor vyučuje Z. Baladránová, výuka je v pondělí a úterý v odpoledních a večerních 

hodinách. Cena 1 900 Kč za pololetí.

Ve výstavní síni školy se též pravidelně konají výstavy a prezentace. Připomínku výročí 25. února tu 
uspořádala Konfederace politických vězňů a Státní ústřední archiv. Vernisáž se konala 17. února, 

výstava trvala do 9. března.

► V pátek 6. února se v Divadelním klubu konala vernisáž výstavy prací Vladimíra Vély a Pavla Tichoně 
SLUŽEBNÍ JÍZDA (HOCH-KULTUR). V rámci vernisáže zahrála skupina Skrytý půvab byrokracie (Praha)
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► V sobotu 21. února se odpoledne v Základní škole v ulici 28. října konal VELKÝ  DĚTSKÝ  KARNEVAL.

► V pondělí 23. února se v sále Základní umělecké školy na náměstí konal křest prvního CD 
Turnovského orchestrálního sdružení s názvem - TOS HRAJE NA TÝNĚ. Křtu se ujal Jarda Kotek, 

osobnost zdejší kultury za rok 2002. Historie TOS sahá až do roku 1891, nahrávka CD byla pořízena v 

rovenském kostele Na Týně v červnu a listopadu 2002.

Turnovské orchestrální sdružení - tradiční regionální smyčcový orchestr (založen 1891, obnoven před deseti 

roky) s řadou svých hostů, hudebníků Divadla F. X. Šaldy z Liberce, vystoupil pod vedením Jana Novotného 

a představil to nejlepší ze svého současného repertoáru.

► Již podesáté Turnovem proběhl Modrý kocour, resp. renomovaná divadelní přehlídka. Přehršel 

divadelních inscenací je doplňován porotními rozbory, přátelskými posezeními a kuloárním tlacháním. 

Hlavním dramaturgem je Turnovák Petr Haken. Snaží se sestavovat festival v sekci soutěžní i nesoutěžní z 

osvědčených souborů, hrajících v amatérském divadle první ligu. K této promyšlené dramaturgii přibývá i 

odvaha (ne strach) k riskování. Soutěžní dramaturgie přirozeně vyplývající ze statutu přehlídky otevřené 

všem divadlům, splňujícím její vymezení, v nesoutěžní části bylo možno spatřit to lepší z české amatérské 

scény, kterou v posledních ročnících doplňuje i polský soubor z Jaworu. 

Představení se hrají střídavě v divadle a městském kině. V roce 2004 se přehlídka uskutečnila od 27. do 29. 

února. 10. ročníku přehlídky amatérských divadelních souborů se mj. zúčastnily tyto soubory: Divadelní 

soubor Červený Kostelec, Divadlo Konzervatoře Praha, Za zenitem společnost div. Praha, STOPA 

Gymnázium Liberec, Divadelní soubor Lyra Jeseník - sekce JIRKA, SURYA Jawor (Polsko), Gymnázium 

Turnov, Černí šviháci Kostelec n. O., Krátké a úderné divadlo Liberec, Divadelní soubor Tyl Říčany…

Na celostátní Šrámkův Písek bylo nominováno představení „Vajce“ divadla Vosto5 Praha, 1. doporučení 

získalo divadlo Orangetam Praha s hrou „Singing with Anička Lesson 1“ a 2. doporučení Divadlo Z. Vrágy 

s představením „Popis lázní Kuks“. 

Na přehlídku Náchodská Prima sezóna dostalo 1. doporučení divadlo Stopa PG Liberec s hrou 

„Everyman aneb kdokoliv“, 2. doporučení Divadlo konzervatoře s hrou „Kancelář“ a 3. doporučení 

Gymnázium Turnov s hrou „Romeo a Julie“.

► Příběhy malého kouzelníka Harryho Pottera jsou po bibli a koránu na světě nejprodávanější. O 

půlnoci 29. února v Česku oficiálně vyšel pátý díl – Harry Potter s podtitulem Fénixův řád. Vzbudil 

neuvěřitelné pozdvižení. Přestože byl český překlad ve skladech knihkupectví již několik dnů předem (vyšel 

v nákladu 230 tisíc výtisků!), Albatros zavázal prodejce, aby začali prodávat najednou, mnohde se po celou 

noc konaly speciální akce. Inu, chlapec s kouzelnickou hůlkou je opravdovým synonymem světového 

úspěchu. Nejenže se jeho autorka přesně trefila do vkusu dnešních malých čtenářů, ale v součinnosti 

s reklamou, filmem a dalšími produkty je to také opravdový „zlatý důl“. Proto také nebývalá, možná až lehce 

hysterická atmosféra před jeho prodejní premiérou v naší zemi. Co se stalo? Turnov se zase jednou dostal 

na první stránky celostátních médií, to když majitelka knihkupectví v Hluboké ulici ignorovala přání 

nakladatelství a zařadila se k menším prodejnám v Ústí nad Labem, Liberci a Klatovech a začala prodávat o 

pár dnů dřív. Další rozruch v našem městě způsobila zdejší knihovna, která nový díl Pottera také 
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v omezeném množství prodávala. Podle knihkupců „pod cenou“, protože za 360 Kč. V obchodech byl 

k mání v rozmezí 400 až 450 Kč.

► PRVNÍ MAŽORETKY V TURNOVĚ! Při Středisku pro volný čas - Žlutá ponorka byl založen na 

Turnovsku první mažoretkový souboru „Perličky“. Soubor čítá 21 členek ve věku od sedmi do třinácti let. 

Vedoucí souboru je M. Konopáčová, mažoretky v průběhu roku vystoupily na několika akcích v Turnově a 

přilehlém regionu.

► Od úterý 3. do čtvrtka 5. února hrálo Bio ráj film MAZANÝ FILIP. Jde o premiéru českého filmu 

zpracovaného podle úspěšného divadelního představení divadla Sklep v režii Václava Marhoula. Odehrává 

se v Los Angeles roku 1937, kde Tomáš Hanák coby soukromý detektiv, šarmantní tvrďák Phil Marlowe, 

vzdoruje zlotřilým úkladům Oldřicha Kaisera i žhavým půvabům Vilmy Cibulkové. 

V rámci projektu filmového klubu Projekt 100 kino hrálo ve čtvrtek 19. února film SPALOVAČ MRTVOL. Jde 

o filmovou adaptaci psychologického hororu, který vystihuje morbidní atmosféru a jakoby neskutečný svět 

panoptikálních postav vynikající předlohy L. Fukse. Životní role Rudolfa Hrušínského a jeden 

z nejvýznamnějších filmů Juraje Herze.

Od úterý 24. do středy 25. února kino v premiéře hrálo nový český film JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI 

- páté pokračování úspěšné série Dušana Kleina přináší na plátno další životní peripetie a příhody 

sympatického Štěpánka Šafránka – lékaře, básníka a člověka s neodolatelným smyslem pro humor.
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BŘEZEN 2004 * BŘEZEN 2004 * BŘEZEN 2004 *

► Novelou živnostenského zákona platnou od 1. března 2000 má každý podnikatel, který 
neprovozuje živnost po dobu delší než 6 měsíců, povinnost nahlásit příslušnému živnostenskému 
úřadu (dle trvalého bydliště) přerušení živnosti! Přerušení nelze dávat zpětně! Toto přerušení lze provést 

na dobu od 6 měsíců, nejdéle však na 2 roky! Po tuto dobu dotyčnému živnostenský list zůstává, ale je 

„umrtven“, to znamená, že na něj nesmí podnikat. Tato skutečnost se nahlašuje na ostatní státní instituce, to 

znamená dle trvalého bydliště na příslušný finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a příslušnou 

zdravotní pojišťovnu.

Za nesplnění výše uvedených skutečností hrozí sankce. V případě, že podnikatel nenahlásí přerušení 

živnosti, může mu živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 100 tisíc Kč. V případě, kdy přerušení 

živnostenskému úřadu podnikatel nahlásí, ale začne živnost opětovně provozovat před  uplynutím lhůty, 

kterou má na přerušení živnosti uvedenou, aniž by tuto skutečnost oznámil předem písemně 

živnostenskému úřadu, může mu živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 10 tisíc Kč.

► Pravidelní účastníci vernisáží ve třetím patře Muzea Českého ráje a zdravotně hendikepovaní nad touto 

jarní zprávou zajásali: Tento rok konečně dojde na realizaci výtahu v muzeu! Předpokládanou částku ve 

výši 1,4 milionu korun by mělo muzeum dostat v rozpočtu na letošní rok od svého zřizovatele, kterým je 

Liberecký kraj. Další novinkou je úprava v galerii, která v roce 2004 slaví 30. výročí vzniku (otevřena 

byla 5. května 1974). V částce 250 tisíc Kč tu byly sníženy stropy a instalováno nové osvětlení. Práce tu 

probíhaly na konci dubna a v první polovině května. 

Muzeum Českého ráje také v roce 2004 přistoupilo k vydávání vlastního čtvrtletníku. Ten je k dispozici 

zdarma v muzeu, infocentrech, možná je též roznáška do domácností. Jak na březnové tiskové konferenci 

řekla novinářům ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová, cílem nového periodika je podávat komplexní 

informace o dění v muzeu, postupně představit jednotlivé oblasti činnosti a odborné pracovníky.

► Počátek jara znamenal zahájení čilého stavebního ruchu v průmyslové zóně Ohrazenice. Vedle 

nedávno dokončené výrobní haly firmy Antolin probíhaly skrývkové práce a na konci jara se tu objevila 

konstrukce další haly. Ta fyzicky stála již v létě, celková plocha závodu se tak zdvojnásobí! Od února zahájil 

závod na výrobu dveřních výplní pro automobilky Škoda, Ford a VW sériovou výrobu, ve finále by tu mělo 

pracovat skoro 400 lidí. 

Zajímavostí je, že hlína ze skrývky nové výrobní haly poputuje na škvárové hřiště, které se rozhodnutím 

města vbrzku změní na travnaté. V této souvislosti je zajímavá informace, že turnovští fotbalisté poskočí 
zase o soutěž výše, když se dohodli na spojení s agilním klubem v blízkém Pěnčíně. O novém názvu 

klubu se bude teprve jednat, jisté je, že novinka bude platit už od dalšího ročníku 2004/5, který začíná 

v srpnu.
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KULTURA V     BŘEZNU 2004 * KULTURA V     BŘEZNU 2004 * KULTURA V     BŘEZNU 2004 *  

► V pondělí 1. března v 9 hodin byla otevřena v knihovně nová čítárna - ČÍTÁRNA U ČERTA. Jde o nový 

program na podporu a rozvoj čtenářství, jehož součástí bylo i Velké společné březnové čtení a soutěž Mladý 

čtenář pro žáky základních a speciálních škol v kategoriích 11 a 12 let.

► V pátek 5. března dopoledne se v ZŠ v Prouskově ulici u nádraží uskutečnilo vůbec první 
pasování dětí do Řádu čtenářského. Pokleknutím před středověkým rytířem děti stvrzovaly slib, že nejen 

budou knížky využívat k obohacení svého nitra, ale se k nim i pěkně chovat... To vše se událo u příležitosti 

úprav prostor zdejší pobočky knihovny. Ta je nově vybavena počítačem, díky kterému se jednak 

zjednodušilo samotné vypůjčování čtenářům a druhak, i zde je pro zájemce k dispozici internet.

► V pátek 5. března večer se v divadle uskutečnil Výroční koncert turnovské kultury - TURNOVSKÁ 
PECKA 2003. Přehlídka toho nejlepšího, co město v kultuře má, proběhla již poosmé, předána byla 

prestižní kulturní ocenění… Na výročním koncertu vystoupili: Musica Fortuna, Čmukaři, Martin Hybler, Mirek 

Pilař, Milan Novotný, V.I.P. Jazz a Trubači Českého ráje.

Do užší nominace se tentokrát dostaly tyto akce roku 2003 (nominace jsou seřazeny podle abecedního 

pořádku): Architektonické řešení smuteční síně, Basama s fousama, Filmový klub, Hudební dílna mladých, 

Jazzové hody 2003, Kubaš Mário, Kulturně-společenské akce Na Sboře, Loutkářská pouť, Paměť ČR a 

Podještědí, Poetika 2003, Proti proudu 2003, S drakem rval se Michael, Turnovské hudební večery, 

Turnovské kulturní léto.

Do užší nominace na kulturní osobnost roku se dostali: Brožková Magda, Feštrová Dana, Hajn Karel, 

Jakouběová Vladimíra, Jansa Břetislav, Kubaš Mário, Maierová Hana, Provazník Jiří, Resler Aleš, Zajícová 

Jana, Záruba Petr.

Turnovskou pecku 2003 získaly Dílny mladých při festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov (pořadatel 
KC Turnov), osobností turnovské kultury za rok 2003 se stal loutkář Petr Záruba.
Cenu Ladislava Petrnouška za herecké výkony, kterou vyhlašují zdejší divadelníci, za rok 2003 
obdrželi dva nominovaní – Jaroslav Ipser za roli detektiva ve hře Kam se poděly kočičí jazýčky a Dan 
Zábranský za roli Hucka ve hře Chuchvalec.
Pro rekapitulaci ještě přehled držitelů těchto prestižních ocenění: Turnovskou pecku za rok 1996 získal  

JUDr. Milan Brunclík (RTT), v roce 1997 Musica Fortuna, v roce 1998 Spolek rodáků a Město Turnov za 

rekonstrukci náměstí, v roce 1999 loutkoherecký soubor Čmukaři, v roce 2000 Okresní muzeum Českého 

ráje za novou expozici mineralogie, v roce 2001 Nakladatelství Jakoubě a Město Turnov za realizaci knížky 

o našem městě a konečně za rok 2002 ji získali pořadatelé Neformálního jazzového festivalu - Lédl jazz 

kvintet a KC Turnov. Osobností turnovské kultury za rok 1996 byl dnes již zesnulý Karel Knop a také Jaromír 

Horáček, osobností roku 1997 byl kastelán z Valdštejna Ladislav Koucký, za rok 1998 se turnovskou kulturní 

osobností stal ředitel TKS a duchovní otec Turnovské pecky Václav Feštr, v roce 1999 hudebník Bohuslav 

Lédl, v roce 2000 novinář a fotograf Pavel Charousek, v roce 2001 knihovnice Eva Kordová a v roce 2002 

hudebník Jarda Kotek. 
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Nad dalšími ročníky Turnovské pecky visí otazník, neboť vyhlašovatel – jednatel Kulturního centra 
Václav Feštr ohlásil, že napříště již chce vše dělat jinak… (A byla to pravda, protože za rok už se výroční 

koncert nekonal!)

► V pondělí 8. března večer v kině vystoupila největší česká country hvězda, která již po léta plní naše sály 

- VĚRA MARTINOVÁ s kapelou. Její současný program je sestaven z největších hitů (Až na vrcholky hor, 

Toulavý džíny atd.), které se staly evergreeny a patří nesporně do zlatého fondu naší populární hudby. 

► V úterý 9. března proběhla v Galerii Muzea Českého ráje vernisáž výstavy Bible, reflexe Starého a 

Nového zákona v knižní a výtvarné kultuře s prezentací nových publikací - TISÍCILETÝ PŘÍBĚH. V kulturní 

části programu vystoupil pěvecký sbor Carmina. Program doplňovaly přednášky a další akce…

► Postupová regionální loutkářská  přehlídka pro Liberecký kraj a Český ráj - XIV. ročník 
TURNOVSKÉHO DRAHOKAMU – se konala v sobotu 13. a neděli 14. března. Vystoupily tyto soubory: L. 

S. Ještěd Český Dub, L. S. ZUŠ Libštát, L. S. ZUŠ Košťálov, ZUŠ Chlumec n. C., L. S. Kristýnky Hradec 

Králové, L. S. Holky na zabití + Pavel ZUŠ Semily, L. S. Vozichet Jablonec n.N., Divadýlko Matýsek Nový 

Bor, L. S. BSP Jaroměř-Liberec, L. S. Háček ZUŠ Semily, L. S. Na Židli Turnov, L. S. Kordula Liberec, L. S. 

Martínek Libáň a L. S. BOĎI Jaroměř. Celkem přijelo 14 souborů z Libereckého a Královéhradeckého kraje. 

Program přehlídky byl žánrově velmi pestrý a časově velice náročný. V hledišti se po oba dny vystřídala 

tisícovka diváků (700 platících + hosté a účinkující). 

Dětská divácká porota rozhodla hned o dvou držitelích putovní ceny Turnovský drahokam: 
loutkářský soubor KORDULA Liberec za představení PLECHOVÉ POHÁDKY a Divadýlko Matýsek 
z Nového Boru za pohádku PRINCEZNA PRASÁTKO. 
ODBORNÁ POROTA DOPORUČILA DO UŽŠÍHO VÝBĚRU PROGRAMOVÉ RADĚ LOUTKÁŘSKÉ 
CHRUDIMI jako první představení IČA A URAK souboru BSP (Boďi Spojáček Pospolu či Premiérově) 
Jaroměř-Liberec. Tento soubor získal i ocenění „Za tvůrčí počin“. Jako druhé představení PRCEK 
TOM A DLOUHÁN TOM souboru Holky na zabití + Pavel, ZUŠ Semily. Zároveň udělila souboru 
ocenění „Za výtvarné řešení inscenace“ a Pavlu Martincovi ocenění „Za herecký výkon“ v této hře. 
Třetí doporučení patřilo PLECHOVÝM POHÁDKÁM souboru  Kordula Liberec. Porota se ještě rozhodla 

doporučit představení HAPRDÁNS souboru Háček Semily na přehlídku studentského divadla v Náchodě. 

Dále porota udělila ocenění souboru Vozichet Jablonec n.N. „za hudbu k pohádce Zvířátka a loupežníci“ a 

ocenění souboru Na Židli za práci s dětmi a „Za organizaci přehlídky Turnovský drahokam“.

► Ve čtvrtek 18. března se v divadle uskutečnil koncert KARLA PLÍHALA. Dnes již jde o jednu z žijících 

českých folkových legend. V posledních letech se divákům mj. připomněl i svým svérázným účinkováním ve 

filmu Rok ďábla po boku Jarka Nohavici. Samotný koncert nejenže rovněž téměř vyprodal turnovské divadlo, 

ale byl opravdovou lahůdkou pro všechny hudební „fajnšmekry“. Na své si přišli i ti, kteří mají rádi jeho 

břitký, svérázný a nenapodobitelný humor v okamžicích, kdy Plíhal interpretoval svou poezii.
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► V sobotu 27. března se v kině konala TURNOVSKÁ MATEŘINKA 2004. Jednalo se o III. ročník 

oblastního kola celostátního festivalu mateřských škol pod záštitou České komise pro UNESCO, ministryně 

školství mládeže a tělovýchovy ČR, starosty města Nymburka, místostarostky města Turnova PhDr. Hany 

Maierové a předsedkyně Kulturní komise města Turnova Evy Kordové.

S krátkými představeními vystoupily děti z: Mateřské školy v ulici J. Palacha, MŠ Alešova, MŠ 

Hruborohozecká, MŠ Kosmonautů, MŠ 28.října, MŠ Přepeře, MŠ Chutnovka a MŠ Zborovská                

Doprovodný program: Výstava výtvarných prací, prezentace školek, prodej dětských knih z produkce Klubu 

mladých čtenářů a nakladatelství Albatros a prodej textilních hraček od Jany Kůdelové.

► Od úterý 2. do soboty 6. března Bio ráj promítalo v premiéře film PÁN PRSTENŮ – NÁVRAT KRÁLE 

(USA). Putování jednotlivých členů Společenstva prstenu se dostává do poslední fáze: čaroděj Gandalf, elf 

Legolas a trpaslík Gimli spěchají s dědicem trůnu Aragornem na pomoc zemi Gondor, zatímco hobiti Frodo a 

Sam se v doprovodu Gluma snaží dostat hluboko do země Mordor, aby zničili magický Prsten moci. 

V posledním díle výpravné trilogie podle románu J.R.R. Tolkiena rozehrává režisér Peter Jackson drama, 

které on sám považuje za vrcholné dílo svého filmového eposu. 

Od úterý 30. do středy 31. března byla na programu premiéra filmu USA - POSLEDNÍ SAMURAJ. Tom 

Cruise se v dobrodužném filmu Edwarda Zwicka (Legenda o vášni, Stav obležení) ujal role 

traumatizovaného důstojníka, který přijíždí do Japonska roku 1876, aby vycvičil císařskou armádu v umění 

moderního vedení války a pomohl jí tak vyhladit kastu samurajů. Poté, co upadne do zajetí, se však sám 

stane pokorným žákem samurajských bojovníků, vázaných morálním kodexem bušidó, kteří se rozhodnou 

se zbraní v ruce hájit své odvěké výsady. 

► V souvislosti se zajímavými filmy, promítanými v tomto měsíci v kině, trocha statistiky, kterou 

v měsíčníku Hlasy a ohlasy zveřejnili pracovníci Kulturního centra Turnov:

„V republice je v současné době evidováno celkově 158 kin, která mají k dispozici 293 promítacích pláten.  

Ta navštívilo v roce 2003 na 284 958 představeních 10 236 579 diváků a bylo na nich na vstupném vybráno 

994 837 tisíc korun. Turnovská kina jsou evidována dvě. V roce 2003 je navštívilo celkem 37 245 diváků, a 

to na 347 uskutečněných filmových představeních. V budově kina to bylo 30 194 diváků a v letním kině 7 

051 diváků. Na vstupném se vybralo 2 165 tisíc korun, k promítání bylo použito 134 filmů. Mezi nejlepší 

měsíce patří říjen (4 795 diváků), leden (4 647), únor ( 3 462) a prosinec (3 032). K těm nejslabším 

měsícům se řadí listopad (1 496), březen (1 586) či červen (2 085). Tyto výsledky jsou jen o trochu málo 

lepší, než v roce 2002. 

Jak si však stojíme v rámci republiky? Samozřejmě se nemůžeme přirovnávat k technicky kvalitním 

multiplexům, nebo se porovnávat s městy daleko lidnatějšími. Ale přeci jenom pro zajímavost: V absolutní 

návštěvnosti jsme na 50. místě (vede Smíchov Praha s 889 tisíci, Olympia Brno s 657 tisíci a Cinestar 

Ostrava s 580 tisíci návštěvníky). Celkem pochopitelně shodnou podobu má i celková návštěvnost. Mezi 

jednoplátnovými kiny vede Metropol Olomouc s 122 tisíci návštěvníky. Zajímavostí je, že jedno uskutečněné 

představení navštívilo v turnovském letním kině 168,12 diváků a právě tento ukazatel řadí letní kino 

republikově na první místo. Budova kina s návštěvností 105,6 diváků na jedno představení je na 5. místě. A 

ještě jedna zajímavost. Výše vstupného má celorepublikový průměr 97,2 Kč. Námi průměrně vybírané 
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vstupné 58,10 Kč řadí naše kina na 124. místo. Jistě jednoduše pochopíte, že návštěvnost může být dána 

dobrou dramaturgií, ale zcela rozhodným způsobem o ní rozhodují filmy, které jsou v tom kterém roce 

v kinech uváděny.“

► V sobotu 20. března v 11 hodin proběhlo na Dlaskově statku v Dolánkách otevření nové stálé 
expozice - JAK JDE ŽIVOT, ANEB NAROZENÍ, SVATBA, SMRT. Jde o expozici, která přiblíží 

návštěvníkům nejdůležitější okamžiky v životě každého člověka  - narození dítěte, svatbu a úmrtí a obřady 

s tím spojené. Výstava byla doplněna stálou expozici v přízemí – světnice, komora, chlév, patro – ložnice 

hospodáře, výměnek, komora, dílna. Výstava byla na statku k vidění až do konce kalendářního roku.

► Už pátý ročník soutěže IDEÁLNÍ MISSÁK se konal v pondělí 29. března v Městském divadle 
v Turnově. Téma soutěže tentokrát bylo: Turnovský Oscar aneb předávání filmových cen. Odvahu našlo 11 

studentů obchodní akademie a hotelové školy, kteří absolvovali pět soutěžních disciplín: rozhovor redaktorky 

bulvárního časopisu (Daniela Weissová) s filmovou hvězdou, filmová hvězda musí mít dobrou fyzickou 

kondici (sportovní disciplína v originálním cvičebním úboru), na čem stojí filmová tvorba (anonymní přehlídka 

krásy mužských nohou), tajný soutěžní úkol (sestavit povídku, báseň či píseň ze slov začínajících na 

předem vylosované písmeno a děj ztvárnit nějakými výrazovými prostředky), prezentace filmové postavy 

(promenáda v kostýmu filmového herce).

Zvítězil Martin Saal ze 4. ročníku hotelové školy, 2. místo patří Jakubu Mrklasovi ze 3. ročníku a 3. místo 

Ondřeji Houškovi ze 4. ročníku hotelové školy.

► Půvabnému vystoupení KVĚTY FIALOVÉ A NAĎI KONVALINKOVÉ koncem března v rámci D 
Klubu nestačilo obvyklé klubové uspořádání a pro velký zájem diváků, tedy hlavně divaček, muselo 
být otevřeno celé divadlo. Však se také bylo na co dívat a hlavně co poslouchat. Vtipné a osvěžující 

povídání z různých oblastí lidského života vyvolávalo salvy smíchu a dodatečně i mnohé podněty 

k zamyšlení, třeba jestli ty malé životní bolístky nebereme někdy příliš vážně nebo že radovat se dá i 

z každodenních maličkostí.

V té souvislosti si připomeňme, že jedinou autorkou, organizátorkou i pořadatelkou D Klubů je Turnovačka, 

paní Dagmar Landrová. Klubové pořady se konají nepravidelně několikrát za sezonu, podle toho, jak se jí 

podaří sehnat zajímavé účinkující. 
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DUBEN 2004 * DUBEN 2004 * DUBEN 2004 * DUBEN

► Od 1. dubna došlo k začlenění Kontaktních míst státní sociální podpory pod Úřady práce. Co se 

Turnova týká, kontaktní místo bylo v té době v Jiráskově ulici na dohled od náměstí. Pobočka úřadu práce 

ale sídlí ve Skálově ulici čp. 72, tak se původně zamýšlelo, že by se kontaktní místo stěhovalo tam. To by 

ale město (majitel objektu) muselo vyklidit část kanceláří. K tomu nakonec nedošlo a kontaktní místo bylo 

přestěhováno do vyhovujících prostor na Havlíčkově náměstí v budově pojišťovny.

► Od 1. dubna vstoupil v platnost nový zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 

rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (o rybářství). 

Rybářské lístky podle ustanovení § 19 tohoto zákona vydává a odebírá pouze Městský úřad Turnov, odbor 

životního prostředí. Na základě výše uvedeného ustanovení nemohou již obce vydávat rybářské lístky.

► S platností od 1. dubna 2004 lze u všech rozhodujících provozovatelů autobusové dopravy 
zajišťujících dopravní obslužnost Libereckého kraje využít odbavení cestujících prostřednictvím 
bezkontaktní čipové karty. Čipová karta tak stačí jedna pro celý kraj, neboť dopravci ČSAD BUS Ústí nad 

Labem a.s., ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., ČSAD Liberec, a.s. a ČSAD Semily, a.s. přistoupili k jejímu 

vzájemnému uznávání.

Používání čipových karet je účelné pro cestující, neboť znamená pohodlí bezhotovostního placení. Dalším 

přínosem je možnost dobíjení elektronické peněženky přímo v autobuse u řidiče, u žáků bezpečný kredit a 

rodičovská kontrola nad vloženými penězi.

► V dubnu naše město navštívilo hned několik zajímavých osobností. V prvé řadě to byla úspěšná 
česká lyžařka Kateřina Neumannová, která přijala přátelské pozvání svého sponzora, firmy Ontex CZ 

Turnov, prohlédla si výrobní prostory, kde se vyrábí mj. papírové plenky, které používá také její dcera 

Lucinka. Pro zaměstnance byla připravena autogramiáda (v tomto roce její první). 

Další významnou návštěvou byly herci a tvůrci nového českého filmu Mistři. Film, odehrávající se na 

pozadí mistrovství světa v ledním hokeji, nastavuje pěkně tvrdé zrcadlo mezilidským vztahům v zapadlé 

vísce kdesi v pohraničí. Jednu z hlavních rolí - alkoholika a feťáka Bohouše - představuje Jan Budař, známý 

z předávání cen Český lev za film Nuda v Brně. Konalo se v městském kině v pátek 16. dubna.

► Od dubna jsou otevřeny hrady a zámky v našem okolí:

Hrubý Rohozec. Otevírací doba duben a říjen od 9 do 16 hod., v květnu až září od 9 do 16.30 hod. Vstupné 

na tzv. velký okruh – dospělí 55 Kč, důchodci 35 Kč, děti, studenti 30 Kč. Malý okruh – 40, 30 a 25 Kč. Nově 

budou otevřeny výstavy: „Reliéfní deskové obrazy českých panovníků a jejich manželek“ – od 3. 4. do 30. 5. 

v renesančním sále zámku, „Pohádkový svět skřítků“ – od 1. 5. do 31. 10. v zámeckých sklepeních.

Valdštejn. V dubnu bude otevřeno od 9 hodin do 16 hodin o víkendech a svátcích. Vstupné bude činit pro 

duben – plné vstupné 25 Kč a snížené vstupné 10 Kč. Od 1. května bude otevřeno denně od 9 hodin do 

16.30 hodin. Vstupné bude činit 30, resp. 10 Kč.
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► V neděli 11. dubna v dopoledních hodinách došlo k dramatické dopravní nehodě v Nádražní ulici. 
Podle svědků se stařičký Wartburg zaplněný mladými lidmi a batohy řítil vysokou rychlostí dolů od 

Ohrazenic a zhruba v úrovni prodejny elektro řidič nezvládl řízení, auto se převrátilo a zbytek cesty 

absolvovalo po střeše. Okolojdoucí bezprostředně zavolali záchranku a hasiče, řidič byl s těžkým poraněním 

hlavy převezen do nemocnice, ostatním se kromě pár boulí a „zážitku na celý život” nic nestalo. Wartburg, 

který by měl být už dávno ve šrotu, na kola stavěli místní hasiči. Podle policejní statistiky došlo v okrese 

Semily za první čtvrtletí roku 2004 celkem k 508 dopravním nehodám, na Turnovsku je to 106, když celková 

škoda se v našem regionu pohybuje na hranici 40 milionů korun, těžce zraněny byly čtyři osoby a 17 lehce, 

čtyři nehody byly pod vlivem alkoholu.

► Hlavním tématem měsíce dubna, jakož i několika následujících měsíců byla v Turnově 
jednoznačně rekonstrukce Sobotecké ulice, hlavní dopravní tepny do centra města. Jednalo se o 
největší investiční akci ve městě ve sledovaném roce!
Úplná uzavírka ulice začala ve středu 28. dubna. Dodavatelskou firmou povrchů byla na základě výběrového 

řízení firma Strabag a.s., protože ale její nabídka přesahovala finanční možnosti, byla akce rozdělena mezi 

více dodavatelů (kanalizaci např. dělala turnovská firma Zikuda). I tak se celková suma za rekonstrukci 

blížila 30 milionům korun (financování bylo částečně z městského rozpočtu, většina peněz ale přišla z kraje, 

resp. státu). Vliv na zvýšení nákladů měla také vyšší sazba DPH, což obnášelo zdražení o 17 procent!. 

Otazník dlouho visel nad realizací parkoviště na místě dvou zbořených domů vedle zvláštní školy. 

Zastupitelé města na svém březnovém zasedání záměr jeho výstavby neschválili, což nakonec bylo 

definitivní rozhodnutí, protože ani v opakovaném hlasování se pro parkoviště většina zastupitelů nevyslovila. 

Původní termín dokončení rekonstrukce ulice byl do 31. října 2004. Nakonec to bylo o celé dva měsíce 

dříve, nad čímž většina obyvatel nevěřícně kroutila hlavami…

Práce znamenaly také mj. mimořádnou změnu tras autobusových linek. Objížďka byla vedena ulicemi J. 

Palacha, Dvořákovou a Markovou, zastávka „U Masny“ byla po dobu uzavírky nahrazena ve směru do 

města zastávkou „U Raka“ a ve směru z města zastávkou „Lékárna“ (ul. A. Dvořáka). Týkalo se obou linek v 

režimu městské hromadné dopravy i linek příměstských a dálkových. Celkem se opatření dotklo zhruba 150 

spojů, často též docházelo ke zpožděním. 

S rekonstrukcí Sobotecké ulice nepřímo souvisela demolice bývalé masny. Ta z povrchu zemského zmizela 

do konce dubna. 

► Pivovar na Malém Rohozci má dlouholeté potíže. Od poslední nezdařené privatizace byl navíc 

v konkurzu, a to od podzimu 2001. Na jaře 2004 jej správkyně konkurzní podstaty prodala mimosoudní 

cestou jednomu z vážných zájemců – Pivovaru Svijany za částku mírně přesahující 12 milionů korun. 

Dlouho nebylo jasné, zda Svijanští výrobu piva na periferii Turnova zastaví nebo naopak zainvestují do 

zastaralého provozu, pivovar nicméně do konce roku 2004 pivo vařil a podle znalců se jeho kvalita mírně 

zlepšila…

► Ve středu 14. dubna se uskutečnila v Bruselu v prostorách Scotland House úvodní prezentace 
Libereckého kraje. Prezentace byla podle krajské tiskové mluvčí Lindy Futerové určena pro zástupce 
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evropských institucí a zástupce regionálních zastoupení působících v Bruselu. Mezi významné hosty patřili 

velvyslanec ČR v Bruselu Jiří Havlík, ředitel Scotland House Donald MacInnes a především velvyslanec a 

vedoucí Stálé mise ČR při Evropských společenstvích Pavel Telička. Na prezentaci přišlo více jak sto hostů, 

kteří si mimo jiné prohlédli díla uměleckoprůmyslových škol a na závěr prezentace proběhla ochutnávka 

Svijanského piva. Liberecký kraj má ke své prezentaci v „hlavním evropském městě“ pronajatu vždy na čtyři 

dny v měsíci vlastní kancelář, která slouží k navázání kontaktů jak zástupcům Libereckého kraje, tak ale i 

všem starostům obcí našeho kraje. Český ráj a Turnov v Bruselu zastupoval starosta Turnova Ing. 
Milan Hejduk, který mj. zastává též funkci předsedy Sdružení obcí Libereckého kraje. 

► Zajímavou výměnu názorů přineslo veřejné zasedání zastupitelstva města 29. dubna, které mělo 

rozhodnout o tom, co se nejdříve začne projektovat v Maškově zahradě a které sportovní zařízení má 
tedy největší šanci stát tady první. Přestože zastánci výstavby kluziště argumentovali jeho větší 

využitelností, jednoznačně nakonec zvítězila varianta postavit jako první krytý bazén s venkovním 

koupalištěm. „Turnov je významným letním turistickým centrem, a jestliže jím chce být i nadále, je pro nás 

koupaliště potřebnější než kluziště, zvlášť, když jsme si původní koupaliště v Dolánkách zavezli s příslibem 

rychlé stavby lepšího v Maškově zahradě,“ byl asi nejpřesvědčivější argument, který na zasedání v této 

otázce zazněl (zaznamenaly jej Hlasy a ohlasy Turnovska). Pro tuto variantu hlasovalo celkem 19 

zastupitelů a pět bylo proti (aby byl návrh schválen, stačí nadpoloviční většina hlasů z celkových 27, což je 

14). Kdy bude zahájena samotná stavba samozřejmě nikdo neví, odhadem bude zapotřebí sehnat nejméně 

100 – 150 milionů korun.

► V rámci reorganizačních změn na železnici vznikly na území Libereckého kraje tři velké uzlové 
stanice – Liberec, Česká Lípa a Turnov. Cestujících se změny fakticky nedotknou, Českým drahám by ale 

měly přinést úsporu v počtu pracovníků a v dalších nákladech. Z Turnova nově řídí velké území, které 

zahrnuje i oblasti v sousedních krajích: Ostroměř, Jičín, Kopidlno, Nová a Stará Paka, Martinice, Železný 

Brod a malé stanice v nejbližším okolí. Celkově v rámci nového železničního uzlu pracuje zhruba 560 lidí! 

► Turnovští skauti se pravidelně zapojují do celostátní sbírky POMOZTE DĚTEM  - projekt Nadace 
rozvoje občanské společnosti a České televize. Během předcházejících pěti ročníků sbírka shromáždila 

a rozdělila celkem 46 387 503 Kč. Ty pomáhají dětem postiženým, dětem žijícím mimo rodinu, dětem 

týraným, zneužívaným, zanedbávaným, dětem ohroženým závislostmi, dětem s výchovnými a vývojovými 

problémy a dětem v nepříznivých životních podmínkách. Na sbírce se podílí mnoho organizací i jednotlivců. 

Jednou z organizací, která se pravidelně zapojuje do sbírky, je Junák - svaz skautů a skautek ČR. V roce 

2004 se akce s názvem Velikonoční skautské kuřátko rozeběhla ve 30 městech. Skauti a skautky vyráběli 

papírová nebo vatová kuřátka a během sbírky je dávali jako poděkování těm, kteří přispěli. Turnov byl mezi 

zúčastněnými městy jedním z nejmenších. O to lepší však je výsledek. Během velikonočního sobotního 

dopoledne rozdali tři trojice „drůbežářů“, jak si začali všichni zúčastnění pracovně říkat, 283 kuřátek a vybrali 

skvělých 9 331,50 Kč. Celý 6. ročník sbírky vyvrcholil v pondělí 12. dubna slavnostním televizním přenosem, 

do jehož konce bylo na účtu 10 050 553 Kč. 
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► Ve čtvrtek 29. dubna potkávali lidé v Turnově skupinky žáků v modrých tričkách. Byli to žáci 

sportovní třídy 7. B Základní školy ve Skálově ulici. Ti připravovali anketu ke Dni Země (22. dubna). Žáci se 

rozdělili do šesti skupin a obsadili tato stanoviště: autobusové nádraží, diskont Plus, vietnamské tržnice a 

parkoviště, náměstí Českého ráje, Havlíčkovo náměstí, Skálova ulice a přilehlý park. Otázky byly sestavené 

tak, aby byly srozumitelné a bylo možné na ně stručně a jednoduše odpovědět.

Kdy se slaví Den Země? Jaký odpad se třídí v Turnově? Jakou barvu mají kontejnery na papír? Kam se 

v Turnově vozí tříděný odpad? Třídíte odpad ve vaší domácnosti? Víte o nějaké černé skládce? Všiml jste si, 

jestli některý z vašich sousedů spaluje škodlivé látky?

Celkem bylo podle zdrojů z jmenované základní školy osloveno 302 lidí. Odpovědělo 249 občanů, 53 

odpovědět odmítlo. Správné odpovědi byly a správně odpovědělo: 1) Den Země se slaví 22.4. (8,4  %). 2) 

Třídí se sklo, papír, plasty, kovy (66 % ). 3) Kontejnery jsou modré (40 %). 4) Tříděný odpad se vozí do 

sběrného dvora (68,5 %). 5) Ano, odpad třídíme (67 %). 6) Ano, vím o černé skládce (43 %). 7) Ano, znám 

černý kouř, zápach, hořící meze (53 %).

KULTURA V     DUBNU 2004 * KULTURA V     DUBNU 2004 * KULTURA V     DUBNU 2004 *  

► Od čtvrtka 1. do soboty 2. dubna proběhl v městském divadle konkurz kapel a písničkářů na 
prestižní folkovou přehlídku ZAHRADA 2004. Pro kapely šlo o přehlídku toho nejlepšího v rámci 
Libereckého kraje, v případě písničkářů to bylo o české semifinále!
Počet vystupujících kapel se nakonec ustálil na 20, v kategorii písničkářů návštěvníci nakonec měli možnost 

slyšet 15 účinkujících. Do Kuřimi, kde je republikové písničkářské finále, postoupili tito písničkáři: zadumaný 

šprýmař Arnošt Fraeunberg, potemnělý a tajemný Petr Sedláček a dále dua: jako by z jiného světa 

přicházející Jana Bauerová s Petrem Matouškem, velice poetičtí Tereza Ženatá a Tomáš Ludvíček, Bára 

Šindelářová s pravděpodobně nejlepším instrumentalistou konkurzu Franciscem Maldonadem a stále se 

zlepšující duo Nestíháme, které jako nejlepší vyhodnotili sami účinkující. Náhradnicí je velký talent Alena 

Vítová, o které již velice brzo hodně uslyšíme.   

Z kapel teprve hlavní dramaturg Zahrady Michal Jupp Konečný se svými spolupracovníky vybere dodatečně.

KONKURZU KAPEL PRO LIBERECKÝ KRAJ SE ZÚČASTNILI: Amazonky (Jablonec), Anabáze (Liberec), 

Berušky (Dobrá Voda), Blue Fern (Mladá Boleslav), BG Bazar (Jablonec), Houpačky (Liberec), Mokrý 

Stoupačky (Liberec), Nastarýkolena (Mnichovo Hradiště), Půlkočky (Liberec), Dáša Caltová + Reliéf (Česká 

Lípa), Wet Paint (Jablonec), Basama s fousama (Turnov), Jantar (Frýdštejn), Ježibabinec (Turnov-Jihlava-

Praha), Juwel Folk (Děčín), Netřesk (Jablonec), Nový Paka (Hradec Králové), Popelky (Litvínov), Rebel 

(Rovensko), Rendez-Vous (Liberec-Turnov), Vltavín (Frýdlant), Vomiště (Děčín).

ČESKÉHO SEMIFINÁLE PÍSNIČKÁŘŮ SE ZÚČASTNILI: Petr Sedláček (Praha), Bára Šindelářová + 

Francisco Maldonado (Plzeň), Richard Zpěvák (Praha), Alena Vítová (Dobrá Voda), Jarda Střelka (Prácheň), 

T´N´T Tereze Ženatá + Tomáš Ludvíček (Praha), Mirek Pilař + Iva Šolcová (Turnov, M.Boleslav), Eda 

Bartůšek (Božičany), Katka Křížová + Honza Franc (České Budějovice), Jana Bauerová (Čáslav), Arnošt 

Frauenberg (Žebrák), duo Nestíháme (Praha), Lukáš Šulc + Adam Katona (Česká Třebová), Zdeněk Vidlák 

(Praha), Míra Bukovjan + Bára Sudová (Dobřany), Jarda Holan (Teplice v Čechách), Hanka Schödlbauerová 

(Mladá Boleslav), Jaroslav Čížek (České Meziříčí). 
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► V pátek 2. dubna se ve Žluté ponorce Střediska pro volný čas dětí a mládeže v Husově ulici uskutečnila 

přehlídka dětského divadla TURNOVSKÝ ŠTĚK.

► Od pátku 2. do soboty 3. dubna se v knihovně konala NOC  S ANDERSENEM. Jde o celostátní 

propagační akci zaměřenou na podporu čtenářství. Je to noc plná soutěží, hrátek, kouzel, pohádek a 

mimořádných zážitků. Do této akce je zapojeno přes 200 knihoven z celé republiky i ze zahraničí. Propojení 

všech zúčastněných přes konferenci a možností chatování. Plnění různých úkolů přes Internet atd.

► Od pátku 9. do neděle 10. dubna se v sále SUPŠ konal 4. ročník festivalu TURNOVSKÉ JAZZOVÉ 
HODY 2004. Akci pořádal Turnovský Big Band a Jazz Kvintet Turnov.

Mj. vystoupili: J. A. ZZ V. I. P. TURNOV (konalo se v salonku restaurace Modrá hvězda), TURNOVSKÝ BIG 

BAND (nejdéle působící jazzová formace v Turnově - již 15 let!), JAKUB ŠAFR QUARTET & PETRA 

ERNEYOVÁ - mladá charismatická zpěvačka a swingový kvartet, čerpají především z jazzových a 

swingových standardů 30. a 40. let minulého století. Dále potom vystoupil domácí JAZZ KVINTET TURNOV 

kapelníka Pepy Uchytila, ERNA BAND z Jablonce nad Nisou, hrající v neobvyklém složení: rytmická sekce, 

kytara a pět saxofonů (z toho tři velmi pohledné saxofonistky). Ozdobou přehlídky byl LUBOŠ ANDRŠT 

BLUES BAND. Posledním vystupujícím byla sestava JAZZBANDA z Ústí nad Labem.

► V sobotu 10. dubna se v divadelním klubu konala VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ ALENY SYNKOVÉ, 

která v Turnově před emigrací do Švýcarska studovala (je absolventkou SUPŠ). Výstavu zahájil prof. Václav 

Žatečka, v kulturním programu se představila brněnská operní pěvkyně Věra Bakalová za klavírního 

doprovodu Františka Kratochvíla. 

► V pondělí 19. dubna v Biu Ráj předvedlo svoji hru AFRIKA legendární Divadlo Járy Cimrmana. Autorská 

hra pánů Smoljaka a Svěráka se odehrává v duchu jejich předchozích představení.

► Astronomický kroužek, působící při Středisku pro volný čas dětí a mládeže, uspořádal v hvězdárně na 
Vrchhůře v dubnu tři přednášky pro veřejnost spojené s pozorováním noční oblohy. V úterý 13. dubna to 

byla přednáška s názvem NEJVĚTŠÍ DALEKOHLEDY SVĚTA, v úterý 20. dubna JAK HVĚZDY ŽIJÍ A 

UMÍRAJÍ a opět v úterý 27. dubna SLUNEČNÍ SOUSTAVA STÁLE VĚTŠÍ.

► O čtvrtka 15. do soboty 17. dubna hrálo Bio Ráj premiéru nového českého filmu MISTŘI. Děj se odehrává 

v českém pohraničí v téměř vylidněné vesnici… Hostinský Karel stále udržuje v provizorním chodu hostinec, 

v němž se u televize setkává mužská populace při sledování urputných bojů naší hokejové reprezentace na 

mistrovství světa. Právě k ní totiž všichni životem zklamaní hrdinové upínají své naděje. 

V pátek 16. dubna byli na projekci filmu osobně přítomni jeho tvůrci.

► V sobotu 24. dubna se u příležitosti svátku svatého Jiří - patrona všech skautů, konal tradiční 
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SKAUTSKÝ DEN. V jeho rámci se konalo střediskové kolo závodu světlušek a vlčat, basketbalový turnaj a 

zlatým hřebem celého odpoledne byla premiéra hry LOTRANDO A ZUBEJDA v podání členů skautského 

oddílu. Skautský den zakončil slavností střediskový oheň.

► Okresní kolo soutěže PARAGRAF 11/55 se uskutečnilo v Turnově 27. dubna. Nadšenému a opravdu 

hlasitě povzbuzujícímu dětskému publiku se představilo šest soutěžích družstev. Jak již z názvu vyplývá, 

hlavním tématem této soutěže je právo a dodržování zákonů. Její motto zní „Je za pět minut dvanáct, je čas 

dodržovat zákony". Konkrétním cílem této akce bylo podpořit znalost zákona 37/1989 Sb., který zvýšil 

zákonný věk pro prodej tabákových výrobků z 16 na 18 let. Věcné dárky, „palmu vítězství“ a právo 

reprezentace na krajském kole si z Turnova odneslo družstvo ZŠ Rovensko p.Troskami, před družstvy

Gymnázium Turnov – kvarta, ZŠ Turnov Skálova, ZŠ Turnov 28. října, ZŠ Turnov Žižkova a ZŠ Roztoky u 

Jilemnice.

Nejlepší týmy z oblastních kol, která proběhla v dubnu a na začátku května v Liberci, Jablonci nad Nisou, 

Lomnici nad Popelkou, Turnově, Novém Městě pod Smrkem, České Lípě a Stráži pod Ralskem, se utkaly 

v prostorách Centra Babylon 10. května. Soutěž probíhala v bouřlivé a skvělé atmosféře za účasti mnoha 

významných hostů, mezi kterými nechyběli zástupci kraje, místní samosprávy, učitelů a ředitelů škol a 

mnoha spolužáků. Konečným vítězem se stalo družstvo ZŠ Nový Bor, které si svůj náskok postupně 

budovalo od prvního do posledního kola a které se utká s vítězem Olomouckého kraje ve velkém finále, 

které se bude konat na půdě Senátu Parlamentu ČR 7. června 2004. Konečné pořadí krajského kola: 1. ZŠ 

Nový Bor, 2. ZŠ Železný Brod, 3. ZŠ Lomnice nad Popelkou. Na dalších místech se umístili ZŠ T.G. 

Masaryka Frýdlant, ZŠ  Rovensko, ZŠ Mimoň, ZŠ Mníšek. 

Projekt organizovala Aliance Zákon 18 ve spolupráci s občanským sdružením AISIS Kladno s finanční 

podporou společnosti Philip Morris ČR, a. s.

► Na přelomu dubna a května se skupina turnovských středoškoláků zúčastnila uměleckého 
festivalu v maďarském městě Keszthely. Tento tradiční festival byl poprvé uspořádán v mezinárodním 

měřítku díky finanční podpoře EU, kterou získala tato akce jako společný projekt partnerských měst 

Keszthely, Turnova a holandského města Hof van Twente. Město Turnov z prostředků vyčleněných na 

zahraniční spolupráci pak hradilo náklady na dopravu. 

► V pátek 30. dubna v podvečer se na Vrchhůře na hvězdárně uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic.

► Od pátku 30. dubna do neděle 2. května se na několika místech v regionu uskutečnila akce - ZA 
POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE. Hlavním bodem bylo v sobotu 1. května slavnostní zahájení nové turistické 

sezony - den plný zábavy, her a pověstí určený dětem a jejich rodičům - ČESKÝ RÁJ DĚTEM. Putování 

začalo pod hradem Valdštejn, cesta pokračovala k zámku Hrubá Skála a do Lázní Sedmihorek. 

Po cestě na návštěvníky čekaly různé soutěže a také pohádky v podání dětí turnovských škol - na 

Valdštejně to bylo divadelní představení o drahých kamenech na Kozákově žáků turnovské ZUŠ a  ZŠ 

v Žižkově ulici, na nádvoří Hrubé Skály potom oživla legenda o pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, resp. o 
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Černém rytíři, v podání dětí ze ZŠ ve Skálově ulici, v Lázních Sedmihorky pověst o Pelíškovi, kterou ztvárnili 

žáčci ze ZŠ v ulici 28. října.

Během putování děti plnily různé úkoly a zodpovídaly otázky vztahující se k pověstem a odpovědi 

zapisovaly do herního průkazu. Od 13.30 do 17 hod. probíhal bohatý kulturní program v autokempu 

Sedmihorky: hry a soutěže pro děti, zpívání s dětmi, loutkové divadlo Na Židli, Čmukaři, setkání s Černým 

rytířem a dalšími postavami z pověstí, šermířská vystoupení skupin historického šermu Rytíři turnovského 

meče a plno dalších překvapení. Originálního zahájení nové sezony se zúčastnilo na tisíc lidí, většinou 

rodičů s dětmi.

Vypadá to, že by z toho mohla být tradiční akce, protože reakce veřejnosti byla více než pozitivní. 
Organizačně za zahájením turistické sezony stojí Odbor cestovního ruchu MěÚ v Turnově. Tady také 

realizovali nový marketingový model aktivní dovolené rodin s dětmi – Putování za pověstmi Českého ráje. 

Celý region byl rozdělen na 12 oblastí, ve kterých děti s rodiči putují s postavami z pověstí. Kromě 

cestomapy Českého ráje se zakreslenými postavičkami byla připravena motivační hra s tematickými výlety 

v jednotlivých oblastech. Po splnění daných úkolů na děti čekala nejen samolepka skřítka kamenáře - loga 

celého putování, ale i jízda turistickým autobusem po nejkrásnějších místech Českého ráje zdarma. Veškeré 

informace, cestomapu i soutěžní tematické výlety bylo možné získat ve všech informačních střediscích 

v celém Českém ráji. Patronát a záštitu nad celým projektem převzal herec Josef Dvořák, známý 

představitel vodníků v českých filmech. Autorkou postaviček z pověstí je akademická malířka Barbora 

Kyšková, vybrané pověsti převyprávěla Jana Velová, t.č. studentka Pedagogické fakulty v Hradci Králové. 

Výlety jsou situované do Hruboskalského skalního města (Černý rytíř) či do okolí Malé Skály, kde vládnou 

loupežníci. Nebo na druhou stranu - se dvěma skřítky - za kamínky na svahy Kozákova, do Horního Pojizeří 

s vílou Jizerýnou, na květinovou zahrádku dobrého ducha Prachovských skal skřítka Pelíška či na 

Mladoboleslavsko za statečným postilionem. Návštěvníci se zaposlouchají do pověsti, kterou vypráví 

„meluzína“, když se prohání mezi čedičovými věžemi nejznámější dominanty Českého ráje, hradu Trosky, či 

voda hadí studánky u města Sobotky, prohlédnou si pískovcové skály nedaleko Mnichova Hradiště, které 

podle pověsti získaly jméno po hodném obrovi, i nedalekou zříceninu hradu Valečov, procestují okolí Jičína, 

krajinu rybníků kolem Dětenic a Kopidlna, zastavíte se u kapličky na kopci zvaném Zebín či u zbytku stromu 

na bývalém nádvoří kumburského hradu. 

Motivační soutěž je určena pro děti a mládež do 15 let. Na informačních střediscích si mohli zdarma 

vyzvednout jednotlivé tipy na výlety ve formě letáku s postavičkami z pověstí. Na daných místech lze do 

letáku získat razítka. Za šest razítek na dvou letácích (na každý leták lze získat tři razítka), zodpovězení 

dvou otázek a vybarvení postaviček z pověstí byla účastníkům na jakémkoli informačním středisku Českého 

ráje vydána jedna dětská jízdenka na turistický autobus zdarma a samolepka s logem putování. 
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KVĚTEN 2004 * KVĚTEN 2004 * KVĚTEN 2004 * KVĚTEN

► Hitem přelomu dubna a května byl náš vstup do Evropské unie 1. května 2004. 
Toho, co nám naše členství přinese dobrého nebo špatného, byly v té době plné noviny a zpravodajské 

relace elektronických médií a nejinak tomu bylo v našem městě. Co se tedy konkrétně změnilo?

- Češi, jako plnoprávní občané Evropské unie mohli začít po 1. květnu 2004 cestovat na jejím území pouze 

s občanskými průkazy. Stále však platí tzv. Schengenská smlouva, která zahrnuje: Belgii, Německo, 

Španělsko, Francii, Lucembursko, Nizozemsko a Portugalsko, Řecko, Itálii, Rakousko, Dánsko, Finsko a 

Švédsko. Mezi těmito zeměmi se bude český občan pohybovat bez potíží. Zmíněné státy se totiž dohodly na 

úplném odbourání hranic. O to pečlivější ale jsou vůči cizincům na hraničních přechodech do těchto zemí, 

tady jsou zatím zastavováni a kontrolováni také Češi. (K schengenskému prostoru nepřistoupily jen Velká 

Británie a Irsko.) Poté, co bude ČR do shengenského prostoru přijata, budou kontroly probíhat jen na 

letištích - budeme totiž „vnitrozemním“ státem EU. 

- Občanský průkaz se po prvním květnu stal nejdůležitějším dokumentem při cestách českých občanů na 

území Evropské unie a plně nahradil platný pas, i ten lze ale samozřejmě dál používat…

- Důležitá je možnost zaměstnání Čechů v původních zemích EU. Ihned po vstupu to bez problémů šlo ve 

Velké Británii a Irsku, ve Finsku a Nizozemsku jen na takových místech, o která místní nemají zájem, 

v Belgii a Dánsku, Francii, Lucembursku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku a Řecku až po dvou letech, 

možná až na sedm dalších let je omezeno zaměstnávání Čechů v sousedním Německa a Rakousku. I v Itálii 

se v první etapě našeho členství o tom nerozhodli.

- Začleněním do unie převezmeme také evropská cla. Ze zemí mimo unii tak budeme muset cla srovnat na 

úroveň EU, což znamenalo v mnoha případech zdražení. Na druhou stranu zase jakékoli zboží, které si 

koupíme třeba v sousedním Německu, provezeme přes hranici bez zdržování s proclíváním. Můžeme tak 

konečně moci naplno využít příznivějších cen řady výrobků!

- Změny jsou také přímo uvnitř naší země, kde od května 2004 platí nová sazba DPH, a to 5 a 19 % DPH. 

Zdražili kadeřníci, instalatéři, topenáři, jídlo v restauracích, hygienické výrobky s výjimkou dětských plenek 

ad. Zejména elektronika, zatížená dosud 22% DPH, naopak zlevnila stejně jako například telefonování a 

internet.

Na mnoha místech v republice se při vstupu Česka do EU konaly mnohdy pompézní oslavy, 
v Turnově se nic podobného nekonalo, jen bylo představiteli města deklarováno další prohloubení 
aktivit s partnerskými městy, co se také v průběhu celého roku 2004 dařilo úspěšně naplňovat.

► Těšíte se do EU?, bylo tématem pravidelné anketní otázky, která byla zveřejněna v květnovém čísle 

Hlasů a ohlasů Turnovska. Celkem bylo osloveno reprezentativních 200 (!!!) respondentů z Turnova a okolí 

ve věku od 17 do 69 let. A výsledky:

Ano, těším se do EU ………………………… 70 dotázaných

Netěším se ……………………..…………….. 104 dotázaných

Nedokážu posoudit ……………………….….. 26 dotázaných
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► Oprava klasicistního domu na Valdštejně konečně skončila. Slavnostní otevření nových prostor 
se uskutečnilo v pondělí 3. května dopoledne. K přítomným mj. hovořil i architekt Girsa, pod jehož 

odborným vedením opravy probíhaly, hodně se také děkovalo - stavební firmě, stavebnímu dozoru, 

kastelánu Ladislavu Kouckému, díky jehož zarputilosti Valdštejn rozkvetl do krásy, Nadě Kubů, která 

expozici v novém slavnostním sále v I. poschodí připravila ad. Přítomen byl také syn posledního majitele 

hruboskalského panství Johann Aehrenthal.

Rekonstrukci klasicistního objektu na Valdštejně, poslednímu dosud neopravenému objektu na hradě, se na 

stránkách Hlasů a ohlasů Turnovska podrobně věnovala místostarostka města a také renomovaná historička 

PhDr. Hana Maierová. Z jejího textu pro potřeby kroniky města citujeme:

„V 19. století byl národními obrozenci označován český granát jako symbol Českého království. Podobně je 

možné nazvat hrad Valdštejn historickým i architektonickým klenotem Českého ráje, symbolem stejně 

typickým jako např. hrad Trosky. A protože se o každý klenot musí pečovat, aby neztratil svůj lesk a svou 

hodnotu, jsem ráda, že péče o hrad, který je vlastnictvím Města Turnova, je soustavná a zodpovědná. Po 

letech oprav zdí, skalního podloží, mostu, tzv. konírny s terasou a biliárním sálem atd. přišel konečně na 

řadu dům na prvním nádvoří. Klasicistní stavba pochází ze 40. let 19. století, kdy byla postavena jako 

hostinec. Vždyť již tehdy se stával hrad cílem první výletníků. Ti objevovali krásy tohoto kraje, jejž později  

nazvali Českým rájem. 

Rekonstrukce památky je ve srovnání s novostavbou vždy složitou a komplikovanou záležitostí. Podobně 

tomu bylo i na Valdštejně, kde jsme nyní v závěru jedné významné etapy, a proto si dovolím malou 

rekapitulaci.

Hned na počátku při zpracování celkové koncepce záchrany hradu bylo zřejmé, že v případě klasicistního 

domu dílčí opravy nepomohou a že je nutná celková rekonstrukce. A tak nejdříve přišla v roce 2000 na řadu 

studie, o níž byl po prvních zkušenostech z opravy biliárního sálu požádán renomovaný odborník ověnčený 

mnoha tuzemskými i mezinárodními cenami doc. Ing. akad. arch. Václav Girsa. Jeho ateliér pak 

následujícího roku zpracoval i podrobnou stavební dokumentaci a již mohlo proběhnout výběrové řízení. V 

něm zvítězila firma Reopa, s.r.o z Liberce, pro stavební dozor byli vybráni manželé Vaňátkovi. Celková 

hodnota díla včetně restaurátorských oprav interiérů byla ohodnocena téměř na 7 500 tis. Kč. Pro rok 2002 

bylo schváleno v městském rozpočtu 2 500 tis. Kč, 400 tis. přidal Liberecký kraj, a tak první etapa mohla 

začít. Protože do financování oprav byly zapojeny i finance, které si vydělal hrad díky vysokému počtu 

návštěvníků, mohlo se ve vnitřních pracech pokračovat plynule i v zimních měsících. Bylo skvělé, že pro rok 

2003 schválili zastupitelé částku potřebnou na kompletní dokončení stavby. A tak se hlavní stavební práce, 

až na malý úsek izolace a dláždění na druhém nádvoří, nemusely prodlužovat ještě do letošního roku. 

Z komplexní rekonstrukce uvedu pro zajímavost alespoň ty nejdůležitější práce. Opravy doznalo mohutné 

trámoví krovu, na střechu se vrátila krytina z červených bobrovek a okna v podobě „volských ok“. Vyřešena 

byla i ohrožená statika domu a nosnost stropů. V prvním poschodí, kde byl obnoven slavnostní sál, se 

podařilo nalézt zbytek původní podlahy. Díky tomu mohla být ta nová zhotovena podle původního vzoru. 

Stejně tomu bylo i s restaurátorskou výzdobou, jejíž drobné zbytky byly objeveny až při celoplošném 

průzkumu jak v prvním poschodí (sál, salonek, schodiště), tak v přízemí. Zde vznikl malý byt a kancelář pro 

vedoucího hradu. Všude bylo položeny nové instalace (elektro, voda, odpady). Nemalou práci odvedli i  

truhláři - okna, opravy dveří, výroba schodiště i mohutných vrat do 1. a 2. nádvoří. Na druhém nádvoří bylo 
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postaveno tolik potřebné sociální zařízení pro návštěvníky, obnovena terasa s dřevěným přístřeškem a 

hlubokou zásobnicí objevenou mezi skalními bloky. Péče byla věnována i každému decimetru omítek a 

kamenickým opravám.

Velký význam pro zdárný průběh stavby (stavební i finanční) měl pečlivý dozor manželů Vaňátkových. Velmi 

často přijížděli i projektanti, aby dohlíželi na každý detail a průběžně vyhodnocovali nově objevené 

skutečnosti. Např. po objevení zásobnice a rozhodnutí ponechat ji jako součást prohlídky musela být  

změněna organizace části stavby a přepracována projektová dokumentace na výstavbu sociálního zařízení,  

které mělo stát přesně v místech tohoto významného archeologického nálezu.

Od podzimních měsíců loňského roku také probíhaly intenzivní přípravy plánované expozice, jejíž hodnota 

po úplném dokončení přesáhne 1 milion Kč. Zde se k projektantům připojili i odborníci pražského Národního 

památkového ústavu v čele s PhDr. Kubů, která spolupracuje se správou hradu již dlouhá léta. Diskutovalo 

se o každém sebemenším detailu. Představa se pomalu naplňovala zápůjčkami z Hrubého Rohozce, 

Sychrova a Hořovic (památky na rodinu Aehrenthalů, která hrad s hruboskalským panstvím vlastnila od 1. 

pol. 19. století), výrobou dobových replik i nákupy ve starožitnostech.

Po celou dobu rekonstrukce klasicistního domu, stejně jako po všechna léta minulá, měl nezastupitelnou 

úlohu pan Ladislav Koucký. Jeho odborné znalosti, cit pro detail a dlouholeté zkušenosti měly pro 

renomované odborníky obrovský význam.

Rekonstrukcí klasicistního domu končí jedna důležitá etapa v obnově hradu Valdštejna. Všichni, kdo se na 

ní podíleli, vykonávali svou práci s maximálním nasazením a zaslouží upřímné poděkování. Věřím, že 

výsledek zaujme i návštěvníky, na něž nově zpřístupněný objekt čeká od 4. května.“

► V sobotu 15. května se uskutečnila poněkud skromná oslava 145. let od zahájení provozu 
železniční tratě Pardubice - Liberec. Při této příležitosti (a při příležitosti vstupu ČR do Evropské unie) jel 

na této trati historický vlak tažený parní lokomotivou řady 555. Souprava vyjela z Pardubic v 6.56 hod., do 

Turnova přijela v 10.58 hod. a odjezd byl v 11.17 hod. Zpět z Liberce vlak vyjel v 15.51 hod., pobyt 

v Turnově byl od 16.38 hod. do 16.44 hod. Děti do šesti let jely zdarma, jízdenka na trase Liberec - Stará 

Paka stojí pro dospělé 70 Kč, ve vlaku byl zařazen restaurační vůz. V některých stanicích se uskutečnil 

bohatý doprovodný program, v Turnově se bohužel nekonalo nic. 

► V průběhu měsíce května byla provedena výměna převážné části betonových nádob na zeleň na 
náměstí za nádoby z recyklovaného plastu. Betonové nádoby již nepůsobily esteticky a postupně 

přestávaly, vlivem poškození plnit svoji funkci. Celkem bylo instalováno 36 kusů květináčů v celkové hodnotě 

125 604 Kč. Nové nádoby jsou umístěny také na Mariánském a Havlíčkově náměstí, v parku u letního kina, 

na Trávnicích, na parkovišti u Stovky, Koňském trhu, u zámku Hrubý Rohozec a bytovek v ul. 5. května. 

Nádoby jsou osázeny převážně letničkami. 

► V sobotu 15. května se uskutečnil v pořadí 12. sraz motocyklových veteránů s názvem 
MOTOVETERÁNI V ZÁHOLICÍCH 2004. Již tradiční sraz majitelů a vyznavačů československých značek 

Jawa, ČZ, Manet, Ogar, Praga od kubatury 90 ccm do roku výroby 1975 s následnou spanilou jízdou 

Českým rájem v délce 60 km s průjezdem Turnova, se konal na hřišti v Záholicích u Turnova. 
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► Na přehlídce 8. ročníku propagačních materiálů TOURPROPAG 2004, která se konala v Písku, byl 

Odboru cestovního ruchu MěÚ Turnov udělen Diplom finalisty v kategorii leták, skládačka za 

propagační materiál Hrady a zámky a 2. místo v kategorii mapy za Cestomapu k nové turistické nabídce „Za 

pověstmi Českého ráje“. (Mapa byla vydána ve spolupráci se Sdružením Českého ráje, které je garantem 

tohoto turistického produktu.)

► Nová turistická sezona byla již v květnu v plném proudu, v roce 2004 bylo připraveno pro turisty 
několik nových tisků a zajímavé doprovodné akce, které vesměs připravili pracovníci Odboru 
cestovního ruchu MěÚ v Turnově (OCR). Viz stručný výčet:
▪ Po stopách Albrechta z Valdštejna – brožura a leták, putování nejen frýdlantským panstvím se slavným 

vojevůdcem, vydalo Sdružení Český ráj, ve spolupráci s OCR MěÚ Turnov a dalšími subjekty, doporučená 

cena je 29 Kč.

▪ Šest druhů plakátů nejkrásnějších míst Českého ráje, cena jednoho je 15 Kč.

▪ Hrady a zámky Českého ráje – plakát, který byl během hlavní sezony vyvěšen na hradech a zámcích.

▪ Dva druhy panoramatických pohledů – podzimní Hruboskalsko a Trosky v zapadajícím slunci, cena 

jednoho je 15 Kč.

▪ Hrneček z pískovaného skla s motivem Turnova, cena 120 Kč, a ručně malované hrnečky s motivy 

Českého ráje za jednotnou cenu jednoho kusu 85 Kč.

▪ Kámen a šperk – leták, putování za kamenem a šperkem, vydán za finanční podpory Libereckého kraje a 

zainteresovanými subjekty, k dispozici na všech informačních střediscích v Českém ráji. 

▪ Aktualizace a dotisky propagačních letáků a brožur - Skalní města Českého ráje, Hrady a zámky Českého 

ráje, Turnov – Město drahých kamenů, Baroko v Českém ráji.

▪ Turnov, procházky městem a za město – brožura o památkách a osobnostech Turnova a okolí s popsanými 

vycházkami, cena 48 Kč. Text  posloužil jako podklad ke scénáři nově natočenému filmu o Turnově – srdci 

Českého ráje, který byl k dispozici o prázdninách.

▪ Turnov – leporelo, nejkrásnější místa našeho města. Ad…

▪ Na počátku nové turistické sezony 2004 byly také spuštěny nové internetové stránky v češtině, 

němčině, angličtině a polštině s vyčerpávajícím přehledem informací o Turnovsku a Českém ráji s nabídkou 

akcí i ubytování. Adresa stránek je: www.cesky-raj.info a www.bohemian.paradise.info.

▪ V neposlední řadě nutno zmínit, že opět vyšly speciální letní turistické noviny ad. Ty mj. obsahovaly také 

podrobné jízdní řády letních autobusů. Ty v roce 2003 přepravily na 20 tisíc lidí a tento rok vyjely na osmi 

linkách, když kromě zavedených tras autobusy nově zajížděly na Lomnicko, do Libáně, Kopidlna a Dětenic.

► A k turistickému ruchu ještě jedna úplná novinka: „Nový turnovský Pantheon“ je název tiskoviny, která 

zájemce provede Mariánským hřbitovem, kde se mohou seznámit s významnými obyvateli města minulých 

generací, kteří tu našli místo posledního odpočinku. Tato v mnoha směrech objevná a záslužná práce 

vznikla na půdě Muzea Českého ráje (autorkou je Jitka Petrušková) a vyšla za finanční podpory města. Ke 

koupi je stejně jako všechny ostatní materiály ve zdejších infocentrech a samozřejmě i v muzeu.
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► Tým architektů pražského Ateliéru 6, (Radek Šíma, Michal Nekola, Libor Čížek, Ondřej Moravec), 
který navrhoval smuteční síň v Turnově, získal ve středu 19. května prestižní cenu Obce architektů 
Grand Prix 2004 v kategorii novostavba. Jedná se o soutěžní přehlídku architektonických prací 

dokončených v uplynulém roce, vypisuje ji každoročně Obec architektů, soutěž je otevřená, zúčastnit se ji 

mohou čeští a zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území 

ČR. Díla vybírá nezávislá porota, složená z uznávaných zahraničních architektů a jednoho Čecha, který ale 

nesmí být tvůrčím architektem. Ve zmíněné kategorii tentokrát porota rozhodovala mezi 44 přihlášenými 

pracemi, jejich rozhodnutím se turnovská smuteční síň zařadila mezi republikové architektonické skvosty!

► Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta republiky a schválila zákon o DPH. Jedním ze 

souvisejících opatření, které má u sociálně slabších občanů zmírnit dopady změn přijatých v rámci zákona o 

DPH, jsou sociální kompenzace.

V systému dávek státní sociální podpory došlo s účinností od 1. května 2004 ke zvýšení 
rodičovského příspěvku ze současných 2 552 Kč na 3 573 Kč. Zvýšený rodičovský příspěvek byl poprvé 

vyplacen v měsíci červnu, neboť dávky státní sociální podpory se vyplácejí zpětně. 

Dalším opatřením byl tzv. jednorázový příspěvek dítěti. Dětem, kterým za květen 2004 náležel přídavek na 

dítě, byla v červnu 2004 vyplacena jednorázová dávka ve výši 2 000 Kč na jedno dítě. Příspěvek byl 

poskytnut automaticky všem rodinám. (Škoda, že jen jednou v roce, resp. jeden kalendářní rok, protože 

početnější rodiny s nižšími příjmy by tuto sociální výpomoc přivítaly jistě rády častěji…)

► V části městského parku u letního kina začne vznikat Park přátelství. Každé partnerské město 

Turnova by tu mělo instalovat něco, co ho charakterizuje nebo nejvíce připomíná. V případě polského 

Jaworu se nabízí výsadba tohoto krásného stromu, co zde umístí Holanďané z Reeuwijku, Němci z Niesky a 

Maďaři z Keszthely zatím není známo. 

Na konci května, u příležitosti pořádání staročeských trhů, se do našeho města poprvé přijeli zástupci 

slovinského města Murská Sobota, které o partnerství s Turnovem projevilo vážný zájem, a přijeli také ze 

všech dalších partnerských měst. A společně tu všichni zasadili Strom přátelství, jako základ budoucí úpravy 

parku.

A právě v souvislosti se vznikajícím novým pojetím městského parku byla také oprášena letitá myšlenka 

lepšího propojení s centrem města. Nabízejí se dvě možnosti. Nová komunikace pro pěší by vedla 

z klášterní zahrady, kde je dnes zahradnictví pana Hájka, druhou možností je vstup do parku okolo 

veřejných WC. Začalo se také hovořit o možné variantě oplocení parku a jeho uzavírání v nočních hodinách, 

díky čemuž by park mohl být lépe vybaven mobiliářem. Aktuální to bylo zvláště poté, co byl v létě právě 

Strom přátelství jednu noc vandaly zlikvidován včetně tabulky před ním, která připomínala symbolické 

setkání představitelů partnerských měst…

► V neděli 23. května se na stadionu AC Turnov uskutečnil Memoriál Ludvíka Daňka, šestý ročník 
atletického mítinku s mezinárodní účastí, již tradičně za účasti nejlepších diskařů světa a hvězd českého 

atletického nebe – přijeli mj. světový rekordman v desetiboji Roman Šebrle, vícebojař Tomáš Dvořák, 

vynikající výškaři Jaroslav Bába, Tomáš Janků, Svatoslav Tón, překážkáři Jiří Mužík, Štěpán Tesařík, tyčkař 
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Adam Ptáček a další. Vrcholem nedělního odpoledne byla beze sporu hlavní memoriálová disciplína - hod 

diskem. I tentokrát přijeli nejlepší světoví diskaři - pětinásobný mistr světa a olympijský vítěz z Atlanty Lars 

Riedl z Německa, do Turnova zavítala současná diskařská jednička, olympijský vítěz ze Sydney a mistr 

světa z Paříže 2003 Litevec Virgilius Alekna a dále opět vynikající Maďar, mistr Evropy 2003 Robert 

Fazekaš. Nechyběli ani čeští nejlepší diskaři v čele s Liborem Malinou a odchovancem turnovské atletiky 

Antonínem Žalským.

Na turnovský atletický svátek zavítali také členové  Klubu olympioniků – Dana Zátopková, bratři Svojanovští, 

Imrich Bugár a další.        

V hlavním závodu - hodu diskem - zvítězil Litevec Alekna výkonem 64,30 m, radost divákům, kteří 
přišli i přes rozmary počasí, udělali hlavně koulaři, když jak Petr Stehlík, tak Antonín Žalský (oba 
ještě nedávno společně závodili za AC Turnov) si vybojovali účast na olympiádě v Athénách.

► Na konci května začala avizovaná přístavba sportovní haly TJ Turnov ve Skálově ulici.
V roce 2004 byla postavena hlavní budova pro AC Turnov se šatnami, posilovnou, odhodovou místností, 

klubovnou a dalším potřebným zázemím. V části TJ to byla hrubá stavba z boku haly, kde po dobudování v 

roce 2005 bude v přízemí technické zázemí TJ Turnov (garáž, dílna, sklad nářadí, kotelna), v patře pak 

regeneračně sportovní část (sauna, vířivky s masérnou, posilovna, solárium a 2 kurty na squash). Dále byla 

v roce 2004 provedena změna vytápění sportovní haly na plynové sálavé vytápění a odizolována střecha 

haly.

V roce 2005 pak bude podle Filipa Stárka, vedoucího TJ Turnov, stavba dokončena vybudováním části do 

Skálovy ul., kde budou v přízemí šatny pro TJ, v patře pak sekretariát TJ a víceúčelová klubovna (zároveň 

občerstvení a místo obsluhy regenerační části). Kromě toho bude dostavěno zastřešení tribuny AC a cílová 

věž, v hale TJ pak výměna a rozšíření palubovky a ochoz v 1. patře pro stojící diváky.

Financování: V roce 2004 dotace 20 mil. Kč z poslaneckého fondu a 7 mil. Kč z ministerstva školství při 

další spoluúčasti asi 1,5 mil. Kč (o obě části dotace se svými kontakty a jednáním zasloužili atleti). Na rok 

2005 je zbývající finanční částka přislíbena opět z poslaneckého fondu. Zásadním problémem financování je 

zvýšení DPH z 5 na 19%, které stavbu citelně prodraží (DPH bylo zvýšeno od 1. května 2004).

Investorem celé akce je TJ Turnov, na řízení stavby byla jmenována stavební komise za účasti členů TJ i AC 

Turnov za spolupráce s městem. Ve výběrovém řízení byl vybrán stavební dozor (p. Suchý) a dodavatel 

stavby (firma Syner).

► Hotel a restaurace Slavie v centru města. Lukrativní místo s výhodnou polohou, chybí snad jen kvalitní 

parkoviště pro hotelové hosty. Ještě nedávno chátrající budova s hospodou se špatnou pověstí. V roce 2002 

objekt koupil od města, v jehož majetku budova byla, jeden nejmenovaný podnikatel za 8 milionů Kč. Zhruba 

tolik prý investoval do rekonstrukce, a tak místo vykřičené hospody je tu docela útulná kavárna a k hotelu 

náleží slušně vypadající restaurace. Jenomže, vše bylo na jaře 2004 opět na prodej! Vyvolávací cena v 

dražbě, která se uskuteční na konci května, je 18 milionů. Jakoby podnikání ve Slávii bylo zakleté, ale kdoví, 

třeba už za pár týdnů přijde konečně ten správný majitel…
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► V pátek 28. května byl uprostřed Mariánského hřbitova opět vztyčen po opravě mohutný litinový 
kříž. Restaurování zabralo akademickému sochaři Jiřímu Novákovi v jeho zahradním ateliéru na Hrubé 

Skále celých osm měsíců. Kříž byl postupně rozebrán na stovky částí, ty vyčistěny, chybějící části odlity a 

doplněny. 

Kříž byl postaven v roce 1867 jako připomínka na devadesát občanů našeho města, kteří podlehli v roce 

1866 choleře. Náklady na jeho zbudování činily 700 zl. Odlila jej továrna Maxe Egona knížete z 

Fürstenberku, zlacení pak zajistil C. D. Werner z Liberce. Slavnostní odhalení proběhlo spolu s otevřením 

spodní části hřbitova 29. září 1867.

Ve schránce, která byla nalezena v hlavě kříže, bylo nalezeno pouzdro s popisem skutečností roku 1867 

v Turnově. Mj. tu stálo, že: „… město Turnov po nejkrutších útrapách válečných (r. 1866) postiženo bylo i  

lidomornou nemocí – cholerou – jež zachvátila celkem 90 lidských životů… Zakoupen pak za příčinou 

nutného rozšíření hřbitova téhož na počátku r. 1867 od měšťana zdejšího, nyní již zemřelého p. Frant.  

Staňka značný pozemek sousedící s dřívějším pohřebištěm, strženy a zbourány zdi dosavadní a postaveny 

nové kolkolem rozšířeného takto hřbitova … Uprostřed hřbitova postaven potom odznak vykoupení 

člověčenstva, kříž to mohutný ze železa litý … V čele zastupitelstva obecního nalézá se v době této 

purkmistr pan Ant. V. Šlechta, čestný měšťan turnovský… Letošním školním rokem (r. 1867) přesídlí všecky 

školy do nové školní budovy… Dne 16. srpna 1862 vstoupila zde v život záložna občanská, ústav ten ve 

zprávě své má více než 350 000 zlatých… Mimoto jest zde Sokol turnovský, zřízený dne 3. května 1863… 

Od posledních dnů měsíce dubna 1867 jest v Turnově též posádka vojenská… Uzavírajíce listinu tuto 

vřelou, vznášíme k nebes výším prosbu, plynoucí z hloubi duše: by žehnal Bůh po vše časy městu Turnovu 

a obyvatelstvu jeho, by zachoval je v svornosti pevné a v lásce stálé k bližním svým a k rodné zemi naší,  

vlasti drahé! …“

Originál listu byl uložen do Státního archivu v Semilech (doslovný přepis vytvořil Robert Novotný, historik 

zdejšího Muzea Českého ráje). Do téhož pouzdra byl uložen nový pamětní list pro příští generace a další 

dokumenty (mj. také publikace Turnovsko 2003 z dílny Hlasů a ohlasů Turnovska). Kdoví, bude-li z nich 

někdy někdo ještě čísti…

KULTURA V     KVĚTNU 2004 * KULTURA V     KVĚTNU 2004 * KULTURA V     KVĚTNU 2004 *  

► Hned na počátku května bylo slaveno jedno významné výročí. Galerie Muzea Českého ráje, které 
vévodí velkoplošný obraz „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“, již svému účelu slouží třicet let. 
Historii tohoto pro Turnov významného stánku shrnula v Hlasech a ohlasech pracovnice muzea Jitka 

Petrušková:

„První snahy o založení turnovské výtvarné síně jsou spojeny se jménem malíře Jana Prouska. Velké 

naděje o uskutečnění tohoto snu vkládal Prousek už do svého domu U Českého granátu. Se stejnou vírou 

inicioval založení samotného turnovského muzea (1886). Jejich částečného naplnění se Turnov dočkal se 

vznikem Turnovského díla (1927), volného sdružení místních výtvarníků. Jako výstavní síň pak sloužily 

školní sály a další prostory v budově sousedící s radnicí. S galerií počítalo v r.1963 ve stálých expozicích i  

muzeum, které využilo přirozeně osvětlených prostor třetího patra své hlavní budovy. Všechny pokusy 

nabyly doslova „nových rozměrů“ v polovině 60. let minulého století, kdy se téměř po třiceti letech do 
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Turnova vrátil obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou pořízený Klubem českých turistů pro Všeslovanskou 

národopisnou výstavu v Praze 1895. Dnes už není mnoho těch, kdo by pamatovali jeho první turnovskou 

instalaci v jednom ze samostatných pavilonů Krajinské výstavy v r. 1925, který stál vedle šperkařské školy a 

sloužil „Sasíkům“ i návštěvníkům až do počátku 30. let.

Zlom v kauze „výstavní síň ano či ne“ nastal v roce 1972. Turnov slavil 700. výročí svého založení. Stavba 

galerie byla přijata a vnímána jako dostatečný kulturní počin, který hmatatelně završí celý jubilejní rok.  

Především to ale bylo vítězství a velká radost tehdejšího ředitele muzea Jana Knoba, který vahou své 

osobnosti a prosazením této myšlenky dokázal na počátku sedmdesátých let ochránit muzeum od 

přicházejících normalizačních změn a ještě zvýšit jeho prestiž. Místo pro galerii bylo zvoleno v těsném 

sousedství hlavní muzejní budovy ve Skálově ulici. Nabízelo se využít volný prostor mezi sousední budovou 

čp. 72 (původně Okresní soud) a budovou bývalé věznice, kde muzeum mělo a má dodnes své depozitáře. 

Až se někdy v galerii pohodlně usadíte, promítněte si v duchu, že se nacházíte v prostoru vězeňského dvora 

obehnaného mohutnou kamennou zdí. Její část byla využita ke stavbě čelní stěny, na které dnes visí 

„Sasíci“. Další část zdi zůstala stát v zadní části objektu směrem k městskému parku. V čele skupinky 

architektů, kteří se museli s tímto neobvyklým prostorem „popasovat“, stál budoucí porevoluční hlavní 

architekt Turnova ing. Josef Patrný. Realizaci stavby svěřil tehdejší MěstNV „akci Z“. Situace, už tak značně 

ztížená nedostatkem jakéhokoliv stavebního materiálu, byla navíc komplikovaná různou manuální zručností  

a dovedností stále se střídajících brigádníků.

Velké obavy panovaly o osud samotného obrazu, který desítky let nikdo neviděl. To zůstalo největším 

tajemstvím až do poslední chvíle. Od počátku 30. let, kdy obraz natočený na dlouhé dřevěné hřídeli opustil  

Turnov a ve stejné podobě se sem na počátku let šedesátých vrátil poštovním vlakem z jihočeské Hluboké, 

nebylo možné přesvědčit se o jeho skutečném stavu. V poslední fázi stavby galerie se stěhovali i Sasíci 

z tělocvičného předsálí II. základní školy (předtím byl jejich útočištěm chrám P. Marie) do sálu sokolovny.  

Zde započaly restaurátorské práce, které pak v průběhu necelých tří měsíců přímo v galerii zakončili malíři  

František Němec a Josef Lachout a Turnovák Jan Solovjev. Dočkali se všichni – muzeum s Janem Knobem, 

ještě ve funkci ředitele, Turnováci i nadšení turisté, kterých se hned v prvním roce přijelo do Turnova podívat 

víc jak sto tisíc. Slavnostní okamžik nastal 5. května 1974. 

Staré Pojizerské listy by napsaly, že se vše odehrálo „za velké účasti zvědavého obecenstva“, Klubu přátel 

muzea v čele s jeho předsedou Oldřichem Hájkem, Kroužkem rodáků a přátel Turnova v Praze a především 

„snad všech“ Turnováků. Samozřejmě nechyběli ani ti mocní, kteří o pár měsíců později, 1. ledna 1975, 

přivedli do čela muzea jednu ze svých svazáckých kádrových rezerv…

Galerie v den svého otevření zažila první koncert – vystoupil dívčí soubor renesanční hudby Collegium 

flauto dolce. Vlastní galerijní program byl zahájen stálou expozicí, kterou bychom dnes mohli nazvat jako 

Český ráj v malbě – ostatně v průběhu let se v různých obměnách tento původní záměr úspěšně reprízoval 

ještě několikrát.

Dovolte vzpomenout na první měsíce provozu, kdy ve vybavení galerie chyběla spousta věcí. Hlavně mříže,  

které dnes chrání prosklené části stavby a v blízké době budou nahrazeny bezpečnostními fóliemi. Všechny 

vystavené obrazy se z bezpečnostních důvodů každý den po skončení návštěvní doby snímaly ze stěn a 

přenášely do zajištěnější hlavní budovy, aby se druhý den ráno znovu pověsily na svá místa v expozici.  

Chyběla i spojovací chodba, kterou dnes do galerie vcházíte.
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Řešení provozních překážek, které komplikovaly využití celého prostoru, věnovala současná  ředitelka 

PhDr. Jakouběová značné úsilí a nemalé finanční prostředky především v posledních deseti letech. Změnila 

se spousta věcí – akumulační kamna, která byla pro temperování prostoru nedostatečná a ještě značně 

ovlivňovala podobu každé výstavy, byla nahrazena plynovým topením zabudovaným přímo v podlaze. Nová 

podlaha musela být o pár desítek centimetrů zvýšena. Tím se zároveň odstranila původní cihlová dlažba, 

která se nikdy nedala dostatečně uklidit. Poslední úprava z letošního jara konečně umožnila snížení stropu, 

i když jen v horní části sálu, a přijatelným způsobem upravila osvětlení galerie.

Nechci tady dnes řešit otázku, zda je umístění Alšových Sasíků šťastné nebo nevhodné v galerii, která 

propůjčuje prostor vždy současně jinému výtvarníkovi nebo se v právě instalované výstavě zabývá zcela 

odlišným tématem. Nechci ani nemohu vypočítávat, kolik výtvarníků se tady mělo možnost za třicet let 

prezentovat, kolika většinou kulturně historickým tématům jsme se za ta léta na výstavách věnovali. Určitě 

bychom nespočítali, kolik se tu odehrálo setkání, kolik koncertů, besed a dalších programů. Kolik 

turnovských občánků tu bylo přivítáno do života, kolik maturantů tady převzalo svá vysvědčení dospělosti.  

Jen připomenu, že miliontého návštěvníka jsme tady odpočítali už v polovině 90. let! Galerie muzea dnes 

určitě patří k fenoménům Turnova, bez kterých si lze kulturní život města jen těžko představit.“

► V pátek 7. května v 10 hodin byla u pomníku ve Skálově ulici uctěna vedením města a občany 
památka obětí II. světové války…

► … týž den uspořádali studenti SUPŠ tradiční MAJÁLES. Dopoledne patřilo soutěžím a hrám pro děti 

v parku u letního kina, ve 13 hodin se ulicemi města vydal majálesový průvod masek, na který od 15 hodin 

navazoval hudební festivalem v atriu muzea. Vystoupily skupiny: 13. den Turnov, První hoře Jičín, Funk 

Corporation Turnov, Rachot strojů Polička, Seno Praha.

► Sobota 8. května patřila VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU. Účastníci se sešli v 5 hodin ráno u altánu v 

Rývových sadech. Opět šlo o volnou procházku k Jizeře a zpět s poslechem a určováním hlasů ptáků lesa, 

města, vody... Zasvěceným průvodcem byl RNDr. Zdeněk Mrkáček ze Správy CHKO Český ráj.

► V sobotu 15. května byla představením Otesánek Naivního divadla Liberec zakončena další 
sezona sobotních dětských představení. Pohádková sobotní dopoledne mají v Turnově mnohaletou 

tradici. Víceméně pravidelně se v programu divadla začínají objevovat od konce roku 1991. S cyklem pod 

názvem „Mámo, táto, pojďte se mnou do divadla“ se pak setkáváme pravidelně již od začátku roku 1996. Za 

těch třináct sezon se na jevišti turnovského divadla vystřídalo nespočet souborů – profesionálních i 

amatérských, nespočet žánrů – od klasických kostýmovaných pohádek s dospělými herci ve výpravných 

kulisách, přes loutková představení všech možných typů, přes muzikálky s živým orchestrem, estrády 

s baviči a různými soutěžemi, až ke kouzelníkům s eskamotérskými kousky. Nechyběla ani živá zvířata!

Již několikátou sezonu se pracovníci Kulturního centra snaží cyklus pohádek zpestřit soutěží.Tentokrát byly 

pro děti připraveny „omalovánky“ s neúplnými obrázky. Jedna sobotní pohádka = 1 chybějící dílek. Odměna 

za shlédnutí všech připravených pohádek a úplné omalovánky byla lákavá – volná vstupenka pro celou 

rodinu na příští sezonu pohádkového cyklu!
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Všech osm pohádek v právě uplynulé sezoně shlédly dvě děti…

► V pondělí 17. května vystoupila v městském divadle HANA HEGEROVÁ, první dáma českého 
šansonu. Naposledy v Turnově byla v roce 1999. Vystoupila s doprovodnou skupinou ve složení : Petr 

Malásek – piáno, Robert Balzar – kontrabas, František Kop – saxofony, Zdeněk Fišer – kytary.

Koncert to byl mimořádný, zpěvačka patří k opravdovým osobnostem českého uměleckého světa…

Hana Hegerová, vlastním jménem Carmen Farkašová, se narodila v roce 1931 na Slovensku a své první 

herecké angažmá dostala v žilinském divadle. Zde také začala zpívat, jak sama mnohokrát přiznala, aby si 

přivydělala „na uhlí“. Počátkem 60. let však již s velkým úspěchem účinkovala v pražském Semaforu nebo v 

Divadle Rokoko, hrála ve filmových muzikálech Kdyby tisíc klarinetů a Dobře placená procházka, úspěchy 

získávala i v zahraničí. V Německu, Francii, Belgii a dalších evropských zemích uváděla své šansony, pro 

které ji zahraniční kritika označovala za „Edith Piaf z Prahy“. Největší mezinárodní úspěchy zažila při svém 

hostování v pařížské Olympii, kde vystupovala s písněmi Charlese Aznavoura a Jacquese Brela. 

Hudební publicista Jiří Černý o jejím šansoniérském umění uvedl: „Ona ten šanson pozvedla nejen v kvalitě,  

ale dokonce ho rozšířila i tolik mezi lidi, že se z toho stal rovnoprávný žánr s taneční písničkou." To lze 

dokumentovat i na její asi nejznámější písni Levandulová, která byla kritikou ohodnocena jako hit roku 1997 

a na špičce zájmu se drží dodnes.

► V úterý 18. května, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí se v turnovském Muzeu Českého ráje a na 

Dlaskově statku v Dolánkách konal „Den otevřených dveří“. Vstup byl zdarma, čehož využily desítky lidí.

► Ve čtvrtek 20. května se v prostorách Střediska pro volný čas v Husově ulici konal 5. ročník místní 

soutěže ve zpěvu pro děti a mládež od mateřských škol až po věk 18 let TURNOVSKÝ KOS 2004.

► V pátek 28. května se turnovští jazzmani rozloučili s uplynulou sezonou pořadem PÁNOVÉ, 
KONČÍME! Akce se konala v atriu muzea, smuteční průvod za účasti všech místních kapel vycházel 

z Maškovky a mj. se krátce zastavil také na místě, kde stával kulturní dům Střelnice…

► V sobotu 29. a neděli 30. května se uskutečnila VIII. mezinárodní prodejní výstava drahých kamenů, 

minerálů a šperků TURNOV KÁMEN 2004. Akci pořádá Cech brusičů a rytců drahých kamenů České 

republiky se sídlem v Turnově, SUPŠ a Vyšší odborná škola v Turnově ve spolupráci se ZŠ ve Skálově ulici 

čp. 600. Koná se v prostorách ZŠ ve Skálově ulici.

► V sobotu 29. a neděli 30. května proběhl také již X. ročník mezinárodní přehlídky řemesel a 
kultury STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY TURNOV 2004 a současně též MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
ETNICKÉ HUDBY (pořádá Muzeum Českého ráje ve spolupráci se Spolkem přátel muzea).

Z     programu:  

Sobota 29. května 
Zahájení X. ročníku Staročeských řemeslnických trhů

  9.00 – 10.30  Dechová hudba JABLONEČANKA a MAŽORETKY Turnov
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  9.00 –   9.30  SPANILÁ JÍZDA AUTO VETERÁNŮ - Skálova ulice

10.30 – 11.30  ROKYTKA z Rokycan - soubor písní a tanců a malá muzika 

11.45 – 12.45  JOSEF ŠVEJK a jeho šraml - písně Staré Prahy

13.00 – 14.00  RAF A ŇAF v kabaretu – zábavný program pro děti

14.00 – 15.00  KVELB – divadlo na chůdách s přestavením „Černá Rodinka“

16.00 – 17.30  NEŘEŽ - Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský, Filip Benešovský 

Přehlídka autoveteránů v areálu tržiště po celý den

Areál městského parku

PROGRAM PRO SENIORY

   9.30 – 12.30  Velký blok vystoupení SOUBORŮ Z POLSKÉHO JAWORA

13.00 – 13. 30  Loutkové divadlo NA ŽIDLI – divadlo pro seniory

14.00 – 15.30   DECHOVÁ HUDBA SEMILSKÁ 12 a její host Josef ZÍMA, uvádí konferenciér Alois Matoušek

16.00 – 17.30   ČESKÉ BUCHTY – krojovaná dámská dechová kapela

Atrium Muzea Českého ráje

Neděle 30. května 2004
FESTIVAL ETNICKÉ HUDBY

  9.30 – 11.00  TOČKOLOTOČ - romská kapela

11.00 – 12.00  PROMÉTHEUS – řecká hudba

12.30 – 13.30  AGNES KUTAS A  JAROSLAV KOŘÁN - maďarská hudba

14.00 – 15.30  NATÁLIE VELŠMÍDOVÁ a skupina Natalita

16.00 – 17.30  TOMÁŠ KOČKO a orchestr

Hudba, v níž uslyšíme romskou zemitost, jadranské slunce, srbský a maďarský temperament, židovskou 

vzdorovitost, ruské veselí, keltskou bojovnost i moravskou nostalgii.

AREÁL MĚSTSKÉHO PARKU

PROGRAM PRO DĚTI

   9.30 – 12.00 ILMA - Taneční a pohybová škola 

12.30 – 14. 30  12,30 – 14,30 LOTRANDO A ZUBEJDA – pohádka v podání členů Skautského střediska 

Junák Turnov

14.30 – 15.30  SHOW KLAUNA EMILA

15.30 – 16.00  DIVADLO Z PŮDY

16.00 – 17.00  VÁCLAV UPÍR KREJČÍ – dětská show

Atrium Muzea Českého ráje

Tržiště řemesel otevřeno pro návštěvníky v městském parku po oba dva dny od 9 do 18 hodin. V neděli děti 

vstup zdarma!

Trhy za ta léta nabyly na významu, když dnes jde o prestižní akci nejen v Turnově a okolí, ale o účast je 

velký zájem i ze strany samotných výrobců tradičního zboží. V roce 2004 jich k nám přijelo na tři sta, do 
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areálu parku zavítalo víc než osm tisíc lidí. Tentokrát se poprvé v rámci doprovodného kulturního programu 

konal festival etnické hudby...

► Bio Ráj hrálo v květnu mj.: v pátek 7. a sobotu 8. května premiéru filmu USA - KILL BILL 2. Svatební 

obřad bývalé členky Komanda zmijí – zabijáků, Černé Mamby, změnil její pomstychtivý ex-milenec Bill 

s bývalými kumpány v krvavý masakr. Těhotná nevěsta však kulku vpálenou do hlavy přežila: po čtyřech 

letech strávených v kómatu procitla a vydala se na cestu pomsty... Druhým zajímavým filmem byla premiéra 

nového českého filmu BOLERO, který kino hrálo v pátek 21. a sobotu 22. května. Jde o drama vraždy, která 

měla zůstat navždy utajena. F. A. Brabec se rozhodl oživit v Čechách v poslední době trochu opomíjený 

detektivní žánr. Hladinu veřejného mínění na Slovensku před dvěma desetiletími rozvířila brutální vražda 

mladé studentky. Případem se dodnes zabývají soudy. Scénář je ovšem těmito událostmi pouze inspirován, 

děj byl přenesen do současné Prahy a řeší klasické téma viny a trestu.

► V MUZEU ČESKÉHO RÁJE byly v květnu mj. tyto dvě zajímavé výstavy:
- ANATOMIE MINULOSTI (Jan Stoss  - Petr Oriešek, odborní asistenti pražské AVU)

Odborní asistenti z jednotlivých ateliérů akademie jsou již vesměs vyhraněné osobnosti, přitom často 

zůstávají ve stínu známých profesorů. Jan Stoss se obrací k osobnostem českých dějin řadou reálných i 

fiktivních portrétů a alegorií. Sochař Petr Oriešek je naproti tomu již dostatečně známou osobností. 

- KRAJINOU DOMOVA - 18. května 2004 zahájilo Muzeum Českého ráje u příležitosti Mezinárodního dne 

muzeí výstavu Krajinou domova. Výstava z fotoarchivu lidové architektury MČR přiblížila návštěvníkům 

podobu krajiny a lidové architektury na přelomu 19. a 20. století. Jednalo se o výběr z bohatého fondu 

fotografií autorů, kteří se v závěru 19. století věnovali dokumentaci staveb, které byly nedílnou součástí 

kulturního dědictví a které vytvářely kolorit krajiny Českého ráje, Pojizeří a Podještědí. Fotografie autorů P. 

Matouška, J. Šimona a dalších autorů představují zemědělské usedlosti, chalupy a domky, dále pak 

technické stavby - mlýny, hamry, sušárny, hospody, školy i sakrální architekturu. Výběr jednotlivých fotografií 

byl proveden záměrně tak, aby představil lidové stavby v kontextu s dalšími krajinotvornými prvky, které 

v závěru 19. a na počátku 20. století vytvářely spolu s architekturou kulturní krajinu, charakterizovanou 

vesnickými sídly s funkčně navazujícími polnostmi, zahradami, sady, dálkovými i místními cestami, ale také 

s vodními toky a rybníky. Výstavu doplní kolekce historických fotografických přístrojů, které používali 

fotografové – krajináři na přelomu 19. a 20. století.    
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ČERVEN 2004 * ČERVEN 2004 * ČERVEN 2004 * 

► Volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu byly otevřeny v pátek 11. června od 14 
hodin do 22 hodin a v sobotu 12. června od 8 hodin do 14 hodin. 
Češi vybírali celkem z 31 volebních subjektů, pro naši zemi je v Evropském parlamentu vyhrazeno celkem 

24 poslaneckých míst. Území celé republiky bylo v tomto případě jediným hlasovacím obvodem! Ve volbách 

do Evropského parlamentu se uplatňuje systém poměrného zastoupení. Pro postup do skrutinia platí 5 % 

uzavírací klauzule pro všechny typy kandidujících subjektů. 

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu pěti let, pro období let 2004 - 2009 se volby konaly ve 

všech členských státech Evropské unie v rozmezí od 10. do 13. června 2004. Volební systém není jednotný 

a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí. Způsob volby do Evropského 

parlamentu upravuje v České republice zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o 

změně některých zákonů, který nabyl účinnosti 4. března 2003. 

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který 

alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň 

druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel, tj. má na území 

České republiky pobyt. 

Všechny kandidující subjekty obdržely svá čísla. Z parlamentních stran šli sociální demokraté do evropských 

voleb se čtyřkou, občanští demokraté s číslem šest, komunisté získali číslo 24, lidovci 20 a hlasovací lístky 

unionistů měly v záhlaví číslo 23. Oblíbenou jedničku si vylosovala koalice Sdružení nezávislých a Evropští 

demokraté, sedmičku Strana pro otevřenou společnost a třináctku má Strana občanů republiky České. 

Nezávislé iniciativě (NEI), jejímž lídrem je bývalá pornohvězda Dolly Buster, los určil číslo 28. Hlasovací 

lístky pro trestně stíhaného podnikatele Viktora Koženého a jeho Občanskou federální demokracii měly číslo 

30. Nejvyšší číslo - 32 - Státní volební komise vylosovala pro kandidátku politického hnutí Nezávislí v čele 

se senátorem, bývalým šéfem televize Nova Vladimírem Železným. 

Jak a kde se hlasovalo? Hlasování proběhlo v místnostech k tomu určených, jako v případě jiných voleb. 

Volič mohl do úřední obálky vhodit jen jeden hlasovací lístek. Na něm mohl zakroužkováním pořadového 

čísla nejvýše u dvou kandidátů vyznačit, komu dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku neměly na 

jeho posuzování vliv. 

Hlasování dopadlo se smíšenými pocity, hlavně vadila nízká volební účast. Možnost spoluvytvářet 

obraz sjednocené Evropy je jedna věc, druhá, daleko fatálnější, je ale ignorace těchto voleb více než 70 % 

českého voličstva, když volební účast byla pouhých 28,32 %! Zvlášť totální propad Unie svobody, jejíž 

nevýrazný předseda bezprostředně po volbách rezignoval, ale hlavně zisk 8 % vedoucí vládní ČSSD, to je 

na opravdové zamyšlení. Skutečnými vítězi voleb se kromě ODS a KSČM stalo Sdružení nezávislých 

(Evropští demokraté) na čele s Josefem Zieleniecem, do „Evropy“ jeli náš stát zastupovat také exředitel 

NOVY Vladimír Železný a bývalá televizní moderátorka Jana Bobošíková.

Volební účast na území Libereckého kraje byla na úrovni 26,96%, nejvíce lidí přišlo na území 
bývalého okresu Semily (32,12%), nejméně na Českolipsku (22,11%). V samotném Turnově byla 
účast na hranici 32,03%, podle tradice zde také tentokrát zvítězila vcelku jednoznačně ODS.
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Z místních kandidátů měla největší šanci do Evropského parlamentu vstoupit turnovská zastupitelka PhDr. 

Alena Svobodová, zůstala ale těsně před branami. A tak asi největší rozruch vzbudila kandidatura 

„proslulého“ rovenského faráře Františka Kocmana na druhém místě kandidátky Republikánů Miroslava 

Sládka, nad kterou mnoho lidí jen nechápavě kroutilo hlavou. 

► Před prázdninami byla Odborem školství MěÚ v Turnově stanovena pravidla pro sportování na 
venkovních hřištích (převážně školních).
O která hřiště jde? O hřiště ZŠ v ul. 28. října, hřiště ZŠ Žižkova, hřiště obchodní akademie a hotelové školy 

(dále jen OAHŠ) a hřiště gymnázia.

Hřiště u ZŠ v ulici 28. října lze využívat na odbíjenou, nohejbal, košíkovou, házenou, malou kopanou, 

florbal a tenis. 

Hřiště u ZŠ v Žižkově ulici lze využívat: č. 1 - malá kopaná, tenis, basketbal, č. 2 - volejbal, nohejbal, č.3 - 

tenisová zeď.

Hřiště u OAHŠ lze využívat: č.1 - malá kopaná, volejbal, florbal, tenis, streetball, č. 2 - volejbal , tenis, 

nohejbal.

Hřiště u gymnázia lze využívat pro basketbal, volejbal, tenis a kopanou.

Pro využití hřišť je prioritní výuka tělesné výchovy turnovských škol. Veřejnost má na hřiště přístup po 

objednání, v zásadě od pondělí do pátku od 15.30 do 20 hod. (u OAHŠ pouze do 18 hodin, ale u gymnázia 

až do 22 hodin), v sobotu a neděli od 8 do 20 hodin. (Výjimky: hřiště u ZŠ, ul. 28. října bude v neděli 

zavřeno, hřiště u OAHŠ bude pro veřejnost ve středu zavřeno, hřiště u gymnázia bude pro veřejnost v 

pondělí zavřeno. Otevření pro veřejnost bez předchozího objednání: hřiště u gymnázia středa 15 -18 hodin a 

neděle 13 - 17 hodin. Hřiště budou otevřena pro veřejnost i v průběhu všech školních prázdnin po objednání 

v době od 8 do 20 hodin.)

Hřiště jsou přístupná zdarma všem studujícím (denní forma studia), kteří toto prokáží (průkaz, index 
apod.), pro ostatní občany a turisty platí tyto cenové sazebníky:
* ZŠ, ul. 28. října – 80 Kč/hod., 70 Kč/hod. u dlouhodobých smluv.

* ZŠ, Žižkova - dle typu sportoviště, hřiště č. 1 (malá kopaná, tenis, basketbal) 100 Kč/hod., hřiště č. 2 

(volejbal, nohejbal) 60 Kč/hod., hřiště č.3 (tenisová zeď) 20 Kč/hod.

* OAHŠ - dle typu sportoviště, hřiště č. 1 (malá kopaná, volejbal, florbal, tenis, streetball) 80 Kč/hod., 60 

Kč/hod. u dlouhodobých smluv, hřiště č. 2 (volejbal, tenis, nohejbal) 70 Kč/hod., 50 Kč/hod. u dlouhodobých 

smluv.

* Gymnázium, celé hřiště 250 Kč/hod., dvě a více hodin 200 Kč/hod., dlouhodobý pronájem 150 Kč/hod., 

jednotlivá hřiště 80 Kč/hod. (pro kopanou - pondělí, středa, čtvrtek, pro tenis, basketbal, volejbal - úterý a 

pátek), použití sprch a šaten v objektu školy za poplatek 50 Kč.

Školy udělují souhlas dle časové posloupnosti došlých žádostí. Zájemci se musí nahlásit nejdříve 

týden a nejpozději den (v pátek do 14 hodin) před požadovaným užitím hřiště osobně nebo telefonicky na 

příslušná telefonní čísla škol. 

► V polovině června vjely do stráně buldozery a zahájeny byly skrývkové práce na stavbě 
supermarketu LIDL pod sídlištěm Výšinka. O zahájení prací se dlouho spekulovalo, stejně jako o tom, že 
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všechny dotčené krajské povolovací orgány na místě mezi budoucím obchodem a čerpací stanicí firmy 

Kontakt, na mezinárodní silnici (!), povolily výstavbu kruhové křižovatky.

► O boulích na milionovém povrchu Mondo na atletickém stadionu, se ve všech turnovských 
tiskovinách za roky od nekvalitně odvedené práce při pokládání tohoto superpovrchu napsaly 
desítky článků. Italská firma Italmec a zdejší Silnice Jičín, které se na realizaci zakázky podílely, odmítaly 

léta odpovědnost na současný stav, kdy je třeba čas od času vyřezat celé pásy „vzdutého povrchu“. Jedni 

říkají, že je na vině asfalt, druzí, že to způsobila lepidla. Ještě štěstí, že se na atletickém oválu, za který 

město z rozpočtu zaplatilo miliony, dá celkem normálně sportovat. V červnu radnice, z důvodu 

nepředvídatelných dalších nákladů a hlavně dlouhého projednávání, ustoupila od soudního sporu. Za to mají 

Italové nově nalajnovat hřiště, zdarma položit Mondo do výškařského sektoru a k tomu ještě asi sto 

čtverečních metrů povrchu na různých místech oválu. Říká se tomu mimosoudní vyrovnání…

► Novinky v turnovské dopravě potrápily především domácí řidiče, kteří mají dopravní značky již 
„zažité“: Při sjezdu Hlubokou ulicí již nejde odbočit vlevo do Tázlerovy ulice (důvod: časté zácpy 

v nejrušnější ulici města, které často způsobilo jediné čekající vozidlo), v ulici 28. října už nelze odstavit 

vozidlo od Mariánského náměstí až po ulici Kinského (důvod: ulice je obousměrná a odstavená vozidla brání 

průjezdu hlavně autobusů), na křížení ulic 5. května, Husovy a Kinského (u Borovičků) by má v budoucnu 

vzniknout další kruhový objezd. Původně se též počítalo se zrušení přechodu pro chodce v ulici 5. května u 

papírnictví na Havlíčkově náměstí z důvodu tvoření dopravních zácp, rada města ale toto opatření 

neodsouhlasila stejně jako návrh, že na parkoviště na Havličáku by se smělo zajíždět pouze z ulice 28. října.

Jak počet aut v ulicích města narůstá, bude třeba pružně reagovat, proto tato opatření lze považovat za 

první z celé řady, protože motorizace má v nejbližších letech ještě radikálně stoupat. Padají například návrhy 

na zjednosměrnění hlavních ulic ve městě ad. 

► V červnu došlo na silnicích kolem Turnova k několika mimořádným dopravním nehodám. Ve 

čtvrtek 10. června zablokovala dopravu na mezinárodní silnici u Dolánek srážka malého autobusu s džípem. 

Tři lidé skončili s lehkým zraněním v nemocnici. Silnice byla vpodvečer desítky minut zcela neprůjezdná. Ke 

dvěma nehodám kamionů došlo v noci z pátku 11. na sobotu 12. června. Nejdříve to byl převrácený kamion 

v Ohrazenicích na výjezdu z dálnice a poté asi nejvážnější nehoda oněch dnů na druhém konci města, ke 

které došlo asi dvě hodiny po sobotní půlnoci. Tehdy sjížděl polský kamion prudké klesání do Dolánek od 

Kobylky. V těch místech byla kvůli opravě opěrné zdi doprava svedena do jednoho pruhu. Zlí jazykové tvrdí, 

že kdosi neznámý ukradl večer před tím signalizační zařízení a řidič se možná lekl protijedoucího vozidla. 

Jisté je, že polský kamion na dohled od odbočky k Dlaskovu statku sjel ze silnice a padal ze srázu do 

Vazoveckého údolí, kde byl naštěstí zachycen stromy. Řidič vyvázl bez zranění. Měl obrovské štěstí, neboť 

kabina byla hlavně na místě spolujezdce naprosto zdemolovaná. Nehodou bohužel došlo k protržení 

palivové nádrže, nafta vytekla do okolí nehody tak, že se dokonce uvažovalo o instalování norných stěn v 

okolí Vazoveckého potoka. Nehodu likvidovali profesionální a městští hasiči až do pozdních odpoledních 

hodin, když nejnáročnější bylo vytažení havarovaného kamionu ze srázu opět na silnici. Doprava byla 
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z tohoto úseku po celou dobu úplně vyloučena, policisté ji odkláněli u hruborohozeckého zámku, resp. na 

Malé Skále.

► Ve dnech 12. – 16. května navštívilo turnovské reprezentační družstvo složené z žáků základních 
škol a gymnázia společně s pedagogickým doprovodem polské město Jawor. Polští žáci a jejich 

pedagogové seznámili své turnovské partnery s pamětihodnostmi a s historií jejich města, připravili pro ně 

soutěže, hry a sportovní akce. Společně také navštívili kulturní představení, zpracovávali logo ekologických 

dílen ad. Součástí pobytu v polském městě Jawor byla návštěva Krajinného parku Chelmy a jeho 

ekologického a školícího centra Myślibórz. Součástí týdne v Jaworu byla i konference pro učitele 

přírodovědných předmětů Dolního Slezska a Turnova. U příležitosti konference mj. proběhla v městském 

divadle za účasti představitelů města Jawor a vicekonzula České republiky v Polsku Jána Krivoše vernisáž 

výstavy fotografií RNDr. Zdeňka Mrkáčka na téma „Český ráj“. 

Pro polské reprezentační družstvo, které navštívilo Turnov ve dnech 14. - 18. června, byl též 
připraven bohatý program. Začal oficiálním přijetím na radnici. Vlastní dílny byly rozděleny do čtyř 

tematických okruhů – historie, živá příroda, skalní města Českého ráje, neživá příroda a závěrečný pátý den 

byl věnován zhodnocení celého týdne a společné konferenci. Účastníci se podle vedoucí odboru životního 

prostředí MěÚ Ing. Miloslavy Šípošové seznámili s historickými památkami a s významnými osobnostmi 

města, navštívili Dlaskův statek, Podtrosecká údolí, Trosky, Kopicův statek, Valdštejn ad. Jedním z vrcholů 

setkání byla společná výsadba stromu partnerství v parku u letního kina.

Součástí dílen byla také konference „Příroda jako součást edukačního procesu”, kdy cílem konference bylo 

seznámit účastníky s projektem „Dílny mladých ekologů” a zároveň prezentovat tento projekt jako jednu 

z alternativ působení přírody jako součásti vzdělávacího procesu. 

► Jak postupně na konci jara v Sobotecké ulici mizela zchátralá stavba masny z povrchu zemského 
a stále víc se kolemjdoucím ukazovala volná plocha zadní části Koňského trhu, která přímo vybízí k využití, 

vynořovaly se kolem stále nové a nové otazníky. Ono, mít v centru města k dispozici takovéto bohapusté 

místo a neudělat tam park, odpočinkovou plochu nebo nákupní centrum s obchůdky a kavárničkami 

zvoucími k posezení a nabízející letním hostům příjemné zázemí před výlety do okolí, to je opravdová 

škoda. Co vlastně chceme, aby místo masny bylo? Nová prodejní místa s parkovištěm nebo něco jiného?

První rozhodnutí v této věci již na svém červnovém zasedání učinili zastupitelé, když možnému příštímu 

stavebníkovi zadali přísná kritéria, která by musel splnit. 

Měsíčník Hlasy a ohlasy též v červnu 2004 oslovil reprezentativní vzorek respondentů s otázkou, jestli by si 

přáli, aby v prostoru bývalé masny v Sobotecké ulici stál nový supermarket. Pro se vyslovilo 15 dotázaných, 

proti bylo 69 dotázaných a nedokazalo se přiklonit k ani jedné variantě 16 dotázaných.

Padaly mj. zajímavé návrhy, jako že se na tom místě má postavit kulturní centrum namísto Střelnice (49 

návrhů), zřídit parkoviště (11), vybudovat parčík a hřiště pro děti (8).

Už na počátku léta 2004 bylo jasné, že záměr stavby supermarketu na Koňském trhu bude jedním 

z nejžhavějších komunálních témat následujících měsíců…
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► Stromem roku 2004 byla v Turnově vyhlášena Mašovská lípa. Stojí u Základní školy v Mašově. Lípa 

byla vysazena po vybudování školy v roce 1874. V roce 1995 byla vyhlášena památným stromem proto, že 

vyniká svým vzrůstem a tvoří významnou krajinnou dominantu. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 

298 cm, výška stromu je asi 30 m.  

V březnu roku 2004 byla vyhlášena místní anketa „Strom roku 2004“ pro území města Turnova a pro území 

obce s rozšířenou působností. Komise složená z pracovníků odboru životního prostředí a místostarosty 

města Ing. Pekaře rozhodla, že do celostátního kola ankety Strom roku 2004 budou kromě vítězného stromu 

nominovány i další navržené stromy - Rohanův buk lesní v Maškově zahradě, borovice černá ve Skautském 

středisku Turnov a lípa srdčitá ve Čtveříně. 

Hodnotící komisi zaujal zejména vztah žáků 5. třídy ZŠ v Mašově k vítěznému stromu. Protože se jim 

nepodařilo získat žádnou osobní výpověď, vymysleli si pověst sami. Autorkou pověsti je žákyně 5. třídy 

Alena Novotná:

„Koncem 18. století se ve vesnici Mašově narodila malá holčička. Byla moc chytrá a čím víc rostla, tím byla 

chytřejší a stále se učila nové věci. Když jí bylo 11 let, našla ve skalách malou truhličku, ze které vycházelo 

jasné světlo. Truhličku pomalu otevřela a našla v ní tři malá lipová semínka, ze kterých ta záře vycházela. V 

truhličce byl také přiložen dopis a na něm stálo: Ten, kdo tuto truhličku získal, ať postaví v Mašově školu a 

vysadí tam lipová semínka. Když se holčička vrátila domů, rozhodla se, že bude celý život šetřit, aby mohla 

postavit v Mašově školu. V roce 1871, kdy slavila své 80. narozeniny, se rozhodla, že už má dost peněz a 

že začnou se stavbou školy. Škola byla dokončena o tři roky později a byla tam zasazena tři lipová semínka.  

Holčička, teď už stará paní, po nějaké době zemřela, ale před smrtí prozradila své kamarádce, kde našla 

semínka a na tom místě vytesali do skály malou kapličku a postavili tři kamenné kříže. 

O několik let později, na místě, kde byla zasazena tři semínka, vyrostla malá lípa. Tato lípa tu už roste přes 

100 let a ochraňuje naši školu před vším zlým a nedobrým a všichni ji máme rádi.“

► Výskyt tzv. nemoci šílených krav byl na počátku června potvrzen také v Českém ráji a zatím také 
nejblíž k Turnovu. Celkem 36 dojnic musel podle orgánů Státní veterinární správy utratit Agro Český ráj se 

sídlem na Všeni. Nemocné kusy byly ustájeny v kravíně na Vyskři. Podle ČTK bylo v naší zemi kvůli výskytu 

BSE  utraceno již 1650 krav a toto byl už 12. případ (údaje jsou platné k červnu 2004).

KULTURA V     ČERVNU 2004 * KULTURA V     ČERVNU 2004 * KULTURA V     ČERVNU 2004 *  

► V pátek 4. června se v divadle odehrála premiéra nastudování hry W. Shakespeara HAMLET 
v podání členů Turnovského divadelního studia. V titulní roli diváci viděli Michala Samira, dále hráli 

Veronika Kratochvílová (Ofélie), Petr Haken, Stanislava Janusová, Jiří Kolovratník, Jan Pekař, Martin 

Rejman, Dan Zábranský, Jiří Kadlec, Petr Dolfy Hofhans a Jiří Haken.

► Od středy 9. do neděle 13. června se pod patronací muzea uskutečnil IX. ROČNÍK ŘEZBÁŘSKÉHO 
SYMPOSIA. Tematicky není symposium řezbářů nijak omezeno, nechává autorům prostor pro vlastní 

invenci. Vzhledem k tomu, že řezbáři mají k dispozici mohutné kmeny dřeva, vznikají vedle drobných plastik 
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i rozměrné práce. Novinkou tohoto ročníku byla práce na galerii plastik a reliéfů, kterou vytvořili účastníci 

symposia pro nádvoří muzea a které zde budou trvale umístěny jako připomínka již pořádaných ročníků. 

Akce je výjimečně zajímavá zejména pro školy, neboť žáci mají možnost nejen řezbáře sledovat, ale také si 

některé techniky vyzkoušet.

Přijelo 15 řezbářů z celé republiky, pracovali za každodenního zájmu veřejnosti. Vrcholem setkání byla 

prezentace na Dlaskově statku v rámci akce „Sekáči jdou”. Při ní se v sobotu 12. června uskutečnila také mj. 

soutěž o nejpečlivější pokosení přidělené plochy louky. Zvítězil Vladimír Filip z Frýdštejna.

Tradičně byl také připraven bohatý kulturní program, ve kterém vystoupila dechová kapela Táboranka, 

folklórní soubor s programem „Léto“ a kapela Volupsije z Jablonce nad Nisou. 

► V sobotu 12. června byl slavnostně zahájen 49. ročníku festivalu DVOŘÁKŮV TURNOV A 
SYCHROV v 16 hodin u pamětní desky Antonína Dvořáka na nádvoří sychrovského zámku. V kulturním 

programu se představily pěvecké sbory Libereckého kraje (mimo tradičního Pěveckého sboru Antonín 

Dvořák z Turnova se tu sešly ještě další dva sbory – dětský pěvecký sbor Carola z Liberce a jablonecký 

pěvecký sbor Janáček) a od 16.30 hodin promluvil skladatel a hudební publicista Lukáš Hurník v zámecké 

galerii o významu díla Antonína Dvořáka a Roku české hudby. 

HUDEBNÍ DÍLNA MLADÝCH INTERPRETŮ proběhla na půdě turnovské Základní umělecké školy ve dnech 

16. až 19. června. Oficiální zahájení dílen se uskutečnilo ve středu 16. června v podvečer na hradě 

Valdštejně, konaly se též lektorské koncerty – první ve čtvrtek 17. června, kdy v divadle vystoupili lektoři 

dílen Tomáš Víšek, Jana Turková a Eva Franců. O den později byl na programu koncert předního českého 

houslisty Bohuslava Matouška. Vrcholem byl páteční večerní program – slavnostní koncert ke 100. 
výročí úmrtí A. Dvořáka. Jednalo se o spojený program 505. pořadu THV a  III. lektorského koncertu - 
TE DEUM a NOVOSVĚTSKÁ SYMFONIE. Obojí zaznělo v Biu Ráj, účinkovali členové orchestru 
Divadla F. X. Šaldy pod vedením dirigenta Martina Doubravského, sólisté Michiyo Keiko a Roman 
Janál, pěvecký sbor libereckého divadla a turnovský Pěvecký sbor Antonín Dvořák! To tu ještě 

opravdu nebylo. Zaplněnému pódiu kina aplaudovalo stejně zaplněné hlediště. Mnozí přítomní hovořili 

minimálně o koncertu roku...

Festival byl zakončen závěrečným koncertem účastníků dílen v sobotu vpodvečer v divadle. Dílny 

absolvovalo 47 přímých účastníků, z toho 16 hostů z Německa, a to ve třech oborech – klavír, housle a 

sólový zpěv. Na jejich vyučování se podílelo 11 lektorů. Proběhlo 23 hodin vyučování a 9 hodin večerních 

koncertů pro účastníky dílny i veřejnost. Závěrečný koncert účastníků obsahoval 42 výstupů jednotlivců i 

skupin a k nim ještě další, předem neohlášená vystoupení z vlastní iniciativy účastníků. 

Celý festival se konal za finanční podpory Města Turnova a Libereckého kraje. Hudební dílna byla 

podpořena z projektu PEOPLE TO PEOPLE Evropské unie, zaměřeného na Euroregion Nisa.

► Ve středu 16. června se v Biu Ráj uskutečnila beseda s jedním z nejpopulárnějších českých 
režisérů - Zdeňkem Troškou. Ten je veřejnosti známý hlavně svou filmovou komediální trilogií Slunce, seno 

a ... z minulých let, pohádkou Z pekla štěstí, nově pak Kameňákem I. a II. 
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► V sobotu 19. června se uskutečnil na palouku U Raka první ročník celodenního neformálního 

hudebního, divadelního a výtvarného snažení, alarmujícího situaci kolem výstavby kulturního zařízení 

Střelnice v Turnově - KULTUDUMDUM 2004. V celodenním bloku vystoupili např.: –39O, Switch Off, 

Prádelna, Harmasan, O. Berka, Petr Voříšek, Leningraská pebaňld a U-Prague z Prahy, Perzervace, Hrůza 

z Liberce a Čmukaři, Jarda Špína, Orange Mechanique či Přátelé Mojmíra Babáčka z Turnova. 

Kromě výstav proběhly koncerty kapel různých stylů (viz výše), hvězdou přehlídky byl podle mnohých 

naprosto originální a nezařaditelný Turnovák Pavel Homolka a jeho Mechanický pomeranč.

► Na 600 stovek bývalých absolventů Střední umělecko průmyslové školy zavítalo na prohlídku své školy a 

následující setkání v Lázních Sedmihorky v sobotu 19. června v rámci oslav 120. výročí založení Střední 
uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné školy. Prakticky ve všech učebnách byly instalovány práce 

současných i dřívějších studentů, podívat se samozřejmě přišli i bývalí profesoři...

Na absolventský sraz plynule navázalo Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje, jeho 

účastníci pracovali ve školních dílnách v týdnu od 20. do 26. června.

► V sobotu 19. června se Na Lukách za autobusovým nádražím uskutečnila už druhá „Voříškiáda”, 
tj. setkání nečistokrevných pejsků a jejich majitelů. Přišlo jich na čtyři desítky - v hlavní soutěžní kategorii 

zvítězil dvanáctiletý Ferda (přesnou rasu pejska nešlo vystopovat) majitelky Pavlíny Kohoutkové 

z Turnova.

Pejsci a jejich páni soutěžili v řadě disciplín v kategoriích štěňata, dospělí a veteráni – promenáda v kruhu, 

soutěž o nejlépe a nejvtipněji oblečeného pejska, podoba pána se psem, dovednosti, opičí dráha, pes a dítě 

atp. 

► Po devatenácté se v Českém ráji v sobotu 19. června sešli příznivci autoveteránů značky Tatra. Na 

spanilou jízdu z turnovského náměstí směrem na Svijany, Kost, Rovensko a Vesec pod Kozákovem vyrazila 

necelá stovka aut a motocyklů...

► V pátek 25. června se v muzeu uskutečnilo vystoupení maďarského pěveckého sboru HELIKON 
KESZTHELY. Na koncert maďarského pěveckého souboru ze známého lázeňského města Keszthely zvala 

MUSICA FORTUNA Turnov.

► V sobotu 26. června se na místě bývalého koupaliště v Dolánkách uskutečnil nultý ročník rockového 

festivalu DOLÁNKY 2004.

► Provoz letního kina byl tentokrát zahájen již v pátek 4. června rodinnou komedií Strašidelný dům 
s Eddie Murphym v hlavní roli. Novinkou v letním kině bylo nově vybudované občerstvení, a to nejen 

s klasickým sortimentem a s mraženými výrobky, ale především s točeným pivem! Kino promítalo při 

minimálním počtu 20 diváků. Orientační začátky filmových představení byly od 21.30 – 22 hod. (po setmění). 

V případě celodenního deštivého počasí se představení přesouvala do budovy kina při dodržení stejného 

začátku hodiny představení. 
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Od čtvrtka 10. do soboty 12. června kino hrálo v premiéře americký film Návrat do Cold Mountain - Inman 

(Jude Law), zhnusený válečnými hrůzami, dezertuje v září 1864 z jižanské armády a vydává se na cestu za 

milovanou ženou, reverendovou dcerou Adou (Nicol Kidman), která se snaží přežít válečná léta s pomocí 

energické dívky Ruby (René Zellweger). Dramatický příběh o velké lásce, dlouhém odloučení a vytouženém 

návratu je dílem zkušeného režiséra Anthonyho Minghelly (Anglický pacient). Od úterý do středy 30. června 

kino hrálo v premiéře film USA Van Helsing – hluboko v karpatských horách se nachází mýtická a záhadná 

Transylvánie. Svět, kde zlo je všudypřítomné, kde nebezpečí vychází se západem slunce a příšery nabývají 

podoby nejhrůznějších nočních můr. A právě sem míří věhlasný lovec netvorů Van Helsing zápolit 

s hrabětem Draculou, Vlkodlakem a Frankensteinem v novém projektu režiséra Mumie a Mumie se vrací. 

► Od pátku 25. do neděle 27. června uspořádali ke 30 letům své činnosti turnovští modeláři výstavu 
plastikových modelů s názvem - Letadla ve II. světové válce. Výstava se konala ve výstavním sále ZUŠ 

na náměstí Českého ráje. Na tři stovky perfektně zpracovaných modelů letadel obdivovaly desítky 

příchozích. Otevřeno bylo od 9 do 18 hodin (v neděli už jen do 14 hodin), vstupné bylo dobrovolné, 

k dispozici měli návštěvníci též zasvěcený odborný výklad. Originálním poutačem výstavy bylo na chodníku 

před budovou zaparkované historické vojenské vozidlo typu KDF (tzv. „Kaďour“) v barvách wehrmachtu.
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LÉTO 2004 * LÉTO 2004 * LÉTO 2004 * LÉTO 2004 *

► Původně mělo být parkování na novém parkovišti U Raka vedle bývalé Střelnice zadarmo. Na 
prahu léta ale do správy parkoviště přebraly technické služby (důvodem je snaha města oprostit se od 

výdělečné činnosti, aby se nemuselo stát plátcem DPH) a ty, aby mohly uhradit náklady spojené s údržbou, 

prý musely parkování zpoplatnit. Šlo sice o poměrně „lidovou“ cenu 5 Kč na celý den (autobusy 20 Kč), ale 

přesto tu od doby zavedení placení parkovalo méně lidí. Stejné opatření začalo ještě před prázdninami platit 

i na autobusovém nádraží. Záměr zpoplatnit parkování také před nádražím u budovy Drahstavu radou 

města odsouhlasen nebyl. Bohužel placení parkovného mělo za následek přeplněné vedlejší parkoviště 

před firmou Crytur, kde se neplatí. Efekt tedy stejný jako rok před tím, kdy se za velké peníze z městské 

pokladny opravilo parkoviště na Koňském trhu a po zavedení úhrady za parkování na něm lidé přestali 

parkovat…

► Na přelomu června a července se až v daleké Číně měla projednávat nominace skalních měst 
Českého ráje na zápis do prestižního Seznamu světového dědictví UNESCO. Bohužel se tak nestalo. 

Informace o rozhodnutí České republiky, resp. ministerstva životního prostředí, stáhnout tento návrh z 

programu ještě před jednáním podala v měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska PhDr. Hana Maierová, 
místostarostka Turnova: 

„Tato zpráva překvapila všechny, kteří se různým způsobem na přípravném procesu aktivně podíleli jako 

dílčí partneři - především Sdružení Český ráj (v r. 2000 bylo spolunavrhovatelem nominace, zpracovalo 

program rozvoje cestovního ruchu v regionu), nominaci podporovalo samotné Město Turnov a velmi 

významně i Liberecký kraj. Nikdo z nás nebyl žádným způsobem o složité situaci informován a kusé 

informace se všichni dovídali až z médií. Zároveň nejčastěji padala otázka, co bude dál, zda nebylo veškeré 

snažení marné. A tak putovaly dopisy přímo na Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen MŽP), 

abychom se konečně dozvěděli jasné a hodnověrné informace. Podle nich byly důvodem rozhodnutí  

vládních představitelů závěry posudku australského experta vyslaného odbornou organizací IUCN, které by 

se daly shrnout asi takto: Skalní města Českého ráje, byť mají významné přírodovědné hodnoty a 

představují neobyčejně působivou krajinu, jsou významná především z hlediska evropského a národního. V 

celosvětovém, tedy globálním, srovnání co do geomorfologie, rozsahu, reliéfu v krajině atd. má větší  

hodnotu např. Národní park Purnululu v Austrálii, Meteora v Řecku nebo některé oblasti v Číně a v USA. 

Takovéto hodnocení zvláště evropských přírodních památek není asi bohužel nic výjimečného, jak vyplývá z 

dopisu představitele stálé mise ČR v UNESCO - cituji: IUCN je známa velice přísným posuzováním 

nominací evropských lokalit, které z celosvětového hlediska nepovažuje za mimořádné...“

Rizikem nominace s takovýmto posudkem bylo, že by mohla být zamítnuta a podle platných pravidel by již  

nikdy v budoucnu nemohla být znovu předložena. Ministerstvo se tedy raději vyhnulo riziku neúspěchu a 

volilo opatrnější cestu, která ale především ponechala šance pro budoucnost.

Zároveň v posudku dr. Chapa bylo konstatováno, že skalní města představují významnou skupinu 

přírodovědných lokalit, které si zasluhují větší pozornosti než dosud, a bylo doporučeno zaměřit se na 

novou kategorii geoparků. 
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Náš stálý představitel v UNESCO, pan Karel Komárek, doporučil ministerstvu zpracovat novou kvalitnější 

podrobnou srovnávací studii, která by prokázala onu univerzální hodnotu a jedinečnost v globálním měřítku. 

Zároveň také on vidí možnost navrhnout skalní města k zařazení do Světové sítě geoparků UNESCO, 

přičemž by toto nevylučovalo případnou budoucí novou nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO, 

naopak by ji mohlo podpořit.

MŽP deklaruje, že ministerstvo zvažuje všechny uvedené možnosti a pracuje na nové nominační strategii,  

kterou bude konzultovat se všemi partnery. 

Po prvním zklamání, které jsem osobně pociťovala, jsou pro mě tyto informace velmi důležité a budu se 

snažit spolu se Sdružením Český ráj do této věci i nadále aktivně zasahovat. Jsem přesvědčena, že si  

Český ráj zaslouží péči i pozornost příslušných institucí nejen v republikovém, ale i  evropském a světovém 

měřítku. 

A navíc jsem si pomyslela, že nás možná takovýto dílčí neúspěch podnítí k tomu, abychom využili času a 

snažili se odstranit alespoň ty nejpalčivější nedostatky a problémy. Na jedné straně jsou samozřejmě 

investice a potřeba financí (parkoviště, opravy komunikací, cyklostezky, kvalitní ubytovací kapacity...), ale je 

tu ještě něco jiného, co velkých financí nepotřebuje, protože to záleží na každém z nás, kdo tu žijeme, i  

těch, kteří Český ráj navštěvují jako turisté. Vzpomínejme, zda jsme někdy mezi skalami neodhodili papír či 

PET láhev, nesešli či nesjeli ze značené stezky, nebyli nevšímaví k takovému počínání jiných. Zdánlivé 

maličkosti, ale ony s UNESCEM velmi souvisejí. Ukazují, zda si vůbec této krajiny vážíme a dokážeme o ni  

pečovat tak, jak by památka světové úrovně zasluhovala…“

► Z důvodu enormního nárůstu odběru stavební sutě bylo usnesením rady města č. 367/2004 

rozhodnuto, že od 1. července 2004 byl na sběrném dvoře Vesecko omezen bezplatný odběr stavební 

sutě od občanů v maximálním množství 200 kg na osobu a den. Množství nad tento limit bude zpoplatněno 

částkou 170 Kč za jednu tunu. 

Kam s odpady v Turnově?
Občané s řádně zaplacenou popelnicí, kontejnerem či pytlem mají nárok využívat tyto služby: odstranění 

nebezpečné složky komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu, separovaného odpadu, směsného 

komunálního odpadu, stavební sutě, bioodpadu, větví.

1. Směsný komunální odpad (běžný odpad z provozu domácností, který zůstává po vytřídění využitelných 

složek – kov, papír, PET…). Odpad se ukládá do popelnic o objemu 110 l a 120 l, 240 l,  kontejnerů o 

objemu 1110 l nebo pytlů o objemu 60 l a 110 l.

2. Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, PET lahve, Tetrapaky). V Turnově jsou 

rozmístěny speciální kontejnery (papír, sklo, PET) na tříděný odpad. Jsou barevně odlišeny a označeny 

nápisy s uvedením, který druh lze do nich odložit. Síť kontejnerů je neustále doplňována a rozšiřována. Pro 

sběr Tetra Paků je určen 120 l oranžový pytel. Po naplnění a zavázání může občan pytel v dané termíny 

(každá poslední neděle v měsíci) odevzdat na stanovištích separovaného odpadu (papír sklo, Pet lahve) a 

na sběrných dvorech. Pytle je možné zdarma získat na MěÚ Turnov, odboru životního prostředí, v infocentru 

na náměstí a v Technických službách v Sobotecké ulici.    

3. Nebezpečné složky komunálního odpadu (fritovací olej, televizory, ledničky, zářivky, zbytky starých barev 

a jejich obal, ředidla včetně obalů, akumulátory i s elektrolitem, baterie, upotřebené motorové oleje, olejové 
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filtry, domácí kapalné a tuhé chemikálie – ředidla, louhy, vývojky, chemické přípravky na ochranu rostlin, 

hubení plevelů, škůdců), léky je možné odevzdat v lékárnách. Sběrné místo: všechny sběrné dvory ve 

městě.

4. Objemný odpad z domácností (vše z domácnosti, co se nevejde do popelnice či pytle - starý nábytek, 

koberce, linolea, textilie, lyže, sáňky, boby, kola, WC, umyvadla, plastové vany). Do objemného odpadu 

nepatří: stavební suť, výkopová zemina, odpad ze zahrad, odpad vyprodukovaný při podnikatelské činnosti, 

odpad komunální, který patří do klasické popelnice. Sběrné místo: všechny sběrné dvory ve městě.

5. Stavební suť (není komunálním odpadem). Sběrné místo: pouze sběrný dvůr Vesecko.

Nově odběr zdarma v maximálním množství 200 kg na osobu a den. Množství nad tento limit je zpoplatněn!

6. Bioodpad (tráva, ovoce). Sběrné místo: pouze sběrný dvůr Vesecko.

7. Větve. Sběrné místo: pouze sběrný dvůr Vesecko.

Ostatní: Kovy -  všechny sběrné dvory + 1 x ročně svoz (železná neděle), datum je s předstihem oznámeno 

v regionálních sdělovacích prostředcích. Pneumatiky – za úhradu na všech sběrných dvorech. Asfaltová 

lepenka, eternit – za úhradu na sběrném dvoře Vesecko. Zemina -  nově za úhradu na sběrném dvoře 

Vesecko (dle poslední novely zákona „O odpadech“ od 1. května 2004 není zemina odpadem).

* Na prahu léta byla v parku u letního kina instalována funkční plastika ze dřeva v podobě 
roztodivných prolézaček. Dílo navrhl a realizoval bývalý student SUPŠ A. Černý.

► Od července došlo u energetických závodů (Východočeská energetika – VČE) k výrazným 
změnám, když turnovské pracoviště na Koňském trhu bylo zrušeno. Od té doby musí Turnovští v 

případě poruchy dodávky elektrického proudu volat na službu VČE do Hradce Králové – č. tel. 12 555. 

V případě jiných dotazů na číslo 14 055. Obě telefonní linky fungují nepřetržitě 24 hodin denně sedm dnů 

v týdnu.

Od tohoto data také již místní nemohou do budovy Shořelého mlýna (do té doby sídlo pobočky VČE 

v Turnově) chodit přehlašovat svoji novou adresu, resp. rušit a přehlašovat odběrné místo elektrické 

energie, ale musí si buď zajet do Obchodní kanceláře VČE v Jičíně nebo zajít k novému tzv. smluvnímu 

partnerovi, firmě DEHES, spol. s r. o., Palackého ulice 190, která smluvně VČE základní věci pro turnovské 

občany poskytuje. Smluvní partner je samostatně fungující (ekonomicky i právně) jednotka, která na základě 

„Smlouvy o obchodním zastoupení“ poskytuje pro VČE služby obchodního charakteru, řešení požadavků 

zákazníků a ostatních subjektů na distribuci elektrické energie. Smluvní partner přijímá veškeré požadavky 

zákazníků, jak z oblasti prodeje elektřiny, tak i distribučních služeb, zprostředkovává řešení žádostí o zřízení 

nových odběrných míst, 

žádosti o zvýšení příkonu dosavadních odběrných míst, 

řeší požadavky ve věci smlouvy na dodávku elektrické energie – nové odběry, změny odběratele a změny v 

kupních smlouvách s následnou validací smlouvy s obchodníkem, 

postupuje k řešení reklamace, 

zajišťuje poradenství, 

řeší oblast nabídky a prodeje neenergetických produktů ad. 
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► Na prahu léta uspořádala redakce Hlasů a ohlasů Turnovska anketu mezi Turnováky na téma kam 
letos pojedou na dovolenou. A výsledky?
Pojedeme do zahraničí                   Pojedeme po tuzemsku                Nepojedeme nikam  

33 dotázaných 45 dotázaných 22 dotázaných

Ze zahraničních lokalit zvítězilo Bulharsko - 11 odpovědí, dále bylo Chorvatsko - 9 odpovědí a Slovensko - 5 

odpovědí, z lokalit u nás nejlépe dopadla Jižní Morava - 16 odpovědí, Beskydy a Javorníky - 10 odpovědí a 

Jižní Čechy - 9 odpovědí.

Zajímavý byl pohled paní Sýkorové z CK Nova tour: „Mohu říci, že rok 2004 je velmi stagnující. Téměř 

vůbec klienti nejezdí s Fischerem, výrazně propadlo Chorvatsko a o exotické země mají zájem jen 

výjimečně jednotlivci nebo páry. Zatím se dobře prodává letecké Řecko. Lidé asi nemají peníze a splácejí  

půjčky, protože ani zájezdy na poslední chvíli za neuvěřitelně nízké ceny se často také neprodají.“

► Před prázdninami byl nově upraven v Dolánkách u jezu celý ostrov. Byla sem navezena zemina, 

terén srovnán a vyset nový trávník. V parných letních dnech sem chodily desítky domácích i návštěvníci 

našeho města. V areálu bývalého koupaliště fungoval ještě bazének pro děti a stánek s občerstvením…

► Od 1. dubna došlo k začlenění Kontaktních míst státní sociální podpory pod Úřady práce. Co se 

Turnova týká, kontaktní místo poslední roky bylo v Jiráskově ulici na dohled od náměstí a Úřad práce ve 

Skálově ulici čp. 72 (jedna z budov MěÚ). Nyní padlo rozhodnutí o přestěhování Kontaktního místa sociální 

podpory. Nejdříve se spekulovalo právě o budově ve Skálově ulici, což by ale muselo být na úkor kanceláří 

města, nakonec se našlo řešení na Havlíčkově náměstí čp. 54 v objektu České pojišťovny. Úřadovat v 
nových prostorách se tu začalo v srpnu, o vhodnosti objektu svědčí mj. fakt, že příjezd je naprosto 

bezbariérový.

► Na začátku léta byla potvrzena státní dotace ve výši zhruba jednoho milionu a dvě stě tisíc korun 
na instalaci kamerového systému do ulic města. Kamery mají hlavně preventivní charakter, kapesních 

krádeží a krádeží motorových vozidel by v centru mělo být výrazně méně. První kamery byly instalovány na 

konci roku 2004 na Havlíčkově a centrálním náměstí a u autobusového nádraží na budově firmy Crytur. 

Pulty pro obsluhu jsou na městské a státní policii, když policie městská je garantem projektu. Co to ale 

přinese? Budou muset být přijati další strážníci nebo ti v ulicích zmizí do místnosti s televizními 

obrazovkami? V letošním rozpočtu bylo na činnost městské policie počítáno s částkou 5,4 mil. Kč, jaký bude 

rozpočet pro příští rok?

► Hyde park neboli otevřené diskusní fórum si na léto vymyslel a zorganizoval neúnavný turnovský 
veřejný činitel, člen zastupitelstva Josef Kunetka. Během prázdnin se setkání v letním kině uskutečnilo 

několik, probírala se různá témata ze života města a regionu. První fórum 12. července okořenila polemika 

Milana Brunclíka z RTT s organizátorem setkání na téma jeho členství v KSČ.
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► Dva a půl milionu korun oficiálně žádali po zastupitelích města turnovští atleti, pořadatelé 
Memoriálu Ludvíka Daňka. Se žádostí přišli na počátku léta, apelovali na zdravý patriotismus a fakt, že 

tyhle peníze by jim umožnily usilovat o zařazení turnovské akce do té nejvyšší mezinárodní třídy. Turnov by 

podle nich získal též větší zviditelnění v celé Evropě, což by mu třeba pomohlo k čerpání peněz 

z evropských fondů například na Střelnici nebo na sportoviště v Maškově zahradě. 

Memoriál Ludvíka Daňka měl v roce 2004 rozpočet okolo jednoho milionu, když z městského rozpočtu bylo 

přispěno částkou 300 tisíc Kč. Aby se turnovská akce mohla zařadit vedle prestižní ostravské Zlaté tretry 

nebo pražského Memoriálu Josefa Odložila, musel by rozpočet být alespoň někde okolo pěti milionů.

Zastupitelé ale takto vysokou částku na podporu dalších ročníků memoriálu vyčlenit odmítli…

► Zajímavé usnesení přijala na svém srpnovém zasedání rada města. Šlo o záměr výstavby 
sportoviště v Maškově zahradě, když záměr je připravit výstavbu tak, aby šlo jednotlivá sportoviště 
stavět zvlášť. Zastupitelé již na jaře rozhodli, že stavět se má nejdříve venkovní a krytý bazén, tedy to, co 

Turnovu dlouhodobě a nejbolestněji chybí.

Ze zkušeností a porovnáním trendů v okolních městech a státech, rada města v srpnu přijala zajímavou 

myšlenku. Jejím principem je zmenšení venkovních vodních ploch na úkor mírného navýšení uvnitř krytého 

bazénu. Tam bylo totiž původně počítáno pouze s třemi čtyřmi pětadvacetimetrovými dráhami, nový návrh 

zní na klasických šest drah, což umožní také pořádání plaveckých závodů. To je vcelku logické, až na to, že 

vše je samozřejmě o penězích, a tak na úkor vnitřku bude omezeno venkovní koupání. To by mohlo skončit 

nakonec tak, že venku bude pouze malý bazén, v létě s možností přímého proplavání dovnitř. Další velký 

venkovní bazén by se v tom případě budoval až dodatečně, čímž se výsledná investice podstatně sníží. Už 

v říjnu byla k dispozici upravená studie, termín výstavby je neznámý, stejně jako financování celého 

projektu. 

► V měsících červnu a červenci letošního roku proběhl v Turnově na jihozápadním úpatí Výšinky 
záchranný archeologický výzkum. Ten byl vyvolán stavbou samoobslužné prodejny řetězce Lidl ČR 
v.o.s. Na původně travnaté svažité louce ohraničené na východní straně starou silnicí od Jičína a na západě 

novým průtahem, byla provedena na ploše téměř 1 ha skrývka ornice. Podrobnosti poskytl PhDr. Jan 

Prostředník, archeolog Muzea Českého ráje v Turnově, v měsíčníku Hlasy a ohlasy. Tam mj. uvedl:

„Záchranný archeologický výzkum samozřejmě probíhal již při těchto zemních pracích. Právě díky 

bedlivému oku terénního technika Petra Hartmana došlo v centrální části skrývky k objevu zahloubeného 

objektu – šlo o těleso pece datované do první poloviny 13. století, tedy do období před založením města 

Turnova. Další objevy na sebe nedaly dlouho čekat. V jižní polovině skrývané plochy došlo k nálezu větších 

koncentrací objektů. Z tohoto důvodu byla přerušena skrývka pásovým buldozerem a na pomoc nám přišel  

šikovný kolový bagřík, řízený ještě šikovnějším bagristou. Za pomoci hrubé síly a lidského umu se nám 

podařilo objevit relativně neporušenou skupinu žárových hrobů lidu popelnicových polí a další zahloubené 

objekty sídlištního a výrobního charakteru. Na skryté ploše se tak vyrýsovaly více než dvě stovky 

zahloubených jam. 

V této chvíli jsme stáli před standardním archeologickým dilematem: Jak provést výzkum v co nejkratším 

čase ovšem za předpokladu zisku maxima informací. Investor i stavební firma samozřejmě z počátku tlačili  
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na pilu, ale po vymezení pevných hranic došlo mezi oběma našimi stranami k příměří. Je však nutno dodat, 

že vstřícnost a snaha o vyřešení vzniklé situace ze strany investora, společnosti LIDL ČR v.o.s, byla 

v průběhu výzkumu nebývalá. Jednání stavebního technika pana Víta Olmera bylo vskutku operativní. Aby 

záchranná akce proběhla nejen v náležité kvalitě ale zároveň do stanoveného termínu, museli jsme přibrat 

posilu v osobě pana Václava Kropáčka, respektive jeho zaměstnanců. Podobně jako firma Peres, která se 

pro zaneprázdnění na jiných akcích nemohla letos turnovských vykopávek zúčastnit, i společnost pana 

Kropáčka provádí terénní část archeologických výzkumů pod odborným vedením archeologů. 

V této chvíli již záchraně žárových hrobů a sídlištních jam nic nebránilo v cestě. Počasí nám přálo, někdy až 

příliš, přesto záchranné práce probíhaly 12 i 13 hodin denně svátky a víkendy nevyjímaje. Díky pracovnímu 

nasazení zaměstnanců pana Kropáčka i našemu, jsme mohli v polovině měsíce července prohlásit výzkum 

za dokončený. Tedy jeho terénní část, která je pro investora a zejména stavbaře, svázané pevným 

termínem kolaudace, nejpalčivější. Pro archeologa a další odborníky nastala teprve ta část laboratorní a 

kancelářská. Veškeré keramické nádoby, či spíše jejich fragmenty, byly vyzvednuty ze země spolu se svým 

obsahem, a teprve šetrné a zkušené ruce konzervátorky paní Kellerové odhalí jejich skrytá tajemství. O 

kovové artefakty se postarají studenti turnovské VOŠŠ pod vedením Jaroslava Prášila a ing. Blechy. Výplně 

hrobů i sídlištních objektů byly postoupeny odborníkům z řady přírodovědných oborů Laboratoře 

archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. O skrovné kosterní 

pozůstatky ze žárových hrobů se tradičně postará RNDr. Vít Kuželka z Národního muzea v Praze. 

Geologické situaci a mineralogickému rozboru nalezených hornin se věnuje kolega Řídkošil z turnovského 

muzea.

Přestože lze v tuto chvíli pokládat výsledky výzkumu za předběžné, můžeme je šířeji představit: Nejstarší  

doklady lidské aktivity představuje již zmíněná skupina žárových hrobů lidu popelnicových hrobů. 
Jde o pohřby z nejmladšího období lužické kultury z 9. století před naším letopočtem. Rozbor 

pohřebiště dosud není samozřejmě proveden, přesto lze uvažovat o počtu zhruba 30 hrobů. Nalezly se 

pohřby se standardní výbavou několika keramických nádob, na okraji pohřebiště jsme objevili i pohřby 

jámové bez milodarů. Nejbohatším hrobem byl objekt 52, který byl situován do středu pohřebiště. Velmi 

zajímavým se pro nás jeví skutečnost, že nalezené pohřebiště přímo koresponduje s nejmladší fází sídliště 

lužické kultury, které bylo v letech 1998 až 2001 zkoumáno v areálu Maškových zahrad. Vzdálenost  

několika set metrů a dobrý dohled na nekropoli z lokality Maškovy zahrady nám dovoluje hypotézu o 

vzájemném vztahu obou lokalit. Navíc objevené pohřebiště s počtem asi 30 hrobů svědčí o relativně 

krátkodobém pohřbívání jednou komunitou. Žárový ritus lidu popelnicových polí s umístěním jeho pohřebišť 

do bezprostředního okolí sídlišť je tradičně spojován s vysoce vyvinutým kultem, kultovními praktikami.  

Rozřešení těchto problémů je však možné nalézt i v čistě praktické rovině: v ochraně před vykradači hrobů, 

neboť pohřbeným jedincům byly do hrobů jako milodary vkládány různé luxusní předměty – například 

kovové šperky a zbraně.

Vedle hrobů jsme nalezli i několik zahloubených jam sídliště ze starší doby železné (7. - 6. stol.př.n.l.). Při 

západním okraji skryté plochy se koncentrovalo několik pecí a skladovacích objektů. Naopak v 

nejvýchodnější poloze jsme objevili relikt výrobního železářského okrsku, který lze datovat do první poloviny 

13. století. Jak jsem již výše uvedl, tato dílna předcházela vzniku města Turnova a její lokalizace ke 

komunikaci od Jičína je více než signifikantní.
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Záchranný archeologický výzkum před stavbou prodejny LIDL na úpatí Výšinky přinesl řadu zajímavých 

zjištění, která výraznou měrou přispějí k objasnění různorodosti osídlování Turnova v mladším pravěku i v 

počátcích středověké transformace. Je bezesporu zajímavé, že ani svah s téměř desetiprocentním sklonem 

navíc s vývěry pramenů a postižený častou erozí neunikl pozornosti našich předků.“

► Poslední červencový den se na pochod z Újezda pod Troskami až do Sedmihorek vydali lidé, kteří 
nesouhlasí s trasováním dálnice R35 napříč Českým rájem. Šlo jich na dvě stě, trasa pochodu 
kopírovala budoucí možnou rychlostní komunikaci.

► Nařízení města č. 11/2004 o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě 
Turnov - schváleno Radou Města Turnov 11. srpna 2004: Tímto nařízením se stanoví maximální jízdné 

městské hromadné dopravy (MHD) ve městě a v dopravně připojené obci provozované ČSAD Semily, a.s. 

(Ohrazenice). Ceny jednotlivého jízdného jsou stanoveny takto: 

- základní jízdné 7 Kč

- zlevněné jízdné 3,50 Kč (děti od 6 - 15 let, žáci základních a středních škol podle zvláštního právního 

předpisu, studenti vysokých škol s výjimkou studentů trvale výdělečně činných ad.)

Bezplatně se přepravují:

- děti do 6 let

- představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní předpis

- držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa

► Zajímavá informace byla zveřejněna na srpnové tiskové konferenci vedení města. Na radnici totiž dorazily 

výsledky šetření Českého hydrologického ústavu, ze kterých vyplývá, že na Turnovsku byl 
zaznamenán vyšší podíl mikroskopických částic prachu v míře větší, než dovoluje platná norma. 
Nejde o nic nepodstatného, protože tyto částice se vdechnutím dostávají hluboko do plic a lidem hrozí 

alergie a astma. Kromě Turnova normy nově nevyhovují také v okolních obcích, jako jsou Ohrazenice, 

Paceřice, Vlastibořice, Čtveřín a Pěnčín. Možnými viníky vzniklé situace mohou být vzdálené elektrárny a 

další znečišťovatelé životního prostředí, je ale dost možné, že na vině bude zvýšený provoz na blízké 

dálnici. Tak jako tak musí město iniciovat (a zaplatit) průzkum, který by měl odhalit, odkud prach pochází. 

Pokud se výrazně zhoršené podmínky pro život prokáží, musí obce ze zákona vypracovat program na 

zlepšení ovzduší. Výsledky by měly být známé v roce 2005.

► Nové hřiště dostaly do užívání děti a mládež ve středu 11. srpna. Hřiště Duhová energie, 
postavené za přispění energetické společnosti ČEZ, přišlo město na 4,8 milionu Kč, když právě 2 
miliony věnovala tato společnost. Nové hřiště, které se nachází u sportovní haly u nádraží, má kromě 

dvou oplocených ploch na různé druhy sportů - jedno je s umělým povrchem a druhé kryté asfaltem -  také 

asi 250 metrový ovál na kolečkové brusle. Díky umělému osvětlení se tu bude moci sportovat i ve večerních 

hodinách, vstup na hřiště je zdarma! V zimě se počítá s tím, že asfaltová plocha se promění v kluziště.
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KULTURA V     LÉTĚ 2004 * KULTURA V     LÉTĚ 2004 * KULTURA V     LÉTĚ 2004 *  

► Také v létě 2004 se pod patronací města a Kulturního centra s.r.o. konalo TURNOVSKÉ KULTURNÍ 
LÉTO. Akce se konají na venkovních prostranstvích a většinou jsou zdarma. V případě nepřízně počasí byly 

akce odvolány, což se naštěstí v této sezoně nestalo a všechny koncerty a vystoupení se konaly. Léto 

tradičně rozjela kapela Bodlák, která už si svým repertoárem a milým projevem získala jméno a mnohé 

příznivce, a tak hlouček kolem kašny utěšeně narůstal. Náměstím postupně prošly další skupiny – Tom 

Mašek & Hitmakers, Rebel, Houpačky, Vyhoukaná sowa, Funk Corporation a Corcovado - a každá si našla 

své posluchače, ať už přišli cíleně, nebo byli náhodou právě v těchto místech. To je výhoda náměstí a 

koncerty tady jsou nejvíc na očích. Příjemným překvapením pro diváky se stal podle dramaturgyně 

kulturního léta Dany Feštrové z KCT Turnov nový prostor u stánku v letním kině. Krytý před sluncem i 

větrem, v zelených kulisách parku, poskytuje účinkujícím i divákům opravdu útulné prostředí, ideální pro 

akce menších rozměrů. Však také skupiny Let´s Blues, Jenisej, Citadela a HB trio i jejich posluchači byli 

spokojeni. Dechovka Broďanka již tradičně hrála u nádraží v parčíku u Helvity, v prostoru atria za muzeem 

se divákům představila Cimbálová muzika M. Kotlára a sehráno bylo pohádkové představení Ferda 

Mravenec. Skupina historického šermu Rytíři turnovského meče, vystoupila na náměstí a jako každoročně 

přilákala davy přihlížejících každého věku.

Termíny vystoupení: Skupina BODLÁK, středa 7. července, náměstí Českého ráje; kapela LET´S BLUES, 

sobota 10. července, kiosek v letním kině; dechovka BROĎANKA, pondělí 12. července, park u nádraží ČD; 

skupina JENISEJ, čtvrtek 15. července, kiosek v letním kině; TOM MAŠEK & HITMAKERS, pátek 23. 

července, náměstí Českého ráje; CITADELA, úterý 27. července, kiosek v letním kině; REBEL, čtvrtek 29. 

července, náměstí Českého ráje; HOUPAČKY, čtvrtek 5. srpna, náměstí Českého ráje, CIMBÁLOVÁ 

MUZIKA MIROSLAVA KOTLÁRA, pátek 6. srpna, Atrium u muzea; RYTÍŘI TURNOVSKÉHO MEČE, pátek 

13. srpna, náměstí Českého ráje; TÁBORANKA, pátek 13. srpna, restaurace Šetřilovsko; VYHOUKANÁ 

SOWA, úterý 17. srpna, náměstí Českého ráje; pohádka FERDA MRAVENEC, sobota 21. srpna, Atrium u 

muzea, FUNK CORPORATION, úterý 24. srpna, náměstí Českého ráje; CORCOVADO, pátek 27. srpna, 

náměstí Českého ráje.

► Jednou z prvních velkých prázdninových akcí bylo Rodeo na jízdárně v Nudvojovicích, kde se v 
sobotu 3. července mj. uskutečnil také 2. závod Mistrovství České republiky v RODEU pro rok 2004. Do 

areálu Jízdárny Naděje zavítalo na dva tisíce lidí!

Akci pořádala SK ALDAPA pod záštitou významných osobností Libereckého kraje a za sponzorské podpory 

mnohých firem a podnikatelů. Diváci viděli několik disciplín, mohli sledovat jak se jezdcům na koních dařilo 

například oddělit tři barevně označené kusy dobytka od stáda a zahnat je do ohrady, jak při souběžném 

trysku koně a telete ono tele nejrychleji chytit do lasa, jak nejrychleji projet předem známou trať postavenou 

z barelů či jak rychle z jízdy „skácet“ tele po seskoku z koně ad. Po skončení soutěží se přímo v areálu 

uskutečnil country bál, hrály skupiny Bodlák a Fanny Grass.
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► Po celé léto ve dvoutýdenních intervalech jezdila Českým rájem souprava tažená parní 
lokomotivou řady 310, která má domovské depo v Turnově. O jízdy byl velký zájem, pořádá je Klub přátel 

železnic Českého ráje se sídlem v našem městě.

► První mistrovský zápas nového fotbalového klubu FK Pěnčín - Turnov se uskutečnil 15. srpna. 

Turnov porazil rezervu Semil 1:0.

► Již po šestnácté se v červenci konalo MEZINÁRODNÍ ŠPERKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Do Turnova 

přijelo devět předních evropských umělců, kteří reprezentovali šest zemí. Oproti minulým ročníkům se 

podařilo dát dohromady celkem tři generace šperkařů, když dva, Rakušan Helfried Kodré a Češka Libuše 

Hlubučková, se účastnili v roce 1968 vůbec prvního podobného sympozia na světě (konalo se v Jablonci 

nad Nisou). Akce se konala od 7. do 20.  července, když 7. července proběhlo zahájení s otevřením výstavy 

Symposion 2004 v Muzeu Českého ráje. Součástí zahájení byla také populární veřejná prezentace 

originálních autorských šperků formou módní přehlídky. 

Při doprovodné výstavě se prezentují umělci, kteří se šperkařského sympozia právě účastní. Ve druhé části 

výstavního prostoru muzea při této příležitosti proběhla výstava klasika českého a evropského moderního 

šperku, profesora pražské UMPRUM  V. K. Nováka, který se turnovského sympozia již sám několikrát 

účastnil. 

Další výstava měla název STEINE TRAGEN a byla bilanční výstavou studijních výsledků oddělení designu 

v drahých kamenech, které v tradičním německém kamenářském středisku Idar-Obersteinu vzniklo jako 

nejmladší, detašované oddělení Akademie výtvarných umění v Mainzu. Jeho zakladatel prof. Udo 

Ackermann byl v letech 1994 a 1996 účastníkem mezinárodního šperkařského sympozia pořádaného MČR. 

Díky přátelským osobním kontaktům se Muzeu Českého ráje podařilo získat výstavu, která již byla 

prezentována ve velkých galeriích a muzeích v Německu (před Turnovem bude vystavena v Berlíně). 

Výstava obsahovala závěrečné absolventské práce – dekorativní objekty, bytové doplňky a šperky, jejichž 

základní složkou je ušlechtilý a drahý kámen. Součástí kolekce byly malby a kresby jako součást tvůrčího 

procesu směřujícího k designu a finální realizaci. 

Výstava se stala příležitostí k opětovnému oživení vztahů mezi Idar-Obersteinem a Turnovem, které 
sahají do 19. století. Zahájení výstavy se zúčastnil samotný starosta německého města a další 
představitelé firem a podnikatelé. Při setkání s představiteli města bylo zahájeno jednání, které 
povede k podpisu partnerské smlouvy mezi oběma městy v co nejkratší době!
U příležitosti mezinárodního šperkařského sympozia otevřelo MČR Turnov novou stálou expozici v atriu 

muzea - Geologické lapidárium, které návštěvníkům představí horniny, které se nacházejí a těží 

v libereckém regionu.

► PROHLÍDKY TURNOVSKÝCH KOSTELŮ již tradičně na prázdninové měsíce připravil Odbor cestovního 

ruchu MěÚ v Turnově ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím Turnov, pro návštěvníky 

Turnova a Českého ráje. Prohlídky se konaly každé pondělí, se srazem všech zájemců ve 14 hodin na 

Městském informačním středisku.
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►LOUTKÁŘI DĚTEM hráli na zámku Hrubý Rohovec o nedělích 11. a 18. července a 15. a 29. srpna. 

Pohádky hrál tradičně turnovský loutkářský soubor Na Židli.

► Letní kino hrálo v létě v premiéře mj. americký film TROJA (od čtvrtka 8. do soboty 10. července) – roku 

1193 před Kristem unesl trójský princ Paris (Orlando Bloom) ženu spartského krále Helenu, a vyprovokoval 

tak válku, ve které se před branami Tróje střetli největší antičtí hrdinové Sparty v čele s Achillem (Brad Pitt) a 

Tróje, vedení Hectorem (Eric Bana), nejstarším synem krále Priama. Její vyústění patří k největším 

příběhům všech dob.

V pátek 16. a sobotu 17. července kino hrálo v premiéře film USA DEN POTÉ - ve filmu Den nezávislosti 

režisér Roland Emmerich vylíčil téměř úplné zničení naší planety vetřelci. Teď je v jeho katastrofickém 

velkofilmu nepřítelem mnohem ničivější síla: příroda sama. Globální oteplování totiž posunulo planetu na 

pokraj nové doby ledové, která nastane během jedné globální superbouře…

Od úterý 27. do čtvrtka 29. července kino hrálo premiéru nového českého filmu POST COITUM. Režisér 

Juraj Jakubisko se po dlouhé odmlce pustil do moderního kontroverzního příběhu o lásce, intrikách a sexu, 

ve kterém se představil Franco Nero, Richard Krajčo, Lucie Vondráčková, Jiří Langmajer, Mahulena 

Bočanová a další. 

V srpnu kino promítalo mj. premiéru filmu HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU. Je o další snímek 

z úspěšné řady nejoblíbenějšího dětského hrdiny poslední doby.
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► České školství prochází změnami, které ne vždy vedou ke spokojenosti občanů, resp. rodičů a 
dětí. Nově se například posuzuje existence jednotlivých základních škol podle nových normativů, 
díky kterým patrně postupně zaniknou bez masivní podpory některé menší školy v obcích. Na konci 

školního roku 2003/4 musely menší školy, které se do normativů ministerstva, co do minimálního počtu 

žáků, nevešly, požádat ministerstvo školství o výjimku. V průběhu května požádali zřizovatelé těchto 

základních škol (ve spádovém území Turnovska všechny venkovské kromě ZŠ Všeň a  ZŠ Kobyly, které 

provedou organizační úpravy ve výuce) ministerstvo školství o udělení výjimky. Tento orgán udělil na jeden 

školní rok výjimku ZŠ Ohrazenice, ZŠ Mírová pod Kozákovem, ZŠ Svijanský Újezd a ZŠ Pěnčín. Naopak 
výjimka nebyla udělena ZŠ Turnov-Mašov, neboť se nejedná o jedinou školu v obci! Proto musela 
být od září nového školního roku 2004/5 výuka upravena na trojtřídní základní školu! Samostatně 

v novém školním roce probíhá výuka v 1., 2. a 5. třídě, zatímco děti ve 3. a 4. třídě se učí společně. 

V průběhu léta mašovská škola prošla výraznou rekonstrukcí, jsou tu nová velká plastová okna, chodby a 

třídy byly nově vymalovány, větší část budovy má novou elektroinstalaci.

► Město Turnov provedlo podle pracovníků odboru školství MěÚ v letních měsících ve školských 
zařízeních několik stavebních úprav, např.: v mateřských školách v ulici 28. října, v Mašově a v ulici J. 

Palacha byly upraveny podlahy, v MŠ Alešova byla podlaha jedné třídy zcela vyměněna a odizolována, v ZŠ 

Mašov byla vyměněna elektroinstalace v přízemí a v MŠ Kosmonautů upraven a regulován systém topení. V 

ZŠ v ul. 28. října byla již v závěru školního roku 2003/4 za přispění rozpočtu města zcela upravena učebna 

chemie a fyziky.

S počátkem nového školního roku jsou tu také dvě změny na místech ředitelů. Ve svých funkcích 

skončil Mgr. Zdeněk Vavřich, ředitel ZŠ v ulici 28. října a na jeho místo byl na základě výsledků konkurzního 

řízení jmenován Mgr. Jaromír Frič. Dále skončil Mgr. Jaroslav Drbohlav, ředitel Speciálních škol, a na jeho 

místo byla na základě výsledků konkurzního řízení jmenována Mgr. Jaroslava Štoudková. 

► První den nového školního roku znamenal významnou změnu pro děti, které zasedly poprvé do 
školních lavic. V ZŠ u nádraží v Prouskově ulici a v ZŠ v ulici 28. října to bylo shodně 51 prvňáčků, v 
ZŠ v Žižkově ulici svoji pouť za vzděláním nastoupilo 37 a v Mašově 13 žáků. 
Asi největší novinkou prvního dne školního roku bylo slavnostní otevření nového školního hřiště u ZŠ v 

Žižkově ulici. Výstavba přišla školu na zhruba čtvrt milionu korun. Jeho otevřením symbolicky skončila více 

než desetiletá přestavba celého areálu, který před rokem 1989 sloužil okupační sovětské armádě.

► Od 1. září 2004 došlo k drobným změnám v autobusové dopravě. V našem regionu například nově 

začal jezdit nový spoj na lince Turnov - Loukov - Březina - Mnichovo Hradiště. Zaveden byl nový pár spojů 

ze druhé směny ve 22.20 hodin z Turnova do Mnichova Hradiště a ve 23.05 hodin zpět s přípojem na spoj 

linky z Mladé Boleslavi. 
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► Opravená hlavní přístupová ulice do centra města - Sobotecká ulice -  byla slavnostně předána do 
užívání v pátek 3. září krátce po 11 hodině dopoledne. Pásku přestřihl starosta města spolu se 

zástupcem kraje a realizační firmy Strabag. A byl to právě starosta města Ing. Hejduk, který největší 

stavební akci roku 2004 v Turnově na stránkách Hlasů a ohlasů shrnul: 

„Základním pohledem je skutečnost, že příprava akce byla kupodivu daleko složitější než vlastní stavba. 

Investiční příprava byla pro náš tým opravdu „zakletá“. Vykoupit dva domy, kvůli tomu, že je chceme 

zbourat, narovnat průběh silnice a využít prostor, bylo nejsprávnější koncepční rozhodnutí. Bohužel se 

někteří naši zastupitelé rozhodli, že nám tento i tak složitý krok znepříjemní. Při přípravě financování 

nedokázal doposud nikdo v Libereckém kraji spojit peníze státu, kraje, města i síťařů dohromady v jednu 

akci na komunikaci ve vlastnictví kraje! Výběrové řízení na dodavatele nás překvapivě postavilo před daleko 

větší finanční náklady, než jsme čekali. Nepříjemná diskuse zastupitelů o pozastavení realizace parkoviště 

zakončila jejich celkově vlažný přístup k tak rozsáhlé a důležité akci.

A vlastní stavba? Překvapivě v běžném normálu, a to hlavně díky firmě pana Zikudy, firmě Strabag a jejímu 

subdodavateli, panu Kožíškovi a jeho lidech. Tak rozsáhlé nasazení techniky a lidí nevidíme v Turnově 

často. Již inženýrské sítě pod zemí, které byly mimochodem ještě v horším stavu, než jsme čekali, provedl 

tým pana Zikudy o dva týdny rychleji. Strabag se svými subdodavateli dokázal zkrátit termín ještě více a v 

součtu budeme jezdit po Sobotecké o neuvěřitelné dva měsíce dříve, než jsou platné smluvní termíny! 

Při stavbě jsme vedle stovky detailů naštěstí řešili jen několik opravdových komplikací. Museli jsme narychlo 

upravit projekt, když nás zastupitelé nenechali dělat parkoviště, zvětšil se nutný rozsah opravy mostku přes 

Stebénku se všemi návaznostmi. Klíčové pro Turnov bylo rozhodnutí Krajské správy silnic o vybudování 

jednoduché kruhové křižovatky u Baťovny. Díky tomu jsme museli za další statisíce korun narychlo vyměnit  

vodovod i kanalizaci. Tahle akce snad jediná zásadně zhoršila na několik dní dopravní situaci po městě.  

Objízdné trasy jinak překvapivě nepřinesly žádný větší kolaps dopravy.   

Kolik to všechno stálo? Město zaplatí přibližně 12 mil. Kč bez vlastní realizace výkupu domů a pozemků, a 

to za chodníky, kanalizaci, vodu, elektriku, plyn, osvětlení, zeleň, plot u zvláštní školy, mobiliář, úpravu okolo 

mostku přes Stebénku, demolice domů a doprovodné inženýrské činnosti. Ostatní investoři doplatili  

podobnou částku za těleso komunikace, některé sítě, mostek a kruhovku u Baťovny. Jsou to ale jen mé 

odhady, na přesná čísla si musíme ještě nejméně dva měsíce počkat. Na ulici chceme umístit příští rok více 

květin, aby byla příjemnější. S velkou pravděpodobností, a díky dalšímu našemu úsilí při přípravě, přijde 

také na řadu nejdůležitější kruhová křižovatka ve městě - před zábavním centrem.  Na přeměnu ulice v 

dalších letech určitě naváží přeměny areálu podniku Maso na obchodní centrum i protějšího areálu bývalých 

technických služeb.

Jsem přesvědčen, že jsme rozsáhlou akcí opět změnili Turnov k lepšímu. Děkuji ještě jednou všem, kterým 

stavba způsobila těžkosti, za jejich trpělivost a také všem, kteří nám pomáhali vše úspěšně dotáhnout do 

konce.“

► Zájem, který samotné pořadatele zaskočil. Tak by se dal charakterizovat den otevřených dveří 
firmy Grupo Antolin, který firma uspořádala ve svých nových prostorách v ohrazenické průmyslové 
zóně v sobotu 11. září. Během dne sem zavítalo zhruba 1 300 lidí!
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Historie firmy se začala psát v 50. letech minulého století, když v současné době se Grupo Antolin nachází v 

18 zemích světa, z čehož je 59 výrobních závodů, 16 technicko-obchodních kanceláří a zaměstnává zhruba 

7 800 lidí. Do České republiky firma přišla v roce 1993 (nejdříve prostory v jabloneckém LIAZu, od roku 1996 

v Chrastavě). V roce 2002 byla založena společnost G. A. TURNOV, začalo se s výstavbou první haly, na 

konci léta 2004 byla dokončena druhá hala. Na konci srpna sledovaného roku měla firma celkem 120 

zaměstnanců…

► K další tragédii ve spojitosti s řekou Jizerou došlo na počátku září. Zhruba tři dny byla nezvěstná 68 

letá žena z Turnova. Její tělo bylo nalezeno na břehu u skautského ostrova. Podle policejních zdrojů měla 

dotyčná rozbitou hlavu, což mohlo svědčit o tom, že mohla skočit z mostu v Palackého ulici. Podle policejní 

mluvčí okresního ředitelství v Semilech Soni Šídové bylo šetřením a následnou pitvou vyloučeno cizí 

zavinění. Za poslední rok to byl již třetí případ, kdy život pohřešované osoby skončil v chladných vodách 

Jizery.

► Na konci léta se začalo diskutovat o úpravách v parku u letního kina. Město dokonce uvažovalo o 

uspořádání referenda na toto téma.

Téma podrobně rozebrala Ing. Hana Malá z odboru životního prostředí MěÚ: „Park leží v těsné blízkosti  

centra a je v kontaktu s významnými historickými budovami – bývalý františkánský klášter, muzeum, školy, 

knihovna. Je poměrně rozlehlý, ovšem bez zřejmé náplně. K vybavení parku náleží dětské hřiště (v 

nevyhovujícím stavu), betonové lavičky a plastové odpadkové koše. Přiléhají k němu další významné plochy 

– klášterní zahrada a venkovní prostory Muzea Českého ráje. Oba prostory jsou dnes od parku odděleny, 

bývalá klášterní zahrada slouží jako zahradnictví, zahrada muzea je využívána pouze z části a je z parku 

nepřístupná. 

Náplň parku je dnes omezená, což je dáno i neustálým vandalismem v nočních hodinách. Poslední obětí  

nočních „radovánek“ se stal Strom partnerství, včetně pamětní desky, zasazený u příležitosti setkání 

starostů partnerských měst. Dochází k neustálému ničení laviček, odpadkových košů, zeleně. 

O obnově parku se začalo přemýšlet v souvislosti s návštěvou starostů partnerských měst. Při schůzkách 

vznikl nápad vytvořit zde zahrady partnerských měst, tedy něco, co by charakterizovalo dané město nebo 

stát a přitom obsahovalo zajímavé prvky sloužící k osvětě, relaxaci apod. V otázce vstupů do parku dojde ke 

zřízení nového průchodu do ulice 5. května přes bývalou klášterní zahradu. Významně do podoby parku 

zasáhne také muzeum, které umožní zřízení nového průchodu a rozšíří venkovní výstavní prostory. 

V současné době je nutné vyřešit návštěvní režim parku, od kterého se bude odvíjet jeho budoucí náplň. 

Park můžeme nechat volně přístupný. Potom se ovšem musíme smířit s tím, že zůstane ve stejném stavu a 

bude vystaven vandalismu a jeho následkům.

Druhou variantou je uzavírání v nočních hodinách. Tento krok by znamenal možnost celkové obnovy, tj.  

obnovu zeleně, komunikací, mobiliáře, dětského hřiště, možnost drobných staveb, vodních prvků,  

květinových záhonů apod. Uzavírání parků v nočních hodinách je běžné i v ostatních městech, zvláště 

pokud se jedná o kvalitní parky v blízkosti centra. Uzavření neznamená pro běžného občana žádné 

omezení. V Turnově se můžeme setkat s podobným režimem u průchodu od divadla do Jiráskovy ulice. 

Park u letního kina umožňuje svou polohou uvnitř zástavby jednoduché oplocení, které bude navazovat na 
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historickou zástavbu a svým charakterem (ozdobné mříže) ji vhodně doplní. Uzavírání v nočních hodinách 

doporučila také rada města.“

Následně radnice vybídla občany, aby projevili svůj názor, zda souhlasí s uzavíráním parku v nočních 

hodinách, které by znamenalo jeho celkové zkvalitnění. Anketní lístky byly k dispozici v podatelně 

městského úřadu a v obou městských infocentrech, hlasovací zařízení bylo též součástí webových stránek 

města, v centru bylo navíc osloveno celkem 1 500 domácností, kam byly anketní lístky doručeny poštou. 

Hlasování probíhalo do 30. listopadu 2004, anketa byla anonymní. Celkem hlasovalo 366 občanů, z toho 

180 přes internet a 186 formou anketních lístků. Hlasování na internetu: 90 ANO (50%), 90 NE (50%), 

anketní lístky: 144 ANO (77%), 42 NE (23%).

Náklady na údržbu parku ve sledovaném roce byly ve výši 198 tisíc Kč, po rekonstrukci lze předpokládat 

navýšení nákladů na údržbu až o polovinu, také zde nejspíš bude muset být zaměstnán správce a park by 

měl být častěji kontrolován městskou policií. Rozhodnutí by mělo padnout v roce 2005.

► Na zářijové tiskové konferenci vedení města prohlásil starosta města Ing. Milan Hejduk, že 
turnovská radnice činí všechny možné kroky k tomu, aby se vláda na svém zasedání ohledně změn 
v územním uspořádání naší země usnesla na tom, že z několika vážných důvodů je třeba, aby 
v Česku vznikly dva nové okresy: Turnov a Uherský Brod. Bezprostředně po rozhodnutí vlády má o věci 

jednat parlament, konečné rozhodnutí mělo padnout ještě na podzim 2004! Bohužel se tak nakonec, 

zejména kvůli dalším vládním problémům nestalo a rozhodnutí bylo přesunuto do roku 2005.

► Nemá by být stále protékající kašna na náměstí už konečně rozebrána a postavena pořádně 
znovu?, ptalo se po létě, kdy kašna byla spíš více bez vody než napuštěná, protože voda prosakovala, stále 

více občanů. Tématem se na svém zasedání v polovině září zaobírali radní, kteří rozhodli, že o rozebrání 

nemůže být ani řeči. Namísto toho bude do kašny vsazena v roce 2005 před sezonou olověná vana, která 

definitivně prosakování zastaví. Úprava se už ale bude realizovat za peníze města, protože realizační firma, 

která kašnu v roce 1998 postavila, již dávno zkrachovala.

► Turnov se,  jako jediné město v bývalém okrese Semily, připojil k celostátní akci Den bez aut 
(středa 22. září). Akci pořádala radnice, resp. odbor životního prostředí, a tomu se podařilo zapojit 

autodopravce (některé autobusové linky jezdili zadarmo) a hlavně žáky základních škol, kteří se spolu s 

policisty účastnili dopravních kontrol. Na náměstí si příchozí mohli nechat zdarma změřit krevní tlak nebo 

podíl tuku v těle a vše následně konzultovat s přítomným lékařem. Hlavně děti využívaly možnost nechat si 

odborníkem zdarma prohlédnout jízdní kolo. Doprovodné akce se konaly také na hřišti u nádraží a na 

skautském ostrově, které se proměnilo na hřiště dopravní. Co nepřálo, bylo počasí, a tak možná proto byl 

provoz v ulicích v podstatě stejný jako v jiných dnech...

► Občanské sdružení Náruč - Centrum pro rodinu uspořádalo 23. září na půdě obchodní akademie a 
hotelové školy veřejně přístupnou konferenci s názvem POZICE RODINY V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI.
Statistiky signalizují v poslední době zlepšování poměru mezi porodností a úmrtími v naší republice. Přesto 

nás ještě stále více ubývá než přibývá. Situace mladých rodin je z mnoha důvodů obtížná. Ohrožení 

66



nepochází jen z ekonomické sféry, znepokojující je i pokles vážnosti k instituci manželství a mateřství. 

Nejenže se polovina vzniklých manželství rozvádí, mnohé ženy se zdráhají přivádět na svět děti, velkému 

množství párů se jeví výhodnější vůbec do manželství nevstupovat. Je manželství „přežitek“? Co přináší 

těm, kteří ho uznávají? Jaký má společenský význam? Rozhodujete se mezi dítětem a kariérou? Jak to vidí 

stát? Co tomu říkají odborníci? Hlavně co si o tom myslí ti, kterých se to přímo týká… To byly jen některé 

náměty, na které konference hledala odpovědi.

► Na stavbě supermarketu Lidl se na konci léta objevily první problémy. Stavbou byla poznamenána 

celá letní turistická sezona, když se stavělo za plného provozu na přilehlé mezinárodní silnici. Oblaka prachu 

a bláto na hlavní příjezdové komunikaci do města ve směru od Jičína byly denní realitou.

Hlavní dopravní komplikace ale začaly až na podzim, což souviselo se stavbou kruhového objezdu! Jeho 

výstavba mezi čerpací stanicí firmy Kontakt a budoucím supermarketem probíhala v termínu od 29. září do 

konce října s vyloučením dopravy v jednom směru! Při příjezdu do města od Jičína motoristé jezdili přes 

Výšinku a Palachovou ulicí dolů zpět na průtah, při jízdě opačným směrem – ven z města – používali 

stávající silnici, která byla zúžena do jednoho pruhu. Odklon dopravy to byl vcelku logický, byť hlavně lidé 

v Palachově ulici už dostali dost zabrat rekonstrukcí Sobotecké ulice. Problémy ale začaly v prostoru mezi 

stavbou supermarketu a silnicí pod sídlištěm. Nejdříve se zhruba 30 – 50 metrů pod rodinnými domky pod 

sídlištěm objevily trhliny v půdě způsobené odtěžením části svahu. Problémy nastaly po dešti, stavební firma 

musela na čas na jednom místě stavbu supermarketu úplně zastavit. Bezprostředně poté také popraskala 

vozovka silnice. V polovině září už byly pukliny tak velké, že do nich dospělý člověk bez potíží zabořil 

všechny prsty na rukou!

Celou záležitost od té doby bedlivě sleduje a na místě kontroluje místní stavební úřad. Na stavbě se vyskytlo 

už několik nesrovnalostí, když například opěrná, železobetonová stěna měla být původně do svahu 

zakotvena a namísto toho tu stavební firma svah zpevnila pouze drátěným pletivem, resp. košem 

naplněným kamením. Když to na stavebním úřadu zjistili, zahájili dokonce tzv. řízení na odstranění stavby. 

Podle pracovníka úřadu Miroslava Hejzdrala v září investora žádali, aby předložil aktualizované hydrologické 

a statické posudky. V té době byl podle něho svah stabilizovaný, cílem opatření však musí být nejen 

stabilizace, ale celkové zabezpečení, což je i v zájmu vlastníků supermarketu dole pod svahem. Po 20. září 

byla část vozovky pod sídlištěm odfrézována a od té doby je na silnici úplně nová záplata. Silnice však 

začala dál praskat a problémy na stavbě vydržely po celý rok 2004.

► Prvního ročníku soutěže Rozkvetlý Turnov 2004 se zúčastnilo 15 soutěžících (v I. kategorii 8, ve II. 

kategorii 5, ve III. kategorii 2 soutěžící). Porota, složená ze zástupců vedení města, odboru životního 

prostředí, zahradnické firmy a novinářů, rozhodla takto:

I. kategorie (květinová výzdoba balkonů, oken a teras bytových jednotek):

1. místo - Jaroslav Fehér, 2. místo – Jitka Vytinová, 3. místo – Jaroslava Jankovská.

Pan Fehér obdržel poukázku na odběr zahradnického zboží v hodnotě 3 tisíce Kč, paní Vytinová a 

Jankovská věcné ceny.

II. kategorie (květinová výzdoba rodinných domů a jejich teras):

1. místo – Jindřich Drahoňovský, 2. místo – Radka Erlerová, 3 místo – Ing. Iva Ježková.
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Pan Drahoňovský obdržel poukázku na odběr zahradnického zboží v hodnotě 3 tisíce Kč, paní Erlerová a 

Ing. Ježková věcné ceny.

III. kategorie (úprava a čistota okolí bytového domu o více bytových jednotkách, kdy o okolí se starají 

nájemníci domu):

1. místo – Žižkova 1644, zastupuje p. Gabriela Jakubičková

Výherci uhradilo město Turnov náklady na zlepšení stavu zeleně v okolí bytového domu ve výši 10 tisíc Kč. 

Ceny vítězům slavnostně poslední zářijové pondělí předal starosta města.

KULTURA V     ZÁŘÍ 2004 * KULTURA V     ZÁŘÍ 2004 * KULTURA V     ZÁŘÍ 2004 *  

► V sobotu 4. září se v atriu muzea konal 7. ročník hudební přehlídky BABÍ LÉTO. 
Tentokrát pořadatelé vybírali podle osvědčeného klíče: známé jméno přivede lidi – kvalitu je třeba do nich 

nacpat, ať chtějí nebo ne – nová tvář je vždycky zajímavá – doma nezapomenout na místní. Na pódiu atria 

hráli: BERUŠKY (Dobrá Voda), BÍLÁ NEMOC (Praha), MODROTISK (Česká republika a možná i okolí), 

TALIESYN (Praha), JARRET (Liberec), ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA (Brno). Sestavu doplnil ještě 

písničkář ARNOŠT FRAUENBERG (Žebrák). 

► Ve čtvrtek 16. září se uskutečnil v divadle další díl oblíbeného Cestovatelského klubu na téma PAPUA 

– NOVÁ GUINEA.

► Od pátku 17. do soboty 18. září probíhaly Dny evropského kulturního dědictví. V jejich rámci se 

například na hruborohozeckém zámku konaly večerní prohlídky, které byly doplněny o interpretaci klasické 

hudby, doprovodných akcí na Valdštejně se zúčastnilo přes tisíc lidí, turnovské kostely si prohlédlo více jak 

200 zájemců, v kostele sv. Františka kromě výkladu E. Gruberové z místního infocentra zazněl také 

varhanní koncert v podání B. Lédla. V tyto dny byl vstup do Muzea Českého ráje zdarma.

V rámci této akce se již ve středu 15. září v galerii muzea konal koncert uskupení Collegium Musicum Český 

ráj - koncert barokní hudby v podání smyčcového kvarteta.

► V pondělí 20. září se uskutečnil v divadle 506. pořad cyklu Turnovské hudební večery - W. A. 

MOZART A JEHO ČEŠTÍ SOUČASNÍCI. Účinkoval soubor Lyra da kamera.

► Ve čtvrtek 23. září se v divadle uskutečnil I. koncert abonentního cyklu Folk a country - ZUZANA 
NAVAROVÁ + KOA. Umělecká kariéra Zuzany Navarové de Tejada souvisela především se skupinou 

Nerez, se kterou vyhrála v 80. letech několik soutěží Vokalízy a Porty. Všechny tituly Nerezu byly vysoko 

ceněny a Zuzana sama byla vždy oceňována jako výjimečná sólistka. Sólovou dráhu v různých obměnách si 

také vyzkoušela, než se „usadila“ s kapelou KOA v současném složení. 

Zlom v kariéře zpěvačky skupiny Nerez určitě přinesl studijní pobyt na Kubě. Svůj blízký vztah k této hudbě 

a španělštině zúročila na svém prvním sólovém albu „Caribe“, se kterým koncertovala s Caribe Jazz 

Quintetem. Ten pro ni sestavil František Raba, jediný plnokrevný Čech její současné kapely KOA. V roce 

1995 začala Zuzana spolupracovat s kolumbijským písničkářem, vynikajícím kytaristou a zpěvákem Ivánem 
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Gutiérrezem. Tak vznikla alba „Tres“, „Skleněná vrba“ a „Zelené album“. Aktuální složení skupiny KOA, což 

není zkratka čehosi, ale strom z deštného pralesa na Havaji, ze kterého se vyrábějí hudební nástroje, 

ostatně také dokumentuje Zuzanin sklon k exotice (mj. zájem o buddhismus, Tibet, tai-čchi...): Róm Mário 

Bihári (akordeon, klavír, zpěv), Camilo Caller (bicí a perkuse) s peruánským otcem, poloviční Turek Omar 

Khaouaj (kytara) a již zmíněný kontrabasista František Raba. Jejich muzika není jednoduchá a prvoplánová, 

obvykle nebývá na prvních příčkách hitových rádií, přesto je o Zuzanu i kapelu stálý zájem, objevují se na 

samostatných koncertech i na přehlídkách, jejich poslední CD „Jako Šántidéví“ se prodává stejně dobře jako 

všechna předchozí, prostě vždy dokáží posluchače potěšit a zaujmout.

(V době koncertu ještě nikdo netušil, jak vážně je tato vynikající zpěvačka a autorka nemocná. Zhoubnému 

nádoru podlehla v prosinci 2004…)

► Bio Ráj hrálo mj. ve středu 1. září premiéru filmu KRÁL ARTUŠ – jde o historický velkofilm USA, režiséra 

Antoina Fuquy, který vypráví netradiční verzi příběhu o králi Artušovi a rytířích Kulatého stolu. Král Artuš 

(Clive Owen) je zde prezentován jako římský generál, který po pádu Římské říše sjednotil britská království 

a vnesl řád a právo do země, která se zmítala v anarchii.

Ve čtvrtek 16. září kino v rámci filmového klubu hrálo film ČESKÝ SEN – autoři Vít Klusák a Filip Remunda 

přišli s první českou filmovou reality show! Poslední májový den – 31. května 2003 několik tisíc 

koupěchtivých spoluobčanů přijelo na zelenou louku, kde se namísto s nákupním centrem setkávají s obří 

filmovou kulisou, která představuje průčelí snového hypermarketu… 

► V sobotu 18. září uspořádali turnovští skauti na sportovním hřišti v sídlišti u nádraží BABÍ LÉTO 
MEZI SKAUTY - odpoledne plné tradičních i netradičních her a skautských dovedností.  

► V sobotu 25. září se na Dlaskově statku uskutečnila akce s názvem BRAMBORY - CHLÉB 
CHUDÝCH. Tato akce návštěvníkům připomněla jednu z nejzákladnějších surovin pro tradiční lidovou 

stravu. Brambory se pěstovaly v Evropě od 16. století jako okrasná rostlina. Již od 17. století se jako 

lahůdka objevily na královských tabulích, slazené a kořeněné. Základní potravinou lidové stravy všedního 

dne se staly až v 18. století. Jedly se vařené, pečené, opékané, smažené, v polévkách nebo samostatně 

s různými příkrmy i jako příloha k masům či zelenině. Staly se i základem těst sladkých i slaných jídel. 

Brambory měly mimořádný význam pro celou společnost, zejména v chudých oblastech znamenaly ochranu 

před hladem. Rozšířily se po českém venkově v sedmdesátých letech 18. století, tedy v době, kdy i menší 

úroda při stoupající populaci a extenzívním hospodaření hrozila hladomorem. Zpočátku byla proti nim 

nedůvěra, zvláště když brambory postihly různé nemoci, ale v první polovině 19. století si již prorazily cestu 

do zemědělství všeobecně. V této době se staly základní surovinou pro tradiční jídla i v našem regionu. 

Bramborovou polévku, bramboráky, chlupaté knedlíky a další pokrmy – to vše si návštěvníci mohli uvařit a 

také získat recepty na další pokrmy, které vařívaly naše babičky a prababičky. Nechyběl ani bohatý kulturní 

program, ve kterém se hrálo loutkové divadlo pro děti, vystoupil folklórní soubor a country kapela Dostavník. 

I když počasí mnoho nepřálo, zavítalo sem na 400 lidí! 
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► V sobotu 25. září v podvečer se uskutečnilo v restauraci Na Výšince setkání členů legendárního 
divadélka Kompas u příležitosti osmdesátin profesora Jaromíra Horáčka. Oslavit životní jubileum svého 

oblíbeného kantora přišly desítky lidí…
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ŘÍJEN 2004 * ŘÍJEN 2004 * ŘÍJEN 2004 * ŘÍJEN 2004 *

► V pátek 1. října se na prostranství na náměstí Českého ráje uskutečnila akce s názvem - SVĚTOVÝ 
DEN SRDCE V TURNOVĚ. Již po páté ho v tomto roce pořádala Světová kardiologická federace pod 

patronací Světové zdravotnické organizace a UNESCO a ve spolupráci s různými organizacemi více než sta 

zemí. Přímo na náměstí po celý den stál speciální autobus, kde bylo příchozím bezplatně provedeno: 

měření tlaku krve, vyšetření koncentrace cholesterolu, stanovení hladiny krevního cukru, stanovení 

kardiovaskulárního rizika – to vše s přímou konzultací s lékařem.

► První říjnové pondělí byla přímo naproti hlavní budově nádraží, v místech, kde ještě nedávno byly 

odporné, vybydlené ruiny, otevřena krásná, moderní budova restaurace a rychlého občerstvení Albion 
manželů Jandíkových. Zatímco restaurace v prvním patře (s letní terasou) s 45 místy byla otevřena 

v průběhu listopadu, rychlé občerstvení již fungovalo okamžitě. Nabízí hotová jídla, různé přílohy, lahůdky, 

cukrářské výrobky ad. za rozumné ceny. 

► V pátek 8. října byl silničářům slavnostně předán nový areál cestmistrovství v Turnově - 
Ohrazenicích. Stavba cestmistrovství začala již v září roku 2001. Na jaře následujícího roku stavební firma 

dokončila hrubou stavbu budovy administrativního zázemí a položila základy garáží a dílen. Potom došlo z 

důvodu nedostatku finančních prostředků k zastavení celé stavby, když předloni v zimě byly již vybudované 

objekty zastřešeny. Stavba opět pokračovala v únoru 2003 a v září se sem již stěhovali silničáři z 

nevyhovujícího areálu na Trávnicích (ten je určen k prodeji). V listopadu 2003 byla zahájena II. etapa 

výstavby cestmistrovství, vybudovány byly kryté garáže a sklad soli a posypových materiálů. Areál vlastní 

Krajská správa silnic Libereckého kraje. Celkové náklady na výstavbu činily 60 mil. Kč, když státní dotace 

byla pouze 2,6 mil. Kč. Slavnostní pásku v pátek 8. října přestřihli společně vicehejtman Miroslav Mach a 

ředitel krajské správy silnic Ing. Petr Erban.

► Na počátku podzimu byly jako každým rokem zveřejněny statistické údaje uplynulé turistické 
sezony. Dle statistik navštívilo Městské informační středisko na náměstí během letních měsíců (červen - 

září, kdy se sčítání provádí) přes 15 tisíc turistů. Díky krásnému počasí se turistická sezona protáhla i na 

měsíc září a říjen. V posledních letech se navíc prodlužuje i o jarní měsíce duben a květen.      

Ze zahraničních návštěvníků bylo nejvíce Holanďanů - 46%, dále 32% návštěvníků přijelo z Německa a 5% 

z Polska. Do Turnova a Českého ráje zavítala bohatá mozaika návštěvníků - například: turisté z Ruska, 

Dánska, Japonska, USA, Belgie, či  Izraele. Městské informační středisko navštívili i turisté z exotických 

zemí: Taiwanu, Saudské Arábie, Monaka, Malty, JAR, Iránu, Austrálie, Brazílie či Indie.

Mezi nejnavštěvovanější objekty patřil jako každoročně hrad Trosky, které si během tří letních měsíců 

(červen, červenec, srpen) prohlédlo 76 660 turistů, zámek Sychrov (54 454 osob) a hrad Valdštejn (51 254 

osob). Turistické autobusy letos přepravily na osmi provozovaných linkách přes 23 tisíc lidí.

V letošním roce se celkově bohatá nabídka pro návštěvníky rozšířila o dvě nové hry: „Za pověstmi Českého 

ráje“ a „Po stopách Albrechta z Valdštejna“. Ještě na konci turistické sezony vydal Odbor cestovního ruchu 

MěÚ velkoformátovou fotografii a omalovánky k tématu „Za pověstmi Českého ráje“.
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► Turnov má další, v pořadí už třetí šroubárnu! Vyrostla na zelené louce v průmyslové zóně na 
Vesecku a vlastní ji firma SFS intec s. r. o. Ta je součástí mezinárodní společnosti se sídlem ve 

Švýcarsku - celkem 11 závodů v 10 zemích Evropy a Severní Ameriky (v bývalém východním bloku je 

výrobní závod pouze v Maďarsku a v Čechách v našem městě). Podle jednatele zdejšího závodu Jiřího 

Velechovského na Vesecku v září 2003 pracuje 40 lidí, když v nejbližší době by to mělo být asi 50. V 

budoucnu je plánováno rozšíření areálu ještě o jednu halu. Slavnostní otevření nového závodu se 

uskutečnilo ve čtvrtek 14. října, jedním z významných hostů byl také Ruedi Huber, zástupce  zakladatelů 

firmy, kteří jsou dosud také nejvýznamnější akcionáři. Zatímco konkurenční Kamax a Šroubárna se 

specializují hlavně na dodávky pro automobilový průmysl, SFS intec s. r. o. je spíše orientován na 

elektrotechnický průmysl a stavebnictví.

► V sobotu 23. října proběhlo setkání v Domově důchodců Pohoda v ulici 28. října s rodinnými 
příslušníky obyvatel a přátel obyvatel domova. Na programu byla společná diskuse v jídelně a prohlídka 

Hobby dílny a výtvarných prací klientů domova.

► Ve středu 27. října v 10 hodin dopoledne byly položeny věnce u pomníku padlých ve Skálově ulici u 

příležitosti nadcházejícího státního svátku České republiky.

► Potřetí v novodobé historii bylo slavnostně u příležitosti státního svátku 28. října uděleno čestné 
občanství města. Předloni to byl mecenáš Bohuslav Jan Horáček in memoriam, vloni pánové Šolc a 

Solovjev, v roce 2004 byl navržen pouze jediný kandidát. V oficiálním zdůvodnění nominace na udělení 

letošního čestného občanství města, kterou měli zastupitelé při svém rozhodování na konci září k dispozici, 

se mj. říká:

„Jmenovaný je příkladnou osobností a dlouhodobě známou autoritou pro své město, jeho občany a též 

mnoho vykonal pro několik generací studentů. Již v době nástupu na turnovské gymnázium si získal 

sympatie studentů i široké veřejnosti svými vědomostmi i laskavým, lidským přístupem. Vedl své studenty k 

činnosti literární, hudební a zejména dramatické, jím založené divadlo Kompas bylo známé po celé 

republice. V období jeho ředitelské funkce se místní gymnázium řadilo mezi nejlepší školy z celostátního 

hlediska. V roce 1970 byl z politických důvodů direktivně přeřazen na zdravotnickou školu. Ani pod tímto 

diktátem však nezahořkl, dál se věnoval kulturní činnosti a zanechal výraznou stopu svého nadšení nejen ve 

svých studentech.“

Široká turnovská veřejnost zná Jaromíra Horáčka (* 1924 v Jilemnici) jako organizátora celé řady 

kulturních akcí, zvláště pak populárního cyklu „Barevné středy“. Hodnotná je i jeho literární činnost, např. 

básnická sbírka Hledání krásy, kniha pověstí z Pojizeří Hadí štěstí ad. 

Zastupitelé města též na svém zářijovém zasedání jednomyslně rozhodli o navrácení čestného 
občanství in memoriam diviznímu generálu Aloisi Liškovi, který je rodákem ze Záborčí u Turnova. 

Čestné občanství mu bylo uděleno dne 13. prosince 1945 za zásluhy o vybudování zahraniční 

československé armády v Anglii a za osvobození Československa. Po únorovém puči musel opustit vlast, 

neboť mu hrozil rozsudek smrti. Plenárním zasedáním z 11. července 1949 mu bylo čestné občanství města 
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Turnova odňato. Právě 28. října 1944, před 60 lety, vydal generál Liška rozkaz k útoku na předsunuté 

německé jednotky u pevnosti Dunkerque a za tuto operaci byl oceněn i maršálem Montgomerym. 

Dále byla u příležitosti státního svátku 28. října 2004 udělena v rámci slavnostního zasedání 
zastupitelstva města Cena obce kastelánu z Valdštejna Ladislavu Kouckému.

► Ve čtvrtek 28. října se konal další pochod proti záměru výstavby dálnice R35 napříč Českým 
rájem. Pochod tentokrát šel pod názvem „Bubnovačka proti dálnici“. Sice dopředu nešlo o avizovanou 

předvolební akci k listopadovým krajským volbám, nicméně, jak například připustil jeden z účastníků 

průvodu Turnovem a okolím, poslanec parlamentu František Pelc, kdo je proti dálnici, volí SOS a US-DEU, 

kdo chce dálnici Českým rájem, volí ODS a ČSSD. Start pochodu byl po 13. hodině u nádraží ČD, 

pokračovalo se do Ohrazenic na Pyrám, potom zpět na sídliště Přepeřská, do Nudvojovic a přes železniční 

most do Mašova a Pelešan. V závěru pochodu organizátoři napočítali přes 200 účastníků, což je opravdu 

hodně. Však také hlavně Strana pro otevřenou společnost potom ve volbách zabodovala… Aby ale záznam 

„Bubnovačky“ byl objektivní, nutno zaznamenat, že na sídlišti v Ohrazenicích se jeden z občanů nebál 

nahlas do megafonu říci svůj osobní názor, a sice, že jako řidič z povolání, který denně jezdí na trase Turnov 

– Jičín, by dálnici pod Troskami uvítal, protože současný stav je neudržitelný…

KULTURA V     ŘÍJNU 2004 * KULTURA V     ŘÍJNU 2004 * KULTURA V     ŘÍJNU 2004 *  

► V říjnu se konaly zajímavé akce se vztahem k bývalé turnovské židovské komunitě: Výstava 

dokumentů ze sbírek pražského Židovského muzea s názvem „Židovské tradice a zvyky” byla pod patronací 

místní knihovny a Města Turnov otevřena ve výstavním sále Základní umělecké školy ve středu 6. října. 

Následně se konaly přednášky zaměřené hlavně na studenty středních škol - „Co víme o Židech”, 

„Judaismus”. Zhruba dvacítka Turnováků si udělala čas a v neděli 10. října odpoledne přišla na židovský 

hřbitov, kde vyslechla přednášku Terezie Dubinové ze židovské obce v Jičíně. Kromě specifik židovského 

pohřbívání se mj. četlo i z náhrobků o dávných obyvatelích našeho města.

► Den stromů je svátkem všech stromů a v České republice se slaví 20. října. Poprvé byl Den stromů 

slaven roku 1872 v Nebrasce, na podnět J. S. Mortona, nadšeného propagátora a ochránce přírody. 

V Čechách byly Svazem spolků okrašlovacích pořádány Stromové slavnosti poprvé masově v roce 1906. 

Stará tradice byla v České republice obnovena v roce 2000. S nápadem oslavit opět Den stromů přišli ředitel 

Botanické zahrady University Karlovy a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin 

Patřičný.

Den stromů je příležitost pro to, aby se stromy sázely, konaly výstavy, semináře inspirované stromy, či výlety 

za stromy do krajiny. 

MěÚ, odbor životního prostředí, ve spolupráci s Muzeem Českého ráje (MČR) připravil ke Dni stromů 
akce zaměřené na stromy a přírodu, které probíhaly po celý říjen právě v muzeu. 
Vernisáž výstavy fotografií „Památné stromy Turnovska“, která trvala po celý říjen, zahájil ve čtvrtek 7. října 

2004 v MČR náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva 

životního prostředí RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. Autorem fotografií je Pavel Charousek, mj. též kronikář 
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města. Součástí výstavy byla i kolekce vítězných výtvarných prací žáků a studentů základních a středních 

škol, která byla vyhlášena na téma „Stromy rostoucí kolem nás“.  

Nejen pro žáky a studenty základních  a středních škol, ale i pro zájemce z řad veřejnosti byla na čtvrtek 14. 

října (od 9.30 hod.  a od  11.30 hod.) připravena přednáška PhDr. Marie Hruškové, známé autorky několika 

knih o památných stromech, na téma „O paměti stromů“.

Pro pracovníky státní správy a samosprávy byl na čtvrtek 21. října (od 9.30 hod.) připraven celodenní 

seminář na téma „Péče o stromy ve městech a obcích“ s praktickými ukázkami práce arboristů. Seminář 

vedl známý arborista Ing. Marek Žďárský a učitel Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické 

školy Mělník Ing. František Smýkal.

Přednáška pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Bohumila Reše na téma „Ochrana 

památných stromů v ČR“ a Ing. Anny Švecové na téma „Památné stromy a houby“ se konala v úterý 26. 

října (od 10 hod.). 

► V pondělí 4. října byl zahájen TÝDEN KNIHOVEN - společného čtení z nejoblíbenějších knih v čítárně 

U čerta se zúčastnily zajímavé osobnosti z města a regionu (například ředitelka muzea PhDr. Vladimíra 

Jakouběová a další). Dále se zapojily školy, maminky s dětmi a odpoledne široká veřejnost dle zájmu a 

časových možností. Čtení probíhalo zároveň s Provázkiádou, tj. s navázanými přáními knihovně na 

provázku.

Týden knihoven, tentokrát v termínu od 4 . do 10. října, se již tradičně koná po několik let. Stručně řečeno, 

akce je tu proto, aby knihovny na sebe upozornily čtenáře i nečtenáře, sponzory, zřizovatele osvícené i 

neosvícené, novináře a média všeho druhu. Snahou všech typů knihoven od těch nejmenších až po 

specializovaná informační pracoviště a knihovny odborné, je seznámit širokou veřejnost se všemi možnými 

aktivitami, které knihovny podle svého typu a zaměření mohou poskytnout. Městská knihovna Antonína 

Marka v Turnově se do této akce zapojuje každý rok nabídkou pestrých nebo zajímavých pořadů. V tomto 

týdnu se připojují s ukázkou svých činností i knihovny na školách v tzv. Dny otevřených dveří. Akci Týden 

knihoven vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Záštitu na touto akcí v našem městě 

převzal Městský úřad v Turnově, zastoupený místostarostkou PhDr. Hanou Maierovou a René Brožem, 

vedoucím odboru školství a kultury. 

► V úterý 5. října vystoupil v městském divadle zpěvák JOSEF LAUFER. 

► Ve čtvrtek 7. října se v divadle uskutečnil koncert známé plzeňské bluegrassové skupiny COP.

► V úterý 12. října byla v divadle na pořadu opera PRODANÁ NEVĚSTA - proslulý příběh o tom, jak 

nepřijít o lásku, ale ani o peníze, o české povaze, také o pivu, ale především o lásce, která nade vším 

zvítězí. To vše pak se slavnými hudebními čísly skladatele Bedřicha Smetany v neopakovatelném provedení 

uměleckého souboru Klicperova divadla z H. Králové. Režisér Vladimír Morávek tvrdil, že z tohoto 

milovaného žánrového obrázku lze vytěžit víc, než jen dojetí a nezávaznou legraci... 

Nestává se často, že by naše malé divadlo hostilo přímo operní představení. A to ještě opravdu kus ze 

zlatého fondu tohoto žánru. Nahlédněme tedy trochu do historie tohoto díla. Své první diváky měla Prodaná 
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nevěsta 30. května 1866 v pražském Prozatímním divadle – tehdy měla jen dvě jednání. Skladatel pak na 

jejím definitivním tvaru dále pracoval, v roce 1869 do ní dokomponoval tance pro inscenaci v Komické opeře 

v Paříži a v témže roce dílo rozšířil na tři jednání. Konečnou podobu pak Prodaná nevěsta získala v roce 

1870, kdy Smetana prokomponoval všechny mluvené dialogy do zpívaných recitativů. Písemný záznam 1. 

verse libreta byl publikován roku 1918 – když se vzpomínalo 50. výročí položení základního kamene 

Národního divadla v Praze. Text byl považován spíše za kuriozitu – skicu příštího Smetanova veledíla. Na 

upozornění Jana Kačera ji pro Klicperovo divadlo z archivu vyzvedl profesor Ludowitz. Na titulní straně 

libreta je rukou připsána poznámka „verse s gorilou“. Není jasné, co naznačuje. Je ale možné, že 

v původním libretu vystupovala místo proslulého medvěda gorila…

► Ve čtvrtek 14. října v rámci Alternativního klubu proběhlo představení HLASOKRAJ, zpěvačky 
Ridiny Ahmed, která v Turnově již jednou zazářila jako host místního jazzového seskupení. Přestože jazz 

ještě neopustila, vytvořila nový, zcela svérázný a zajímavý multimediální projekt. Sama jej charakterizovala 

slovy: „Pozvání na výlet. Cesta polem, lesem a deštěm pro jednu ženu a mnoho jejích hlasů. Protnutí zvuku 

s tvarem a barvou hlíny.“ 

► V neděli 17. října se v pořadu ABECEDA HVĚZD II. ve své nové „One man show“ se představil 
v městském kině Vladimír HRON jako moderátor, bavič a zpěvák, imitátor pěveckých hvězd českých i 

zahraničních, nejmladších i již nežijících... 

► V pátek 22. října městském divadle v pořadu SETKÁNÍ – STRETNUTIE, večeru poezie, vyprávění a 

hudby, vystoupil populární slovenský herec Ladislav CHUDÍK za doprovodu brněnských hudebníků 

Bohumila Smejkala (housle) a Vladimíra Hollého (klavír). 

Rodák od Čierneho Hronu (*1924) Ladislav Chudík je jednou z nejvýraznějších hereckých postav. Za 55 let 

své umělecké kariéry vytvořil stovky rolí především na prknech Slovenského národního divadla v Bratislavě, 

ve filmech i v televizi. Díky svému přesvědčivému umění i nádherné češtině se stal protagonistou v sedmi 

českých filmech a zejména nezapomenutelným primářem Sovou v TV seriálu „Nemocnice na kraji města“. 

S vnitřní oddaností se věnuje přednesu poezie. K básníkům jeho srdce patří mimo jiné Jaroslav Seifert. 

Kromě jeho díla ten večer zazněla i poezie Jána Kostry, Vítězslava Nezvala, Muhammada Háfize, Pierra de 

Ronsarda a japonská poezie dávných časů. Není to jen svrchované profesionální mistrovství pana Chudíka, 

ale i jeho bohaté životní zkušenosti a moudrost, které přinášejí posluchačům mimořádné zážitky. Byl to 

prostě nezapomenutelný večer…

► Bio Ráj hrálo mj. v pátek 1. a sobotu 2. října v premiéře americký film HŘÍŠNÝ TANEC 2. Odehrává se 

na Kubě, v Havaně, v listopadu roku 1958. Studentka Katey Millerová se ocitá v exkluzivním prostředí 

Američanů, žijících na Kubě. Více než pozlátko luxusního hotelu ji však přitahuje hrdý číšník Javier, který je 

také vynikajícím tanečníkem. Katey touží naučit se jeho styl tance a přesvědčí ho, aby se zúčastnili prestižní 

soutěže v havanském kasinu Palace. Po Javierově boku poznává odlišnou, temperamentnější tvář Kuby…

Od úterý 12. do soboty 16. října kino hrálo premiéru nového českého filmu HOREM PÁDEM, vzájemně se 

prostupující tragikomické příběhy několika lidí o osudovém ztrácení a nalézání lásek, přátelství, rodin, rodičů 
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a dětí navzájem. Úspěšná autorská dvojice Jan Hřebejk a Petr Jarchovský se poprvé společně vypravila do 

současnosti, aby ukázala obraz současného existenciálního pocitu Středoevropanů, dříve izolovaných za 

železnou oponou.

► V divadelní galerii byly v říjnu k vidění obrazové materiály dokumentující návštěvy Mistra Dvořáka 
na Turnovsku, kterou shromáždili členové Kruhu přátel hudby, zejména pan Zajíc, který se obětavě věnoval 

i vyhledávání archiválií z předminulého století. Udržení tradice a její pokračování jsou i jedním z 

hlavních motivů práce jak tohoto spolku, který pořádá cyklus Turnovské hudební večery, tak i Pěveckého 

sboru Antonín Dvořák.
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LISTOPAD 2004 * LISTOPAD 2004 * LISTOPAD 2004 * 

► Turnov má zase jednu opravenou ulici v zástavbě rodinných domků. Tentokrát se dočkali lidé z 
Terronské ulice v bývalých kasárnách, kde v posledních letech vyrostla celá nová malá čtvrť včetně většího 

bytového domu a tří řadovek. Příjezd domů však většina z nich měla jako na tankodromu. Rekonstrukci ulice 

dlouhé 181 metrů provedla stavební firma SaM silnice a mosty a.s. jako vítěz výběrového řízení. Stavbu 

zadalo a financovalo město Turnov a celková částka za dokončené dílo činí tři miliony Kč. Ulice má nový 

povrch, zeleň a chodníky, nové vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky na hlavní řády. 

Slavnostního zprovoznění 1. listopadu dopoledne se vedle zástupce dodavatele a starosty města zúčastnil 

též hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík. Stalo se těsně před krajskými volbami, když naposledy v našem 

městě hejtman byl na počátku svého funkčního období, když se otevírala zrekonstruovaná hotelová škola v 

kasárnách. 

► V pátek 5. listopadu se na půdě Integrované střední školy u nádraží konala tradiční burza 
středních škol. Ta má již v Turnově několikaletou tradici, návštěvníky jsou zejména žáci osmých a devátých 

tříd základních škol (s rodiči a pedagogy jich přišlo 600!). Tentokrát se jim představilo celkem 26 středních 

škol regionu. 

► Volby do libereckého krajského zastupitelstva se uskutečnily 5. a 6. listopadu 2004. Do volebních 
místností v ČR dorazilo 29,62 % občanů. Účast v Libereckém kraji byla 30,83 %, v Turnově byla 
volební účast 36,48 % oprávněných voličů, což je poměrně slušný nadprůměr.
V Libereckém kraji přesvědčivě vyhrála ODS (36,05 %), která získala 22 křesel ve 45 členném krajském 

zastupitelstvu. Druhá byla KSČM (15,93 %) – 10 křesel, třetí Strana pro otevřenou společnost – SOS (12,62 

%) – 7 mandátů a posledním subjektem, který v kraji překročil hranici 5% je ČSSD (10,8 %) – 6 mandátů. 

KDU-ČSL, Sdružení nezávislých kandidátů a Unie pro sport a zdraví zůstaly těsně pod hranicí nutnou pro 

vstup do zastupitelstva. S ostatními stranami to dopadlo hůř, když například vládní US-DEU získala jen 2,41 

%!

V Turnově dopadly krajské volby následovně: Vyhrála ODS se ziskem 33,73 %, druhá byla SOS – 22,03 

%, třetí KSČM – 9,54 %, čtvrtá US-DEU se ziskem 7,73 %, pátá ČSSD – 7,28 %, šestá SNK sdružení 

nezávislých – 7,16 %. Ostatní kandidující subjekty na 5 % hranici nedosáhly, když nejblíže byla Unie pro 

sport a zdraví (4,58 %).

Turnov má v krajské zastupitelstvu celkem čtyři zástupce:
Ing. Tomáše Slámu, ředitele turnovské nemocnice, který kandidoval za ODS – v kraji získal 993 

preferenčních hlasů.

Mgr. Martinu Pokornou, právničku, která kandidovala za SOS – získala v Turnově nejvíc preferenčních 

hlasů, v krajském měřítku to bylo celkem 1 766 hlasů!

Mgr. Karla Bártu, ředitele ZŠ v Žižkově ulici, který kandidoval za SOS – v kraji získal 933 preferenčních 

hlasů.

Mgr. Miroslava Berana, středoškolského učitele, který kandidoval za KSČM – v kraji získal 345 

preferenčních hlasů.
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První ohlasy voleb se týkaly zejména přesvědčivého výsledku ODS, jejíž představitelé přiznali, že se ziskem 

téměř poloviny křesel v libereckém krajském zastupitelstvu ani nepočítali. V podstatě jim chyběl jediný hlas, 

aby disponovali většinou. Stejně křehkými 23 hlasy by ale disponovala též křehká koalice SOS, ČSSD a 

KSČM. Komunisté prý dokonce nabídli „jen“ tichou podporu. Poněkud nešťastně, alespoň jak vyplývá z 

celostátních sdělovacích prostředků, do hry o rozdělení moci vstoupila SOS, jejíž někteří představitelé 

spolupráci s komunisty nevyloučili. Další to ale odmítali (s poukazem na to, že volič SOS by komunisty 

nevolil), až nakonec tato strana variantu možné otevřené spolupráce s KSČM jednoznačně odmítla. Ve hře 

tedy nakonec zůstala koalice ODS a ČSSD, která by disponovala většinou 28 hlasů, intenzivně se ale 

jednalo také o trojkoalici ODS, ČSSD, SOS. Ta ale prý ztroskotala na tom, že SOS nechtěla, aby měla ODS 

v radě kraje většinu hlasů, což by jim dávalo jen malou šanci cokoli prosadit.

Krajskou koalici nakonec uzavřely ODS a ČSSD. Hejtmanem se stal Petr Skokan (ODS), dosavadní 
starosta České Lípy, náměstkem pro ekonomiku Karel Dolejší (ČSSD), náměstkem pro školství Petr 

Doležal (ODS), náměstkem pro kulturu a cestovní ruch Antonín Schäfer (ODS), náměstkem pro zemědělství 

Radim Zika (ODS), radním pro zdravotnictví Jaroslav Krutský (ODS), radním pro sociální oblast Hana 

Mildeová (ČSSD), radním pro hospodářský rozvoj Vít Příkaský (ČSSD), radním pro dopravu Vladimír Richter 

(ODS). V nové Radě Libereckého kraje má ODS šest členů a ČSSD tři. 

Zajímavá byla tentokrát také předvolební kampaň. V jejím rámci například připravila ODS na turnovském 

náměstí středověké hrátky. Na 17. místě kandidátky se o křeslo krajského zastupitele ucházel Ing. Tomáš 

Sláma, ředitel zdejší nemocnice. V té době mnoho lidí nevěřilo, že se do zastupitelstva až z tohoto místa na 

kandidátce dostane, protože se počítalo pro ODS se ziskem menšího počtu křesel. Realita ale byla jiná a 

Ing. Sláma je novým krajským zastupitelem... A jednu novinku měly letošní krajské volby - velkoplošné 

reklamy, na kterých nebyly jen tváře celostátně známé, ale objevili se na nich také lidé z našeho města, což 

tu v takové míře ještě nebylo. Velkoplošný billboard tu měli Petr Pávek a Martina Pokorná z SOS (tu krajské 

volby katapultovaly, alespoň co do počtu preferenčních hlasů, na samý vrchol zdejší komunální politiky, když 

„o několik délek“ porazila všechny ostatní kandidáty), na několika místech „viseli“ kandidáti US-DEU. 

Celkem v České republice „šlo“ do krajských voleb 45 stran a hnutí. Ve všech 13 krajích kandidovaly 

ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL, US-DEU a hnutí Nezávislí, SNK a Pravý blok. Volební místnosti byly 

otevřeny 5. listopadu od 14 do 22 hodin a 6. listopadu od 8 do 14 hodin.

Přehled kandidujících subjektů krajských voleb 2004 (v závorce jsou uvedeni lidé z     Turnovska, včetně čísla   

na kandidátce):

Politické strany

Česká strana národně sociální - (Helena Smutná, úřednice - č. 5; Josef Novák, zaměstnanec ČD - č. 9, 

Alexandra Janků, důchodkyně – č. 10, Michal Janků, pečivář - č. 15)

Česká strana sociálně demokratická – (Jan Brožek, starosta Pěnčína – č. 10, Josef Laurin, elektromontér – 

č. 36)

Dělnická strana - (nedodali)

Evropští demokraté - (nedodali)

Komunistická strana Čech a Moravy – (Miroslav Beran, středoškolský učitel – č. 8, Milan Pišl, manažer – č. 

39)
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Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová – (Ondřej Halama, duchovní – č. 14, Vilém 

Zahrádka, podnikatel – č.15, Jiří Mašek, ředitel SUPŠ – č. 18)

Občanská demokratická strana – (Tomáš Sláma, ředitel nemocnice – č. 17)

Pravý blok – (není kandidát z Turnova)

Strana pro otevřenou společnost – (Karel Bárta, ředitel ZŠ – č. 5, Martina Pokorná, právnička – č. 7, Tomáš 

Roubiček, ředitel ČSAD – č. 23, Jana Tomášková, lékařka – č. 27)

Strana zelených – (Iveta Sadecká, učitelka – č. 10)

Strana zdravého rozumu – (Václav Severa, lékař – č. 12)

Unie svobody - Demokratická unie – (Otto Jarolímek, vysokoškolský učitel – č. 5, Dobroslav Berndt, primář 

chirurgie, Břetislav Jansa, fotograf, František Pelc, poslanec – všichni až ve druhé části kandidátky)

Hnutí

České hnutí za národní jednotu - (není kandidát z Turnova)

NEZÁVISLÍ – (Pavel Cidlinský – č. 6, Vladimír Eckert – č. 18, Pavel Naděje – č. 20, Milan Rambousek – č. 

22, Jitka Kolombová – č. 24, Eva Kordová – č. 41)

SNK sdružení nezávislých – (Hana Maierová, místostarostka – č. 3)

Koalice 

Koalice „Unie pro sport a zdraví - Demokratická regionální strana“ – (Milan Hejduk, starosta – č. 4, Jana 

Zubková, podnikatelka – č. 14, Petr Prádler, starosta Příšovic – č. 18, Petr Kudělka, veterinář – č. 19, Miloš 

Dědek, stomatolog – č. 22, Pavel Vydra, ředitel ZŠ Všeň – č. 34)

(Přehled je seřazen podle abecedy.)

A co všechno v našem městě podléhá přímo Libereckému kraji? A co by mu podléhat mohlo, ale 
z různých důvodů hradí provozní náklady, údržbu ad. Město Turnov ze svého rozpočtu? 
Odpověď je vcelku jednoduchá, kraji v našem městě podléhají prakticky všechny střední školy a speciální 

školy (dříve zvláštní škola). Všeobecně se také asi ví, že příspěvkovou organizací kraje je také Muzeum 

Českého ráje. Ve vlastnictví kraje jsou všechny významnější komunikace ve městě a okolí (spravuje je 

Krajská správa silnic), také pro většinu orgánů státní správy (například pro odbor životního prostředí MěÚ) je 

krajský úřad hlavní orgánem odvolacím. A to je asi vše…

A co by pod kraj patřit mělo a nepatří? Již delší dobu se například diskutuje o převodu domova důchodců 

z města na kraj. Například liberecký magistrát podobné zařízení nestojí ani korunu a přesto slouží 

obyvatelům krajského města. V našem případě činí dotace na provoz domova důchodců přes pět milionů 

ročně z městské pokladny. O této ambivalenci již bylo s představiteli kraje jednáno, skončilo to ale uznalým 

pokýváním hlavou… Také na provoz zdejší nemocnice turnovská městská kasa přispívá letos částkou ve 

výši osm milionů, a například v České Lípě, kde nemocnice patří pod kraj, město neplatí nic (otázka 

financování nemocnice je samozřejmě podstatně složitější…).

► Neúnosnou situaci v turnovských ulicích pomůže zlepšit už jenom represe! To byl jednoznačný 

závěr odpovědných lidí z městské policie a radnice. Faktem je, že automobily mnozí řidiči opravdu odstavují, 

kde se dá a výjimkou není ani křižovatka. Že auta stojí běžně na náměstí mimo vyhrazená místa, že okupují 

prakticky každé místo, kde se neplatí, je pořád stejná, dokola se opakující písnička. Přitom mnohá placená 

parkoviště ve městě jsou poloprázdná (Koňský trh, U Raka, autobusové nádraží), nikdo ale nedokázal 
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donutit řidiče parkovat tam. Přitom je cena parkovného často jen symbolická ve výši 5 Kč na celý den! Nyní 

tedy nastoupila represe. 

V polovině listopadu bylo započato s nucenými odtahy špatně zaparkovaných vozidel. Nejde o nijak levnou 

záležitost. Cena za nucený, úplný odtah vozidla je 1 600 Kč (včetně DPH), 1 000 Kč občan zaplatí, když 

k autu přijdete, ale už třeba bylo naloženo, 500 Kč v případě, že ještě odsluha odtahového vozidla nestačila 

použít mechanizaci pro naložení. Cena za „uskladnění“ auta v prostoru bývalého autobazaru na Koňském 

trhu je 200 Kč za první den a 300 Kč za každý započatý další.

U odtahů asistují strážníci městské policie, ostraha a předání vozidla na Koňském trhu po zaplacení 

příslušné částky je již věcí toho, kdo tuto službu poskytuje (firma Melichar z Rychnova u Jablonce n. Nisou). 

Odtažena nejsou jen špatně zaparkovaná vozidla, ale postupně též všechny autovraky ve městě, zjištěný 

majitel zaplatí částku ve výši zhruba 5 000 Kč (záleží na mnoha dalších okolnostech). Odtahové auto 

turnovské ulice brázdí dvakrát třikrát týdně a kromě centra (náměstí, Sobotecká ulice, ul. 28. října, Skálova 

ad.) zajíždí též na zdejší sídliště a další místa.

Historicky prvním odtaženým vozidlem v Turnově byl cihlově červený Ford Fiesta s jabloneckou SPZ. Stál 

zaparkovaný na přechodu pro chodce na Trávnici vedle obchodu s kancelářskými potřebami. Naložení 

vozidla na odtahový vůz trvalo asi osm minut. Stalo se v úterý 16. listopadu 2004 v poledne. Ještě před tím 

bylo auto vyfotografováno tak, aby bylo zřejmé, jaký dopravní předpis byl porušen.

► Stavbě smuteční síně se dostalo významného ocenění Obce architektů tím, že autorský kolektiv 
„smutečky“ obdržel hlavní cenu Novostavba roku GRAND PRIX 2004 a nominace do dalších několika 
kategorií. Například ji Česká komora architektů nominovala mezi tři stavby českých architektů na Cenu 

Evropské unie pro současnou architekturu, Mies van der Rohe Award 2005. Díla do této soutěže nemohou 

přihlásit autoři ani investoři, ale musejí být nominována okruhem odborníků, které určí sama Nadace Miese 

van der Rohe. Představenstvem České komory architektů vybraných 8 odborníků nakonec do soutěže 

navrhlo logistický terminál v Písku (autoři Tomáš Novotný, Tomáš Zrnek), rekonstrukci a dostavbu rekreačně 

sportovního areálu Kraví hora v Brně (autoři Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Klára Košťálo

vá - Atelier DRNH) a smuteční síň v Turnově (autoři Libor Čížek, Ondřej Moravec, Michal Nekola, Radek 

Šíma - ATELIER 6 Praha). Jistě není bez zajímavosti, že od roku 1997 bylo na tuto cenu nominováno 29 

staveb českých architektů, čtyři z nominovaných staveb se dostaly do finále a ČR se tak umístila nejlépe 

mezi novými zeměmi EU. O výsledcích a celkovém vítězi aktuálního ročníku se rozhodne na jaře 2005. 

► Listopad 2004 byl významným datem co do nedávné historie naší země. Uplynulo celých 15 let od 
prvního kroku, kterým se naše země vrátila zpět k demokracii a respektování lidských práv. K tomuto 

datu se na různých místech země konaly vzpomínkové akce. V našem městě to byly pouhé dvě neoficiální. 

První byla beseda s televizním reportérem TV NOVA Josefem Klímou v divadle, druhá výstava v prostorách 

Základní umělecké školy. Ta se týkala historie českých legionářů (připravila ji Konfederace politických 

vězňů). Přítomní vyslechli zasvěcenou přednášku dr. Jana Šolce plnou paralel mezi vznikem našeho 

samostatného státu v roce 1918 a bojem za svobodu a demokracii v listopadu 1989. Masaryk podle něho 

chtěl tento národ k demokracii plně převést do 50 let, ale měl na to jen dvacet. „Proto nelámejme nad 

současným neradostným stavem v naší zemi hůl,” řekl mj. historik Šolc. Jinak asi ale 15. výročí od listopadu 
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1989 nikdo oficiálně slavit nechtěl (škoda!), pouze navečer na náměstí v místech, kde tehdy bývala tribuna 

revolucionářů, hořely tři zapomenuté svíčky...

V listopadovém čísle Hlasů a ohlasů Turnovska byly otištěny vzpomínky přímých aktérů 
listopadových dnů roku 1989 v Turnově. Texty v rozšířené podobě posloužily také pro kroniku města 
v oddílu nazvaném „O čem se také mluvilo v roce 2004“.

► V pondělí 22. listopadu 2004 před 14 hod. došlo v Turnově, ul. Palackého čp. 192, v budově 
pobočky peněžního ústavu Komerční banka, a.s., k ozbrojenému loupežnému přepadení pokladny č. 
3 v přízemní hale. Provedeným šetřením Policie ČR se podařila zjistit podobu pachatele uvedeného 

loupežného přepadení. Jednalo se o muže bílé pleti ve věku kolem 25 let, štíhlé, asi 175 cm vysoké postavy, 

mluvícího čistě česky, na hlavě měl tmavou kšiltovou čepici černé barvy s červeným lemováním na kšiltu. Na 

sobě měl bundu a kalhoty tmavé barvy, na kterých byly velké bílé kapsy nad koleny, přes rameno měl pevně 

tvarovanou tašku obdélníkového tvaru a s popruhem velikosti zhruba 30 x 20 x 10 cm. Hlaveň zbraně byla 

stříbrné barvy. Policie ČR žádala občany, kteří se v inkriminované době pohybovali v okolí budovy banky, 

případně v přízemních prostorách a mohli by k případu poskytnout jakékoliv informace, aby se obrátili na 

Policii ČR. (Pachatel byl nakonec dopaden na jaře roku 2005, jednalo se o muže, který krátce před činem žil  

nějakou dobu v našem městě.)

► Na přelomu listopadu a prosince 2004 prozatím skončily práce na turnovském nádraží, které tuto 
vstupní bránu do města posunuly zase o kousek dopředu. Zhruba na pět milionů korun přišla České 

dráhy, resp. Správu dopravní cesty Liberec, pokládka asi 1 400 metrů čtverečních zámkové dlažby hlavního 

perónu, odvedení dešťové vody a také bezbariérový vstup do hlavní odbavovací haly ve směru od kolejiště. 

Nově vozíčkářům slouží také mobilní zvedací plošina, kterou je stanice již pár týdnů vybavena. 

V minulosti byla opravena fasáda výpravní budovy, v kolejišti vznikla nová nástupiště a vedení stanice 

usiluje o instalaci informačního systému u jednotlivých nástupišť, resp. o jejich řádné zastřešení a výstavbu 

ještě jednoho nástupiště s podchodem na druhou stranu nádraží odkud by vyjížděly vlaky do Jičína a 

Českého ráje přímo bez zbytečného posunování. Podchod by mohl být až od stávajícího posledního 

nástupiště v kolejišti. 

KULTURA V     LISTOPADU 2004 * KULTURA V     LISTOPADU 2004 * KULTURA V     LISTOPADU   

► Úplně novou část historie začali psát turnovští divadelníci, když pod autorským vedením Daniely 
Weissové a za přispění amatérských herců z Jablonce a Liberce připravili k domácí premiéře 
původní muzikál. Stalo se v pátek 5. listopadu. Muzikál se jmenuje ULTIMA ANEB DOBYTÍ (ČESKÉHO) 
RÁJE. Oficiálně ho připravilo občanské sdružení Společnost bloumající veřejnosti.

Děj se odehrává v období husitských bouří, kdy se v katolickém Turnově nachází pár stoupenců učení 

Mistra Jana Husa. Mezi nimi i Husův žák Šebíř a Johanka, dcera turnovského starosty. Starosta je katolík a 

lásce své dcery ke kacíři nepřeje. Před blížícím se Žižkou hledá pomoc u vrchnosti na Hrubém Rohozci, ale 

než se něčeho domůže, je Žižka před branami města. Měšťané se snaží na poslední chvíli město opevnit a 

chránit. Příznivci Husa se naopak snaží přesvědčit Žižku, aby na město neútočil, že se vydá dobrovolně. 
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Johanka jde přesvědčovat měšťany, aby otevřeli brány. Starosta chce zabránit rebelii a nešťastnou náhodou 

zraní svou dceru Johanku. V nastalém zmatku někdo otevře bránu a jak je psáno v historických materiálech, 

Turnov újmy neobdržel, toliko klášter byl vypálen a mniši pak v sudech politých smolou a zapálených, 

kouleni ze stráně do Stebénky byli.

Libreto a režie: Weida Schjab, hudba: Roman Rath a Pavel Záhorka, choreografie: Ilona Šulcová a Růža 

Nejedlá, scénografie: Zdeněk Buchta a Jakub Grulia. Hrají a zpívají: V. Vítek, V. Liberácký, P. Kotková,  M. 

Hlůže, I. Kunetka, R. Hancvencl, M. Zitko a D. Weissová. Tančí TaPŠ ILMA I. Šulcové.

► V sobotu 6. listopadu se v divadelní galerii konala vernisáž výstavy turnovského výtvarníka Zbyňka 
Suka a jeho vnuka Aleše Suka. 

► V neděli 7. listopadu se v kině konal koncert skupiny THE BACKWARDS. Jde o vítěze celosvětové 

soutěže Beatles-revivalových skupin z r. 1998. V roce 2003 tato slovenská kapela opět uspěla mezi 44 

zúčastněnými skupinami z celého světa na Beatlefestu v USA. 

► V úterý 9. listopadu se konal další Cestovatelský klub, tentokrát na téma MEXIKO. Exotickou zemí 

provázela turnovská cestovatelka MUDr. Helena Boháčová.

► Ve středu 10. listopadu se v knihovně konala akce na oslavu časopisu TURNOVSKÝ GRANÁTEK. 
U příležitosti 30letého výročí založení literárního kroužku s dětmi a pamětníky besedovala Vlasta 

Guznarová, zakladatelka kroužku. Zároveň tu byla i vzpomínková výstavka z dokumentů a kronik 

Turnovského Granátku.

► Ve čtvrtek 11. listopadu byla v galerii muzea zahájena výstava MASKY A DÉMONI. Po sérii 

muzejních výstav a akcí přibližujících naše tradiční obřadní zvyky (Dlaskův statek) shrnula touto výstavou 

etnografka V. Jakouběová svůj dlouholetý výzkum na poli českého obřadního zvykosloví. 

► V pátek 19. listopadu se konal 7. ročník přehlídky hudby a poezie POETIKA 2004. Odpolední setkání 

příznivců poezie začalo recitační soutěží ve čtyřech věkových kategoriích pro mládež od 6 do 25 let. 

Odborná porota ocenila nejlepší recitátory, uděleny byly i ceny pořadatele. Vybraní účastníci se představili 

na večerním galakoncertu, společně s hudebními interprety, jejichž tvorba koresponduje s myšlenkou této 

přehlídky. 

Ve večerním koncertu vystoupili: písničkářka Tereza Terčová, která zazářila ve finále festivalu Zahrada, už 

zkušenější písničkářská dvojice Disneyband z Liberce (Věra Soukupová a Martin Kadlec), večerní program 

vyvrcholil koncertem skupiny Spirituál Kvintet, se kterou se v Turnově poprvé představil kapelník skupiny 

Reliéf, kytarista a zpěvák Jiří Holoubek. Ten nahradil zpěváka Karla Zicha, který v létě tragicky zahynul při 

potápění na Korsice.

Pořadatelem POETIKY 2004 je Kulturní centrum Turnov a Městská knihovna A. Marka. Recitační soutěže se 

v tomto ročníku zúčastnilo rekordních 58 dětí a mladých lidí. V kategorii nejmladších (6 –9 let) vyhrála Jana 

Kepková z Vazovce, před Josefem Pepínou Laurinem z Vlastibořic a Annou Kůdelovou z Turnova. 
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V kategorii nejpočetnější (10 - 13 let - 29 přihlášených) si do Liberce cenu pro nejlepší odvezla Lýdie 

Sedláčková, která na další místa odsunula další Liberečanku Dominiku Plíškovou a Martinu Michalovou 

z Hrádku nad Nisou. Pomyslnými bonbónky byly kategorie nejstarších. Mezi 14 – 17 letými si palmu vítězství 

do novopackého gymnázia odvezla Kristýna Kábrtová. Na dalších místech se umístili Vojtěch Kořínek z 

Turnova a Lenka Bobková z Mašova. Těm nejstarším (18 – 25 let) vévodil Ondřej Šír z Kruhu u Jilemnice, 

který na druhá místa odsunul Martinu Kotkovou z Liberce a Evu Marii Kuželovou z Jilemnice a na třetí místo 

Milana Novotného z Loktuše. Cenu poroty za nejlepší autorský text získal Karel Bílek z Radimovic, cenu 

pořadatelů za nejlepší přednes bez rozdílů kategorií a cenu účastníků soutěže (vítěze si určovali hlasováním 

všichni účastníci) získala Kristýna Kábrtová a rovněž cenu pořadatelů za nejlepší text získala Hana 

Hlubučková z Bělé. 

► Ve středu 24. listopadu pořádala v divadle Obchodní akademie a Hotelová škola v Turnově tradiční 

soutěž MISS IDEÁL. 

► Ve čtvrtek 25. listopadu připravily Zdravotně sociální služby v hale Domova důchodců Pohoda u 

nemocnice předvánoční setkání s názvem VÁNOCE SE BLÍŽÍ.

► V pátek 26. a sobotu 27. listopadu se konala přehlídka s názvem JAZZ? YES! Jazzu se v Turnově a 

okolí hraje hodně, má tady mnoho příznivců aktivních i „pouhých“ posluchačů. V rámci hlavního sobotního 

koncertu byla připravena hudební lahůdka v podobě Petera Lipy a jeho Bandu, resp. Eleny Suchánkové a 

skupiny Jocose Jazz. Zahráli i místní Funk Corporation, kteří sobotní koncert začali. Pro lehký rozjezd do 

bluesové soboty bylo připraveno páteční vystoupení zdejší kapely HB Trio, která hrála v klubu Turn-Off . 

► V neděli 28. listopadu se konal 1. adventní koncert v kostele sv. Františka na náměstí hrála kapela 

s názvem RITORNELLO. Za tajemným názvem se skrývá seskupení hudebníků kolem Michaela Pospíšila, 

kterého mnozí znají jako interpreta a propagátora díla Václava Karla Holana Rovenského. 

► Týž den v 16 hodin se uskutečnilo tradiční ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí. 

V kulturním programu vystoupil Dětský pěvecký sbor CARMINA ZUŠ Turnov pod vedením L. Grundové.

Na náměstí dorazilo podle odhadů víc než 700 lidí, zároveň se stromem se rozsvítily ulice v centru, když 

například Sobotecká se po opravě rozsvítila v celé délce, včetně borovice před speciální školou.

► Bio Ráj hrálo v listopadu mj. film FAHRENHEIT 9/11 (pátek 19. – sobota 20. listopadu). Šlo o premiéru

filmu USA  – kontroverzní snímek amerického režiséra  Michaela Moora rozebírá vazby Bushovy rodiny na 

saudský kapitál. Na jedovaté otázky, proč došlo k útokům z 11. září a proč Spojené státy bojují v Iráku, 

nachází často nezvyklé, palčivé a především subjektivní odpovědi.

V úterý 30. listopadu se konala turnovská premiéra nového českého filmu SNOWBORĎÁCI, který se brzo 

stal jedním z divácky nejúspěšnějších - Rendymu a Jáchymovi je konečně šestnáct a můžou vyrazit na svou 

první skutečnou pánskou jízdu na hory. Je to film o mladých a pro mladé…
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PROSINEC 2004 * PROSINEC 2004 * PROSINEC 2004 * 

► Splněný sen! Tak reagovali pracovníci Muzea Českého ráje v pátek 3. prosince, kdy byl slavnostně 
zprovozněn výtah do všech tří pater expozic! Hendikepovaní a starší lidé tak mají možnost navštívit třeba 

oblíbené výstavy, které jsou až v posledním patře. Na stavbu přispěl Liberecký kraj částkou 1,2 milionu Kč, 

150 tisíci přispělo Město Turnov a zbytek do celkové částky necelého 1,5 milionu doplatilo muzeum ze svých 

zdrojů, včetně veřejně vypsané sbírky.

► V sobotu 4. prosince 2004, v den 80. narozenin Bohuslava Jana Horáčka, udělovala jeho nadace 
na sychovském zámku prestižní ocenění Praemium Bohemiae. Tentokrát hlavní cenu získal chemik 

Antonín Holý, který mj. vyvinul jeden z nejúčinnějších léků na AIDS. Cena byla dotována částkou 500 tisíc 

Kč. Tradičně byli na Sychrově oceněni i nejlepší studenti. 

Po smrti zakladatele nadace získává správní rada pravidelně pouze prostředky právě jen na pořádání 

Premium Bohemiae. Dědické řízení nicméně probíhá, naděje, že se zdejší nadace dostane ke slíbeným 

financím je ale velmi, velmi malá…

► V neděli 12. prosince 2004 začaly platit nové jízdní řády autobusů a vlaků. Všeobecně pro nové 

železniční jízdní řády platí jistá nedohoda mezi jednotlivými krajskými úřady, které dnes na tvorbu jízdních 

řádů dohlížejí. U nás to nejvíce „odnesly“ spoje od Jičína (resp. Rovenska, Hrubé Skály…). Cestující, kteří 

chtěli v Turnově dál pokračovat na Prahu, jen bezmocně kroutí hlavou, proč jim navazující spoj odjel pět 

minuty před jejich příjezdem! Nejdůležitější novinky v regionální železniční dopravě na jednotlivých tratích: 

* Trať Liberec – Turnov - Jaroměř - Pardubice

Na této trati od platnosti nového jízdního řádu je množství drobných změn – některé spěšné vlaky jedou jako 

zastávkové, jiné, dříve končící v Turnově, jedou až do Liberce ad. Nově je například zaveden vlak Sp 1883 

Liberec – Pardubice hl.n., který denně zprostředkovává večerní spojení Liberecka s Pardubicemi, kde lze 

přestoupit na rychlíky do Polska a na Slovensko. Vlak jede z Liberce v 19.03 hod., příjezd do Pardubic hl. n. 

je ve 22.09 hodin.

* Trať Turnov – Jičín – Hradec Králové

Na této trati jsou od platnosti nových jízdních řádů zrušeny spěšné vlaky z Hradce Králové s příjezdy do 

Turnova v 9 hod., 14.17 hod. a v so a ne v 16.31 hod. Z Turnova do Hradce nejedou spoje v 10.57 (jezdil jen 

o víkendech), ve 13.42 hod. a v 18.15 hod. Zrušen byl také oblíbený výletní vlak do Českého ráje 

s odjezdem z Turnova v 7.50 hod. Namísto toho jede nový spoj v 8.34 hod. a v létě ještě v 9.34 hod.

* Trať Turnov – Mladá Boleslav - Praha

Na této trati došlo k nárůstu rychlíkových spojů na trase Praha Vršovice – Turnov – Tanvald. První spěšný 

vlak do Prahy jede z Turnova již ve 4.10 hod., další v 6.35 hod. a nově ještě v 8.38 hod., 12.26 hod. a 14.36 

hod. (ten jede jen ve všední dny). Jízdní doba do stanice Praha hl. n. je dvě hodiny.

V autobusové dopravě se Turnova týkají především drobné změny. V místní dopravě přibyl spoj do 

Ohrazenic, resp. k firmě Grupo Antolin v průmyslové zóně. 
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► Avizovaný kamerový systém byl spuštěn ve zkušebním provozu 10. prosince 2004, když jedna 

kamera je umístěna na Havličáku na objektu Telecomu, druhá na Pizzerii na náměstí, co je také Íčko, a třetí 

na autobusáku (budova Cryturu) a všechny mají perfektní přiblížení, a tak, bude-li chtít strážník městské 

policie, který systém obsluhuje, vidět, jakou značku piva občan stojící u kašny pije, bezpečně si to zjistí. 

Nejde ale o pivo, prevencí kriminality by nové kamery měly být! Takový kapesní zloděj si asi napříště 

rozmyslí, jestli bude do kabelek nebo kapes sahat na náměstí… Zvlášť v předvánočním období, kdy je 

centrum města plné lidí, se množství kapesních krádeží přirozeně zvyšuje a kamery mohou být jedním ze 

způsobů, jak této trestné činnosti předcházet.

Pohyb v ulicích sledují strážníci městské policie, v jejichž úřadovně ve Skálově ulici je umístěn centrální pult 

(záznam kamer se nahrává), další pracoviště je na obvodním oddělení Policie ČR. Podle Bohuslava 

Šlambory, který je velitelem turnovských městských strážníků, je Turnov zařazen do tzv. druhé etapy 

kamerového systému, což znamená, že v roce 2005 by ve městě měly začít fungovat nejméně tři další 

kamery – jedna v Nádražní ulici (umístěná někde na rohu naproti budově Drahstavu), druhá na křižovatce u 

gymnázia pod Výšinkou a třetí před nemocnicí. V roce 2005 také přibude strážníků o tři na cílový stav 16. 

Slouží v nepřetržitých trojčlenných směnách, jeden vždy obsluhuje kamerový systém a dva jsou pověřeni 

hlídkovou službou v ulicích. Náklady na městskou policii budou v roce 2005 činit zhruba 6 milionů korun, což 

je přibližně o jeden milion více než v roce předcházejícím…

► Od pondělí 13. prosince 2004 začali na turnovské záchranné službě v praxi používat systém (říká 
se mu rendez-vous), který spíš zatím funguje ve větších městech. V čem spočívá? V jednom voze jede 

lékař a řidič-záchranář, ve druhém řidič-záchranář a zdravotní sestra. Systém je tak pružnější, co do 

možnosti využití lékaře, který se může operativně přesunout k dalšímu případu a situaci na místě řeší už 

„jen“ zdravotní sestra se záchranářem. 

Od uvedeného data nastala v tomto systému pozitivní změna, když turnovští záchranáři dostali nový vůz, 

speciálně upravenou Škodu Octavii 4x4. V našem městě jezdí teprve druhý takto upravený vůz v kraji (první 

je v Liberci), celkem jich má být na území kraje rozmístěno osm. 

► Povinná vojenská služba, kterou museli projít prakticky všichni čeští mladíci, skončila 22. 
prosince 2004 po dlouhých 136 letech. Od té doby je Česká armáda ryze profesionální. S tímto faktem 

souvisí také ukončení tzv. civilní služby, tedy věci za komunismu nevídané. Mladý muž se prostě mohl 

svobodně rozhodnout absolvovat byť kratší, ale vojnu v zeleném, nebo delší (a většinou špatně placenou) 

službu civilní. Té od počátku devadesátých let do současnosti využily tisíce mladých mužů. V Turnově jste 

na ně narazili hlavně v nemocnici, ale také ve školství nebo v muzeu. Tady podle ředitelky Vladimíry 

Jakouběové bylo od roku 1994 na civilní službě celkem 26 kluků, když tři z nich se dokonce v průběhu let 

stali řádnými pracovníky muzea. Po Novém roce zde budou civilkáři samozřejmě chybět, muzeum proto u 

svého zřizovatele, kterým je Liberecký kraj, požaduje navýšení počtu pracovníků. Také na dalších místech 

se museli se situací vyrovnat podobně, kdy šlo hlavně o příjem nových pracovníků, ve školách asistentů. 

► Ve středu 15. prosince 2004 se v právě dokončené první etapě dostavby sportovní haly ve Skálově 
ulici konala malá slavnost. Stavební firma Syner dokončila v plánovaném termínu první etapu projektu - 
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zrekonstruovala stávající halu, postavila parkoviště a především přístavbu technického a administrativního 

zázemí haly, včetně napojení na inženýrské sítě. Tělovýchovná jednota a město Turnov investovaly do první 

etapy projektu 30 miliónů korun.  

Práce na původní hale zahrnovaly rekonstrukci střešního pláště, včetně doplnění tepelné izolace a odvětrání 

a vybavení haly plynovými zářiči, které slouží k jejímu vytápění. Větší část projektu zabrala přístavba zázemí 

haly. Technické zázemí zahrnuje šatny, sprchy, sociální zařízení, včetně zařízení pro imobilní osoby a 

technické místnosti jako garáž, sklad údržby, kotelny a strojovna. V administrativní části jsou situovány 

kanceláře a zasedací místnost s barem. Součástí zázemí jsou také posilovna, bufet, masérna a věž 

rozhlasu. V objektu zázemí se nachází i místnost pro odhody kladiva, koule, disku a dalších, kde se dá 

trénovat po celý rok, což není ve sportovních areálech příliš běžné.    

Sportovní halu a atletický stadion budou kromě sportovního klubu využívat i žáci okolních škol a obyvatelé 

Turnova a okolí. Tělovýchovná jednota již připravuje druhou fázi projektu, která bude zahrnovat výstavbu 

dvou squashových kurtů, další přístavbu technického zázemí, zateplení stěn staré haly, stavbu věže 

časomíry a zastřešení hlediště před atletickou dráhou. Investice do druhé etapy, podle odhadu, dosáhnou 25 

až 30 miliónů korun. 

► Na sklonku roku 2004 byly zahájeny poslední práce (v Přepeřích už fyzicky začaly) před 
spuštěním v podstatě největší investiční akce v Turnově možná všech dob – odkanalizování 
okrajových částí a okolních obcí. Investorem akce je Vodohospodářského sdružení Turnov.

Jako první akce nás čeká odkanalizování obce Přepeře. Dotace z Ministerstva zemědělství ČR (Mze) 

bude čerpána počínaje první polovinou prosince 2004. Dodavatelem stavby je na základě výběrového řízení 

místní firma Františka Zikudy za cenu 40 mil. Kč (bez DPH). Práce již začaly (16. 11. bylo předáno 

staveniště), uvedení do zkušebního provozu je plánováno na leden 2006. V Přepeřích má být realizováno 

celkem 250 přípojek na kanalizaci. Celkové náklady na odkanalizování Přepeř budou činit zhruba 50 milionů 

Kč (včetně nákladů na přípravu a zabezpečení stavby), ze státního rozpočtu (Mze) přijde 13 704 tisíc Kč 

(nenávratná dotace), dalších 13 704 tisíc Kč bude poskytnuto VHS formou bezúročné půjčky a zbytek bude 

hrazen z vlastních prostředků VHS.

Odkanalizování Mašova a Pelešan. Za dodavatele stavby byla za cenu 77 mil. Kč (bez DPH) vybrána 

firma Stavokomplet Brandýs nad Labem, začátek prací bude po přidělení státní podpory, tj. v lednu 2005, 

uvedení do zkušebního provozu je plánováno na polovinu roku 2006, resp. kvůli odvolání jedné z firem, 

zúčastněné v soutěži, to bude možná déle. V Mašově a Pelešanech má být realizováno celkem 350 přípojek 

na kanalizaci. Celkové náklady na odkanalizování Mašova a Pelešan budou činit zhruba 85 milionů Kč 

(včetně nákladů na přípravu a zabezpečení stavby), ze státního rozpočtu (Mze) by mělo přijít 29 milionů 

(nenávratná dotace), dalších 29 milionů bude poskytnuto VHS formou bezúročné půjčky a zbytek bude 

hrazen z vlastních prostředků VHS a Města Turnova (v návrhu městského rozpočtu na rok 2005 je částka ve 

výši 11 mil. Kč).

Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic. Plánovaný začátek realizace je v závislosti na 

přidělení státní dotace a dohodě s investorem přeložky silnice I/10, čili konec roku 2005 nebo začátek roku 

2006. Na Malém a Hrubém Rohozci a v Daliměřicích má být nově napojeno na vybudovanou kanalizaci 2 

500 obyvatel! Celkové náklady na odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic budou činit zhruba 
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140 milionů Kč (dle odhadu projektanta), ze státního rozpočtu (Mze) přijde zhruba 80% z nákladů stavební a 

technologické části stavby, zbytek bude opět z prostředků VHS a Města Turnov, podílet na financování by se 

měl také Liberecký kraj.

► V roce 2004 bylo celkem slavnostně přivítáno 77 dětí, nových občánků Turnova. Vítání probíhá 

tradičně pod patronací Odboru školství a kultury MěÚ ve spolupráci s dalšími organizacemi (Spolek rodáků, 

o. s. Náruč) a ve sledovaném roce se v galerii Muzea Českého ráje uskutečnilo 31. ledna, 26. června a 6. 

listopadu. 

► V průběhu roku 2004 byla v médiích opakovaně diskutována otázka porodnosti v České republice. 
S radostí lze konstatovat, že počet porodů v turnovské porodnici stoupl o více než 20 % oproti letům 

předcházejícím. Přestože porodnost je podle MUDr. Aleše Mikla, primáře oddělení, asi poloviční, než byla 

v letech sedmdesátých, je to zjištění velice potěšitelné. Navíc je turnovská porodnice vyhledávána nejen 

rodičkami ze spádové oblasti Turnovska, Semil a Lomnice, ale, což je zvláště milé, naši porodnici si oblíbily 

ženy z Liberce, Jablonce n. N. a Mladé Boleslavi. Z celkového počtu porodů je 15 % porodů z Liberce, 15 % 

porodů z Jablonce n. N. a 10 % porodů z Mladé Boleslavi.

A jaká jsou skutečná čísla narozených dětí? Bylo jich celkem 432, z toho bylo 8 dvojčátek, 218 chlapců a 

214 dívek.

► Dopravní statistika roku 2004: každých šest hodin na území okresu Semily jedna dopravní 
nehoda! V roce 2004 došlo na silnicích okresu Semily celkem k 1 430 dopravním nehodám, což je o 4,2 % 

více než v roce 2003. Jde o nejvyšší počet nehod za poslední čtyři roky a třetí nejvyšší počet v historii 

okresu vůbec. K největšímu počtu dopravních nehod (1 517) došlo v roce 1999 a k nejnižšímu počtu (438) v 

roce 1967. Smrtelných zranění bylo zaznamenáno celkem pět, zatímco v roce předchozím devět. Celkové 

hmotné škody byly na místě odhadnuty na 59,538 miliónů korun, což je pokles o 3,9 %. Jde o druhou 

nejvyšší celkovou škodu, když úplně nejvyšší byla v roce předchozím (2003), a to 61,935 miliónů korun. 

Nejvíce dopravních nehod (55,2 %) bylo zaviněno nesprávným způsobem jízdy (nedodržení bezpečné 

vzdálenosti, nepozornost, nesprávné otáčení a couvání aj.) Na druhém místě je nepřiměřená rychlost jízdy 

(21,5 %). Vliv alkoholu byl zjištěn u 82 viníků dopravních nehod, což je oproti roku 2003 pokles o 34,4 % a 

jde o nejnižší počet za posledních pět let. Z hlediska denního se nejvíce nehod (272, tj. 19,0 %) stalo v 

pátek a nejméně (169, tj. 11 ,8%) v neděli. Z hlediska časového došlo k největšímu počtu nehod (120, tj. 8,4 

%) mezi 14. a 15. hodinou odpoledne a k nejmenšímu počtu (8, tj. 0,6 %) mezi 2. a 3. hodinou v noci. 

Zdroj: mjr. Milan Čermák, vedoucí DI Policie ČR Semily

► V roce 2004 si své ano řeklo v Turnově celkem 196 snoubeneckých párů (z toho bylo osm 
církevních svateb). Na Hrubém Rohozci vstoupilo do svazku manželského 76 párů, na Valdštejně 67, 
zbytek obřadů se konal na radnici. 

► Tradičně poslední sportovní akcí roku je SILVESTROVSKÝ BĚH SÍDLIŠTĚM. V 2004 to byl již 31. 

ročník, když se na okruhu v délce 5 500 metrů závodí nepřetržitě od r. 1974. Tentokrát se běželo za 
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nepříjemného, deštivého počasí, na startu opět nechyběli kvalitní běžci z turnovského extraligového AC i 

další borci z okolí. Startovní pole hlavního závodu čítalo 42 běžců. V závěrečném finiši měl nejvíce sil Jakub 

Oma - dvojnásobný medailista z Mistrovství světa radiových orientačních běžců 2004. Dosáhl času 18:22,3 

min., na druhém místě doběhl Aleš Drahoňovský a třetí skončil Jaromír Dědeček. V závodě žen zvítězila 

Eva Truksová z Liazu Jablonec  v čase 22:19,0 min.

KULTURA V     PROSINCI 2004 * KULTURA V     PROSINCI 2004 * KULTURA V     PROSINCI 2004 *  

► V pátek 3. prosince od 15 hodin se v muzeu uskutečnila vernisáž výstavy s názvem VÝSLEDKY 
ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V POJIZEŘÍ A PODJEŠTĚDÍ. Výstava byla zhodnocením dosavadních 

archeologických výzkumů v jedné z historicky nejzajímavějších lokalit regionu. Na výstavě nechyběly ani 

archeologické nálezy z Turnova. Zároveň s vernisáží proběhlo slavnostní zahájení provozu výtahu pro 

občany se sníženou schopností pohybu a orientace a následoval ještě koncert CIMBÁLOVÉ MUZIKY 
HORA Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM. Muzeum Českého ráje spolu se Spolkem přátel MČR Turnov 

tímto předvánočním koncertem cimbálové muziky děkovaly za přízeň, kterou projevují návštěvníci a firmy 

muzeu a jeho aktivitám.

► V sobotu 4. prosince od 14 hodin se v muzeu uskutečnilo ODPOLEDNE S BARBORKOU. 
V předvánočním odpoledni vystoupil dětský soubor Špalíček z Lomnice nad Popelkou, následovalo vánoční 

zpívání a povídání Evy Kordové a Aleše Resslera a potom navštívily muzeum Barborky a obdarovaly děti 

perníčky a jablíčky.

Ten den od 20 hodin se v divadle konala světová premiéra alternativního divadla ČMUKAŘI – hra 

TAJEMSTVÍ POHÁDKOVÝCH KNÍŽEK. Ve dvou pohádkách - Jak se čarodějnice ... a Jak se víla... se 

představili Jiří Polehňa a Jaroslav Motýlek Ipser.

►  V neděli 5. prosince se v kostele sv. Matěje na Hruštici konal 2. adventní koncert. Na něm se 

představil ŽESŤOVÝ KVINTET Ústřední hudby Armády ČR. V obsazení dvě trubky, tuba, trombon a lesní 

roh sklidili pánové velký úspěch. 

► Ve čtvrtek 9. prosince se uskutečnil v divadle koncert s názvem VÁNOCE S NEZMARY. 
„Folkoví“ Nezmaři z Českých Budějovic jezdí do Turnova rádi a poměrně často. A protože vědí, že zdejší 

publikum je jim přátelsky nakloněno, připravili u nás i křest svého nového CD s názvem „... než tóny 

doznějí“. 

► O druhém prosincovém víkendu (pátek 10. prosince - neděle 12. prosince 2004) se na náměstí už po 
šesté konaly vánoční trhy. Tentokrát byly ve znamení jedné velké novinky, a to ve změně místa konání, 

když byly na druhé straně náměstí u kašny. Jedinou nevýhodou bylo, že krásně osvětlený strom je na 

opačné straně, jinak ale nové místo nabídlo dvojnásobný počet prodejců tradičního zboží a kryté pódium pro 

účinkující. Tady se vystřídaly místní pěvecké sbory a konala se další zajímavá vystoupení, například Divadlo 
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Kvelb z Českých Budějovic připravilo pro předvánoční večer etudy o andělech, kteří na chůdách chodili 

večerní tržnicí… 

Program: 

Pátek 10. prosince

* 10.00 - Slavnostní zahájení vánočních trhů * 10.15 - Pěvecký sbor ZŠ Mašov * 10.45 - Pěvecký sbor 

Speciální školy * 11.15 - Pěvecký sbor ZŠ ul. 28. října * 11.45 - Pěvecký sbor ZŠ ul. Žižkova * 13.00, 13.30, 

14.30, 15.30 - Vánoční program žáků ZUŠ * 14.00, 15.00 - Adventní vystoupení Junáků * 16.00 - Steckerovy 

koledy a vánoční písně - Pěvecký sbor Antonín Dvořák Turnov

Sobota 11. prosince

* 11.00 - Pěvecký sbor Corazón * 14.30 - Divadlo Kvelb České Budějovice - Kavkazské pohádky * 16.00 - 

Divadlo Kvelb České Budějovice – Andělé - vánoční scénka zakončená průvodem andělů po náměstí při 

adventním osvětlení

Neděle 12. prosince

* 9.30 10.30, 11.30 - Vystoupení loutkářského souboru Na Židli - pohádka Jak pejsek s kočičkou slavili 

Vánoce * 10.00, 11.00,13.00 - Vánoční program studentů Státní konzervatoře Teplice * 13.30 Vánoční 

matiné sboru Musica Fortuna * 14.00 - Vánoční rozjímání - na motivy Noci pastýřů a vánoční poezie, recituje 

Petr Pešek * 14.30 - Trubači Českého ráje

► V sobotu 11. prosince se na Valdštejně uskutečnilo VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ - vánoční koncert dívčího 
sboru skautského oddílu Štika Turnov.

► V neděli 12. prosince se konal již 3. adventní koncert. Konal se v netypických prostorách smuteční 
síně! Vystoupilo tu TRIO SÍRIUS.
Prostor smuteční síně byl nově pojat bez smutečních atributů a návštěvníci mohli využít vskutku jedinečné 

akustiky. 

► V pondělí 13. prosince se v divadle konal křest CD - RENDEZ-VOUS S MAGDOU BROŽKOVOU. Po 

roce koncertování Magdy se čtveřicí libereckých muzikantů vyšlo album původních písní kapely Rendez-

vous, na kterých se autorsky podíleli její členové. Nejvíce textů napsala Magda a většinu písní také 

nazpívala. CD obsahuje i píseň Jedna z vin, se kterou Magda vloni vyhrála autorskou portu. Hosty 

turnovského křtu byla pražská kapela Bůhví s Ondřejem Brzobohatým, známým z uvádění prvního ročníku 

soutěže Česko hledá SuperStar..

► Ve středu 15. prosince se v divadle uskutečnil VÁNOČNÍ KONCERT žáků Základní umělecké školy 
v Turnově. 

► Ve čtvrtek 16. prosince se v městském divadle konal tradiční VÁNOČNÍ KONCERT Pěveckého sboru 
MUSICA FORTUNA.
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► V sobotu 18. prosince odpoledne pořádalo Město Turnov ADVENTNÍ KONCERT pro důchodce, kteří měli 

vstup bezplatný. Účinkoval PS Antonín Dvořák. Večer se potom konal tradiční VÁNOČNÍ KONCERT 
Pěveckého sboru Antonín Dvořák. 

► V neděli 19. prosince se konal 4. adventní koncert - VARHANY A ZPĚV. V kostele sv. Mikuláše vystoupil 

operní pěvec Jakub Pustina (baryton) s repertoárem z písní G. F. Händela, F. Schuberta, A. Dvořáka, W. A. 

Mozarta, R. Wagnera, B. Smetany J. S. Bacha a dalších velikánů. 

► … ten den večer se v Bio Ráj konal PROFILOVÝ VEČER  aneb SLUNÍČKA Z ILMY - každoroční velká 

show Taneční a pohybové školy ILMA Turnov Mgr. Ilony Šulcové. 

► V pondělí 20. prosince se uskutečnil vánoční koncert KCT s.r.o. Vystoupili MELODY MAKERS s 
Ondřejem Havelkou.

* Světýlko z Betléma, které již tradičně rozvážejí skauti po celé Evropě, přijelo do Turnova ve středu 
22. prosince. Vánoční zpívání s Betlémským světlem bylo na náměstí Českého ráje od 17 hodin. 

► V neděli 26. prosince se na Valdštejně, v kapli sv. Jana Nepomuckého, konal VÁNOČNÍ KONCERT PS 
MUSICA FORTUNA. První vánoční zpívání sboru se uskutečnilo ještě před opravou kostela před více než 

deseti lety a tato krásná tradice Svatoštěpánského zpívání trvá dodnes.

► Bio Ráj hrálo v prosinci mj. premiéru nového českého filmu DUŠE JAKO KAVIÁR (Úterý 7. – čtvrtek 9. 

prosince).  Jde o hvězdně obsazenou českou komedii plnou peripetií, nadsázky a humoru o životních 

kotrmelcích tří sourozenců, kteří tápou v nekonečné změti milostných omylů, nadějí a zklamání. Hrají: T. 

Wilhelmová, V. Cibulková, K. Kaiserová, O. Vetchý, J. Budař, S. Rašilov a další. 

Od čtvrtka 16. do soboty 18. prosince kino v premiéře hrálo americký film ÚŽASŇÁKOVI.

Úžasňákovi jsou rodinka superhrdinů, která je díky sledu nešťastných omylů nucena žít poklidný život na 

předměstí. Když je však „hlava rodiny“, pan Úžasňák, povolán zpět do akce, nezbývá jeho rodině nic jiného 

než nahodit nové kostýmy a vydat se na záchranu světa…

► SILVESTR 2004 - již tradiční oslavy Silvestra pod pořadatelskou taktovkou firem Ohňostroje Pohl a 

BMM art propuknou v silvestrovský podvečer opět na náměstí Českého ráje. Během večera proběhne 

diskotéka, tradiční soutěž ve zpěvu a další zajímavosti. Samozřejmě nechyběl půlnoční ohňostroj a 

nejrůznější občerstvení. 
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II.
ZASTUPITELÉ A RADNÍ MĚSTA,

KOMPETENCE 
A DALŠÍ ORGÁNY,

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY
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► V roce 2004 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)
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Kompetence starosty a obou místostarostů 
V novém volebním období (2002 – 2006) mají starosta a oba místostarostové rozděleny kompetence 
odpovědnosti následovně:

► 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 – k 31. 12. 2002 zrušeny okresy a od ledna 2003 zřízeny obce tzv. III. stupně včetně Turnova -, 
došlo na MěÚ Turnov k podstatným změnám v rozmístění odborů a jejich kompetencí (stav trval po 
celý rok 2004). 
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. 

► Odbor finanční (kanceláře 202 -209 a 311), tel. 481 366 203, vedoucí odboru: Drahomíra Staňková. 

► Odbor rozvoje města (kanceláře 210-213, 402), tel. 481 366 211, vedoucí odboru: Ing. Pavel Kanclíř. 

► Stavební úřad (kanceláře 302-308), tel. 481 366 308, vedoucí odboru: Ing. Eva Zakouřilová. 

► Odbor správy majetku (kanceláře 313-318), tel. 481 366 325, vedoucí odboru: Ludmila Těhníková. 

► Odbor kontroly (kancelář 328), tel. 481 366 103, vedoucí odboru: Eva Dudová. 

Náměstí Českého ráje 26. Zde sídlí:
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► Odbor cestovního ruchu, tel. 481 366 255, 481 366 256 (fax), vedoucí odboru: Mgr. Aleš Hozdecký. 

Součástí odboru je Městské informační středisko.

Skálova ul. 68. Zde sídlí:
► Městská policie, tel. 481 366 600, vedoucí strážník: Bohuslav Šlambora, odpovědná osoba – zastupitel 

Ivan Boháč.

► Odbor přestupkového řízení, tel. 481 366 500, vedoucí odboru: Pavel Dědeček. 

Skálova čp. 72. Zde sídlí:
►Obecní živnostenský úřad (kanceláře 101-104), tel. 481 366 701, vedoucí odboru: Hana Lustigová.

► Odbor školství, kultury a sportu (205-207), tel. 481 366 757, vedoucí odboru: René Brož.

Skálova 84 (naproti muzeu). Zde sídlí:
► Odbor správní (kanceláře 102-118), tel. 481 366 823, vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka.

► Odbor sociálních věcí (kanceláře 202-206, 225, 226), tel. 481 366 854, vedoucí odboru: Mgr. Hana 

Kocourová.

► Odbor dopravní (kanceláře 218-223), tel. 481 366 871, vedoucí odboru: Ing. Zdeněk Borovička (do 

konce roku 2004). 

Nový zákon o územním uspořádání státu aneb vznikne 
okres Turnov?

Po celý rok 2004 se čekalo rozhodnutí o novém zákonu o územním uspořádání státu. Důsledky 
návrhu by pro Turnov byly tragické. 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 uspořádání do jedné oblasti spojuje 

současné kraje Liberec a Ústí nad Labem! (???)

Pokud by se výše uvedený záměr skutečně podařilo prosadit, 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 
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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. 

Tolik tedy shrnutí. Po celý rok probíhala vzrušená jednání, která byla ovlivněna zejména problémy na straně 

vlády, kdy rezignoval premiér Špidla (ČSSD) a v létě vznikla vláda nová pod vedením nového předsedy 

ČSSD Stanislava Grosse. Celý legislativní proces se de fakto zastavil! Ještě před koncem roku úspěch 

slavili krajští hejtmané, a tak se zdá, že vzniku oblastí je odzvoněno. Po celý rok také intenzivně jednal 

starosta Turnova Ing. Hejduk s ministerskými a vládními úředníky a poslanci a také s představiteli města 

Uherský Brod (je postiženo podobně jako Turnov), aby vláda schválila alespoň vznik dvou nových okresů, 

tedy Turnova a Uherského Brodu, kde by dopady nového zákona byly nejkřiklavější!

Bohužel se do konce roku 2004 v tomto smyslu nestalo nic!
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III.
MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV

KOMISE A VÝBORY RADY MĚSTA
A ČINNOST ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

V     ROCE 2004  

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 2004 ve čtyřech budovách v     nejbližším okolí náměstí:  

* ul. Antonína Dvořáka čp. 335 – radnice

* nám. Českého ráje čp. 26 – informační středisko

* ul. Skálova čp. 68 – městská policie

* ul. Skálova čp. 72 – vedle muzea, v budově ještě úřad práce a VZP
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Komise a výbory města

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.
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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.)
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► 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
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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

► ZVLÁŠTNÍ ORGÁNY OBCE
Bezpečnostní rada města 
Ing. Milan Hejduk - předseda, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Miroslav Šmiraus, 

Václav Jágr, pplk. Milan Franko, Arnošt Černý, Ivan Boháč

Komise povodňová města s rozšířenou působností 
Ing. Milan Hejduk - předseda, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Ing. Jiří Houžvička, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. 

Zdeněk Borovička, Zdeněk Hovorka, Ing. Eva Zakouřilová, Ing. Miloslava Šípošová, Bc. Zdena Flugrová, 

Václav Jágr, pplk. Vladimír Studnička

Komise povodňová města 
Ing. Milan Hejduk - předseda, Ing. Zdeněk Fišer - tajemník, Richard Mochal, Ing. Hana Malá, Václav Svatoš, 

Arnošt Černý, Libor Preisler, Ivan Boháč, Václav Svatoš ml., Ing. Tomáš Tomsa, Bohuslav Šlambora

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.
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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 (do konce roku 2004)

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
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Činnost odborů MěÚ Turnov v roce 2004

ODBOR ROZVOJE MĚSTA (ORM)
Vedoucí odboru: Ing. Pavel Kanclíř

Přehled činnosti za rok 2004:

► Zajišťování mimorozpočtových zdrojů, pomoc ostatním odborům a organizacím, projekty,

dotační a grantová činnost.

► Realizace rekonstrukce Sobotecké ulice. Ta proběhla velice úspěšně a dokončení stavby bylo zkráceno 

oproti smlouvě o dva měsíce. Přitom realizace této stavby probíhala současně s realizací kruhové křižovatky 

u “Baťovny” a rekonstrukcí mostku přes Stebénku. To vyžadovalo daleko větší úsilí při koordinaci než se 

původně předpokládalo. Dalším pozitivním rysem bylo, že nedošlo v průběhu stavby k navýšení 

rozpočtových nákladů. Dokonce byla zajištěna sleva dodavatele ve výši 200 tisíc Kč. Investiční připravenost 

této akce umožnila jednání s KÚ LBC a s Krajskou správou silnic Libereckého kraje o finanční spoluúčasti 

na vlastní realizaci. Výsledkem toho bylo, že z kraje přišlo do Turnova celkem 12 594 000 Kč.

► Realizace inženýrských sítí v bytových zónách. Přes veškeré potíže, které se vyskytly při přípravě této 

akce (hlavně s VČE), byly v průběhu roku 2004 dokončeny všechny inženýrské sítě a tak byl splněn slib 

daný všem novým vlastníkům pozemků. Kanalizace a vodovod byly předány k užívání 29. 9. 2004 a 

kolaudace proběhla 20. 10. 2004. STL plynovod byl předán 24. 9. 2004 a zkolaudován 25. 11. 2004. 

Komunikace a veřejné osvětlení bylo předáno 18. 11. 2004 a kolaudace proběhne až po dokončení 

konečných povrchů komunikace. Rovněž na této stavbě se nám podařilo zajistit slevu dodavatele ve výši 

200 000 Kč. 

► Zajištění stavebního povolení na kruhovou křižovatku Sobotecká – Palacha. Bylo vydané 15. 7. 2004, 

nabylo právní moci 24. 8. 2004).

► Evidence a uplatňování záručních lhůt na akcích ORM, odstraňování závad na akcích ORM včetně 

reklamací.

► V roce 2004 ORM zajišťoval další významné úkoly: dokončení a schválení Strategického plánu města, 

rekonstrukce Nádražní ulice (projektová příprava 3. etap), sportovně-rekreační areál Sobotecká, chodník do 

Dolánek, chodník do Mašova, úprava Střelnice, spisovna MěÚ, klasicistní objekt na Valdštejně, generel 

cyklotras, jižní sjezd, metodická, koordinační a vyhodnocovací činnost na úseku dotací “Obnova venkova”, 

regulační plány č. 2 a 3, dopravní model pro RP č. 3, protipovodňový model  pro RP č. cyklotrasa Jizera, 

Fokus Turnov, Chodník u podchodu pro pěší na silnici I/10.

► ORM dále poskytuje občanům, projektantům, investorům informace o ÚP města, o možnostech výstavby 

v Turnově, o možnostech výstavby v bytových zónách atd. Tato činnost je na pohled jednoduchá, ale zabere 

spoustu pracovního času. Rovněž zastupování města při územních a stavebních řízeních a vydávání 

stanovisek za město k těmto řízením stojí hodně času.

► Pro vystavení dokumentů o akcích ORM rovněž slouží výstavní panely na chodbě před kancelářemi 

odboru. O důležitých akcích informujeme ve vývěskách města.

► Spolupráce s obcemi – v  prvé řadě odbor zajišťuje pro obce územně plánovací dokumentaci. ORM na 

základě příslušného ustanovení Stavebního zákona a uzavřel dohody o pořízení ÚPD pro obec Radimovice, 
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Jenišovice a Malou Skálu. ORM převzal funkci hlavního koordinátora projektu cyklotrasa Jizera v úseku 

Příšovice – Železný Brod. Spolupracuje se všemi obcemi v tomto úseku, svolává koordinační porady, dohodl 

zpracování vyhledávací studie, na které se budou finančně podílet všechny obce.

► Odbor ORM měl v rozpočtu města na rok 2004 celkem 31 finančních položek. Je pravdou, že v průběhu 

roku došlo k některým rozpočtovým změnám, jednalo se však o přesun položek nebo k ponížení některých 

položek. V konečné bilanci za rok 2004 nebyla překročená žádná schválená výdajová položka. Velmi 

pozitivní byla bilance prodeje pozemků v bytových zónách, kdy schválená příjmová položka ve výši 

8 500 000 Kč, byla překročená o 1 435 400 Kč. 

ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU (OCR)
Vedoucí odboru: Mgr. Aleš Hozdecký

Přehled činnosti za rok 2004:

► Kompletní aktualizace a přeznačení cyklotras ve městě a katastru  ve spolupráci s ORM (v kontextu 

přípravy generelu cyklodopravy v Turnově)

► Realizace nové cyklotrasy č.4172 Turnov – Rovensko p.T. – Lomnice n.P. (ve spolupráci s Lomnicí a 

Rovenskem)

► Organizace propagačních akcí ve spolupráci s CzechTourism pro CK, novináře a průvodce – 6 akcí

► Tradiční aktivity v letní sezóně – zajišťování akce Kámen a šperk, prohlídky turnovských kostelů

► Organizace dnů Evropského dědictví vč. získání dotace

► Ocenění činnosti OCR v národních soutěžích:

- Tourpropag Písek – diplom finalisty, 2.místo produkt Za pověstmi Českého ráje

- Výroční ceny COT Media – 1.místo – nejlepší cizojazyčný propagační materiál

► Granty:

- Phare CBC – Propagace letních turist.autobusů a pohádkového putování – 346.933 z Phare (vč. vratky 

DPH), podíly MR ČR 150 tis., SČR 20 tis.

- Phare CBC – pohádkové putování  Českým rájem – grant 9.941 Euro (probíhá vyúčtování)

- Liberecký kraj – Dny Evropského dědictví – grant 14 tisíc

- Žádosti o grant – potvrzené a připravené k podpisu smlouvy  Phare CBC – Za pověstmi Českého ráje – 

grant 12.472 Euro; Propagace turistických autobusů a motivační slevový systém – 7.150 Euro

► Aktivní spolupráce se  Sdružením Český ráj

- Společné vydání nového image materiálu Český ráj

- Koncepční aktivity regionálního významu (podpora vzniku DM, propagace regionu atd.)

- Reedice katalogu Český ráj

- Příprava a realizace Nabídkového katalogu Český ráj (katalog produktů) vč. spolupráce při získání 

dotace MMR pro SČR

► Nové propagační materiály – realizace

- Lidová architektura – leták, brožura

- Plakát – Skalní města ČR

- Plakát – kreslená panoramatická mapa

- Realizace filmu Turnov – srdce Českého ráje (ČJ, AJ, NJ mutace)
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► Reedice stávajících propag. materiálů – Skalní města, Hrady a zámky, Kámen a šperk

► Zajištění dotované prezentace (CzechTourism)  na zahraničních veletrzích 2004-2005 (celkem 5 akcí) 

společně s DUV Granát

► Příprava a realizace nové expozice turistického regionu Český ráj na českých veletrzích (Brno, Praha) 

vč.zajištění financování z krajských úřadů, podíl Turnova pouze 40 tisíc na obě akce.

► Zlepšení pracovních výkonů pracovnic MIS – zlepšení přístupu k návštěvníkům (viz. písemná hodnocení 

pracovníků)

► Celkové příjmy z prodeje MIS za rok 2004 byly 332.448,50 Kč (rok 2003 - 278.948,80 Kč), další příjmy: 

90.000 Kč služby; postupné zvyšování příjmů jde na vrub rozšiřování sortimentu zboží v MIS

STAVEBNÍ ÚŘAD TURNOV
Vedoucí: Ing. Eva Zakouřilová

Přehled činnosti za rok 2004:

► Městský úřad Turnov, stavební úřad vykonává v přenesené působnosti funkci obecného stavebního 

úřadu a speciálního silničního stavebního úřadu pro 28 obcí na Semilsku, Jablonecku a Liberecku (Čtveřín, 

Frýdštejn, Holenice, Hrubá  Skála,  Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Malá 

Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice,   Paceřice, Přepeře, Radostná pod 

Kozákovem,  Rakousy, Rovensko pod Troskami, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Vyskeř, Žďárek, 

Žernov). 

► V  obvodu města Turnov jako obce s rozšířenou působností působí ještě stavební úřad v Příšovicích 

(spravuje obce Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany a Vlastibořice)  a na Všeni 

a obec Radimovice spadá pod stavební úřad v Hodkovicích n. M. V těchto obcích vykonáváme pouze funkci 

speciálního stavebního úřadu silničního pro silnice II. a III. třídy  a mimo obec Příšovice a Všeň i pro místní 

komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace.

► Na stavební úřad bylo v roce  2004 učiněno 2276 podání, z toho bylo např. 158 žádostí o vydání 

územního rozhodnutí, 457 žádostí o  stavebních povolení, 493 ohlášení, 496 žádostí o kolaudační řízení, 

209 žádostí o prodloužení termínu k dokončení stavby, bylo vydáno 121 rozhodnutí o přidělení čísla 

popisného atd. Pro srovnání v roce 2003 bylo učiněno 2157 podání, kterým byla přidělena čísla jednací, a 

jedná se tedy o nárůst  5,6 %. 

► V roce 2004 bylo vydáno pro novou bytovou výstavbu 75 stavebních povolení se vznikem 76 bytů 

v celkové orientační hodnotě nákladů 182 mil.Kč. Dále bylo vydáno 24 povolení změn stávajících staveb pro 

bydlení ( tj.nástavby, přístavby a stavební úpravy), kde vznikne 31 bytů v hodnotě 40 milionů Kč. Na 

rekonstrukci stávajících bytových objektů (bytové domy, rodinné domy) bylo vydáno 45 stavebních povolení 

v hodnotě 30 milionů Kč. Zkolaudováno bylo  56 bytů v rodinných domech, 32 v bytových domech , 36 

v penzionech a 18 v nástavbách.

► Pro nebytovou výstavbu ( např.výrobní objekty, objekty služeb) v roce 2004 bylo vydáno 193 stavebních 

povolení s orientační hodnotou staveb 245 milionů Kč.  

►  Celkem za rok 2004 bylo stavebním úřadem v Turnově vydáno 383 stavebních povolení na stavby 

v orientační hodnotě 714 mil Kč.
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► Z výrobních objektů byly uvedeny do provozu např.  středisko údržby Krajské správy silnic a přístavba – 

rozšíření závodu Grupo Antolin v Průmyslové ulici a dílna a sklad pneumatik Janeček Výšinka. Dále byla 

zkolaudována městská spisovna, osm řadových domků v ulici Terronské, rekonstrukce této ulice, 

rekonstrukce Sobotecké ulice, rekonstrukce a přístavba sportovní haly a atletického stadionu I. etapa, 

rekonstrukce Sokolovny, rekonstrukce haly a parkoviště firmy Trevos. Stavební povolení bylo vydáno na 

stavbu velkoprodejny LIDL , rekonstrukci Letního kina, stavební úpravy Nádražní ulice.

► V sousedních obcích bylo vydáno stavební povolení na Školicí a rekreační středisko v Troskovicích, 

sportovní areál u školy v Jenišovicích, stavební úpravy zámku Sychrov – oranžerie, tiskárnu Polygraf 

v Modřišicích, na stavbu výrobní haly firmy Europena v Sekerkových Loučkách. Zkolaudováno bylo rozšíření 

čerpací stanice pohonných hmot v Paceřicích, šatny a občerstvení na koupališti na Frýdštejně, rozšíření 

benzínky na Malé Skále a bourací kladivo v lomu Bezděčín, přístavba tělocvičny v Rovensku pod Troskami, 

hala firmy Glassko v Bělé, hala firmy Mencl v Ohrazenicích, mostek přes Libuňku.

► Ze speciálních staveb byla upravena křižovatka Sobotecká – Hluboká - Palackého na kruhovou, byla 

zahájena rekonstrukce silnice I/10 Turnov - Harrachov a bylo vydáno stavební povolení na okružní 

křižovatku v Sobotecká – Jana Palacha.

► Z vodních děl byla zkolaudována rekonstrukce ČOV Turnov I. a II. Etapa. 

► Za vydaná rozhodnutí bylo v roce 2004 vybráno na správních poplatcích 473 029 tis Kč. Správní poplatek 

za vydání územního rozhodnutí je 1.000 Kč, za vydání stavebního povolení 200 - 3000 Kč podle druhu 

stavby, ohlášení je bez poplatku. Pokuty byly v roce 2004 uděleny v celkové výši 105 200 Kč.

► Stavební úřad v Turnově má zavedeny pravidelné konzultační hodiny městského architekta Ing. arch. 

Borise Šonského.

FINANČNÍ ODBOR
Vedoucí odboru: Bc. Drahomíra Staňková

Přehled činnosti za rok 2004:

► I. rozpočet - rozbor hospodaření za rok 2003, schválen rozpočet na rok 2004, v průběhu roku 4 

rozpočtové změny schválené zastupitelstvem města, sestaven rozpočet sociálního fondu, projednány 

návrhy rozpočtu na rok 2005, schválen závěrečný účet města za rok 2003, v průběhu roku rozbory 

hospodaření za rok 2004 ad.

► II. účetnictví - uzávěrka za prosinec 2003 a roční uzávěrka, vyúčtování účelových prostředků za rok 2003, 

měsíční uzávěrky za leden až listopad 2004, zpracování veškerých účetních dokladů, zpracování značného 

množství zařazovacích protokolů k nedokončených investicím a vyhledání faktur ve spisovně k těmto 

nedokončeným investicím pro OSM a ORM, zatřídění nových rozpočtových příjmů pro rok 2004 dle druhů a 

dle správce, přeplatky sociálních dávek a jejich vratky do státního rozpočtu ad.

► III. místní poplatky, správní poplatky za výherní hrací přístroje -  správa místních poplatků ze psů, z 

ubytovací kapacity, za rekreační a lázeňský pobyt, ze vstupného a za umístění výherního hracího přístroje 

ad.

► IV. mzdy, personalistika - zpracování mezd, výpočet limitů hrubých mezd, limitů pracovních úvazků pro 

městský úřad, městskou policii, zastupitele města, příspěvkovou organizaci  Hrad Valdštejn. Pouze výpočet 
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limitů pro Městskou knihovnu Antonína Marka, Dětské centrum Turnov, Zdravotně sociální služby Turnov, , 

platební výměry, dohody, metodická pomoc příspěvkovým organizacím ad.

► V. daně - zpracování a podání daně z příjmu za rok 2003 za Město Turnov, metodická pomoc 

příspěvkovým organizacím a okolním obcím u daně z příjmu, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, 

zpracování a podání daně z převodu nemovitostí za rok 2004 za Město Turnov.

► VI. pohledávky - měsíční účtování předpisu veškerých pohledávek ad.

► VII. příspěvkové organizace  - metodická pomoc příspěvkovým organizacím, vypořádání hospodářských 

výsledků za rok 2003 ad.

► VIII. příjmové pokladny - zaškolení nových pokladních, kontroly městských příjmových pokladen (celkem 

bylo provedeno 68 kontrol) ad. 

► IX. úvěry - výběrové řízení na kontokorentní úvěr a dlouhodobý úvěr. Uzavřena 1 smlouva na 

kontokorentní úvěr a 1 smlouva na investiční úvěr.

► X. fakturace - vystavování faktur dle požadavků ostatních odborů, evidence záloh a vyúčtování elektrické 

energie a plynu, zasílání upomínek ad.

► XI. majetek - dodržování směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnov, vyřazování a 

zařazování majetku ad.

► XII. platební styk - elektronický platební styk s ČSOB, KB a ČS.

► XIII. ostatní - ověřování podpisů a dokumentů pro potřeby města ad.

ODBOR SPRÁVNÍ
Vedoucí odboru: Zdeněk Hovorka

Přehled činnosti za rok 2004:

► odd. Matrika

Matriční úřad města je největší matriční úřad okresu Semily, celkem je realizováno za rok cca 1.000 

matričních událostí. Vedle vedení matričních knih a sbírek listin zajišťuje matriční úřad ještě vidimaci a 

legalizaci, svatební obřady a vzhledem k existenci porodnice vede agendu rodných čísel. Správní obvod 

Matričního úřadu Turnov zahrnuje celkem 15 obcí. 

Matriční úřad úřadu města s rozšířenou působností - Institut tohoto úřadu vznikl 1. ledna 2003 přechodem 

některých kompetencí v souvislosti se zánikem okresních úřadů v souvislosti s novelou zákonů č. 301/2000 

Sb., o matrikách a zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR. Ve své pracovní 

činnosti zejména metodicky vede matriční úřady ve svém správním obvodu, provádí kontroly výkonu 

matriční agendy ad.

Počet matričních událostí: 

kniha narození – 432, kniha úmrtí – 282, kniha manželství – 196, vydané duplikáty matričních dokladů – 

338, změna jména nebo příjmení – 12, osvědčení k uzavření církevního sňatku – 8, státoobčanský slib – 4, 

navrácení se k předešlému příjmení – 5, souhlasné prohlášení o urč. otcovství -   62 ad.

► odd. Evidence obyvatel

a) registr obyvatel

Správní obvod registru obyvatel - ohlašovny tvoří územní obvod města Turnov. Vedle činností souvisejících 

se změnami v registru obyvatel včetně rozhodování o úředním rušení adresy místa trvalého pobytu 
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vykonává ještě další činnosti, vidimaci a legalizaci, vydávání potvrzení pro potřeby fyzických a právnických 

osob, vede stálý seznam voličů, spravuje územní organizaci města a vede číselník městských částí, ulic a 

veřejných prostranství. 

b) informační systém evidence obyvatel

Institut tohoto úřadu vzniknul od 1. ledna 2003. Změny adresy trvalého pobytu – 444, vidimace a legalizace 

– 4 408, Výpis z rejstříku trestů – 1 485, Zrušení adresy trvalého pobytu – 23 ad.

► odd. Občanské průkazy

Institut tohoto úřadu vzniknul od 1. ledna 2003. Přijato žádostí a vyhotoveno občanských průkazů – 4 430, 

Ohlášeno ztrát a odcizení občanských průkazů – 572 ad.

► odd. Cestovní doklady

Institut tohoto úřadu vzniknul od 1. ledna 2003. Přijato žádostí a vyhotoveno cestovních dokladů - 

4 169, Ohlášeno ztrát a odcizení cestovních dokladů – 130 ad.

► odd. Krizové řízení a hospodářská opatření pro krizové stavy. Činnost úřadu a místní příslušnost je 

rozdělena do dvou rovin:

a) v rovině 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 územního obvodu města a správního obvodu úřadu města s rozšířenou 

působností.  

► odd. Civilní služba, branná povinnost a obrana státu - V roce 2004 vedl úřad v evidenci 152 uchazečů, z 

toho bylo umístěno 38 uchazečů, 15 uchazečů má odklad a u 46 byl výkon civilní služby ukončen. V roce 

2004 úřad organizačně a technicky zajistil dvě odvodní řízení, kterých se účastnilo 538 branců. V roce 2004 

bylo revidováno celkem 359 dodávacích příkazů věcných prostředků pro potřeby Armády ČR.

► odd. Voleb a místního referenda - Odbor zajišťuje výkon státní správy na úseku voleb jak v rámci 

územního obvodu města tak v rámci správního obvodu města s rozšířenou působností celkem 37 obcí, t.j. 

59 volebních okrsků.

► odd. Požární ochrany - činnost úřadu na tomto úseku se řídí především zákonem č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně. Základní výčet pracovních činností na úseku požární ochrany: Aktualizace požární 

dokumentace města, Vydání nové obecně závazné vyhlášky města, Požárního řádu města, Technické 

zajištění činnosti požární jednotky města ad.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSV)
Vedoucí odboru: Mgr. Hana Kocourová

Přehled činnosti za rok 2004:

► Odbor sociálních věcí je od 1.1. 2003 rozdělen na dva základní úseky:

-  úsek sociální péče a sociálních služeb

-  úsek sociálně právní ochrany dětí a prevence
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Na konci roku měl odbor 13 pracovníků. Vzhledem k náročnosti vykonávané činnosti a vzhledem k počtu 

pracovníků došlo i v r. 2004 k několika personálním změnám – odchod na mateřskou dovolenou, rozvázání 

pracovního poměru. V r. 2004 proběhla dvě výběrová řízení pro nové pracovníky.

► Činnost odboru spočívá především ve výkonu státní správy v přenesené působnosti a jako pověřený 

úřad. Na úseku samosprávy je činnost odboru zaměřena na proces komunitního plánování sociálních služeb 

a oblast zdravotnictví. 

► Úsek sociální péče a služeb zajišťuje v přenesené působnosti a jako obec s rozšířenou působností  

především poskytování dávek sociální péče (jednorázových i opakovaných) osobám se zdravotním 

postižením, seniorům, rodinám s dětmi a nezaměstnaným. Poskytuje také příspěvek při péči o osobu 

blízkou, vyřizuje agendu průkazů mimořádných výhod a poskytuje příspěvek na výživu.

► Na dávkách sociální péče bylo vyplaceno:

- v r. 2004  28 998 287 Kč - průměrný počet klientů cca 1 300  za měsíc

- v r. 2003  25 919 474 Kč - průměrný počet klientů cca 1200 za měsíc

Z těchto údajů je zřejmý nárůst vyplacených finančních prostředků i nárůst klientů. 

► V r. 2004 bylo odborem vydáno 3 255 rozhodnutí ve správním řízení, počet odvolání 9. 

Z celkového počtu odvolání byla tři podána po lhůtě a ostatní byla odvolacím orgánem zamítnuta a 

rozhodnutí OSV potvrzena jako správná.

► V samostatné působnosti na základě pověření rady města v oblasti sociálních služeb vede   odbor 

agendu žádostí o umístění do zařízení pro seniory – domova důchodců, penzionu pro důchodce a domu 

s pečovatelskou službou.

► Na úseku sociálně právní ochrany dětí a prevence vykonává odbor činnosti  především  dle zákona o 

sociálně právní ochraně dětí a zákona o rodině. Odbor sociálních věcí eviduje 1158 opatrovnických spisů, 

v r. 2004 se pracovnice tohoto úseku zúčastnily 242 soudních jednání a ve 120 případech zastupovaly 

nezletilé děti před dalšími orgány státní správy. Součástí je i agenda náhradní rodinné péče, na odboru 

působí psycholog. V rámci péče o nezletilé umístěné ve výchovných ústavních zařízeních je prováděna 

pravidelná návštěva těchto klientů za účelem kontroly dodržování jejich práv. 

► Činnost odboru sociálních věcí je rozšířena i o zdravotnictví. OSV působí v oblasti zdravotnictví 

především v přenesené působnosti, jedná se o prodej receptů a žádanek zdravotnickým zařízením, dále 

odbor provádí výkon rozhodnutí Krajské hygienické stanice. V samostatné působnosti byla v r.2004 

zorganizována stomatologická pohotovostní služba na Turnovsku. Odbor spolupracuje s odborem 

zdravotnictví KU  Libereckého kraje.

► OSV spolupracuje a metodicky řídí činnost příspěvkových organizací působících v sociální oblasti. Jedná 

se o Dětské centrum Turnov a Zdravotně sociální služby Turnov. Úzce spolupracuje s Městskou nemocnicí 

Turnov.

Dětské centrum Turnov bylo rozděleno na dvě organizace – školskou a sociálně zdravotní. Jedná se 

především o metodickou pomoc při sestavování a čerpání rozpočtu, podávání informací o grantových 

programech, odbornou garanci projektů. Odbor spolupracuje v oblasti poskytování péče o děti se 

zdravotním postižením a rodiny -  poradenská činnost a finanční pomoc rodinám. Odbor podporoval i vznik 

občanského sdružení při DC, které bylo v r. 2004 zaregistrováno a zahájilo svoji činnost pod názvem 

„Slunce všem“.
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Spolupráce s příspěvkovou organizací ZSST je velmi úzká, téměř každodenní, protože odbor je ve své 

činnosti provázán úzce s činností  této příspěvkové organizace. Sociální odbor na základě pověření RM 

rozhoduje o poskytování pečovatelské služby v rámci samostatné působnosti obce, rozhoduje na základě 

usnesení sociální komise o umístění žadatelů do domova důchodců, penzionu pro důchodce, eviduje 

žádosti o umístění, vydává rozhodnutí o úhradě za pobyt v těchto zařízeních a rozhodnutí o úhradě za 

poskytované úkony pečovatelské služby. Provádí sociální šetření, připravuje podklady pro jednání 

odborných komisí.

Spolupracuje při zavádění standardů kvality sociálních služeb v zařízeních poskytujících služby seniorům, 

vedoucí odboru se účastnila i jednání Helsinského výboru za dodržování lidských práv klientů v těchto 

zařízeních.  

► Odbor sociálních věcí úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti 

v Turnově.  Jedná se o spolupráci s těmito organizacemi:

OS Fokus Turnov – trvale v oblasti poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a pro 

osoby s duševním onemocněním, pomoc při řešení trvalého umístění Fokusu, pomoc při tvorbě projektů, 

odborná garance projektů, vedoucí OSV je zakládací členkou sdružení a účastní se činnosti organizace a 

pořádaných akcí.

OS Centrum pro rodinu „Náruč“ – odborná garance projektů, poskytování informací o grantových 

programech, zákonných normách, spolupráce při pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin.

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 konkrétní osoby.

ADRA – úzká spolupráce v rámci činnosti humanitární organizace.

Azylové domy v Jablonci n. N. (muži)  a v Liberci (matky s dětmi ) - uzavřena smlouva o spolupráci a 

zajištěno poskytování ubytování v těchto zařízeních pro osoby z Turnova.

Podkrkonošská společnost děti se zdravotním postižením  - probíhá v rámci DC Turnov a komunitního 

plánování, pořádání společných akcí.

Středisko rané péče Liberec -  spolupráce v oblasti péče o děti se zrakových postižením.

Centrum sociálních služeb Liberec – jedná se především o poradenství.

Vzdělávací centrum Turnov –  v oblasti vzdělávání pracovníků v zařízeních poskytujících sociální služby a 

vzdělávání osobních asistentů. Byl vytvořen pilotní projekt pro čerpání finančních prostředků z EU na 

vzdělávání, vedoucí OSV spolupracovala také na tvorbě vzdělávacího modulu - pracovník sociální péče.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vedoucí odboru: Ing. Miloslava Šípošová

Přehled činnosti za rok 2004:

► Samospráva:

1. Správa městské zeleně

Akce provedené v roce 2004: 36 ks mobilních kontejnerů na zeleň (nákup, rozmístění a osázení), úprava 

ostrova v Dolánkách (přepravení a rozhrnutí ornice, výsev trávníku, zajištění pravidelné údržby), nákup, 

instalace a osázení 10 ks závěsných nádob na letničky na náměstí Českého ráje, výsev trávníku a výsadba 
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dřevin v ul. Sobotecké u speciální školy, výsadba 52 ks alejových stromů na území Turnova (např. hala TSC, 

Terronská, U Raka) ad.

Šetřilovské parky: dosadba dřevin a pyramidálních dubů, ošetřování dřevin proti živočišným a rostlinným 

škůdcům ad.

Stromy: vyčištění svahu v ul. Družstevní, u komunikace ke Třem svatým a v Pacltově ulici, výchovný řez 192 

ks mladých výsadeb na území města Turnova ad.

Příměstské lesy: dokončení výřezu náletů a odstranění soušek ve Struhách, výřez náletů a výchovná 

probírka ve Farářství.

Výdej ornice: V roce 2004 bylo z deponie Vesecko občanům vydáno 641 m3 ornice za celkovou cenu 33 600 

Kč a  151 m3 podorničí. Pro účely Města bylo vydáno 734,5 m3 ornice.

2. Rozbory, monitoring, ostatní: 12x ročně rozbory z pramene Boží voda a pramene pod Valdštejnem, 12x 

ročně rozbory ovzduší ad.

3. Publikace, studie, ostatní: pasport zeleně, projekt regenerace městských hřbitovů (posouzení zdravotního 

stavu dřevin), soutěž „Rozkvetlý Turnov“ , anketa o budoucnosti parku u letního kina ad.

4.Odpady  – místní poplatek: přihlášeno - 14 377  osob, přihlásilo a nezaplatilo 143 osob, doposud 

nepřihlášeno - 529  osob, obdržely výzvu i platební výměry a z toho zjištěno MP, že se v Turnově trvale 

nezdržuje - 400   osob. Platby: celkem včetně zvýšení za obě pololetí 6 175 805 Kč.

5. Odpady - bylo zakoupeno 22 nových kontejnerů na separovaný odpad, bylo zřízeno 16 nových a 

rozšířena 3 stávající stání na separovaný odpad ad.

► Státní správa:

Vodoprávní úřad - Počet vydaných rozhodnutí – 276.

Ochrana ovzduší - zpracována evidence 142 středních zdrojů znečišťování ovzduší, bylo vydáno 45 

rozhodnutí o poplatku u středních zdrojů znečišťování, uloženo 9 pokut za porušení zákona o ovzduší ve 

výši 30 000 Kč ad.

Odpady - zpracována evidence 235 povinných osob - zpracovatelů ročního hlášení o odpadech, bylo 

vydáno 77 rozhodnutí – souhlasů k nakládání s nebezpečným odpadem ad.

Státní správa lesů - Celkový počet vydaných rozhodnutí - 97 

Státní správa myslivosti - Celkový počet vydaných rozhodnutí - 22

Ochrana zemědělského půdního fondu - 127 souhlasů s odnětím ZPF, 65 zahájení řízení o odvodu za 

odnětí ze ZPF ad.

Rybářství - vydáno 212 rybářských lístků v ceně 15 120 Kč.

Veterinární péče - vydáno 5 samostatných vyjádření ad.

Ochrana přírody a krajiny - Celkový počet vydaných rozhodnutí – 106.

Ekologická výchova - zajištění a vyhodnocení ankety „Strom roku 2004“ pro území města Turnova a pro 

území obce s rozšířenou působností, zajištění CD „Hospodaření s energií“ pro výuku na ZŠ, výstava 

„Památné stromy Turnovska“ v Muzeu Českého ráje ad.

Další činnosti odboru - vydáno 509 souhrnných vyjádření k různým záměrům (územní řízení, stavební řízení, 

k zamýšleným stavbám, k územním plánům, ke komplexním pozemkovým úpravám aj.), vyřízeno 

5 033 čísel jednacích, provedena archivace spisů na odboru.
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
Vedoucí odboru: René Brož

Přehled činnosti za rok 2004:

► 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. Bohužel se nenaplnila představa vedoucího, že dojde k personální stabilitě, která 

povede k novým rozvojovým aktivitám. Naopak došlo ke dvěma personálním změnám, a to na úseku 

školství a na úseku místní kultury a sportu (tři měsíce pozice personálně nezajištěna). To přineslo nemalé 

problémy v denním chodu odboru, které byly řešeny zbylými pracovníky. Pro připomenutí: Po reformě 

veřejné správy zajišťuje odbor cca 20% samosprávy a 80% státní správy.

► Úsek školství:

* Rozpočtoval ze státního rozpočtu pro 37 školských organizací částku 159.334.588 Kč (nárůst oproti roku 

2003 o 28%).   

* S řediteli škol a školských zařízení organizoval pravidelné porady. 

* Průběžně tento úsek velmi úzce spolupracoval s Odborem školství a mládeže Krajského úřadu 

Libereckého kraje, který musí na práci našich pracovnic navazovat. 

* Předepsal okolním obcím k úhradě za žáky neinvestiční náklady v částce 3 009 000 Kč (nárůst oproti roku 

2003 o 32%). Město nemá v této chvíli vůči obcím již žádné pohledávky.

* Spolu s OŠM KÚLK a školami se podílel na řešení operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - opatření 

projektu 3.1. "Úprava vzdělávacích programů 7.ročníků škol směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků".

* Pro Ústav pro informace ve vzdělávání shromažďoval a zpracovával údaje ze škol. Pracovnice odboru 

zpracovávaly i zahajovací výkazy škol a školských zařízení.   

* Ve spolupráci s OSM byl připraven materiál ke stavu a koncepci školních jídelen na  mateřských školách.

* V rámci komise pro výchovu a vzdělávání připravil materiál Výhledy turnovského školství (schválen v RM 

dne 8. 12. 2004). 

* Ve spolupráci se základními a mateřskými školami zajišťoval administrativní zápis dětí do prvních ročníků 

základních škol.

* Vypracovává podklady pro zařazení, změny a vyřazení škol a školských zařízení do a ze sítě škol a 

Obchodního rejstříku.

* Sleduje legislativu a o změnách v legislativě informuje ředitele škol a školských zařízení celého obvodu III, 

ale i starosty všech obcí obvodu III.

* Sleduje a dle metodických pokynů upravuje po schválení v RM platy ředitelů. 

* Zpracovává  souhrnnou výroční zprávu za všechny školy a školská zařízení v obvodu obce III.

► Úsek památkové péče:

* Na tomto úseku proběhla v květnu kontrola z Odboru kultury, památkové péče, cestovního ruchu a sportu 

Krajského úřadu v Liberci se závěrem "bez závad".

* Průběžně tento úsek spolupracoval s Odborem kultury, památkové péče, cestovního ruchu a sportu 

Krajského úřadu Libereckého kraje. 

* Vydal 90 správních rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou v mnohých případech velmi rozsáhlá a složitá. Nebylo 

podáno žádné odvolání proti výše uvedeným správním rozhodnutím, a to je určitě úspěch.
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* Vydal tři pokuty ve výši 6 000 Kč (do 31. 12. 2004 byly všechny pokuty uhrazeny). 

* Průběžně tento úsek spolupracoval se starosty obcí a  vlastníky kulturních památek, účastnil se kontrolních 

dnů, kolaudací apod. 

* Stále přetrvává problém s dodržováním lhůt k vydání odborných vyjádření Národním památkovým ústavem 

Praha, územní pracoviště Ústí nad Labem. Realizace územního pracoviště v Liberci byla opět posunuta na 

rok 2006.

* V oblasti samosprávy byl připraven (a v březnu schválen v ZM) materiál Aktualizace programu městské 

památkové zóny.

* Zásadně spolupracoval v oblasti samosprávy při obnovách kostela Panny Marie, kostela sv.Jana Křtitele v 

Nudvojovicích a hradu Valdštejna - vybavování mobiliářem, restaurování nástěnné malby, resp. od června 

opět i při stavební obnově hradu Valdštejna (převzato od ORM). 

* Bylo dokončeno restaurování centrálního litinového kříže na městském hřbitově.

* Spolupracoval při tvorbě podkladů, které povedou k obnově židovské synagogy.

* Zpracovává podklady pro ministerstvo kultury v rámci Programu regenerace MPZ.

► Úsek místní kultury a sportu:

* Byly rozděleny finanční prostředky dle rozhodnutí příslušných komisí RM. 

* 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 realizován projekt "Trenér - učitel". 

* Byla realizována výtvarná soutěž " O nejzajímavější architektonický detail města" pro žáky a studenty 

základních a středních škol.

* Úsek připravoval tradiční městské akce (slavnost k 28.říjnu, Mikuláš pro děti, vánoční trhy apod.).

* Pracovnice průběžně připravovala obnovenou tradici vítání nových občánků a další činnosti SPOZ.

* Byla vedena opakovaná jednání se snahou získání regionální funkce pro Městskou knihovnu A. Marka s 

Odborem kultury, památkové péče, cestovního ruchu a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje a Krajskou 

vědeckou knihovnou v Liberci. Bohužel tato jednání nebyla úspěšná především díky nezájmu ostatní 

„trojkových" obcí.

* Průběžně a dle rozsahu požadavků vedení byly zajišťovány návštěvy z partnerských měst.

► Dotace a granty: Pozice odboru v oblasti grantové politiky je především v rovině upozorňování na 

grantové možnosti, jak vlastní organizace, tak občanská sdružení či kulturní spolky. Pracovníci přímo 

zpracovali projekt na dokončení obnovy kostela sv.Jana Křtitele v Nudvojovicích (získáno z KÚ 290.000 Kč), 

projekt restaurování nástěnného obrazu sv.Jana Křtitele v kapli na prvním nádvoří hradu Valdštejna (získáno 

z KÚ 20.000 Kč), projekt na podporu výtvarné soutěže (finanční prostředky nepřiděleny) a projekt v rámci 

obnovy městské památkové zóny (získáno z MK ČR 870.000 Kč). Celkem získáno 1.280.000 Kč.

► Pracovníci odboru organizovali těchto pět komisí RM: pro výchovu a vzdělávání (4 jednání v roce), pro 

kulturu (8 jednání v roce), sportovní (5 jednání v roce), pro regeneraci městské památkové zóny (6 jednání v 

roce), letopisecké (2 jednání v roce).
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KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
► Stručný přehled hlavní činnosti výpočetní techniky v roce 2004: 

Činnost se zaměřuje v oblasti sítí a serverů především na bezpečnost, spolehlivost, udržování dostatečného 

výkonu sítě a serverů a dostatečné rychlosti a kapacity disků serverů, síťový tisk, efektivitu správy sítě a 

tisku, zálohování serverů, správu NDS (udržování replik, uživatelské účty apod.), přidělování přístupových 

práv k souborům a adresářům a k objektům NDS, instalování a údržbu serverů a s tím související činnosti v 

operačním systému serverů. V oblasti pracovních stanic na dostatečný výkon stanic, efektivní správu 

pracovních stanic ad. V oblasti uživatelských aplikací na instalaci požadovaného softwaru získaného od 

dodavatele a údržbu jeho aktuálních verzí

Stručný přehled hlavní činnosti výpočetní techniky v roce 2004 - Nový hardware pro hlavní souborový a 

tiskový server FLASH (kompletní nový počítač) - podstatné je kromě výkonnějšího procesoru především 

zrychlení sběrnic a rozšíření paměti, jejíž velikost má velký vliv na výkon souborového serveru (nyní jsou na 

serveru 2 GB operační paměti). Dále je to potom zprovoznění páteřní sítě a části vnitřní sítě na 1 Gb/s ad.

► Činnost podatelny v r. 2004: Za celý rok bylo přijato cca 30 000 dokumentů od pošty a občanů a 

odesláno cca 36 300 doporučených dopisů. V prosinci byla uskutečněna Ježíškova vánoční pošta, které se 

zúčastnilo cca 100 dětí. Ztráty a nálezy - evidence čítala 144 položek předaných a odevzdaných nálezů. 

Úřední deska - za rok 2004 čítala evidence vyvěšovaných písemností 490 položek. Od

prosince 2004 je s úřední deskou duplikována informační nástěnka u Delvity. Do dalších 2 nástěnek na 

sídlištích Přepeřská a Výšinka jsou, vzhledem k jejich rozměrům, umísťovány pouze vybrané důležité 

dokumenty. 

► Vybavení radnice - dokončeno doplnění nezbytného technického vybavení pro chod radnice, počet 

kopírek se ustálil po nákupu 2 nových na 17 kusech. Každý odbor, vyjma odboru kontroly, tak disponuje 

vlastním strojem, některé odbory i více. Zakoupeno bylo 20 skartovaček a laminátor. Bylo rovněž pořízeno 

mobilní plátno pro projekci za zasedáních ZM apod. Ve spolupráci s OSM byla zajištěna 3. etapa 

odklimatizování budov úřadu. Jednalo se o zasedací místnost radnice a zejména místnost, kde jsou 

umístěny servery úřadu, kde docházelo k jejich přehřívání.

► Telefony - byla uzavřena výhodnější smlouva s poskytovatelem hlasových služeb a tím

sníženy náklady na volání o cca 10-15%. 

► WWW stránky – v červnu prošly stránky města změnou designu a navigace, která by měla

přispět k jejich zpřehlednění pro občana. Obsah stránek je průběžně aktualizován doplňován dle požadavků 

a potřeby.

► Vyhlášky - v roce 2004 bylo schváleno a legislativním procesem prošlo 14 vyhlášek a

nařízení města.

► Další - pro potřeby vedení města a jednotlivých odborů bylo v roce 2004 zpracováno

a vypáleno cca 80 DVD a přes 200 CD. Do zasedací místnosti radnice byl pořízen letecký snímek města 

(150x210 cm). Od roku 2004 je zajišťována výroba plakátů pro zasedání ZM vlastními prostředky a nikoliv 

přes tiskárnu.

► Byla vytvořena Digitální mapa – GIS.

► Personalistka - Kancelář tajemníka měla ke konci roku celkem 8 zaměstnanců - informatici, podatelna, 

sekretářka starosty, personalistka, právník. Celkem v průběhu roku nastoupilo 16 zaměstnanců a pracovní 
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poměr ukončilo rovněž 16 zaměstnanců. Výběrové řízení - uskutečnilo se celkem 7 výběrových řízení, 

kterých se zúčastnilo 85 lidí. V průběhu roku 2004 bylo evidováno celkem 137 žádostí o zaměstnání.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU (ORM)
Vedoucí odboru: Ludmila Těhníková

Přehled činnosti za rok 2004:

► Na opravy, rekonstrukce a rozšíření svého majetku bylo z kapitol odboru správy majetku v roce 2004 

vynaloženo více než 58 milionů korun českých. Čerpání na jednotlivé akce bylo členěno jako každoročně do 

jednotlivých kapitol rozpočtu – na běžné výdaje a výdaje kapitálové.

► Z kapitálových výdajů tj. pořízení nového majetku, byla v roce 2004 největší investicí výstavba 30 

bytových jednotek v Máchově ulici v Turnově. Stavba byla realizována  sdruženými prostředky s Bytovým 

družstvem Dubina II a s podporou Státního fondu rozvoje bydlení. Od tohoto fondu získalo město 

nenávratnou dotaci ve výši 12 milionů korun, zbývající finanční prostředky potřebné na výstavbu tohoto 

objektu ve výši 17,150 milionů korun zajistilo družstvo a město se částečně podílelo na úhradě nákladů na 

komunikaci a zvýšení DPH částkou 638 000 Kč. Stavbu realizovala stavební společnost Regionální stavební 

s.r.o. Liberec. Stavba byla předána městu a bytovému družstvu v prosinci 2004 a v tomto měsíci bylo i 

zahájeno kolaudační řízení.

► Od roku 2001 probíhala po částech rekonstrukce památkově chráněného kubistického domu čp. 1294 v 

ulici U Nádraží. V roce 2004 byla realizována závěrečná část - fasáda domu nákladem 1 957 tis. Kč. 

Náročná oprava jediného kubistického domu v Turnově, která zahrnovala opravu střechy s výměnou krytiny, 

výměnu oken, obnovu fasády a úpravu interiéru chodeb včetně schodiště stála 5,5 mil. Kč. Stavba byla 

částečně hrazena z Programu regenerace památkových rezervací a zón v ČR. 

► Významnou investiční akcí v roce 2004 bylo vybudování dětského hřiště v Turnově u nádraží v 

sousedství haly TSC Turnov. Hřiště o dvou samostatných kurtech s umělým a asfaltovým povrchem  včetně 

umělého osvětlení bylo vybudováno nákladem 4,8 mil. Kč s přispěním nadace Duhová energie ČEZ, 

příspěvkem ve výši 2 miliony korun. Stavbu prováděla společnost Stavby silnic a železnic a.s. závod 

Liberec. Další hřiště, které doznalo v roce 2004 výrazné změny, je bývalé škvárové hřiště v Koškově ulici. 

Hřiště bylo investicí ve výši 596 tisíc korun přeměněno na hřiště travnaté.

► Ke zlepšení životních podmínek obyvatel v tzv. „okrajových částech města“ jistě přispěla investice do 

vodovodu a plynovodu v oblasti Kadeřavce. V této části města bylo připojeno 12 obytných domů na 

plynovod a 8 obytných domů na vodovod. Náklady na  stavbu dosáhly výše 1,8 milionu korun. Stavbu 

prováděla společnost Gasko, s.r.o., Kolín.

► Samostatnou položkou rozpočtu roku 2004 byla další etapa rekonstrukce sokolovny Mašov. V této etapě 

byla rekonstruována restaurace a její zázemí. Náklady, které si tato stavba vyžádala, byly ve výši 3,3 

milionů korun. Rekonstrukce přinesla možnost většího využití již zrekonstruovaného přilehlého sálu a lepší 

podmínky pro provozovatele restaurace a i pro návštěvníky. 

► Svým rozsahem menší, ale ne bezvýznamné byly investice do oplocení dětských hřišť ve výši 100 tisíc 

korun, rozšíření veřejného osvětlení na Mariánském hřbitově nákladem 210 tisíc korun a druhá etapa 

vybavení kolumbária skříňkami za 65 tisíc korun. Ve spolupráci s pohřebnictvím Křelina bylo založeno nové 
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pole na Mariánském hřbitově, kde budou umísťovány náhrobky pro urny. 

► Jako každoročně byla na rekonstrukci, opravy a údržbu komunikací vynaložena poměrně vysoká částka 

z rozpočtu města. V roce 2004 dosáhla výše 8,6 milionů korun. Z této částky byly pořízeny opravy 

asfaltových komunikací na Mokřiny, Kosmonautů, Na Vyhlídce, Vesecko, mezi lávkami v Dolánkách, 

Vazovec. Byly realizovány bezbariérové přechody chodníků nákladem 185 tisíc korun, realizovala se oprava 

chodníků u vstupu do Základní školy 28. října 18 Turnov, opravilo se schodiště ve Studentské ulici, opěrná 

zeď v Křišťálové ulici, rekonstruovala se lávka v parku u Šetřilovska. Dále byly osazeny informační tabule 

města u Delvity, na sídlišti Výšinka a Přepeřská, do ulic byly nainstalovány směrovky na jednotlivé ulice a 

domy v majetku města označeny tabulkami „objekt v majetku města“. 

► Pro snadnější přístup občanů k možnosti separovat domovní odpad bylo vybudováno dalších šest 

separačních míst nákladem 109 tisíc korun. 

► Rozsahem největší bylo vybudování nové části komunikace Terronská  za 3,1 milionů korun a oprava 

mostku v Hamrech za 1,1 milionů korun. Stavbu nové ulice prováděla společnost SaM silnice a mosty a.s. 

Česká Lípa, rekonstrukci mostku Strabag a.s. Praha.

► Již třetím rokem probíhala výměna části oken v budově, kterou užívá Gymnázium Turnov. Výměna oken 

je hrazena z kapitoly nebytové prostory a v roce 2004 bylo na tuto akci vynaložen 1 milion korun.  Na 

budově gymnázia čp. 804 byla dále opravována střešní krytina nákladem 100 tisíc korun. Město dále 

opravovalo čp. 904 – restauraci Šetřilovsko, kde byla vyměněna střešní krytina nákladem 323 tisíc korun a 

rekonstruováno sociální zařízení nákladem 254 tis. korun. U domova mládeže ve Skálově ulici proběhla 

druhá etapa výměny oken. Celkový náklad  běžných výdajů na opravy nebytových prostor byl v roce 2004 

ve výši 2,610 tis. Kč.

► Bytové domy byly v roce 2004 opravovány z celkové částky 1,320 mil. Kč. V domě čp. 278 v Hluboké 

ulici byly vyměněny domovní dveře a výlohy. Na domě s pečovatelskou službou čp. 1897 byla částečně za 

100 tisíc korun vyměněna dožívající okna. Na dalších opravách v tomto domě se podílely Zdravotně sociální 

služby Turnov, které v rámci rozpočtových změn převedly na město prostředky ve výši 243 tisíc korun, za 

které byly osazeny na chodbách madla, držáky nouzového osvětlení a v bytech byly nainstalovány 

termostatické ventily. 

Zbývající část finančních prostředků z této kapitoly byla použita na drobné běžné opravy a údržbu bytového 

fondu.( výměna kotlů, karem včetně jejich oprav, opravy rozvodů vody, el., plynu, odstraňování závad z 

revizních zpráv, deratizace apod.).

► V budovách, které mají v pronájmu organizace zřizované městem byly v roce 2004 provedeny opravy a 

investice celkem za 4,125 milionů korun. Například byla vybudována kotelna v Základní škole Skálova 600, 

Turnov – v budově v Prouskově ulici nákladem 198 tisíc korun a v hlavní budově ve Skálově ulici byla 

upravena kuchyně dle požadavků KHS nákladem 186 tisíc korun.

► V příjmových kapitolách rozpočtu města za rok 2004 byl na odboru správy majetku vybírán poplatek za 

užívání veřejného prostranství ve výši 800 tisíc korun, dále OSM pronajímá zahrádky a pozemky, ze kterých 

byl vybrán nájem ve výši 900 tisíc korun. Významnou částí příjmu města je i nájemné z bytů, které bylo v 

loňském roce 3 950 000 Kč a nebytů 6 876 000 Kč. 

Aby byla naplněna kapitola kapitálových příjmů prodalo město 96 bytových jednotek , příjem z tohoto 

prodeje dosáhl výše více než 12 milionů korun. V rámci této kapitoly bylo uskutečněno 34 případů prodejů 
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pozemků za celkovou prodejní cenu 2 454 000 Kč.

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Vedoucí úřadu: Hana Lustigová

Přehled činnosti za rok 2004:

► Zásadní změnou byl pro chod úřadu vstup do EU, od 1. května 2004 vešla v platnost EURONOVELA 

živnostenského zákona, která přinesla celkové uvolnění podnikání v rámci  podnikajících občanů zemí, které 

jsou členy EU, EHP (Evropský hospodářský prostor) a Švýcarska. Podnikatelům, kteří mají oprávnění 

vydaná na území všech těchto zemí, je na našem území umožněno „volné poskytování služeb“.

► Další změnu nám přinesla novela zákona o zemědělství, která začala platit také od 1. května 2004. 

Znamená to nárůst dříve soukromě hospodařících rolníků, do konce roku bylo nově vydáno 65 osvědčení.

► Ke konci roku 2004 nedošlo k poklesu podnikatelů v rámci správního obvodu, ale naopak k mírnému 

navýšení počtu živnostenských oprávnění oproti roku 2003. Na vlastní žádost bylo v roce 2004 zrušeno o 

190 živnostenských oprávnění více než v předchozím roce, přerušených živností bylo o 206 více než v roce 

2003.

DOPRAVNÍ ODBOR
Vedoucí odboru: Ing. Zdeněk Borovička

Přehled činnosti za rok 2004:

► Náplň činnosti odboru dopravního je výkon státní správy v celém územním obvodu obce s rozšířenou 

působností. Odbor dopravní vede registr vozidel a řidičů, vykonává působnost silničního správního úřadu 

pro silnice II. a III. třídy v obvodu obce s rozšířenou působností a místních komunikací na území města 

Turnov, dopravního úřadu pro agendu taxislužby a městské hromadné dopravy. Dále projednává přestupky 

proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění.

V roce 2004 tuto agendu vykonávalo 12 pracovníků včetně vedoucího odboru.

► Odbor zorganizoval dopravní výchovu dětí předškolního věku, celé akce se zúčastnilo 329 dětí z 20 MŠ 

celého správního odboru. Na uspořádání se podařilo získat finanční prostředky z grantového programu 

vypsaného KÚ.

► V rámci zapojení odboru do samosprávných činností odbor inicioval přestavbu křižovatky „U Bati“ na 

miniokružní, která byla realizována spolu s rekonstrukcí Sobotecké ulice, což přispělo k větší bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu. Současně probíhaly práce na studii „Integrovaného přestupního uzlu veřejné a 

individuální dopravy u nádraží ČD v Turnově“, který by měl v budoucnu nahradit autobusové nádraží u 

Jizery.

► V roce 2004 nebyl přijat na odbor žádný pracovník, naopak k 31. 12. 2004 ukončil pracovní poměr na 

MěÚ Ing. Borovička, vedoucí odboru.

► V obvodu obce s rozšířenou působností (zahrnující okolní obce) bylo registrováno k 31. 12. 2004: osobní 

automobily – 12 695, nákladní automobily – 1 490, motocykly – 1 332, malé motocykly do 50 cm3 – 1 738, 

mopedy – 28, autobusy – 27, traktory – 456, přívěsy -  2 452, návěsy – 105.

► Ke konci roku 2004 bylo obvodu obce s rozšířenou působností (zahrnující okolní obce)  registrováno 

19 128 řidičů.
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MĚSTSKÁ POLICIE (MP)
Pověřený řízením: Ivan Boháč, člen zastupitelstva města

Vedoucí strážník: Bohuslav Šlambora

Přehled činnosti za rok 2004:

► Program partnerství. Ve spolupráci s Policií ČR byl podán návrh na zařazení města Turnova do programu 

prevence kriminality na místní úrovni „PARTNERSTVÍ“, který byl vyhlášen Ministerstvem vnitra ČR. Tento 

program prostřednictvím státní účelové dotace napomáhá k rozvíjení preventivních aktivit v České republice. 

Realizátorem dílčích projektů programu a příjemcem státní dotace jsou obce.

Krajským ředitelstvím PČR a MV bylo město Turnov zařazeno do měst, která se mohou tohoto programu 

účastnit a komisí ministerstva vnitra byla poskytnuta dotace z tohoto programu ve výši 1 100 tis.Kč na 

situační prevenci a 195 tis.Kč na sociální prevenci.

Situační prevence - v rámci situační prevence byla vybudována I. etapa kamerového systému a 

zmodernizována radiová síť. V rámci této etapy byly zprovozněny tři kamerové body a vybudován dispečink 

na MP a dohlížecí pracoviště na OO PČR. Zkušební provoz probíhal od 15. 12. 2004. 

Sociální prevence – v rámci sociální prevence byl zřízen externí resocializační program pro mladistvé 

obviněné nebo odsouzené na území okresů LBC, JBC, Semily. Bylo zažádáno ministerstvo spravedlnosti o 

akreditaci uvedeného programu. Program byl úspěšně akreditován. Průběžně jsou rekonstruovány prostory 

poskytnuté Městem Turnov

► Aktuální otázky chodu MP:

- Automobily – na obou vozech byly provedeny některé nutné opravy. Obě auta jsou již na hranici životnosti. 

V horizontu dvou let bude třeba uvažovat o pořízení alespoň jednoho nového vozidla pro MP.

- Vysílačky - byla provedena výměna vysílaček za nové. Byla zmodernizována celá radiová síť, kdy MP 

využívá vlastní frekvenci, která jí byla povolena telekomunikačním úřadem.

- Vybavení strážníků  - strážníci byli vybaveni ochrannými pomůckami, a tyto jsou průběžně obměňovány. 

Jedná se především o rukavice, dýchací roušky, slzotvorné prostředky apod. Byly zakoupeny dvě 

neprůstřelné vesty, které mohou výrazným způsobem ochránit zdraví a život strážníků. Obě vesty mají 

současně vložku, která ochraňuje před bodným zraněním. Pro zlepšení dalšího výkonu služby byl pořízen 

digitální fotoaparát (využíván při odtazích) a dva dalekohledy.

- Služebna - z neobývaného bytu v č.p. 67 bylo zřízeno nové sociální zázemí pro strážníky (šatny, 

odpočinková místnost, sociální zařízení. Z původní odpočinkové místnosti a šatny byla vybudována 

operační místnost městského kamerového systému (MKS).

- Evidování přestupků - byl zprůhledněn systém evidování přestupců, udělených blokových pokut a pokut na 

místě nezaplacených. Vše je zpracováváno na PC.

- Organizace práce a vnitřní řád MP - z důvodu instalace MKS bylo přistoupeno ke změně organizace práce 

tak, že proti původní směně, která byla složena ze dvou strážníků, slouží na jedné směně strážníci tři. To 

umožňuje neustálou přítomnost na operační místnosti a aktivní práci s MKS.

- Odtahová služba - pro plnění úkolů MP byla zajištěna odtahová služba pro město Turnov. Tato služba je 

plně funkční od 15. 11. 2004, kdy se po dlouhém hledání podařilo najít firmu s patřičnou technikou, a 

současně byl k dispozici výhodný pozemek pro provoz této služby. 
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- Zaměstnanci MP - za období roku 2004 byl rozvázán pracovní poměr se třemi strážníky. Současně byli 

přijati čtyři noví zaměstnanci, takže od 1.1.2005 disponuje MP 14 strážníky a 1 administrativní pracovnicí. 

► Prevence kriminality - v roce 2004 byla ustanovena komise pro prevenci kriminality, která na základě 

bezpečnostních analýz stanovuje priority pro prevenci kriminality. Na doporučení rady města bylo založeno 

občanské sdružení „Resocializační poradenství“, které získalo prostory od města v Žižkově ulici v objektu 

výtopny. Toto sdružení se podílí na projektech týkajících se prevence kriminality a řešení sociálně 

patologických jevů. V současné době má toto sdružení jednu pracovnici na plný úvazek, jednu externí 

pracovnici a jedná se s dalšími pracovníky o externí spolupráci.
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IV.
VÝBĚR Z     DŮLEŽITÝCH JEDNÁNÍ   

RADY MĚSTA 
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

V     ROCE 2004  
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. LEDNA 2004
* RM vzala na vědomí záměr navrhovaných úprav na webových stránkách města a uložila p. Mochalovi 

předložit návrh nového členění stránek v termínu do konce března s cílem jejich zjednodušení, zvýraznění 

důležitých otázek, zatraktivnění o další nabídky návštěvníkům stránek, zkvalitnění systému odkazů, 

vytvoření redakčního systému zpravodajství a aktualizace stávajících informací zejména v sekci Turistika. 

RM uložila současně navrhnout systém odpovědnosti konkrétních pracovníků za obsah stránek.

* RM projednala otázku postupu rekonstrukce letního kina a v této souvislosti schválila využití přístupové 

komunikace z ul. Husova k horní bráně letního kina pro potřeby rekonstrukce, obsluhy a zásobování, 

doporučila ZM převést majetek letního kina na KCT, s. r. o., a realizovat investiční akci  touto organizací. RM 

také doporučila ZM schválit do rozpočtu města pro rok 2004 finanční prostředky na rekonstrukci letního kina 

ve výši 2 mil. Kč.

* RM neschválila prodej budovy kotelny  Turnov - Výšinka z důvodu zabezpečení pozemkové rezervy pro 

budoucí komunikaci. 

* RM projednala jednotlivé otázky sběru a separace odpadů na území města a v této souvislosti vzala na 

vědomí informaci o stavu výběru plateb za odpady v roce 2003 a uložila odboru životního prostředí 

pokračovat ve vymáhání nezaplacených poplatků, souhlasila s navrženými úsporami na sběrných dvorech s 

úpravou dle projednání a uložila komisi pro životní prostředí předložit po projednání do konce června 

koncepční otázky sběrných dvorů - jejich optimální počet, analýzu provozních nákladů, umístění ve městě, 

apod. RM v této souvislosti schválila ceník za vyseparované složky komunálního odpadu dle návrhu kromě 

sazby za PET lahve a tetrapaky, kde souhlasí s návrhem komise pro životní prostředí a dále schválila návrh 

odstupňování sankcí při pozdních platbách dle var. b), tedy v závislosti na počtu jednotlivých dnů zprodlení.

* RM projednala jednotlivé připomínky k Plánu péče o CHKO Český ráj a souhlasila s jejich zněním dle 

návrhu.

* RM schválila záměr umístění občanského sdružení Fokus Turnov do objektu Tázlerova čp. 256. 

* RM souhlasila s udělením výjimky ze stavební uzávěry na akci „Okružní křižovatka Sobotecká - J. Palacha 

v Turnově“.

* RM souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové 

agendy s obcemi územně příslušnými k městu Turnovu: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, 

Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod 

Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná 

pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, 

Tatobity, Troskovice, Vlastibořice, Vyskeř, Žďárek, Žernov.

* RM projednala předložené připomínky a stanoviska k jednotlivým otázkám adresované RM i ZM ze strany 

pana Josefa Kunetky. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 29. LEDNA 2004
* ZM schválilo prodeje a výměnu pozemků soukromým osobám. 

* ZM schválilo rozpočet města na rok 2004 v příjmové části ve výši 357 949 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 

372 744 tis. Kč a ve financování ve výši 14 795 tis. Kč. 
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* ZM schválilo přijetí dlouhodobého úvěru dle návrhu v rozpočtu 2004 od bankovního ústavu, který bude 

vybrán formou výběrového řízení.

* ZM schválilo přijetí kontokorentního úvěru dle návrhu v rozpočtu 2004 od bankovního ústavu, který bude 

vybrán formou výběrového řízení.

* ZM uložilo RM přijmout účinná opatření směřující k zajištění maximální výše zadluženosti na úrovni roku 

2003. 

* ZM uložilo odboru rozvoje města předložit k projednání přípravné kroky k realizaci areálu Střelnice, včetně 

řešení projektových prací, na příští jednání ZM.

* ZM uložilo p. Brožovi, vedoucímu odboru školství a kultury předložit na březnové jednání ZM pravidla 

rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města na sport a kulturu.

* ZM vzalo na vědomí zprávu o rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města na podporu kultury a 

sportu za rok 2003.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 18. ÚNORA 2004
* RM schválila jako vítěze výběrového řízení na péči o městskou zeleň firmu DIKÉ, spol. s r. o., a uložila 

odboru životního prostředí uzavřít smlouvu o dílo na dobu určitou - na dva roky. V této souvislosti RM tomuto 

odboru také uložila projednat nejdéle do konce června s privátními vlastníky ploch, které v tuto chvíli udržuje 

město, jejich další údržbu, např. formou spolufinancování.

* RM vzala na vědomí finanční výhled hospodaření na rok 2004 a uložila řediteli nemocnice průběžně, 

zejména s vývojem legislativy, aktualizovat konečný návrh rozpočtu na tento rok, a to nejdéle na dubnové 

jednání RM. Rada též souhlasila s navrženými provozními opatřeními ze strany vedení nemocnice 

vedoucími ke snižování nákladů v roce 2004. Ředitel nemocnice má připravit do dubnového jednání ZM 

aktuální informace o vývoji situace v městské nemocnici.

* RM vzala na vědomí zprávu o vydávání Hlasů a ohlasů Turnovska za rok 2003 a o závěrech z jednání 

redakční rady. 

* RM projednala situaci vzniklou v souvislosti s vydaným pokynem ministerstva školství, podle kterého 

aktuálně navštěvuje Základní školu v Mašově nedostatečný počet žáků. RM konstatovala, že má 

jednoznačný zájem na zachování této základní školy, jako alternativy vůči ostatním základním školám ve 

městě, a schválila postup řešení dle návrhu, tedy pokusit se prioritně navýšit počet žáků. S ohledem na 

dlouhodobost tohoto řešení současně RM uložila vedoucímu odboru školství Renému Brožovi připravit a 

podat žádost o výjimku z vydaného pokynu ve smyslu příslušného zákona. RM dále uložila ředitelce školy 

věnovat maximální úsilí navýšení počtu žáků, získání případných mimorozpočtových prostředků na 

zabezpečení financování provozu školy, informovat rodiče žáků o vývoji situace a předložit opětovně tuto 

otázku na RM k projednání v případě aktuální potřeby s ohledem na vývoj situace.  

* RM vzala na vědomí zprávu o dalším postupu při zajišťování Společenského centra Střelnice a schválila 

další postup podle varianty č. 1, tedy částečnou úpravu projektové dokumentace na základě uzavřené 

smlouvy s firmou Němec - Polák, Praha. 

* RM schválila jako vítěznou studii Sportovně rekreačního areálu Turnov - Sobotecká, Maškova zahrada 

návrh týmu Ing. arch. Němcová, Ing. arch. Navrátil, Ing. arch. Postupová a spol. RM v této souvislosti 

odboru správy majetku uložila: zajistit úpravu studie podle připomínek komise, předložit na březnové jednání 
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ZM celkovou otázku včetně návrhu dalšího postupu příprav, předložit na dubnové jednání RM základní 

podmínky prodeje pozemků privátním investorům.

* RM uložila odboru správy majetku projednat vyřešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků pro akci 

„Okružní křižovatka v lokalitě Hruštice, Károvsko“ a zpracovat na tuto akci projekt pro stavební povolení, a to 

i před vydáním územního rozhodnutí z důvodu, aby mohla být projednána v rychlejším režimu.

* RM schválila způsob prodeje zbylých pozemků v lokalitě prodloužení Jeronýmovy ulice (na Hruštici) 

formou předložení jednotlivých žádostí přímo na ZM za shodných podmínek prodeje jako dosud.

* RM doporučila ZM schválit prodej areálu letního kina za 50 tis. Kč Kulturnímu centru Turnov, s r. o., a 

schválila  rekonstrukci letního kina v rozsahu dle předloženého návrhu pro rok 2004 v celkové výši nákladů 2 

mil. Kč.

* RM doporučila ZM schválit výměnu pozemků trvalého záboru okružní křižovatky ul. Sobotecká - J. Palacha 

i plochy navazujícího parčíku v Sobotecké ul. ve vlastnictví pí Sechovské a Jirsákových za pozemky ve 

vlastnictví města dle návrhu.

* RM schválila doplnění a provedení opravy nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřené na 

dočasný zábor pozemků pro stavbu silnice „Přeložka I/10 Vesecko - Hrubý Rohozec“ v katastrálním území 

Daliměřice dle předloženého návrhu.

* RM schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce mostu přes Libuňku v 

Hamrech v Turnově“, kde zvítězila firma Strabag, a. s.

* RM schválila vypsání výběrového řízení na realizaci „Rekonstrukce sokolovny Mašov - II. etapa – 

restaurace“ a na výběr dodavatele akce „STL plynovod a vodovod Kadeřavec“, resp. vypsání výběrového 

řízení na realizaci „Rekonstrukce povrchů Terronská ul.“.

* RM schválila provedení výmalby městského divadla.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 24. ÚNORA 2004
* RM vzala na vědomí informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce 

Sobotecké ulice“ a schválila za vítěze a dodavatele firmu STRABAG, a. s.

* RM vzala na vědomí analýzu lokalit pro průmyslové, výrobní a živnostenské podnikání ve vztahu na 

územní plán a uložila odborům rozvoje města a správy majetku připravit podklady pro jednání starostů obcí 

Turnov, Přepeře a Ohrazenice o možnostech přípravy vytipovaných lokalit.

* RM uložila příslušným odborům do konce dubna prověřit možnosti prodeje pozemků ve vlastnictví města v 

lokalitě 43 – Průmyslový areál Vesecko vzhledem k aktuálnosti vyřizování vznesených restitučních nároků.

* RM projednala technický stav kuchyní v mateřských školách včetně jejich provozních vazeb a plnění 

požadovaných hygienických podmínek, vyplývajících z aktuálních legislativních norem a uložila odboru 

správy majetku dále dopracovat do konce června navržené varianty řešení. Výsledný návrh požaduje RM 

předložit do konce července.

* RM schválila vypracování záměru a dokumentace pro provedení zamýšlené úpravy přednáškové a 

společenské místnosti v objektu Městské knihovny Ant. Marka. Technické a finanční předpoklady zamýšlené 

úpravy požaduje předložit do následujících tří měsíců.

* RM doporučila ZM přijmout  účast Města Turnova v celostátním programu prevence kriminality na místní 

úrovni -  „Partnerství“.
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* RM projednala statistické výkazy činnosti městské policie za minulá období a současně vzala na vědomí 

plnění vytyčených úkolů. RM doporučuje zvýšit procento přestupků  řešené sankcí na úkor domluvy a zvýšit 

výši pokuty při ukládání botiček z důvodu vedlejších nákladů a rostoucí neukázněnosti ze strany řidičů. RM 

dále uložila p. Šlamborovi (strážník pověřený vedením MP) zpracovat k projednání nejdéle do konce května 

systém řešící ostrahu městských budov i pracovníků úřadu, systém zabezpečení kamerového systému ve 

městě, návrh dalších činností pro snížení kriminality a sociální prevence řešených v rámci programu 

Partnerství, a konečný návrh zabezpečení odtahové služby.

* RM vzala na vědomí informaci o průběhu provádění komunitního plánování sociálních služeb v Turnově a 

spádové oblasti.

* RM vzala na vědomí zprávu o činnosti „Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti“ a souhlasila s 

navrhovaným řešením organizace protidrogové politiky města, uložila vedoucí odboru sociálních věcí jednat 

o možné spolupráci s neziskovými organizacemi a zvýšit informovanost o nabízených službách.

* V otázce nabídky spolupráce při obsazení bytů v domě s pečovatelskou službou v Bělé RM souhlasila s 

odpovědí na nabídku Obecního úřadu Mírová pod Kozákovem dle návrhu, v níž se uvádí, že pravidla pro 

umísťování klientů do zařízení Zdravotně sociálních služeb Turnov zůstanou nezměněna a současně RM 

vítá rozšíření kapacit objektů sociálních služeb ve spádové oblasti, tedy i pro obyvatele Turnova.

* RM vzala na vědomí zprávu o současné fázi reformy státní správy a možném umístění státních organizací 

v Turnově dle návrhu a současně odložila rozhodnutí o řešení umístění pobočky pracovního úřadu a 

kontaktního místa státní sociální podpory v objektech města na některé z příštích jednání po prověření 

jiných nabídek prostorů a variant řešení s tím, že v tuto chvíli spíše nedoporučuje přemístění kanceláře VZP 

do objektu č. p. 27 v ulici 5. května.

* RM schválila přijetí právníka JUDr. Veselého do pracovního poměru s doporučením jednat o smlouvě na 

dobu určitou z důvodu prověření funkčnosti navrženého řešení pro chod úřadu.

* RM schválila záměr přistoupení Turnova do jednoho ze sousedních mikroregionů. Jako první doporučila 

oslovit Mikroregion Český ráj a pověřila starostu učinit potřebné kroky.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. ÚNORA 2004
* ZM souhlasilo s účastí města Turnova na programu prevence kriminality na místní úrovni, tzv. „Partnerství“.

* ZM schválilo dle § 26 odst. 2, § 29, § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Turnov, která mění 

funkční využití následujících lokalit: Lokalita č. 67 (A8) - BENÁTKY – bydlení, Lokalita č. 68 (C8) - 

STŘELNICE – bydlení, Lokalita č. 69 (D8) - MAŠOV – bydlení, Lokalita č. 70 (E8) - VESECKO - rozšíření 

průmyslové zóny, Lokalita č. 71 (F8) - MAŠOV - smíšené území.

* ZM vzalo na vědomí zprávu o dalším postupu při zajišťování stavby Společenského centra Střelnice. 

* ZM vzalo na vědomí přehled chystaných investic Vodohospodářského sdružení Turnov v rámci 

odkanalizování okrajových částí Turnova, jejich rozsah, předpokládanou finanční náročnost, stupeň přípravy, 

stav žádostí o finanční podporu a budoucí vliv na rozpočet města.

* ZM vzalo na vědomí zprávu o záměru VHS Turnov majetkově sloučit obce okresu Semily.

 * K bodu vyklizení bytu čp. 1055 ul. Bezručova ZM doporučilo odboru správy majetku vyhovět žádosti p. 

Marie Filové, bytem Bezručova čp. 1055, o odklad výkonu rozhodnutí vystěhování na dobu šesti měsíců s 
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podmínkou úhrady dlužné částky.

* ZM schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následně smlouvy darovací, týkající se 

převodu silnice I/10 do majetku Města Turnova v rámci stavby I/10 Vesecko - Hrubý Rohozec dle 

předloženého návrhu.

* ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

dle návrhu.

* ZM schválilo prodej nemovitostí související s letním kinem Kulturnímu centru Turnov, s.r.o., za celkovou 

kupní cenu ve výši 50 tis. Kč. Tento majetkový krok je uskutečňován v souvislosti s realizací rekonstrukce 

letního kina. 

* ZM neschválilo prodej budovy kotelny Turnov - Výšinka 2 z důvodu zabezpečení pozemkové rezervy pro 

budoucí komunikaci.

* ZM schválilo potřebné kroky v souvislosti s výstavbou 30 bytů v ulici 1. máje.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 17. BŘEZNA 2004
* RM vzala na vědomí výsledky hodnocení tajemníka a vedoucích odborů za rok 2003 a schválila pravidla 

pro přidělování odměn ředitelům a jednatelům organizací zřizovaných Městem Turnov, tajemníkovi a 

vedoucím odborů Městského úřadu v Turnově dle předloženého návrhu pro rok 2004. RM též schválila výši 

ročních odměn ředitelů škol, školských zařízení a kulturních organizací za rok 2003 dle návrhu a kritéria 

hodnocení činnosti ředitelů škol, školských zařízení, Hradu Valdštejna a Městské knihovny A. Marka na rok 

2004 dle návrhu.

* RM schválila po projednání konkrétní výčet kroků, které zlepší vztah úřadu k obyvatelům města. Současně 

uložila tajemníkovi, aby zabezpečil rozložení odpovědnosti za jejich uskutečnění mezi navržené pracovníky 

a vypracoval nejdéle do konce roku zprávu o plnění všech opatření. 

* RM projednala a schválila záměr řešení integrovaného přestupního uzlu veřejné a individuální dopravy v 

prostoru u nádraží ČD a uložila Ing. Borovičkovi, vedoucímu odboru dopravy, zajistit zpracování studie v 

navrženém rozsahu.

* RM schválila předložený postup přípravy stavby jižního sjezdu z I/35 do průmyslové zóny Turnov - 

Ohrazenice a Fučíkovy ulice a Ing. Hejdukovi uložila napsat závazné stanovisko města k přípravě stavby 

jižního sjezdu pro ŘSD ve smyslu zabezpečení řešení smluvních vazeb u č. p. 1248 a protihlukové stěny u 

bytového domu č. p.1679. 

* RM schválila předložený postup při zajišťování investiční akce „Rekonstrukce Sobotecké ulice“, a to 

zejména v rozčlenění zakázky na tři samostatné akce. RM též doporučila ZM realizaci parkoviště v rámci 

této investiční akce v navrženém prostoru. RM dále schválila princip, aby nové kanalizační přípojky k 

jednotlivým objektům v Sobotecké ulici si hradili majitelé těchto objektů. Závěrem RM k tomuto bodu 

doporučila ZM schválit konečný model financování rekonstrukce Sobotecké ulice s pomocí rozpočtových 

změn 2004, s využitím dalších předložených možností.

* RM vzala na vědomí informace o demolici objektů v Maškových zahradách v roce 2003 a projednala 

potřebu dokončení demolic objektu přípravny a skleníků v roce 2004. RM v této souvislosti uložila odboru 

rozvoje uzavřít smlouvu na dokončení demolic s firmou Jan Kreysa v měsíci dubnu na základě 

předloženého návrhu s tím, že platba proběhne v roce 2005, nebo bude akce řešena v rozpočtových 
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změnách letošního roku.

* RM schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemkových ploch od ČD, a. s. za účelem vydání územního 

rozhodnutí na akci „Rekonstrukce Nádražní ulice v Turnově, III. etapa“, dle návrhu. 

* RM souhlasila s poskytnutím několika výjimek ze stavební uzávěry z důvodu projednávání Regulačního 

plánu centra města.

* RM vzala na vědomí informaci o analýze systému odpadů ve vybraných městech a ZM doporučila na 

základě návrhu odboru životního prostředí a dozorčí rady Technických služeb Turnov, s r. o. nevypisovat 

výběrové řízení na firmu zabezpečující svoz a likvidaci komunálního odpadu.

* RM schválila výsledek VŘ na výstavbu stravovacího a výukového provozu obchodní akademie a hotelové 

školy na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek s tím, že nabídkou nejlépe splňující 

kriteria vymezená v podmínkách obchodní veřejné soutěže je nabídka uchazeče firmy Tip-ex Partner, s. r. o., 

Praha.

* RM, jako valná hromada firmy, schvaluje navrženou koncepci Městské teplárenské Turnov, s. r. o. včetně 

předpokládaného výhledu na investice a údržbu jednotlivých technologických celků. 

* RM též vzala na vědomí zprávu Mgr. Rytíře (ředitel ZŠ ve Skálově ulici), která se týká systému výběru dětí 

do sportovní třídy a výše hodinové dotace tělesné výchovy v této třídě.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 24. BŘEZNA 2004
* RM projednala zprávu o průběhu řešení problematiky zřízení funkce učitel - trenér na základních školách v 

Turnově, včetně nabídky sportovních subjektů a uložila René Brožovi, vedoucímu odboru školství, 

zabezpečit uvedenou činnost od příštího školního roku. RM současně doporučuje ředitelům základních škol 

rozšířit nejdéle od příštího školního roku nabídku nepovinných předmětů v oblasti sportu a dále ukládá p. 

Brožovi  předložit v termínu do konce září 2004 zprávu o praktickém naplnění tohoto usnesení.

* RM schválila záměr mimosoudního řešení s firmami realizujícími atletický stadion (Silnice Jičín a Italmec 

Praha) za podmínky zlepšení jejich nabídek a uložila Ing. Hejdukovi předložit konečné nabídky na květnové 

jednání RM.

* RM vzala na vědomí informace o odstraňování reklamačních závad na objektu domova důchodců Pohoda 

a potřebě dovybavení objektu a uložila vedoucímu odboru rozvoje a ředitelce Zdravotně sociálních služeb 

zabezpečit realizaci akcí dle schváleného čerpání rezervního fondu.

* RM schválila příspěvkovým organizacím použití rezervních fondů a investičního fondu dle předloženého 

návrhu s výjimkou MŠ Jana Palacha, kde schválila využití na energetická opatření objektu. RM zároveň 

schválila i nákupy dlouhodobého hmotného majetku dle návrhu a vedoucí finančního odboru Bc. Staňkové 

zabezpečit rozpočtové změny, které nastanou v souvislosti s tímto usnesením.

* RM uložila Bc. Staňkové a místostarostovi Ing. Pekařovi zpracovat a předložit nejpozději na červnové 

jednání RM návrh možného nového postupu (pravidel) v přípravě a schválení rozpočtu na příští rok. RM 

také schválila výčet sledovaných ukazatelů pro příspěvkové organizace od roku 2004 a uložila Bc. Staňkové 

a Ing. Pekařovi zahrnout analýzu těchto ukazatelů do nového postupu schvalování rozpočtu města. 

* RM vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru cestovního ruchu v roce 2003. RM v této souvislosti uložila 

vedoucímu odboru Aleši Hozdeckému v termínu do poloviny dubna zvýšit pohledovou otevřenost informační 
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kanceláře na náměstí a e-mailovou poštou předložit členům rady přehled nákupů, prodeje, stavu zásob 

zboží za poslední čtyři roky a záměr naplnění rozpočtových kapitol na rok 2004.

* RM vzala na vědomí zprávu o činnosti Sdružení Český ráj.

* RM projednala výroční zprávu Zdravotně sociálních služeb Turnov za rok 2003 a výsledek veřejnoprávní 

kontroly v organizaci.

* K bodu návrat finanční dotace za stavbu domova důchodců RM uložila místostarostovi Ing. Pekařovi 

zabezpečit podání žádosti o prominutí úhrady vyměřených platebních výměrů na Ministerstvo financí ČR.

* RM schválila zpracování studie řešení objektu hasičárny na Daliměřicích ve dvou verzích, a to v 

jednoduchém rozšíření garáže a zázemí pro hasičskou jednotku a v druhé verzi na rozšířený účel využití dle 

návrhu. RM uložila odboru správy majetku předložit zpracované návrhy k projednání a odsouhlasení 

konkrétního postupu úpravy objektu. 

* RM uložila tajemníkovi Ing. Šmirausovi předložit na květnové jednání RM návrh komplexního řešení 

vymáhání pohledávek po splatnosti z jednotlivých odborů města.

* K bodu mzdy ředitelů školských zařízení (petice) RM odložila rozhodnutí o požadovaném navýšení 

osobního příplatku do doby vyjasnění rozsahu 13. a 14. platu, který bude mít vliv na celkovou výši ročních 

mezd  ředitelů školských organizací.

* K jednání valné hromady Kulturní centrum Turnov, s. r. o.: RM neschválila, aby tato společnost 

provozovala ubytovací služby.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25. BŘEZNA 2004
* ZM schválilo dokument Aktualizace - 2. etapa programu regenerace městské památkové zóny Turnov, 

zpracovaný Ateliérem NAO, spol. s r. o. Praha a rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace 

městské památkové zóny a položky Památková zóna v rámci rozpočtu Města, takto:

- Kostel Narození Panny Marie (vlastník Římskokatolická farnost) - celkový objem prací 1 287 183 Kč v roce 

2004. Jednotlivé podíly: 287 tisíc Kč - příspěvek z Města, 870 tisíc Kč - příspěvek z Programu, 130 183 Kč - 

vlastník.

* ZM projednalo vítěznou studii řešení sportovního areálu v Maškově zahradě a uložilo Ing. Hejdukovi a 

odboru rozvoje města předložit konečný materiál o dalším postupu v této otázce na příští jednání ZM.

* ZM uložilo odboru rozvoje města vypracovat a předložit ve stanoveném termínu správci dotačního 

programu žádosti o poskytnutí dotace na pásové vyznačení okruhu místních cyklotras (tras bezmotorové 

dopravy) kolem Turnova a na přeznačení stávající cyklotrasy v úseku od křižovatky Sobotecká - J. Palacha 

po náměstí Českého ráje.

* ZM vzalo na vědomí a souhlasí s vyhodnocením stanovisek a podnětů uplatněných při projednávání 

návrhu Zadání Regulačního plánu č. 3 – Centrum města Turnova. ZM vzalo na vědomí stanovisko 

nadřízeného orgánu územního plánování, které je přílohou usnesení a je tímto usnesením respektováno. 

ZM schválilo dle § 20 odst. 7, § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh Zadání Regulačního plánu č. 3 – Centrum města Turnova, 

který je doplněn o požadavky uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu zadání a uložilo pořizovateli 

(odboru rozvoje města) zajistit zpracování a projednání konceptu řešení Regulačního plánu č.3 – Centrum 

města Turnova, dle schváleného zadání.
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* ZM schválilo přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši 10 mil. Kč dle předloženého 

návrhu. Ručení za úvěr je budoucími rozpočtovými příjmy a fondy města.

* ZM schválilo přijetí dlouhodobého investiční úvěru od Komerční banky a. s. ve výši 14,5 mil. Kč s dobou 

splatnosti 8 let a fixní sazbou po celou dobu trvání úvěrového vztahu ve výši 3,9%. Ručení za úvěr je 

blankosměnkou.

* ZM schválilo prodej bytových jednotek v budově čp. 1906, 1907, 1908 se st.p.č. 1660/18, 1660/19, 

1660/20 v k. ú. Turnov do vlastnictví nájemníků dle zákona č. 72/94 Sb. v platném znění dle předloženého 

seznamu kupujících. V případě, že kupující využije možnosti splátek, schvaluje ZM uzavření zástavní 

smlouvy na nedoplatek kupní ceny.

* ZM schválilo prodej pozemků st. p. č. 84 - zbořeniště a parc.č. 85 - zahrada, k. ú. Turnov firmě Dn´D, s.r.o. 

Turnov za cenu 2 000,- Kč/m² a podle navržených smluvních podmínek. 

* ZM schválilo další majetkové záležitosti (směny pozemků, výkupy ad.). 

* ZM vzalo na vědomí informaci o analýze systému sběru odpadů ve vybraných městech.

* ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské sportovní, s. r. o.

* ZM uložilo odboru správy majetku a Technickým službám Turnov, s. r. o., předložit otázku hlídaného 

parkoviště Na Lukách na příští jednání ZM.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 7. DUBNA 2004 
* RM souhlasila s pořízením CT přístroje a obměnou stávající rentgenové techniky v Městské nemocnici 

Turnov a současně uložila jejímu řediteli zajistit přípravné kroky k umístění tohoto zařízení a předložit ve 

vhodném časovém okamžiku návrh připraveného způsobu financování. RM též souhlasila se záměrem 

rekonstrukce centrální sterilizace MN Turnov a uložila odboru správy majetku ve spolupráci s vedením 

nemocnice vypsat výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace.

* RM schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce sportovního areálu v Turnově 

II. - duhová energie“, kde zvítězila firma SSŽ Liberec. RM v souladu s předpokládaným zajištěným 

financováním určila konečný rozsah prací v kompletním rozsahu dle návrhu mimo parkoviště, jednoho 

menšího hřiště a se zmenšením sadových úprav. 

* RM schválila navrhované úpravy pískovišť v majetku města dle předloženého materiálu. Současně uložila 

odboru správy majetku oslovit u pískovišť navržených k demolici přednostně zástupce okolních objektů s 

nabídkou zabezpečení správy dle legislativních podmínek z jejich strany.

* RM vzala na vědomí rozbor o nájmech nebytových prostor a schválila úpravy nájemného dle předloženého 

návrhu a uložila odboru správy majetku jednat o navýšení nájmů s účinností od druhého pololetí v objektech 

Alej legií 904, 909, 389, Dolánky č. p. 9, Mašov č. p. 22, Vesecko č. p. 487 a 482. RM též souhlasila s 

nenavýšením celoplošného nárůstu nájmů nebytových prostor dle inflace z důvodu nízkého inflačního 

koeficientu za loňský rok.

* RM schválila zábor veřejného prostranství na stánkový prodej v prostorách bývalého koupaliště v 

Dolánkách p. Janu Fajtovi z Rovenska pod Troskami za částku 400 Kč za metr čtvereční a rok a uložila 

doplnit do nájemní smlouvy možnost okamžité výpovědi v případě porušování dopravních opatření a 

nevhodného vzhledu objektu včetně využívaného okolí.
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* RM schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Pokládka živičných koberců v ul. 

Kosmonautů a Na vyhlídce“, kde zvítězila firma SaM, a. s., Česká Lípa. 

* RM vzala na vědomí přednesenou zprávu o energetických auditech vybraných objektů a v této souvislosti 

uložila odboru správy majetku, aby při výhledovém plánování údržby objektů při celoplošných opravách 

fasád bylo počítáno se zateplením a toto bylo zahrnuto do rozpočtů města v dalších letech. Jde zejména na 

akci regulace topného systém Domova mládeže, Skálova čp.4 pro rok 2005 a dále dle rozpočtových 

možností další akce oprava a zateplení fasády, budovy ZŠ 28. října, oprava a zateplení fasády budovy ZŠ 

Skálova a oprava a zateplení fasády budovy Gymnázia.

* RM schválila kronikářský zápis za rok 2002 včetně jeho fotodokumentační přílohy.

* RM projednala kompletní materiál o budoucnosti mateřských škol v Turnově a schválila shodný počet osmi 

mateřských škol pro školní roky 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007 z důvodu, aby nedošlo k omezování 

přijímání dětí, které nejsou trvalým bydlištěm v Turnově. Dále RM uložila odboru správy majetku, aby v 

následujících letech navrhl do projednání rozpočtu města minimálně částku 1,5 mil. Kč z důvodu zlepšení 

technického stavu budov na vyjmenované akce. S ohledem na nedobrý stav objektu MŠ Hruborohozecká 

RM uložila odboru školství předložit řešení variantního umístění těchto organizací v jiném objektu od 

školního roku 2007/ 2008, doporučila odboru správy majetku v letech 2004 - 2007 neprovádět v objektu 

žádné rozsáhlé rekonstrukce a pověřila místostarostku PhDr. Maierovou, aby vstoupila do jednání s 

vlastníky o koupi objektu čp. 590 - MŠ, Bezručova ulice. Závěrem RM uložila odboru správy majetku 

předložit variantní využití objektu od roku 2008.

* RM vzala na vědomí zprávu o stavu a záměrech s internetovými stránkami města v roce 2004 a uložila 

kanceláři tajemníka provést změnu vzhledu stránek postupně do konce roku 2005.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 29. DUBNA 2004
* ZM projednalo základní informaci o činnosti Městské teplárenské Turnov, s. r. o. a základní směry 

koncepce jejího vývoje.

* ZM schválilo zahájení projekčních činností ve Sportovně rekreačním areálu Turnov - Sobotecká, Maškova 

zahrada v oblasti budoucích městských investic pro stavbu areálu krytého bazénu s venkovním koupalištěm. 

ZM též schválilo zahájení projekčních činností na infrastrukturu areálu včetně komunikací a na řešení 

parkových ploch areálu a záměr prodeje navržených pozemků města v areálu soukromým investorům.

* ZM po projednání schválilo pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Turnov na lokalitu č. 43 – 

Průmyslový areál Vesecko (lokalita A) a pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Turnov na 

rozšíření Průmyslového areálu Vesecko směrem na sever k Pivovaru Malý Rohozec a na jihozápad až 

k bezpečnostnímu pásmu VTL plynovodu (lokalita B1).

* ZM souhlasilo s celoročním hospodařením Města Turnov v roce 2003, a to bez výhrad.

* ZM vzalo na vědomí rozpočtovou změnu rozpočtu roku 2003 ve výši 6 103 tis. Kč v příjmech i výdajích, tj. 

příjmy po této rozpočtové změně činí 384 365 tis. Kč, výdaje činí 409 202 tis. Kč a financování zůstává ve 

výši 24 837 tis. Kč.

* ZM vzalo na vědomí „Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu kulturních aktivit na 

území města Turnova“ a schválilo návrh kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní akce 

a činnost kulturních spolků. Dále ZM schválilo návrh kulturní komise na rozdělení finančních prostředků z 
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položky rozpočtu „Kulturní spolky a nájemné“ na rok 2004 a pověřilo kulturní komisi dělením těchto 

prostředků v dalších letech s platností od 1. 1. 2005 s tím, že kulturní komise bude ZM po vyúčtování o 

rozdělení těchto prostředků informovat. 

* ZM vzalo na vědomí „Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sportovních aktivit na 

území města Turnova“ a rozdělení finančních prostředků na podporu sportu.

* ZM projednalo Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZM za období 12/2002 -  1/2004 a Plán činnosti KV 

ZM na rok 2004.

* ZM schválilo prodej bytových jednotek v budově čp. 1906, 1907, 1908 se st. p. č. 1660/18, 1660/19, 

1660/20 v k. ú. Turnov do vlastnictví nájemníků dle předloženého seznamu. V případě, že kupující využije 

možnosti splátek, schválilo ZM uzavření zástavní smlouvy na nedoplatek kupní ceny.

* ZM uložilo komisím RM, aby předložily svá stanoviska k problematice hlídaného parkoviště u 

autobusového nádraží a dále uložilo odboru správy majetku předložit tuto otázku po projednání v 

příslušných  komisích na červnové zasedání ZM.

* ZM schválilo vstup Města Turnova do Mikroregionu Český ráj.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 12. KVĚTNA 2004
* RM schválila návrh rozpočtu Městské nemocnice Turnov a projednala výroční zprávu organizace za rok 

2003 bez připomínek.

* RM jako valná hromada společnosti vzala na vědomí hospodaření společnosti Technické služby Turnov, s. 

r. o. za rok 2003 včetně výsledku auditu, rozdělení zisku a vyplacení mimořádné odměny jednateli 

společnosti.

* RM schválila umístění tematických expozic partnerských měst do parku u letního kina a současně uložila 

odboru správy majetku zadat projektové práce na realizaci rekonstrukce komunikací v parku u letního kina. 

Odboru životního prostředí RM uložila zajištění inventarizace dřevin a studie parku v letošním roce a 

následného prováděcího projektu po zvolených etapách. Do rozpočtu roku 2005 RM schválila zahrnout 

výdaj minimálně na první etapu - tedy rekonstrukci pojízdné komunikace, nebo přímého spojení s ulicí 5. 

května a Skálovou ulicí. Odbor správy majetku má za úkol zahájit jednání o možnosti průchodu z 

Františkánské zahrady do parku u letního kina. 

* K bodu „opláštění tělocvičny“ Základní školy v ulici Skálova RM schválila vypsání výběrového řízení na 

zhotovitele akce na zimní období 2004/05 a realizaci v roce 2005. 

* RM schválila realizaci rekonstrukce komunikace v areálu Vesecko a přesun finančních prostředků z 

kapitoly povrchy ulic Na vyhlídce a ul. Kosmonautů v částce 200 tis. Kč na tuto akci, kterou provede firma 

Zikuda.

* RM vzala na vědomí informaci o navržených zastavovacích studiích na pozemcích Masa Turnov 

v Sobotecké ulici a uložila tyto studie projednat v komisích: 1. Komise pro rozvoj a správu majetku, 2. 

Komise životního prostředí, 3. Komise protipovodňové prevence, 4. Komise pro městskou památkovou 

zónu. Písemná stanoviska jednotlivých komisí budou následně předložena RM.

* RM souhlasila s udělením výjimky ze stavební uzávěry na přístavbu prodejny Husqvarna v Tázlerově ulici.

* RM vzala na vědomí skutečnosti vedoucí k potřebě navýšení finančních prostředků na investiční akci 

spisovna MěÚ v Žižkově ulici a schvaluje toto navýšení.
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* RM vzala na vědomí informace o přípravě projektů v rámci programů Evropské unie a finančnímu odboru 

uložila vyřešit finanční a daňové podmínky nedokončené investice a pozemku v souvislosti s projektem 

„Kongresové centrum Střelnice“.

* RM projednala části petičního protestu proti stavbě tzv. jižního sjezdu z průtahu do Fučíkovy ulice 

adresované vůči Městu Turnov. V této souvislosti konstatovala, že posouzení dopravního řešení odlišnou 

firmou bylo předmětem projednávání územního plánu, měření hluku ve Fučíkově ulici nepřísluší městu a 

požadavek na poskytnutí všech informací je zákonná povinnost městského úřadu.

* RM uložila odboru rozvoje města prověřit možnost předložení projektu „Protihluková stěna na jižním 

sjezdu“, a to v rámci programů EU.

* RM vzala na vědomí informace o stavu přípravy stavby chodníku Vápeník - lávka přes železniční trať 

Dolánky a uložila odboru rozvoje města zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení I. 

etapy a doprovodných souvislostí firmě Valbek podle předložené nabídky (akce by měla být realizována 

v příštím roce).

* RM ve smyslu Pravidel pro výběrová řízení a závěru hodnotící komise, potvrdila Mgr. Stanislavu 

Šmucrovou ve funkci ředitelky Základní školy Turnov - Mašov na další čtyřleté funkční období s účinností od 

1. 8. 2004.

* RM ve smyslu § 14 odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 

pozdějších změn doplňků, odvolala s účinností k 31. 7. 2004 pana Mgr. Zdeňka Vavřicha z funkce ředitele 

příspěvkové organizace města Turnova - Základní školy Turnov, 28. října 18.

a s účinností od 1. 8. 2004 jmenovala Mgr. Jaromíra Friče do funkce ředitele této příspěvkové organizace 

města.

* RM projednala  výroční  zprávu za rok 2003 včetně výsledku veřejnoprávní kontroly v Dětském centru 

Turnov.

* Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - jednání valné hromady. RM schválila výroční zprávu a účetní uzávěrku 

společnosti za rok 2003, závěry auditu společnosti za rok 2003, zprávu o vztazích mezi propojenými 

osobami, dále potom odměnu jednatele KCT, složení dozorčí rady pro další funkční období 2004 - 2006 ve 

složení PhDr. Maierová, Mgr. Mašek, p. Rambousek, p. Brož, PhDr. Jakouběová. RM též mj. souhlasila s 

tím, aby organizace provozovala ubytovací služby a uložila jednateli v této souvislosti zajistit doplnění 

zřizovací listiny o další předmět podnikání.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. KVĚTNA 2004
* ZM schválilo účelovou dotaci na další práce na obnově kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích ve výši 

200 tisíc Kč z rozpočtu města. 

* ZM schválilo pro realizaci akce „Parkoviště pod Valdštejnem“ odkoupení pozemků z vlastnictví soukromých 

osob.

* ZM schválilo prodej bytových jednotek v budově čp. 1906, 1907, 1908 se st. p. č. 1660/18, 1660/19, 

1660/20 a v budově čp. 1696, 1697, 1698 se st. p. 1986/82, 1986/83, 1986/84 k. ú. Turnov do vlastnictví 

nájemníků  dle zákona č. 72/94 Sb. v platném znění dle předloženého seznamu kupujících. V případě, že 

kupující využije možnosti splátek, schvaluje ZM uzavření zástavní smlouvy na nedoplatek kupní ceny.
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* ZM schválilo realizaci přístupové komunikace k lyžařskému vleku ve Struhách a souhlasilo s 25% finanční 

spoluúčastí na této akci v roce 2005.

* ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

dle návrhu.

* ZM projednalo předloženou zprávu o činnosti Kulturního centra Turnov, s. r. o.

* ZM projednalo možnosti dalšího zajištění informovanosti občanů prostřednictvím TV vysílání v programu 

RTT na základě smluvního vztahu s firmou ASPERA TV, s. r. o. a souhlasilo s navrhovanými změnami 

smluvních podmínek.

* ZM projednalo zprávu o aktuálním stavu a činnosti Městské nemocnice Turnov.

* ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku města č. 08/04 - Požární řád města Turnov - dle předloženého 

návrhu.

* ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti krizových orgánů města a stav zpracování dokumentace na úseku 

havarijního plánování.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 9. ČERVNA 2004
* RM schválila příspěvkové organizaci Hrad Valdštejn pořízení movitých věcí, a to vyřezávaného lustru a 

koberce do velkého sálu dle návrhu.

* RM schválila postup k získání výjimky z průměrného počtu žáků ve třídě pro základní školu v Mašově, 

resp. podání odvolání ministerstvu školství neudělit výjimku pro příští školní rok. RM v tomto případě též 

schválila změnu organizace výuky na této škole v případě, že nebude výjimka udělena (trojtřídní škola).

* RM jako valná hromada společnosti vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o. 

za uplynulé období. Jednateli uložila zejména zajištění přeměny škvárového hřiště na travnaté, zajištění 

zimního kluziště, zprovoznění nového sportovního areálu v Turnově II., zajištění aktivní spolupráce s 

partnerskými městy, s orgány kraje a města, spoluúčast na přípravě projektové dokumentace sportovního 

areálu v Maškově zahradě. RM též vzala na vědomí posílení o další zaměstnance s částečným úvazkem na 

údržbu fotbalového stadionu a o správce sportovních hřišť u haly TSC v Turnově II. dle návrhu. RM jako 

valná hromada této společnosti schválila záměr zakoupení služebního vozu pro jednatele s tím, že konkrétní 

řešení a jeho financování bude projednáno na některé z příštích jednání. 

* RM uložila p. Boháčovi předložit na červnové jednání ZM materiál o rozvoji městské policie a na 

následující jednání RM podrobněji rozpracovaný materiál o jednotlivých diskutovaných otázkách - finanční a 

personální dopady, rozsah služeb, atd.

* RM schválila převedení ekonomické činnosti prodej a nákup zboží z odboru cestovního ruchu na Městskou 

knihovnu Antonína Marka Turnov k 14. 6. t.r. (Město by se jinak stalo plátcem DPH, což by bylo ekonomicky 

nevýhodné – poz. red.)

* RM udělila výjimku ze stavební uzávěry pro rozšíření venkovního osvětlení na hřbitově u kostela P. Marie a 

na drobné stavební úpravy rodinného domu č. p. 1376 Na Házce, která spočívá ve výměně oken a podlahy, 

a dále též výjimku pro stavbu výrobní a administrativní budovy firmy D n´D, s. r. o., Turnov  v proluce v ul. 

Ant. Dvořáka.

* RM schválila dohodnuté podmínky pro zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení pro 

sportovně rekreační areál v Maškově zahradě.
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* RM vzala na vědomí usnesení odborných komisí k návrhu zástavbových studií obchodního centra na 

Koňském trhu (na místě masny). RM v této souvislosti doporučila ZM odsouhlasit záměr umístění areálu ve 

vymezeném prostoru za podmínek: soulad se zásadami regulačního plánu centra, bezúplatný převod nové 

komunikace na město, soulad se změnou územního plánu pro realizaci sjezdu z kruhové křižovatky, 

projednání a schválení architektonického řešení areálu Městem a dokončení dohodnuté majetkové výměny 

doprovodných souvislostí s areálem jatek.

* RM souhlasila s tím, aby si Město Turnov najalo pozemky dle návrhu pro stavbu Kongresového centra 

Střelnice od Kulturního centra Turnov, s. r. o., které je jejich vlastníkem.

* RM vzala na vědomí informace o průběhu výběrového řízení a schválila jako vítěze výběrového řízení na 

dodavatele akce „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko – I. část – I. etapa“ 

firmu František Zikuda.

* RM uložila odboru správy majetku zahájit projektové práce na realizaci přístavby víceúčelového objektu 

(hasičárny) Daliměřice dle zpracované studie.

* RM schválila vypsání poptávkového řízení a následné provedení oprav nosných prvků a konstrukce krovů 

městského divadla.

* RM schválila výsledek výběrového řízení na rekonstrukci sokolovny v Mašově, kde zvítězila firma Finalstav 

Liberec a výsledek výběrového řízení na výstavbu prodloužení Terronské ulice, kde zvítězila firma SaM 

Česká Lípa.

* RM vzala na vědomí definici objemného odpadu a uložila odboru životního prostředí v součinnosti 

s technickými službami informovat vhodným způsobem obyvatele o možnostech nakládání s touto 

komoditou. V této souvislosti RM vzala na vědomí, že vyhodnocení dopadu opatření zavedených na 

sběrných dvorech bude provedeno až k zasedání RM v říjnu t.r., a to z důvodu získání komplexních 

informací v delším časovém horizontu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 14. ČERVENCE 2004
* RM schválila příspěvkové organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov zvýšení limitu pracovníků 

na rok 2004 na 7,15 prac. úvazků a limitu hrubých mezd na 1 326 tis. Kč.

* RM schválila dar organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov ve formě vydané knihy o Turnově 

v hodnotě 10 076 Kč.

* RM vzala na vědomí zprávu o průběhu akce „Rekonstrukce Sobotecké ulice“ včetně finančního rozboru 

této akce a uložila odboru rozvoje města zajistit též opravu opěrné zdi kolem Stebénky ze Sobotecké ulice 

na Koňský trh dle přiložené nabídky firmy Zikuda.

* RM vzala na vědomí zprávu o průběhu příprav žádosti Kongresového centra Střelnice a souhlasila se 

zahájením úpravy stavebního projektu Kongresového centra Střelnice od září 2004, tedy ještě před 

rozhodnutím o přiznání dotace od ministerstva pro místní rozvoj.

* K bodu „Projednání žádosti o odkoupení pozemku Města firmou Ontex CZ, s. r. o.“ RM schválila záměr 

prodeje pozemku v průmyslové zóně Vesecko v rozsahu dle návrhu a odboru správy majetku uložila 

dostatečně zveřejnit prodej s podmínkami: minimální cena 1000 Kč/m², akceptování rizik a podmínek 

vyplývajících z projednání územně plánovacích dokumentací, vzdání se restitučních nároků Walderode. 

* RM vzala na vědomí Zprávu o činnosti Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s. za jarní semestr 2004.
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* RM schválila výsledek výběrového řízení na projektanta akce „Centrální sterilizace Městské nemocnice 

Turnov“, kde zvítězila firma BMT a.s., Brno. RM zároveň schválila zahájení projektových prací.

* RM v současné době nedoporučila rozpočtovou změnu ve výši 900 tis. Kč na úhradu nákladů ze základní 

smlouvy uzavřené mezi Městem Turnov a Technickými službami Turnov, s. r. o., z důvodu změny sazby 

DPH a zvýšených nákladů na zimní údržbu. 

* RM doporučila zastupitelstvu města schválit prodej sokolovny na Malém Rohozci včetně pozemků st. p. č. 

13/1 a p. č. 52/2, k. ú. Malý Rohozec za cenu 40 tis. Kč.

* RM schválila záměr zavedení elektronické spisové služby na MěÚ v roce 2005, pokud bude potřebná 

částka schválena v rozpočtu na příští rok a výběrové řízení prokáže kvalitu nabízených produktů.

* RM schválila zřízení komise pro prevenci kriminality a jmenovala do této skupiny: pplk. V. Studničku, Mgr. 

Z. Flugrovou, I. Boháče, P. Dědečka, B. Šlamboru a Dis. M. Kosovou,  npor. Mgr. M. Drahoňovského, Mgr. J. 

Friče, S. Nožičku, R. Brože a současně uložila B. Šlamborovi (vedoucí strážník městské policie) předložit v 

termínu do 30. září t. r. koncepci práce skupiny na další období, když její součástí musí být analýza 

finančních prostředků, organizace, materiální zabezpečení a personální zabezpečení prevence kriminality.

* RM ve smyslu „Pravidel pro výběrová řízení na místa vedoucích pracovníků organizací zřizovaných 

Městem Turnov a vedoucích pracovníků MěÚ“ schválila vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele 

příspěvkové organizace Hrad Valdštejn s nástupem od 1. 1. 2005.

* RM uložila vedoucímu odboru cestovního ruchu zajistit získání živnostenských listů pro Město Turnov na 

činnosti provozované v informačním centru, tedy specializovaný maloobchod a zprostředkování služeb.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 11. SRPNA 2004
* RM vzala na vědomí návrh plánu realizace investic, zpracování územně plánovací dokumentace a 

projektové dokumentace na rok 2005.

* RM souhlasila s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro rozšíření bufetu TRIOLAN, Palackého 216 

(bývalá samoobsluha „Stovka“).

* RM uložila připravit projekčně navrženou etapu A, B, C, D, v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko, včetně 

výkazů výměr a inženýrské činnosti pro stavební povolení a dořešit vyřešení majetkoprávních vztahů 

(investiční aktivita roku 2005). Dále RM uložila odboru rozvoje města řešit jako prioritní navržené etapy A,D. 

V této souvislosti vyřešit do konce roku majetkové vztahy s vlastníky pozemků na komunikace, kde ukládá v 

případě nedohody o odkoupení majetku realizovat institut vyvlastnění.

* RM vzala na vědomí výčet akcí připravovaných pro rok 2005 a stav jejich připravenosti k realizaci.

* RM doporučila ZM schválit v rozpočtu finanční prostředky na studii řešení a zabezpečení územního 

rozhodnutí integrovaného přestupního uzlu veřejné a individuální dopravy u nádraží ČD. 

* RM doporučila ZM schválit v rozpočtu finanční prostředky na kruhovou křižovatku ulic Husova, Kinského, 

5. května. 

* RM schválila ještě v roce 2004 k realizaci část komunikace ve Vazovci a opravy nejnutnějších úseků na 

Mokřiny dle projednaného rozsahu v RM. 

* RM doporučila ZM schválit  prodej teplovodů, které zajišťují rozvod a distribuci tepla v areálu městské 

nemocnice a domova důchodců společností Nempra, s. r. o., 28. října 1000, Turnov, za kupní cenu 200 tis. 

Kč s možností splátek na dva roky.
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* RM uložila Ing. Kanclířovi, vedoucímu odboru rozvoje města, zabezpečit úpravu studie řešení sportovního 

areálu v Maškově zahradě ve smyslu předloženého materiálu a předložit její konečnou verzi ke schválení 

nejdéle do konce října 2004.

* RM se seznámila a vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí v roce 2004. V této 

souvislosti uložila vedoucí odboru Ing. Šípošové předložit na říjnové jednání RM plán průběžné celoroční 

ekologické výchovy ve smyslu diskusí na RM. Současně uložila Ing. Šípošové a Ing. Šmirausovi (tajemník) 

zabezpečit posílení státní správy na úseku vodního hospodářství z důvodu předpokládaných investic 

odkanalizování rozsáhlých území a aktuální potřeby ochrany životního prostředí.

* RM schválila, aby přezkoumání hospodaření města za rok 2004 provedl KÚLK.

* RM vydala Nařízení města Turnova č. 11/2004 O maximálních cenách jízdného MHD ve městě Turnov.

* RM schválila vyhlášení poptávkového řízení na dodání městského kamerového systému.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 25. SRPNA 2004
* ZM schválilo předloženou vnitřní směrnici „Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských 

organizací“, a to po doplnění projednaných připomínek z jednání. Pro přípravu návrhu a zpracování rozpočtu 

na rok 2005 ZM uložilo místostarostovi Ing. Pekařovi zajistit zohlednění případného časového posunu 

termínů stanovených ve směrnici o rozpočtových pravidlech. 

* ZM projednalo Strategický plán rozvoje města, uložilo odboru rozvoje města předložit tento materiál k 

připomínkovému řízení veřejnosti a vrátit jej zpět k projednání ZM v říjnu.

* ZM schválilo prodej teplovodů, které zajišťují rozvod a distribuci tepla v areálu Městské nemocnice Turnov 

a domova důchodců společnosti Nempra, s. r. o., 28. října č. 1000, Turnov za kupní cenu 200 tisíc Kč s 

možností splátek na dva roky.

* V otázce majetkového vypořádání pozemků u požární stanice v Turnově ZM schválilo prodej pozemků o 

celkové výměře 2425 m² Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem.

* ZM schválilo výměnu a odkup pozemků v okolí bývalé skládky na Kadeřavci. 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 15. ZÁŘÍ 2004
* K bodu obnovení projektových prací na stavbu Kongresového centra Střelnice RM v působnosti valné 

hromady KC Turnov, s. r. o., schválila popsané úpravy současného projekčního řešení a dodatek smlouvy o 

dílo na změnu projektové dokumentace. 

* RM v působnosti valné hromady KC Turnov, s. r. o., vzala na vědomí zprávu o průběhu opravy areálu 

letního kina a zprávu o průběžném financování této opravy a v této souvislosti uložila panu Feštrovi, 

jednateli KCT, předložit do návrhu rozpočtu města na rok 2005 finanční částku ve výši 2 mil. Kč na 

pokračování oprav v letním kině s opětovným investorstvím KCT, s. r. o.

* RM vzala na vědomí informaci o záměru rozšíření VHS Turnov, o investiční činnosti svazku a o stavu 

připravovaných projektů.

* RM projednala přípravu prioritní investiční akce „Odkanalizování lokalit Mašova a Pelešan“ a souhlasila s 

předložením návrhu investičního příspěvku na realizaci kanalizace v Mašově a Pelešanech v roce 2005 ve 
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výši 15 mil. Kč a s jeho zahrnutím do návrhu rozpočtu Města Turnova na rok 2005. RM též v této souvislosti 

souhlasila se záměrem spoluzajištění bezúročného úvěru na financování kanalizace v Mašově a 

Pelešanech poskytnutého Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou majetkem města. Konkrétní výčet 

nemovitostí na dozajištění úvěru předložen ke schválení ZM.

* RM projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30. červnu t.r.

* K dopadu 14. platů na rozpočet města a příspěvkových organizací RM schválila úpravu mzdových nákladů 

dle předloženého návrhu a doporučila ji zahrnout do rozpočtových změn.

* RM vzala na vědomí informace o stavu realizace výstavby 30 bytových jednotek v ulici 1. máje. Současně 

schválila řešení navýšení ceny stavby z důvodů DPH v poloviční úhradě družstva a v poloviční města.

* RM schválila záměr prodeje uhelny u sídliště Výšinka s podmínkou přeměny na parkovací dům a uložila 

odboru správy majetku řádně návrh vyhlásit a předložit nabídky na jednání do RM. 

* RM schválila zachování stávajícího vaření v mateřských školách. V této souvislosti uložila odboru správy 

majetku dokončit nutné úpravy do konce srpna příštího roku a zařadit částku 600 tis. Kč do návrhu rozpočtu 

města na příští rok.

* RM vzala na vědomí předložený materiál na úpravu parku u letního kina (možné oplocení a zřízení 

průchodů z centra města) a uložila vedoucí odboru životního prostředí Ing. Šípošové předložit do projednání 

komisí a k diskusi na veřejnosti tuto zásadní otázku a výstupy z diskuse předložit na projednání ZM do 

konce roku. 

* RM po projednání schválila dodatečný výdaj na rekonstrukci Terronské ul. ve výši dle návrhu.

* RM vzala na vědomí informaci o průběžných opravách kašny na náměstí proti průsaku vody a uložila 

odboru rozvoje města zahrnout do návrhu rozpočtu příštího roku zajištění konečného řešení úpravy kašny 

proti průsakům, tedy vnitřní olověnou vanu.

* K záměru stavby prodejny motoristických potřeb firmy Kontakt - Služby motoristům, s. r. o. v ploše nad 

Dioptrou RM vzala na vědomí informaci o připravované stavbě prodejny s tím, že záměr je řešitelný pouze 

při změně územního plánu nebo při využití jiných pozemků pro výstavbu.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 30. ZÁŘÍ 2004
* ZM udělilo čestné občanství panu Jaromíru Horáčkovi a Cenu obce panu Ladislavu Kouckému. ZM též 

potvrdilo navrácení čestného občanství in memoriam generálu Aloisi Liškovi.

* ZM schválilo rozpočtové změny na rok 2004 v příjmové i výdajové části ve výši 4 540 tis. Kč, tj. příjmy 

budou činit 363 218 tis. Kč, výdaje 378 013 tis. Kč a financování zůstane ve výši 14 795 tis. Kč.

* ZM schválilo prodeje pozemků v ul. Vesecká (za Šroubárnou) na Daliměřicích.

* ZM schválilo prodej sokolovny na Malém Rohozci včetně pozemků firmě BMM Art, s. r. o. za cenu 40 tisíc 

Kč a uložilo projednat znění smlouvy o prodeji na jednání RM. 

* ZM schválilo prodej pozemku v k.ú. Daliměřice za cenu 500 Kč/m² firmě ONTEX CZ, s. r. o. za 

předpokladu doložení písemního souhlasu Pozemkového úřadu v Semilech o vzdání se restitučního nároku.

* ZM schválilo názvy nových ulic - Ladislava Petrnouška a Jana Zajíce - dle předloženého návrhu.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 13. ŘÍJNA 2004
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* RM schválila příspěvkové organizaci „Středisko pro volný čas dětí a mládeže“ nákup osobního automobilu 

do výše 200 tis. Kč, použití investičního fondu ve výši 140 tis. Kč, přesun 80 tis. Kč z rezervního fondu do 

investičního fondu a doporučila ZM schválit rozpočtovou změnu ve smyslu zajištění investičního příspěvku 

pro SVČDM na nákup automobilu ve výši 50 tis. Kč.

* RM schválila pro organizaci Dětské centrum Turnov nákup nové hydromasážní vany. 

* RM souhlasila s přerušením střežení parkoviště a placením parkovného pomocí automatu na parkovišti u 

autobusového nádraží v období od 1. 10. do 30. 4. kalendářního roku. V období od 1. 5. do 30. 9. provádět 

střežení parkoviště. Provozní doba bude pondělí až pátek od 6 - 17, sobota 7 - 12 hodin.

* V otázce tvorby regulačního plánu centra RM vzala na vědomí předložené podrobné informace a uložila 

odboru rozvoje města zadat v rámci zpracování regulačního plánu hydrotechnické modely podle 

předloženého návrhu, a to: 1. Zpracovat model pro celou oblast návrhu podle konceptu regulačního plánu 

včetně navržených staveb (průtočných). Tento model zpracovat pro předpoklad již provedené rekonstrukce 

jezu, rozšíření profilu mostu a koryta a uvolnění území aktivní zóny. 2. Zpracovat model pro celou oblast 

návrhu dle bodu 1. pro situaci, kdy není rekonstruován jez, není rozšířen profil mostu a území aktivní zóny 

není uvolněno. 

* RM vzala na vědomí informaci o přípravné fázi projektové činnosti Sportovně rekreačního areálu 

Sobotecká, Maškova zahrada a schválila předložený stavební program a úpravu architektonické studie 

areálu.

* RM schválila úpravu projektu „Kongresového centra Střelnice“ podle předloženého návrhu a uložila Ing. 

Kanclířovi, vedoucímu Odboru rozvoje MěÚ, zabezpečit projednání a připomínkování nového řešení v 

příslušných odborných komisích RM.

* RM vzala na vědomí informace o průběhu výstavby infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 

Hruštice - Zelená cesta a přípravných projekčních činnostech výstavby na bytových zónách. 

* RM schválila vyhlášení možnosti dostavby dvou bytů v sokolovně Mašov za podmínek: Investice z 

vlastních zdrojů zájemce o byt, délka bezplatného nájemného na dobu 20 let.

* RM schválila vyhlášení záměru prodeje čp. 487 a 489, st. p. č. 872 a st. p. č. 873 a p. p. č. 698/54, k. ú. 

Daliměřice (Vesecko) za minimální cenu 500,- Kč/m² a za čp. 487, 489 minimálně 5 mil. Kč. Předpokladem 

prodeje je doložení písemného rozhodnutí Pozemkového úřadu v Semilech o vzdání se restitučního nároku 

potomků hraběte Walderode. 

* RM schválila prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektech čp. 904 a čp. 927 Alej legií 

(restaurace Šetřilovsko) panu Oldřichu Tomáškovi na dalších 5 let, tj. do 31. 1. 2010.

* RM schválila čerpání kapitoly 10 (opravy komunikací) takto: uvolnit 100 tis. Kč na dokončení komunikace 

ve Vazovci a uvolnit 380 tis. Kč na realizaci komunikace mezi lávkami v Dolánkách.

* RM schválila změnu nájemní smlouvy na pronájem předložených pozemků v areálu vodárny v Dolánkách 

na dobu určitou do roku 2030 a uložila odboru správy majetku připravit podklady pro jednání o odprodeji 

Vodohospodářské společnosti Turnov.

* RM schválila prodej požárního vozidla CAS 25 Obci Všeň za cenu 30 tisíc Kč.

* RM souhlasila s odebráním osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Hrad Valdštejn na dobu 

jednoho měsíce a současně navrhla ZM zrušit usnesení č. 163/2004 (cena obce). 
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* RM na základě vlastní žádosti odvolala z komise pro sport Milenu Zelenou a jmenovala Davida Marka a 

Jana Mrázka. 

* RM na základě vlastní žádosti odvolala z komise pro kulturu Václava Feštra a Aleše Mastníka. 

* RM jmenovala do komise pro městskou památkovou zónu arch. Karla Sekeného a Mgr. Helenu Gollovou. 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 26. ŘÍJNA 2004
* RM ve smyslu pravidel pro výběrová řízení a závěrů hodnotící komise potvrdila Libora Preislera ve funkci 

jednatele Technických služeb Turnov na další funkční období 2005 – 2008, s platností od ledna 2005. 

* RM jmenovala ředitelkou příspěvkové organizace Hrad Valdštejn slečnu Andreu Kouckou, s termínem 

účinnosti od 1. ledna 2005. 

* RM odvolala s účinností k 31. 12. 2004 dosavadního ředitele příspěvkové organizace Hrad Valdštejn 

Ladislava Kouckého. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. ŘÍJNA 2004
* ZM schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na dva stavební pozemky v rozvojové lokalitě 

Hruštice, Károvsko v 1. etapě - Prodloužení ul. Jeronýmova.

* ZM schválilo přistoupení k závazku Vodohospodářského sdružení Turnov vyplývajícího ze všech podmínek 

předložené smlouvy o zvýhodněném úvěru pro investiční akci Kanalizace obce Přepeře. 

* ZM projednalo připomínky občanů podané ke Strategickému plánu města, závěry řídící skupiny pro 

strategický plán a předložený návrh dalšího doplnění strategického plánu a schválilo Strategický plán jako 

podklad pro rozvoj města a regionu. Zároveň ZM uložilo odboru rozvoje města monitorovat naplňování 

akčního plánu a v prosinci roku 2005 předložit ZM vyhodnocovací zprávu o jeho plnění. 

* ZM vzalo na vědomí informaci o možnostech spolupráce s německým městem Idar - Oberstein a o 

aktivitách plánovaných pro rok 2005. ZM souhlasilo se záměrem v této spolupráci pokračovat a dle vývoje 

dalšího jednání uložilo PhDr. Maierové předložit na jednání ZM smlouvu o oficiální spolupráci. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

25. LISTOPADU 2004
* ZM schválilo rozpočtové změny na rok 2004, a to zvýšení v příjmech i výdajích ve výši 15 284 tis. Kč, tj. 

celkové příjmy činí 378 502 tis. Kč, výdaje činí 393 297 tis. Kč a financování zůstává ve výši 14 795 tis. Kč.

* ZM vzalo na vědomí informace o finančních nákladech na odpady do 30. 9. 2004 a souhlasilo s navrženým 

zvýšením poplatku za odpady na 500 Kč na osobu od 1. 1. 2005. ZM též schválilo vyhlášku č. 13/2004 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a uložilo odboru životního prostředí předložit na březnové zasedání analytické 

podklady pro následné zpracování plánu odpadového hospodářství.

* ZM uložilo členům rady Vodohospodářského sdružení Turnov zastupujícím Město Turnov, aby klíčová 

rozhodnutí ve věcech finančních a majetkových předkládali pro informaci na jednání ZM. Dále ZM souhlasilo 
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se vstupem měst Lomnice nad Popelkou, Semily, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS Turnov a 

souhlasilo se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS.

* ZM schválilo darování vodohospodářského majetku kanalizace a vodovod Sobotecká, Hruštice - Károvsko 

vodohospodářská část I. etapa a vodovod Kadeřavec VHS Turnov za podmínky, že všechny náklady 

spojené s převodem majetku uhradí VHS.

* ZM též schválilo prodeje a výměny pozemků.

* ZM schválilo návrh kulturní komise na rozdělení finančních prostředků v rámci 2. kola dle Pravidel pro 

poskytování finančních prostředků pro kulturní aktivity na území města Turnova.

 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 8. PROSINCE 2004
* RM vzala na vědomí materiál s názvem „Přehled o školách v Turnově“ a v této souvislosti uložila řediteli 

ZŠ v ulici Žižkova Karlu Bártovi předložit do příštího jednání zprávu o stavu a činnosti jeho školy.

* RM vzala na vědomí materiál „Potřeby investičních výdajů, oprav a požadavků mateřských škol, 

základních škol, školských a kulturních zařízení“ a v této souvislosti uložila odboru správy majetku předložit 

nejdéle na březnovou radu aktualizaci studie Koncepce stravování ve školských zařízeních. RM uložila též 

připravit stavebně technické zhodnocení budovy Mateřské školy ve Zborovské ulici a zprávu o jejím využití v 

termínu do konce dubna tak, aby bylo možné po projednání v RM zahájit zpracování projektové 

dokumentace a totéž v případě Waldorfské mateřské školy v Hruborohozecké ulici čp. 323. Tady musí 

materiál obsahovat jednoznačné doporučení, zda objekt rekonstruovat či demolovat!

* RM doporučila s ohledem na další využití parku u letního kina změnu návštěvního režimu parku, tj. jeho 

uzavírání v nočních hodinách.

 * RM uložila správě hradu Valdštejn odvod zřizovateli ve výši 112 849,90 Kč na kapitálové výdaje dle 

návrhu a současně neschválila odvod zřizovateli ve výši 100 tis. Kč na realizaci vodovodu.

* RM projednala stanoviska a zprávu Bc. Staňkové, vedoucí finančního odboru, o nových závazných 

stanoviscích ohledně DPH a uložila zabezpečit přesun ekonomické činnosti prodej zboží z městské 

knihovny na odbor cestovního ruchu a bezplatný převod zásob zboží k 1. 1. 2005 Městu Turnov a dále 

přesun provozování parkovacích automatů z Technických služeb Turnov, s. r. o. na Město Turnov.

* RM schválila plán zimní údržby místních komunikací na zimní období  roku 2004-2005 dle předloženého 

návrhu s úpravou dle projednání.

* RM doporučila majetkové vypořádání mezi Městem a soukromými vlastníky na Koňském trhu.

* RM byla seznámena a projednala problematiku krizového a havarijního plánování a závěry jednání 

Bezpečnostní rady města. V této souvislosti doporučila ZM schválit vybudování systémů elektronických sirén 

s možností hlasového výstupu a doporučila vyčlenit potřebné finanční prostředky z rozpočtů 2005 - 2006. 

* RM schválila s účinností od 1. ledna 2005 za zástupce Města Turnova v Radě sdružení VHS Turnov Ing. 

Milana Hejduka, Ing. Vítězslava Sekaninu, Ing. Jiřího Ulmanna a zástupce v Dozorčí radě VHS Turnov Ing. 

Jaromíra Pekaře. 

* RM vzhledem k ukončení pracovního poměru dohodou odvolala na návrh tajemníka Ing. Zdeňka Borovičku 

z funkce vedoucího odboru dopravy k 31. 12. 2004.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

16. PROSINCE 2004
* ZM schválilo v k. ú. Mašov u Turnova pro realizaci parkoviště pod Valdštejnem výkup pozemků od 

soukromých osob.

* V bodě zadání rekonstrukce parku u letního kina ZM vzalo na vědomí předložený materiál a výsledky 

projednání v radě a příslušných komisích a s obyvateli města a uložilo odboru životního prostředí, aby v roce 

2005 zadal zpracování studie na rekonstrukci parku ve více variantách s případnou možností uzavírání 

parku nebo jeho části v nočních hodinách.

* ZM schválilo rozpočtové provizorium na rok 2005 dle návrhu (platí do řádného schválení rozpočtu na konci 

ledna 2005 – pozn. red.) a dále také rozpočtový výhled na rok 2005 až 2009.

* ZM vzalo na vědomí stav a vývoj pohledávek dle předloženého materiálu a schválilo jejich prodej dle 

návrhu a uložilo finančnímu výboru předložit výsledky výběrového řízení případných zájemců o koupi 

pohledávek na jednání ZM do konce dubna 2005. 

* ZM schválilo rozpočtové změny na rok 2004, a to zvýšení v příjmech i výdajích ve výši 1 704 tis. Kč, tj. 

celkové příjmy činí 380 206 tis. Kč, výdaje činí 395 001 tis. Kč a financování zůstává ve výši 14 795 tis. Kč. 

* ZM pověřilo odbor školství, kultury a sportu, aby uzavřel s řediteli škol dohodu o výši úplaty za vzdělávání s 

platností od 1. 1. 2005. Účelem této dohody je jednotná výše úplaty za vzdělávání ve školách zřizovaných 

Městem Turnov.
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V. 
ROZPOČET 

A HOSPODAŘENÍ MĚSTA
V     ROCE 2004  
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ROZPOČET MĚSTA TURNOVA NA ROK 2004

► Zastupitelé města na svém lednovém zasedání schválili rozpočet na rok 2004. 
Sestavování rozpočtu v době probíhající reformy veřejných financí a vstupu do EU nebylo v příjmové ani 

výdajové části jednoduché. Daňové příjmy představující 145 523 tis. Kč, jsou proto plánovány jen mírně nad 

skutečností roku 2003, a to především v růstu příjmů z daně z přidané hodnoty (část této daně je příjmem 

města). Meziročně jsou plánovány i vyšší kapitálové příjmy tvořené prodejem majetku města v částce 24 

386 tis. Kč (pozn. v letošním roce se plánuje především další prodej bytů a pozemků pro bytovou výstavbu).

Celkově pak jsou příjmy města plánovány na úrovni 357 949 tis. Kč. Zajímavější je výdajová část 
rozpočtu představující 372 744 tis. Kč, kterou tvoří běžné výdaje města  298 530 tis. Kč (plánované na 

úrovni roku 2003) a kapitálové (investiční) výdaje 74 214 tis. Kč  (tyto jsou plánovány  pouze ve výši 

necelých 72 % výdajů roku 2003 a dlouhodobě vykazují klesající tendenci).

Na jednotlivé oblasti činností plánuje město vynaložit v tomto roce následující prostředky (pozn. - uvedené 

částky představují plánované výdaje po odečtení plánovaných příjmů):

Na školství plánuje město vynaložit  8 295 tis. Kč (z toho na předškolní zařízení 3 240 tis. Kč). Na kulturní 
činnost bude pak přispívat  9 690 tis. Kč na běžné výdaje a 5 290 tis. Kč na investice do kulturních zařízení 

(především Valdštejn, letní kino a  doplatek na výstavbu Střelnice z roku 2003).

Na sportovní aktivity město plánuje přispět částkou 7 900 tis. Kč na běžné výdaje a 6 375 tis. Kč na 

investice do sportovních zařízení (především  sokolovny Mašov a Daliměřice, hřiště u haly TSC).

Významná je i podpora cestovního ruchu, která se pohybuje okolo 2 500 tis. Kč (významnou část nákladů 

nelze přímo určit, neboť náklady na provoz informačního centra jsou přímo zahrnuty v nákladech městského 

úřadu ).

Na bezpečnost město uvolňuje částku zhruba 5,2 mil. Kč  na chod městské policie a 563 tisíc na hasičský 

sbor. V rozpočtu je plánována i částka 1 mil. Kč na nákup hasičského vozu a 300 tis. Kč na protipovodňová 

opatření (pozn.: městská policie zajišťuje výběr parkovacích automatů, kde je  předpokládán příjem 1,8 mil. 

Kč).

Na hromadnou dopravu bude přispívat město 1,5 mil. Kč. 

Významnou výdajovou položku města představuje oblast sociální péče, kde město bude přispívat ve výši 

11 140 tis. Kč a  na oblast  zdravotnictví  částkou 8 500 tis. Kč, která je určena na chod městské 

nemocnice a její drobnou údržbu. 

Na zachování zeleně a životního prostředí plánuje město v tomto roce přispět částkou 8 458 tis. Kč (z toho 

je 3 200 tis. Kč na provoz sběrných dvorů).

Každoročně město uzavírá smlouvu s Technickými službami Turnov, které městu zajišťují běžnou údržbu 

a opravy chodníků (1,75 mil. Kč), čistotu města a zimní údržbu (6,25 mil. Kč), provozuschopnost veřejného 

osvětlení (1,1 mil. Kč) provoz veřejných záchodků (450 tis. Kč) a  údržbu a provoz hřbitovů  (1 350 tis. Kč 

proti příjmu zhruba 800 tis. Kč).  

Na údržbu a provoz bytového fondu město plánuje pouze 750 tis. Kč a  na ostatní městské objekty včetně 

městských organizací 8 700 tis. Kč (což je při pojistné hodnotě tohoto majetku, která činí zhruba 3 mld. Kč, 

pouze necelých 0,4 % z této hodnoty – což je velmi malá hodnota).
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Na větší opravy komunikací město plánuje 9 300 tis. Kč a 11 750 tis. Kč na investice (především ul. 

Sobotecká - 10 mil. Kč a 1,75 mil. Kč je doplatek za parkoviště a komunikaci u smuteční síně z roku 2003). 

Na samotný chod úřadu je plánováno 45 721 tis. Kč. Při příjmech z poplatků a dotaci od státu ve výši 33 

102 tis. Kč  činí rozdíl 12 619 tis. Kč, který je hrazen z prostředků města (pozn. zhruba 70 % nákladů tvoří 

státní správa a 30 % samospráva města).  

Z investiční činnosti města je vedle výše zmíněných akcí třeba zmínit výstavbu 30 bytových jednotek se 

státní podporou (11,6 mil. Kč), dále pak přípravu zón pro individuální bytovou výstavbu  (4,4 mil. Kč) a 

dokončení spisovny města (2,8 mil. Kč). 

Na přípravu projektové a územní dokumentace, studií a strategických plánů město předpokládá 
vynaložit 9,7 mil. Kč (především příprava areálu Střelnice, sportoviště v Maškově zahradě a rekonstrukce 

ulice Sobotecká vč. kruhové křižovatky).

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v rozpočtu města je zajišťován financováním, které představuje především 

splátku úvěrů města ve výši 14 892 tis. Kč, zůstatkem z roku 2003 ve výši 15 187 tis. Kč a přijetím nového 

úvěru. 

Zastupitelé města ve schváleném rozpočtu předpokládají zachování zadluženosti města ve stejné výši jako 

v roce 2003, tj. 59 824 tis. Kč s využitím krátkodobého úvěru do výše 10 mil. Kč na pokrytí finančních 

výkyvů během roku a přijetím nového dlouhodobého úvěru ve výši 14,5 mil Kč.  Vysoká zadluženost 

města a každoročně mírně klesající finanční potenciál, který je odvislý od vývoje státních financí a dělby 

daní mezi obce, kraje a státní rozpočet - spolu s postupným růstem běžných výdajů města -, jsou vedle 

neočekávaných havarijních situací hlavním rizikem schváleného rozpočtu, jako i rozpočtů budoucích. 

Závěrem bych si jen dovolil vyslovit přání, aby město i v tomto roce „ustálo“ všechny finanční tlaky a svěřené 

prostředky využilo co možná nejhospodárněji ke spokojenosti svých občanů. A opravdu nakonec mně 

dovolte omluvu za množství a způsob prezentace čísel vybraných z rozpočtu města, které nemusejí být pro 

čtenáře vždy plně srozumitelné. Nicméně doufám, že výše sdělené informace pomohou občanům města k 

lepší orientaci v dané problematice.

(Zdroj: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města, mj. zodpovědný za tvorbu rozpočtu)

► Plnění rozpočtu 2004:
Příjmy celkem tisíc 390 331 Kč.

Výdaje celkem tisíc 390 321 Kč.

Financování celkem tisíc 10 000 Kč.

Zadluženost města k 31. 12. 2004 – 59 432 tis. Kč.

(Zdroj: Drahomíra Staňková, vedoucí finančního odboru MěÚ, závěrečný účet města)
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VI.
ŠKOLSTVÍ 2004
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Kalendárium
► Od února 2004 funguje v našem městě nová škola – Vzdělávací centrum Turnov. Své sídlo má na 
gymnáziu a sdružuje všechny střední školy ve městě, jedním ze zakladatelů je také Město Turnov 
(Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. - obecně prospěšná společnost, ulice Jana Palacha 804.) Cílem je 

poskytnout obyvatelům města a jeho spádové oblasti další formu vzdělávání, v dnešní době velmi 

potřebnou, deklarována je spolupráce s úřadem práce, světlo světa tu spatří tzv. univerzita třetího věku pro 

seniory ad.

Kurzy jarního semestru 2004:

- Multimédia a  prezentace. Rozsah: 7 bloků po třech lekcích. Cena: 1 700 Kč. V pondělí od 16 do 18.15 

hodin na Gymnáziu v Turnově. Začátek kurzu 16. února 2004.

- Přípravný kurz matematiky k přijímacím zkouškám na VŠ. Rozsah: 10 dvouhodinových lekcí. Cena: 1 000 

Kč. V pondělí od 16 do 17.30 hodin na Gymnáziu v Turnově. Začátek kurzu 2. února 2004.

- Úvod do psychologie teoreticky i prakticky. Rozsah: 12 dvouhodinových lekcí. Cena: 1 200 Kč. Ve středu 

od 16 do 17.30 hodin na Gymnáziu v Turnově. Začátek kurzu 18. února 2004.

- Španělština pro začátečníky. Rozsah: 15 dvouhodinových lekcí. Cena: 2 500 Kč. V úterý od 16 do 17.30 

hodin na Gymnáziu v Turnově. Začátek kurzu 3. února 2004.

- Anglická konverzace pro středně pokročilé. Rozsah: 15 dvouhodinových lekcí. Cena: 2 500 Kč. V úterý od 

16 do 17.30 hodin na Gymnáziu v Turnově. Začátek kurzu 3. února 2004.

- Italština pro začátečníky. Rozsah: 15 dvouhodinových lekcí. Cena: 2 500 Kč. Ve čtvrtek od 16.30 do 18 

hodin na Gymnáziu v Turnově. Začátek kurzu 5. února 2004.

- Dialog Beruf - němčina pro praxi mírně pokročilých. Rozsah: 15 dvouhodinových lekcí. Cena: 2 500 Kč. Ve 

čtvrtek od 16 do 17.30 hodin na Gymnáziu v Turnově. Začátek kurzu 5. února 2004.

- Motivační kurz pro nezaměstnané. Ve spolupráci s Úřadem práce v Semilech připravujeme v březnu a 

dubnu 2004 motivační kurz pro nezaměstnané se zaměřením na seznámení se základy práce na PC, 

anglického jazyka, komunikace a motivace.

- Univerzita třetího věku. Pod garancí Pedagogické fakulty a Hospodářské fakulty Technické univerzity v 

Liberci organizujeme pilotní semestr Univerzity třetího věku. Studijní program obsahuje následující 

jednosemestrové pilotní kurzy s možností pokračování v  akademickém roce 2004/2005. Předměty jarního 

semestru: Úvod do práce s PC, Psychologie, Anglický jazyk pro začátečníky, Anglický jazyk pro středně 

pokročilé, Dějiny hudby 20. století, Dějiny Československa 1914 – 1939, Ekonomie a marketing.

Organizace studia: Studium je určeno zájemcům starším padesáti let, kteří dosáhli středoškolského 

vzdělání. Postup do dalšího semestru je podmíněn potvrzením účasti na zapsaných přednáškách nebo 

dobrovolným složením zkoušky či jazykového testu nebo semestrální práce. Studující si mohou zapsat 

maximálně čtyři předměty za semestr. Kurzy budou otevřeny při počtu 10 zájemců a budou probíhat v 

odpoledních hodinách. Kurz obsahuje 14 dvouhodinových lekcí, které se konají jednou týdně v budově 

gymnázia. Cena za kurz činí 1 800 Kč.

► Zápis dětí do l. ročníku základních škol pro školní rok 2004/ 2005 se konal v pátek 6. února 2004 v 
době 10 -17 hodin na těchto základních školách: 
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● Základní škola Turnov, Skálova 600 - odloučené pracoviště, Prouskova 865 (sídliště u nádraží)

● 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 1998. Celkem k zápisu přišlo 151 dětí, od září bude v 

Turnově sedm prvních tříd. Nejvíce dětí (51) přišlo do Základní školy ve Skálově ulici, resp. do odloučené 

budovy u nádraží (odtud je snímek vlevo uprostřed), nejméně do Základní školy v Mašově (13).

► Děti ze Základní školy v ulici 28. října si adoptovaly malého černošského chlapce z Keni! Projekt 

adopce na dálku v naší zemi už nějakou dobu existuje, zaštiťuje ji pražské humanitární centrum 

NAROVINU. Mnoho Čechů se do této formy podpory již zapojilo, neboť peníze mají konkrétního adresáta a 

pomohou konkrétnímu člověku, vše je navíc naprosto „průhledné“. Takováto forma podpory přijde měsíčně 

na 600 korun, což je 7 200 korun ročně. K tomuto se rozhodli také na zmíněné škole, když samy děti 

střádaly korunku ke korunce (záměrem nebylo pouze oslovit rodiče, aby přispěli) a místo sladkostí dávaly 

peníze na sbírku. Celkem bylo takhle vybráno 9 956 korun. Za vybranou částku v novém školním roce 

navštěvuje školu sedmiletý keňský chlapec jménem Christopher Gikiru Mainu, který žije pouze s matkou a 

třemi sourozenci v malé vesnici poblíž Nairobi. Peníze postačí na školné včetně povinné uniformy, oblečení 

a jedno jídlo denně, což je pro většinu chudých dětí také jediný pokrm, který dostanou. Podle vysvědčení, 

které do Turnova přišlo, má Christopher vynikající výsledky prakticky ve všech předmětech a je tu 

předpoklad, že by mohl jednou studovat i na střední škole. Mezi ním a turnovskými dětmi proběhl první 

kontakt, až bude starší, počítá se s využitím dalších komunikačních prostředků jako internetu a CD. Zatím 

však ve škole v ulici 28. října chtějí zůstat u dopisování. 

► Dubnové číslo měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska přineslo zajímavou anketu na aktuální téma 
vzrůstajícího násilí a šikany na školách. Pro potřeby kroniky města uvádíme stručný výtah.

Otázky zněly:

1. Řešili jste problém dětské šikany na Vaší škole?

2. Nedávno ubodal žák střední školy ve Svitavách svého učitele, myslíte, že je důvod, aby měli kantoři za 

katedrou strach?

Josef Rytíř, ředitel ZŠ ve Skálově ulici:
Ad 1) Jako na každé jiné škole, tak i u nás jsme řešili řadu problémů spojených se šikanou. Případům, které 

byly odhaleny, jsme se neodkladně věnovali a podařilo se nám je uspokojivě vyřešit i proto, že spolu s učiteli 

se ve většině případů k situaci zodpovědně postavili i rodiče dětí. Přesto jsme si vědomi toho, že se s tímto 

jevem budeme muset vyrovnávat i v budoucnosti.

Ad 2) První reakcí na tuto zprávu bylo samozřejmě zděšení, i když v poslední době případů napadení učitelů 

žáky či rodiči výrazně přibývá. Strach na kterékoli straně však do vztahu mezi učitelem a žákem nepatří. 

Násilí obecně ve společnosti narůstá a jeho medializace je značná, takže některým jedincům, mládež 

nevyjímaje, se řešení problémů násilnou formou bohužel jeví normálním. Základní vzorce chování přejímá 

dítě v rodině, měli by se tedy především rodiče zamyslet nad tím, jaké modely chování dětem předkládají, 

jaké postoje k určitým situacím před nimi zaujímají. V neposlední řadě by děti měly být vedeny 
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k sebeovládání a zodpovědnosti za své jednání. Učitelé by se měli učit – a to už od fáze přípravy na 

povolání – rozpoznávat a orientovat se v případných konfliktních situacích tak, aby byli schopni takovým 

útokům předcházet a čelit jim.

Zdeněk Vavřich, ředitel ZŠ v ulici 28. října:
Ad 1) Zvýšené násilí a agresivita je, myslím, problémem celé naší společnosti, nevyhýbá se tedy ani škole. 

Mezi dětmi řešíme méně závažné případy slovních útoků proti spolužákovi, ale i takové, kdy si mezi sebou 

vyřídí své záležitosti „ručně“. Patří sem časté prohřešky proti školnímu řádu - používání mobilního telefonu 

při výuce ap.

Na škole jsme ale řešili i složitější situaci, kdy třída nebyla ochotna přijmout mezi sebe žáka až ho téměř 

vyloučili z kolektivu. Za pomocí individuálních rozhovorů se všemi zúčastněnými žáky, učiteli i rodiči ho 

nakonec vzali mezi sebe.

Ad 2) Samozřejmě, že událost ve Svitavách zasáhla do diskusí i v našich sborovnách. Zatím se na škole 

nestalo, aby žák napadl učitele, ale určité obavy o to, co se v blízké budoucnosti může stát, má jistě každý 

učitel. 

Karel Bárta, ředitel ZŠ v Žižkově ulici:
Ad 1) Učitelé sledují a analyzují vztahy mezi žáky ve třídě, při vyučování i mimo něj. Součástí toho je i řešení 

problémů, které vznikají. Jedná se také o prevenci šikany. Na podzim minulého roku jsme řešili začínající 

šikanu a úspěšně.

Ad 2) Nejde tak o strach, ale určitě se učitelé cítí více ohroženi. Tento stav bude trvat do té doby, dokud se 

nezmění podmínky ve společnosti a ve školství.

Jaroslav Drbohlav, ředitel Speciální školy Turnov (zvláštní škola):
Ad 1) Ve společnosti, kde agresivita není výjimkou, není možné, aby škola byla ostrovem bez problémů. 

Samozřejmě, že se s šikanou a negativními jevy se setkáváme. Snažíme se jim předcházet a řešit je.

Ad 2) Podobný útok si dost dobře nedovedeme představit. Snad i proto nemáme obavy.                 

Miroslav Vávra, ředitel Gymnázia Turnov:
Ad 1) Zdálo by se, že gymnázium je školou, kde se šikana nevyskytuje. Je pravda, že četnost takových 

případů je minimální. Zatím jsme takový případ řešili jednou za poslední dva roky. Nešlo o vyhrocenou 

šikanu, spíše o náznak. Přesto situaci monitorujeme - vyučující v hodinách, třídní učitelé, výchovná 

poradkyně…

Ad 2) Pokud jde o fyzické násilí, myslím, že situace není tak dramatická, i když svitavský případ je tragický 

až hrůzný. Systémově patrně nelze takovým excesům zabránit. Lze jim předcházet důsledností, každodenní 

výchovnou a vzdělávací prací, což je obtížný běh na dlouhou trať, který ne vždy přináší úspěch. Jednoduché 

řešení neexistuje (prohlášení učitele za veřejného činitele by situaci ve svém důsledku spíš zhoršilo), důvod 

ke strachu není. Alespoň zatím.

Jiří Mašek, ředitel Střední umělecko průmyslové školy Turnov:
Ad 1) V poslední době jsme na škole neřešili případ přímé, ani nepřímé šikany.

Ad 2) Zatím strach nemáme, možná že situace na jiných školách je jiná. Myslím si, že by bylo dobré mít ve 

škole školního psychologa. Tady by měl kraj nebo ministerstvo školství zaměřit svou pozornost. Jde zejména 

o finanční prostředky na tuto činnost.

Lenka Nováková, ředitelka Střední zdravotnické školy Turnov:
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Ad 1) Ano, řešili jsme v tomto školním roce takový problém. Nejednalo se o šikanu, ale o fyzické potyčky 

mezi studentkami.

Ad 2) Podle mě strach je silné slovo a důvod ke strachu není (zatím). Určitě je ale důvod ke zvýšení 

obezřetnosti, důvod k vážnému zamyšlení, důvod k hledání příčin a východisek.

Jana Srnová, výchovná poradkyně Integrované střední školy Turnov:
Ad 1) Ano, i když některé projevy šikany jsou velmi dobře skryté a někdy se bohužel ani neodhalí. Pokud se 

na naší škole šikana projeví a odhalí, ihned se nekompromisně řeší a postihuje podle závažnosti.

Ad 2) Spíše ano, neboť obecně morálka v naší společnosti je čím dál tím horší, a to se zákonitě odrazí i 

v chování mladých lidí (v našem případě se jedná o SŠ). Určitě i vztah mezi učitelem a žákem se odvíjí od 

vlastností a pedagogického „umu“ samotného učitele. Od tragédie ve Svitavách i naše škola přistoupila k 

razantnějším opatřením, které se týkají bezpečnosti učitelů i žáků, zavedením nových předpisů v rámci 

„Vnitřního řádu školy“.

Otakar Špetlík, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy:
Ad 1) S prokázanou šikanou máme na OAHŠ jedinou, dva roky starou zkušenost. Jednalo se tehdy o šikanu 

dívky její spolužačkou. A to jak psychickou, tak částečně i fyzickou. Případ jsme projednávali s rodiči obou 

studentek i se spolužáky, kteří byli zároveň svědky. Po konzultaci se školním psychologem jsme provedli 

sociometrické šetření v celé třídě a využili i další metody ke zlepšení vzájemných vztahů v této třídě. Např. 

ekologicko psychologický kurz v Horním Maršově s osobní účastí třídní učitelky. Výchovné opatření: 

„Podmíněné vyloučení ze studia se lhůtou do konce školního roku“. V současné době jsou vztahy obou 

dívek bezproblémové, totéž lze říci i o celkové atmosféře ve třídě. 

Ad 2) Jsem přesvědčen, že případ vraždy učitele ve Svitavách není důvodem k tomu, aby musela být ve 

školství přijímána jakákoliv bezpečnostní opatření. A to především z toho důvodu, že žádná účinná 

neexistují. Realitou dnešní doby, a na to by měl být učitel psychologicky připravován, je zvýšená netolerance 

až agresivita rodičů, kteří za svá výchovná selhání  často viní školu. A z toho především vyplývá agresivita 

jejich dětí. 

Myslím si, že by stálo za veřejnou diskusi, aby tak, jako Česká školní inspekce kontroluje, zda jsou 

dodržována práva žáků, existovala instituce, která bude dohlížet na dodržování práv učitelů. Její zřízení by 

mělo být, podle mého názoru, v kompetenci zřizovatele školy, tj. obce a kraje. 

Karel Štrincl, vedoucí Střediska pro volný čas:
Ad 1) Ve Žluté ponorce k tomu dochází jen drobně, snadno je to řešitelné domluvou. V malém kolektivu jsou 

děti zaměstnané a není prostor pro šikanu.

Ad 2) Myslím, že se učitelé (a hlavně učitelky) mají co bát. Důvodů je více: feminizace školství, chybí rázný 

učitel. Za nás, když učitel Šmejkal na chlapecké škole zařval, tak ztichla celá škola. Dokázal dát i pohlavek a 

děti to věděly a měly respekt - před všemi učiteli. Dnes aby se učitel obával pomalu trestního oznámení 

(stížnosti u ředitele, či na kraj určitě), pokud se stane byť jen slovní protivenství ze strany učitele proti 

„synáčkovi“, který ostatně dobře ví, že se mu vlastně nemůže nic stát. Rodiče většinou vždy chrání své dítě 

a snaží se ho zbavit viny i za cenu konfliktu s učitelem. Také chybí užší spolupráce škola - rodina. Chybí též 

větší důvěra žák – učitel, aby se postižený (šikanovaný) žák mohl svěřit učiteli, který ho nezklame. Má 

obavu, že to dotyčný učitel bude situaci řešit tak nevhodně, že šikana ještě vzroste a tak mlčí a trpí.
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► HISTORIÁDA - celostátní vědomostní soutěž o historii nejen naší země se v roce 2004 konala už 
po osmé. Finálové klání se koná na různých místech republiky, tentokrát poprvé v Turnově, na půdě 

Základní školy ve Skálově ulici. Děti z této školy se soutěže účastnily po čtvrté, když družstvo tvoří vždy 

jeden žák ze šesté, sedmé, osmé a deváté třídy. Jde o týmovou soutěž, jednotliví soutěžící se vzájemně 

doplňují. Do Turnova v polovině dubna přijelo 25 týmů, což obnášelo 100 dětí a 25 učitelů. Na každé 

„Historiádě“ je tradicí, že kantoři mají doprovodný program – navštívili pamětihodnosti v okolí a odborný 

seminář, absolvovali prohlídku SUPŠ. Jejich svěřenci soutěžili nejdříve ve znalostech za pomocí testů, 

potom na Dlaskově statku v poznávání historických předmětů (na způsob televizního Kufru), na Hrubém 

Rohozci je zase čekala kromě prohlídky módní přehlídka v dobových kostýmech a jejich úkolem bylo 

správně je chronologicky zařadit do historických období. 

Tým turnovských dětí na celostátní soutěži tvořili: Jakub Plechatý (9. ročník), Míša Šimková (8. ročník), Míša 

Vildová za 7. ročník a Honza Turek ze 6. ročníku, všichni ze ZŠ ve Skálově ulici. V náročné konkurenci 

turnovské děti skončily desáté, zvítězil tým dětí z Polné, když druzí skončili žáci ZŠ z Lomnice nad 

Popelkou. 

► 8. dubna 2004 v prostorách libereckého muzea zahájila oficiální oslavy 120 let existence Střední 
uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola v Turnově. Výstavou, kterou připravila ve spolupráci 

s Libereckým muzeem, se vrátila takříkajíc na místo činu, protože zde v devadesátých letech devatenáctého 

století a v prvním desetiletí dvacátého století často prezentovala své práce.

Nahlédneme-li krátce do historie školy, musíme si opravit názor, že založení školy bylo iniciováno místními 

podnikateli, kteří se zabývali výrobou nebo obchodem s drahými kameny. Založení školy bylo spíše 

výsledkem společné obchodní a průmyslové politiky Rakouska - Uherska a přenesení kompetencí za 

odborné vzdělávání do správy ministerstva kultury a vyučování, jakož i zřízení poradního sboru (Ústřední 

komise pro průmyslové vyučování 1881).

► Ve dnech 12. – 16. května navštívilo turnovské reprezentační družstvo složené z žáků základních 
škol a gymnázia  společně s pedagogickým doprovodem polské město Jawor. Polští žáci a jejich 

pedagogové seznámili své turnovské partnery s pamětihodnostmi a s historií jejich města, připravili pro ně 

soutěže, hry a sportovní akce. Společně také navštívili kulturní představení, zpracovávali logo ekologických 

dílen ad. Součástí pobytu v polském městě Jawor byla návštěva Krajinného parku Chelmy a jeho 

ekologického a školícího centra Myślibórz. Součástí týdne v Jaworu byla i konference pro učitele 

přírodovědných předmětů Dolního Slezska a Turnova. U příležitosti konference mj. proběhla v městském 

divadle za účasti představitelů města Jawor a vicekonzula České republiky v Polsku Jána Krivoše vernisáž 

výstavy fotografií RNDr. Zdeňka Mrkáčka na téma „Český ráj“. 

Pro polské reprezentační družstvo, které navštívilo Turnov ve dnech 14. - 18. června byl též 
připraven bohatý program. Začal oficiálním přijetím na radnici. Vlastní dílny byly rozděleny do čtyř 

tematických okruhů – historie, živá příroda, skalní města Českého ráje, neživá příroda a závěrečný pátý den 

byl věnován zhodnocení celého týdne a společné konferenci. Účastníci se podle vedoucí odboru životního 

prostředí MěÚ Ing. Miloslavy Šípošové seznámili s historickými památkami a s významnými osobnostmi 
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města, navštívili Dlaskův statek, Podtrosecká údolí, Trosky, Kopicův statek, Valdštejn ad. Jedním z vrcholů 

setkání byla společná výsadba stromu partnerství v parku u letního kina.

Součástí dílen byla také konference „Příroda jako součást edukačního procesu”, kdy cílem konference bylo 

seznámit účastníky s projektem „Dílny mladých ekologů” a zároveň prezentovat tento projekt jako jednu 

z alternativ působení přírody jako součásti vzdělávacího procesu. 

► V průběhu prvního srpnového víkendu (6. – 8. srpna) se zástupci Střední uměleckoprůmyslové 
školy a Vyšší odborné školy v Turnově zúčastnili 5. ročníku bienále bavorských uměleckých kovářů 
a umělců pracujících s kovem v Kolbermooru, kterého se kromě účasti turnovské umělecké školy 

zúčastnili zástupci z Francie, Nizozemí, Itálie, Rakouska, Švýcarska a Švédska.

Turnovská škola se prezentovala vybranými pracemi uměleckého kovářství, které nainstaloval a vybral ak. 

soch. Jan Mastník, výtvarník ateliéru uměleckého kovářství na této škole. Turnovskou školu formou 

přednášky prezentoval ředitel školy Jiří Mašek, který vystoupil ve společném bloku se zástupcem švédské 

akademie Steneby - Skolan/Nordic Forging Center Janem Hillmerssonem.

V sobotu dopoledne se čeští zástupci zúčastnili panelové diskuse o problematice odborného vzdělání 

v oblasti výchovy mladých kovářů a odborníků zpracovávajících kovy. Jakl vyplynulo z diskuse, tak je 

v Německu tato problematika komplikovaná a nejednotná. O studium kovářství je zájem, ale uplatnění na 

trhu práce je problematické. Srovnávat český vzdělávací model a německý model v této oblasti jd jen velmi 

obtížně.

Bienále bylo zakončeno v neděli odpoledne, kdy se i s českými zástupci rozloučil starosta města 

Kolmermooru Peter Kloo, jenž hodnotil účast českých zástupců jako přínos tohoto bienále, stejně tak jako i 

hlavní organizátor Peter Elgass. Přínosem pro turnovskou školu byla nejen její prezentace, ale i nové 

kontakty. (Zdroj: Mgr. Jiří Mašek, ředitel školy)

► Poradna pro rodinu a děti v Turnově, která vznikla v září 2003, se na konci prázdnin 2004 
přestěhovala do prostor v Žižkově ulici, které jsou za ZŠ, nad  výtopnou, v prvním patře. Vchod je z boku 

výtopny. Poradna pro rodinu a děti v Turnově  je provozována ve spolupráci Města Turnova s Občanským 

sdružení REP, které bylo zaregistrováno v měsíci srpnu 2004. Občanské sdružení REP se jmenuje podle 

jednoho ze svých programů (REP - REsocializační Pomoc). REP má ve svých cílech podporovat prevenci 

kriminality. V poradně běží tyto programy: Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Výchovné 

poradenství pro rodinu a děti, Program REP – resocializace mladých obviněných nebo odsouzených.

Klienty jsou děti do 18 let a jejich rodiny, programy řídí: Mgr. Zdenka Flugrová.

► České školství prochází změnami, které ne vždy vedou ke spokojenosti občanů, resp. rodičů a dětí. Nově 

se například posuzuje existence jednotlivých základních škol podle nových normativů, díky kterým patrně 

postupně zaniknou bez masivní podpory některé menší školy v obcích. Na konci školního roku 2003/4 
musely menší školy, které se do normativů ministerstva co do minimálního počtu žáků nevešly, 
požádat ministerstvo školství o výjimku. V průběhu května požádali zřizovatelé těchto základních škol 

(ve spádovém území Turnovska všechny venkovské kromě ZŠ Všeň a  ZŠ Kobyly, které provedou 

organizační úpravy ve výuce) ministerstvo školství o udělení výjimky. Tento orgán udělil na jeden školní rok 
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výjimku ZŠ Ohrazenice, ZŠ Mírová pod Kozákovem, ZŠ Svijanský Újezd a ZŠ Pěnčín. Naopak výjimka 
nebyla udělena ZŠ Turnov-Mašov, neboť se nejedná o jedinou školu v obci! Proto musela být od září 

nového školního roku 2004/5 výuka upravena na trojtřídní základní školu! Samostatně v novém školním roce 

probíhá výuka v 1., 2. a 5. třídě, zatímco děti ve 3. a 4. třídě se učí společně. 

V průběhu léta mašovská škola prošla výraznou rekonstrukcí, jsou tu nová velká plastová okna, chodby a 

třídy byly nově vymalovány, větší část budovy má novou elektroinstalaci.

► Město Turnov provedlo podle pracovníků odboru školství MěÚ v letních měsících ve školských 
zařízeních několik stavebních úprav, např.: v mateřských školách v ulici 28. října, v Mašově a v ulici J. 

Palacha byly upraveny podlahy, v MŠ Alešova byla podlaha jedné třídy zcela vyměněna a odizolována, v ZŠ 

Mašov byla vyměněna elektroinstalace v přízemí a v MŠ Kosmonautů upraven a regulován systém topení. V 

ZŠ v ul. 28. října byla již v závěru školního roku 2003/4 za přispění rozpočtu města zcela upravena učebna 

chemie a fyziky.

► S počátkem nového školního roku 2004/5 jsou tu také dvě změny na místech ředitelů. Ve svých 
funkcích skončil Mgr. Zdeněk Vavřich, ředitel ZŠ v ulici 28. října a na jeho místo byl na základě 
výsledků konkurzního řízení jmenován Mgr. Jaromír Frič. Dále skončil Mgr. Jaroslav Drbohlav, ředitel 
Speciálních škol, a na jeho místo byla na základě výsledků konkurzního řízení jmenována Mgr. 
Jaroslava Štoudková. ZŠ v Žižkově ulici má od září 2004 novou zástupkyni ředitele, kterou se po 
odstoupení dvou dosavadních zástupců stala Mgr. Silvie Stříbrná.

► První den nového školního roku znamenal významnou změnu pro děti, které zasedly poprvé do 
školních lavic. V ZŠ u nádraží v Prouskově ulici a v ZŠ v ulici 28. října to bylo shodně 51 prvňáčků, v 
ZŠ v Žižkově ulici svoji pouť za vzděláním nastoupilo 37 a v Mašově 13 žáků. 
Asi největší novinkou prvního dne školního roku bylo slavnostní otevření nového školního hřiště u ZŠ v 

Žižkově ulici. Výstavba přišla školu na zhruba čtvrt milionu korun. Jeho otevřením symbolicky skončila více 

než desetiletá přestavba celého areálu, který před rokem 1989 sloužil okupační sovětské armádě.

► V sobotu 23. října 2004 oslavila ZŠ v ul. 28. října 70. výročí vzniku. Oslavy doprovázel bohatý 

program.

► V pátek 5. listopadu se na půdě Integrované střední školy u nádraží konala tradiční burza 
středních škol. Ta má již v Turnově několikaletou tradici, návštěvníky jsou zejména žáci osmých a devátých 

tříd základních škol (s rodiči a pedagogy jich přišlo 600!). Tentokrát se jim představilo celkem 26 středních 

škol regionu. 
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Stručný přehled mateřských a základních škol
a jejich činnost v roce 2004

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, t. 481 322692

Trojtřídní mateřská škola o kapacitě 70 dětí se nachází poblíž II. ZŠ. 
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Školka má celkem 10 zaměstnanců, z toho 6 pedagogických.

Ve sledovaném období školního roku 2003/2004 byla opravena podlaha ve 2. oddělení, opraveno 

pískoviště, proveden nátěr průlezek na zahradě a jedna z učeben dovybavení nábytkem.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ALEŠOVA 1140
Ředitelka: Jana Pernicová, t. 481 322704, e-mail: drevenka@mybox.cz

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.

Školka je naplněna tak, že ani nemohlo být vyhověno všem rodičům se žádostí o umístění dětí 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.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, BEZRUČOVA 590
Ředitelka: Jana Dontová, t. 481 322 772

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 vyžadujících 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: Mgr. Zdeňka Čiháková, t. 481 322 868, e-mail: msmasov@tiscali.cz

Dvoutřídní mateřská škola v Mašově rodinného typu. Kapacita školy 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, o umístění dětí začíná 

být opět velký zájem. Ve školním roce 2003/ 2004 se mj. podařilo opravit podladu v malé třídě, natřít 

průlezky na zahradě, pořídit plachtu na zakrývání pískoviště, zakoupit bezdotykovou barerii do kuchyně ad.

► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 914
Ředitelka: Jana Brožová, t. 481 322 373, e-mail: 5msturnov@tiscali.cz

Mateřská škola je čtyřtřídní, od 1. září 2004 má jednu třídu pro předškolní děti, dvě smíšené a jednu 

speciální-logopedickou. 

Školka má celkem 14 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických. Škola je kapacitně plně naplněna.

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.
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► MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, J. PALACHA 1931
Ředitelka: Svatava Dékányová, t. 481 323 192, e-mail: skolka.vysinka@seznam.cz

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 (na konci sledovaného školního roku byl stav 58 dětí). 

Školka má celkem 10 zaměstnanců, z toho 4 pedagogické.

Děti se účastní plaveckého výcviku v blízkém bazénu, kulturních pořadů v divadle, pravidelně také přehlídky 

Mateřinka ad. 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, t. 481 322611

Kapacita školky v sídlišti u nádraží je 100 dětí, kapacita školní jídelny 150 jídel. Ve sledovaném školním roce 

tu bylo 96 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, t. 481 321 515, e-mail: ms.waldorfskaturnov@tiscali.cz

Alternativní mateřská škola s kapacitou 50 dětí, dvě věkově smíšené třídy s dopoledním i odpoledním 

provozem. Od roku 1990 je ve škole rozvíjen výchovně vzdělávací program waldorfská pedagogika. 

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 (spolupracuje úzce s waldorfskou ZŠ v Semilech), 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. 

V roce 2004 bylo v orgánech města rozhodováno o budoucnosti objektu, ve kterém školka sídlí. Ten je 

dlouhodobě z důvodu špatného technického stavu neudržitelný. Objevily se dokonce informace, že by 

mohla budova být zbourána a vystavěna nová. Nakonec padlo rozhodnutí ve smyslu zatímního zachování 

objektu a jeho drobné opravy s tím, že v budoucnu se toto bude muset radikálně řešit…

Základní a střední školy v Turnově

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA UL. 600 
Ředitel školy: Mgr. Josef Rytíř, zástupci ředitele: Zdeňka Malá, Mgr. Roman Mareš 

Telefon/fax 481 322 770, e-mail: 1.zs@mybox.cz
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Úplná základní škola pro 1. - 9. postupný ročník. Třídy 1. - 3. ročník v budově ZŠ Prouskova, třídy 4. ročník 

v budově MŠ U Lip (Daliměřice), třídy 5. - 9. ročník v budově ZŠ Skálova. V současnosti největší škola v 

Turnově (753 žáků, celkem 81 pracovníků, z toho 28 nepedagogických). Právní subjektivita od r. 1993, 

tělocvična, oddechový areál, jídelna s kuchyní. Výuka dle vzdělávacího programu Národní škola. Školní 

družina v budově školy v Prouskově ulici. Školní jídelna s kapacitou 1 500 pokrmů.

Priority školy a profilace: Zajištění plné aprobovanosti pedagogů (v současnosti kromě Vv a PV). Sportovní 

třídy, důraz na estetické činnosti a jazykovou připravenost žáků (angličtina, němčina, španělština), 

zvyšování počítačové gramotnosti žáků, neomezený přístup na internet ad.

Ve sledovaném období tu proběhlo vybudování plynové kotelny v pobočce školy v Alešově ulici u nádraží, 

včetně vymalování celého objektu, a zajištění ostrahy firmou Torex, dále v hlavní budově proběhla 

rekonstrukce školní kuchyně ad.

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, UL. 28. ŘÍJNA 18 
Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vavřich (od školního roku 2004/5 Mgr. Jaromír Frič)

zástupce ředitele: Mgr. Eliška Holečková

Telefon 481 311 640, tel/fax 481 325 021, e-mail: škola@2zs-turnov.cz 

Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník, 23 tříd, 576 žáků, 52 zaměstnanců, z toho 15 nepedagogických. Na 

1. stupni ZS se vyučuje podle programu Obecná škola. Součástí budovy jsou dvě tělocvičny a k budově 

přiléhající velké hřiště s umělým povrchem a pozemkem ŠD. Školní kuchyně s jídelnou je přímo v budově 

školy, jídelna po rekonstrukci vybavena novým nábytkem. Školní bufet otevřen od 7.30 hod., k dispozici 

nápojový automat, školní kuchyně zajišťuje pitný režim žáků zdarma. 

Priority školy: Škola plní úkoly dané osnovami Obecné školy a Základní školy a přitom se více zaměřuje na 

čtyři oblasti - jazyky (možnost studovat 2. a 3.cizí jazyk - Aj, Nj, Fj, Rj), počítače, estetická výchova a 

sportovní výchova. Na l. stupni si mohou žáci vybírat z těchto nepovinných předmětů a kroužků: výuka Aj, 

Nj, hra na flétnu a kytaru, výtvarné kroužky, keramika, pěvecký sbor, dramatický kroužek, pohybové hry, 

počítače. 

Původně dívčí škola (z roku 1934) se v 50. letech změnila na školu pro děvčata a chlapce. 

V sobotu 23. října 2004 se konaly velké oslavy kulatého jubilea školy - 70. výročí! 
Na programu bylo:

- 10.00 - slavnostní zahájení v tělocvičně školy - úvodní slovo, kulturní program (tanec, zpěv, pohádka) ve 

spolupráci s dětmi z polského partnerského města Jawor

- 11.00 - 14.30  - turnaj v malé kopané mezi žáky turnovských škol a Jaworu

                          - o přestávkách ukázky sportů, sportovní soutěže

                          - utkání v malé kopané dospělých (Turnov vers. Jawor)

- 12.30   -  vypuštění 70 balónků s vizitkami žáků – jeden z balónků doletěl až do Anglie!!!

- 13.00   -  zopakování kulturního bloku 

Během dne byly návštěvníkům – odhaduje se, že jich přišlo na 600! - k dispozici: výstavka o historii školy, 

výstava výtvarných prací a keramiky, ochutnávka dobrot v žákovské, kuchyňce, keramická dílna – pracovní 

dílna pro zájemce, občerstvení pro návštěvníky ve školní jídelně, školní klub – webové stránky školy, 

individuální prohlídka celé školy.
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(Položení základního kamene školy se uskutečnilo v neděli 16. října 1932 za účasti ministra školství Dr. 

Ivana Dérera, starosty města Josefa Žáka a všech představitelů města. Slavnostní otevření nové, tehdy ryze 

dívčí školy se konalo 28. října 1934 jako součást oslav státního svátku.)

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA UL. 518
Ředitel školy: Mgr. Karel Bárta, zástupci ředitele Mgr. Jaromír Roubíček a Ing. Zdeňka Botková (od školního 

roku 2004/5 Mgr. Sylvie Stříbrná)

Telefon 481 325 610, fax: 481 325 600, e-mail: skola@3zs.turnov-net.cz, www.3zs.turnov-net.cz 

Úplná základní škola pro 1. - 9. postupný ročník, učební program Národní škola s širokou nabídkou 

volitelných předmětů od 1. ročníku. Dvě nové tělocvičny s umělým povrchem a podlahovým vytápěním, nově 

rekonstruovaná tělocvična ve školičce, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, odborné učebny ad. Přístup 

k internetu a vlastní schránka elektronické pošty pro všechny žáky a pedagogy. Školní družina pro žáky 1. - 

4. ročníku denně od 7 do 16 hod., program o vedlejších prázdninách, příměstský tábor o hlavních 

prázdninách, kulturní a sportovní programy.

Priority školy: všestranný duševní a tělesný rozvoj, výuka cizích jazyků, výpočetní technika, sport, moderní 

metody a formy práce s dětmi, nabídka volitelných předmětů podle zájmů, schopností, potřeb a talentu dětí 

výuka cizích jazyků - od 1. roč. angličtina nebo němčina ad.

Škola byla otevřena v lednu 1995 po rekonstrukci objektu bývalých kasáren. Počet žáků ve školním roce 

2003/2004 činil 585 ve 25 třídách. K 30. 6. 2003 měla škola celkem 63 pracovníků, z toho pedagogických 

43. Ve škole se vyučuje podle upraveného vzdělávacího programu s množstvím volitelných předmětů. Škola 

je pilotní ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu, má vlastní Školní vzdělávací program, který od září 

2004 ověřuje v praxi jako první na Turnovsku!

Vzhledem k demografickému vývoji a poloze školy ve městě škola předpokládá další úbytek žáků. 

V průběhu hlavních prázdnin byly provedeny stavební úpravy v tzv. školičce pro nejmenší děti, zbývá 

dokončit úpravy a vybavení školní zahrady.

► ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV – MAŠOV, U ŠKOLY 56
Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Šmucrová

Telefon 481 321 113, e-mail: zsmasov@raz-dva.cz 

Základní škola pro 1. – 5. ročník s právní subjektivitou. Jde o budovu s kompletním vybavením, školním 

hřištěm, velkou zahradou s oddechovým koutkem, dostupnou tělocvičnou a jídelnou. Výuka probíhá podle 

osnov Obecné školy. Školní družina má jedno oddělení a kapacitu 30 žáků, provoz denně do 16 hodin. 

Škola organizuje pravidelně letní tábor.

Priority školy: Udržet trend malé školy rodinného typu, individuální přístup k žákům vyžadujícím menší 

kolektiv, dlouholeté zkušenosti se zařazením postižených žáků do kolektivu zdravých dětí.

Profilace školy: Od 1. postupného ročníku nabídka anglického jazyka (popř. i němčina), psaní a práce na 

počítači, žákovská knihovna, exkurze, výlety, výjezdy do zahraničí ad.

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 
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a výchovu zajišťuje 5 učitelek, vychovatelka školní družiny a jedna asistentka k integrovaným dětem. K 30. 

6. 2003 měla škola 66 žáků, z toho pět integrovaných s různými zdravotními postiženími. 

Od roku 1995 měla škola udělenu výjimku z počtu škol a žáků, od školního roku 2004/5 již udělena nebyla a 

škola je dál trojtřídní.

Ve sledovaném školním roce byla realizována výměna oken v učebnách, provedena celková rekonstrukce 

elektřiny v budově a vymalována velká část objektu. 

► SPECIÁLNÍ ŠKOLA V TURNOVĚ, SOBOTECKÁ 242
Ředitel Mgr. Jaroslav Drbohlav, od školního roku 2004/5 Mgr. Jaroslava Štoudková. Školu zřizuje Liberecký 

kraj.

Tel., fax: 481 322 774, e-mail: zvsturnov@cmail.cz, www.zvs.indos.cz

Součástí školy je mateřská škola při nemocnici, základní škola při nemocnici, zvláštní škola, pomocná škola, 

školní družina a školní jídelna. Škola také sdružuje odborné poradenské pracoviště - Speciálně pedagogické 

centrum se zaměřením na odbornou péči o děti s autismem v Libereckém kraji. Mnohdy má však i 

nadregionální působnost. Škola je příspěvková organizace zřizovaná krajem, majitelem budovy je fyzická 

osoba. Školu navštěvovalo 114 dětí ve 12 třídách, pracovalo zde 22 pedagogů a 2 psychologové.

Během roku 2004 došlo ke změně ve vedení školy. Mgr. Jaroslav Drbohlav odešel do starobního důchodu a 

Radou Libereckého kraje byla jmenována nová ředitelka Mgr. Jaroslava Štoudková, která současně 

vykonává funkci výchovného poradce.

Speciálně pedagogické centrum má v péči asi 600 klientů, z toho 50 klientů s autismem. V centru pracoval 

jeden speciální pedagog a dva psychologové.

V září 2004 byla experimentálně otevřena třída pro děti s více handicapy, byl zde např. vzděláván žák 

s autismem podle osnov základní školy.

Pedagogičtí pracovníci školy jsou v 80% kvalifikovaní, jsou absolventy různých forem oboru speciální 

pedagogika (doplňkové, rozšiřující studium, kurzy, VŠ).

Rozpočet příspěvkové organizace byl vyrovnaný, doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

► GYMNÁZIUM TURNOV, UL. JANA PALACHA 804
Ředitel: Mgr. Miroslav Vávra

Tel. 481 322 849, www.gytu.cz, e-mail: gytu@gytu.cz

Na gymnáziu existují v současné době dva studijní obory – čtyřletý a osmiletý. 

Turnovské gymnázium navštěvovalo ve sledovaném školním roce 373 studentů, kteří navštěvují 12 tříd. 

Škola každoročně přijímá nové studenty z 27 okolních základních škol, aby je připravila ke studiu na vysoké 

škole. Kvalitní výuku zajišťuje nejen kvalifikovaný profesorský sbor, ale také 18 odborných učeben a 3 

špičkově vybavené laboratoře. K samostudiu slouží školní studovna, která je vybavena počítači, 

kopírovacím zařízením a obsahuje přes 20 000 svazků krásné a odborné literatury.

Stručně z činnosti školy:

- 6. ledna 2004 se konalo krajské kolo olympiády v programování. 1. místo získal Michal Vaner ze sexty, 2. 

místo obsadil Jiří Schejbal z oktávy A. Oba studenti postoupili do celostátního kola. 
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- 19. února 2004 obsadili Jan Hlubuček a Jiří Wranovský 1. místa v okresním kole soutěže v anglickém 

jazyce v kategorii II.B a I.B. 

- 25. února 2004 vyhrála okresní kolo Olympiády v českém jazyce Adéla Špínová z kvinty. 

- 25. února 2004 obsadil 1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce Michal Špína ze septimy. 

- 1.- 3. dubna 2004 se konala exkurze studentů do Osvětimi a Krakova. 

- 19. dubna 2004 se konaly přijímací zkoušky. Do primy se hlásilo 69 dětí, do 1. ročníku bylo 44 

přihlášených. 

- 13. - 19. června 2004 se konala exkurze do jižní Francie pro 2. a 3. ročník.

► INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, TURNOV, ALEŠOVA 1723
Ředitelka: Ing. Milena Lednejová

Tel. 481 319 111-14, www.issturnov.cz, e-mail: info@issturnov.cz

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. Ve sledovaném roce škola měla ve 23 

třídách celkem 595 žáků.

S ohledem na potřeby regionu se škola zaměřuje na vzdělávání žáků dle potřeb firem, podniků a organizací. 

Vznik školy sahá do poslední třetiny předminulého století, do doby velkého rozmachu řemeslné výroby na 

Turnovsku. Zásluhou Turnovské obce a bohatého obchodníka s drahými kameny Františka Marka, vznikla 

roku 1869 Speciální dvouletá průmyslová škola, z níž se postupně vyvinula jak Střední uměleckoprůmyslová 

škola, tak učňovská škola, na níž se připravovali učni k velkému počtu řemeslných odborností (např. brusiči 

kamene a zlatníci). Postupným vývojem se učňovská škola transformovala na Střední odborné učiliště a v 

roce 1994 se stala Integrovanou střední školou.

► OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA, ZBOROVSKÁ 519, TURNOV
Ředitel: Mgr. Otakar Špetlík

Tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz

Škola sídlí v nově opravené budově v bývalých horních kasárnách od února 2001. Obchodní akademie a 

Hotelová škola v Turnově byla zařazena do sítě škol 1. 7. 1994. Od 1. října 2002 je zřizovatelem školy 

Liberecký kraj. Právní forma školy: příspěvková organizace. 

Kapacita školy:

Obchodní akademie a Hotelová škola, kapacita 360 žáků

Domov mládeže, kapacita 78 lůžek

Školní jídelna, kapacita 500 jídel

Ve školním roce 2003/2004 jsou na škole vyučovány tyto 2 studijní obory:

Obchodní akademie, denní studium, 1. -  4. ročník

Hotelnictví a turismus, denní studium, 1. -  4. ročník

Od 1. 9. 2003 (školní rok 2003/4) studovalo na Obchodní akademii a Hotelové škole v Turnově  360 žáků - 

z toho: 120 obor Obchodní akademii a 240 obor Hotelnictví a turismus.
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Ve školním roce 2003/2004 jsou na  škole vyučovány tyto studijní obory:

Obchodní akademie - od 3. ročníku studia si žáci volí mezi 2 orientacemi - veřejná správa

a cestovní ruch.

Hotelnictví a turismus - od 2. ročníku studia si žáci volí mezi 2 orientacemi - gastronomie

a cestovní ruch.

Ve školním roce 2003/2004 pak začala škola realizovat klíčovou část svého strategického plánu -  přípravu 

pedagogických pracovníků na tvorbu a realizaci programů celoživotního vzdělávání. A to jako Místní centrum 

celoživotního vzdělávání (MCCV) v rámci Centra vzdělanosti Libereckého kraje a také jako zakládající člen 

Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s.

Údaje o struktuře pedagogického sboru: celkem 37 učitelů v pracovním poměru, z toho 10 mužů a 27 žen. 

Průměrný věk pedagogického sboru je 40,73 roku. Ve škole pracuje celkem 11 nepedagogických 

pracovníků.

V červnu 2003 uložila Rada města Turnov starostovi a odboru správy majetku zpracovat podklady pro 

vyhlášení veřejné soutěže na dostavbu stravovacího zařízení v areálu OAHŠ. Již v průběhu července 

proběhla první jednání s projektantem Profes Projekt, s.r.o., Turnov a také první jednání s politiky ve snaze 

získat na tuto akci prostředky ze státního rozpočtu (místopředseda vlády Petr Mareš a poslanec Pelc) 

případně z fondů EU (Ministerstvo pro místní rozvoj). Zároveň byl o této iniciativě informován starostou 

města  vedoucí odboru školství KÚ Libereckého kraje dr. Robert Gamba. Veřejná obchodní soutěž s účastí 8 

firem probíhala v podzimních měsících roku 2003 a ukončena byla na jaře roku 2004 rozhodnutím Rady 

města Turnova. Starosta města poté podepsal s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo s termínem 

realizace do konce roku 2005. Zvítězila firma Tip Ex Partner Praha se švýcarskou varnou technologií firmy 

ELRO s multifunkčními varnými aparáty, softwarově řízeným systémem sledování kritických bodů při výrobě 

jídel a možností využití software i při řízení vlastního varného procesu. Snahou města i vedení OAHŠ je 

dokončit stravovací zařízení včetně cvičného restaurantu do roku 2005. 

I v tomto školním roce probíhaly v nové budově ve Zborovské ulici 519  opravy v rámci reklamačního řízení. 

Po loňské výměně několika set popraskaných střešních šablon, opravě části oplechování střechy, opravě 

betonových laviček a řešení průsaku vody u gastronomického úseku byly řešeny další závady - ubývání 

vody z kašny, průsak – kondenzace vody v  přízemí u budoucí kanceláře vedoucího školní jídelny, další 

prasklé šablony na střeše a zejména pak opad nátěru soklu na několika místech v přízemí na sanačních 

omítkách. Přes veškerou naši snahu mnohé závady dosud opraveny nejsou. V listopadu 2005 končí záruka 

na stavbu. 

► STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA 373 
Ředitel: Mgr. Jiří Mašek

Tel. 481 321 232,  e-mail: sups@turnov-net.cz

Turnovská umělecká škola se svým rokem založení 1884 řadí k nejstarším uměleckým školám v Čechách. 

V roce 2004 škola slavila 120. výročí vzniku!

Počet žáků k 30. 6. 2003 činil celkem 204. Celkový počet pracovníků je 44, z toho pedagogických 31.

Obory: Broušení a rytí drahých kamenů, Zlatnictví a stříbrnictví, Plošné a plastické rytí kovů, Umělecké 

kovářství a zámečnictví, Umělecké odlévání kovů, Restaurování kovů.
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Mezi hlavní úkoly školy ve sledovaném období patřila stabilizace výuky na VOŠ (obor restaurování a 

konzervování). 

- Na 600 stovek bývalých absolventů Střední umělecko průmyslové školy zavítalo na prohlídku své školy a 

následující setkání v Lázních Sedmihorky v sobotu 19. června v rámci oslav 120. výročí založení Střední 
uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné školy. Prakticky ve všech učebnách byly instalovány práce 

současných i dřívějších studentů, podívat se samozřejmě přišli i bývalí profesoři...

Na absolventský sraz plynule navázalo Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje, jeho 

účastníci pracovali ve školních dílnách v týdnu od 20. do 26. června.

► STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 1390
Ředitelka: Mgr. Lenka Nováková

Tel. 481 322 723, www.drings.cz/szs-turnov.cz

Škola  začala v Turnově působit v roce 1961, kdy došlo k reorganizaci okresů a v jejím důsledku byla 

zdravotnická škola přesunuta z Vrchlabí do semilského okresu. Za dobu existence školy opustilo její brány 

téměř 1 900 nových zdravotnických pracovníků. Největší podíl, asi 1 200 maturantů připadá na absolventy 

oboru zdravotní sestra. Dále se jedná o 400 dětských sester a 220 všeobecných sester.

Škola má na dvě stovky žáků, celkový počet pracovníků ve sledovaném roce činil 34, z toho pedagogických 

23. Na škole externě vyučuje odborné předměty zhruba 15 lékařů z Městské nemocnice Turnov.

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 byl 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. 

Ostatní školská zařízení

► ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE 5 
Ředitel: Mgr. Bohuslav Lédl, t. 481 322 767, e-mail: zus@turnov.cz

ZUŠ Turnov nabízí čtyři umělecké obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. 

Škola nabízí vzdělání nejen v klasických uměleckých oborech, ale snaží se zařazovat i novější druhy umění 

(populární hudbu, jazz, folk). Svým žákům mj. nabízí účinkování ve třech orchestrech a třech pěveckých 

sborech: Karmínek, Turnováček a Carmina. 

Ve školním roce 2003/4 měla škola 620 žáků, kapacita je 650 žáků. Celkový počet pracovníků je 35, z toho 

pedagogických 32.

Ve sledovaném školním roce byl realizován nátěr oken budovy směrem do Markovy ulice, byly připraveny 

podklady pro případnou opravu vstupní chodby budovy školy. Škola se účastní kuturních akcí, k dispozici 

má vlastní sál, který využívá pro vlastní koncerty a například také pro interpretační dílny mladých v rámci 

festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov ad.
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► SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPECIÁLNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉM CENTRU
UL. KOSMONAUTŮ 1641
Ředitelka školy: Věra Bečková, t. 481 322 602, e-mail: beckova.vera@seznam.cz

Škola s právní subjektivitou, úzce spolupracující s Dětským centrem Turnov. Prostory školy jsou vybaveny 

plošinou pro bezbariérový přístup.

Speciální mateřská škola pro děti od 2 – 6 let, i pro děti s odkladem školní docházky.

Speciální škola pro žáky do ukončení školní docházky - třída pro žáky s více vadami, třída přípravného 

stupně pomocné školy a třída pomocné školy pro žáky s lékařskou diagnózou autismus.

► STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE – ŽLUTÁ PONORKA, HUSOVA 77
Ředitel Mgr. Karel Štrincl

Tel. 481 311 364, 603 293 957, svc.turnov@iol.cz

SVČDM je školské zařízení zajišťující mimoškolní zájmové aktivity dětí a mládeže z Turnova a okolí. 

V kroužcích ve školním roce 2003/2004 pracovalo na 510 dětí v pěti sekcích (kulturní, výtvarná, 

přírodovědná, všeobecně technická a sportovní). 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 24 lidí.

Ve školním roce 2004 - 2005 byly otevřeny následující kroužky:

- Anglické konverzace -  vedoucí Mgr. E. Hlaváčová (ZŠ Mašov)

- Astronomický kroužek - prof. gymnázia Vlad. Kafka 

- Dramatická školička - začátečníci - R. Zemenová

- Dramatická výchova – pokročilí - R. Zemenová 

-"FIGURKA" - stolní společenské hry – P. Marhan 

- Filatelistický kroužek - Jar. Mojsl  

- Fotografický kroužek -  P. Marhan  

- Hra na kytaru -  A. Ressler

- Hra na flétnu -/ ZŠ Mašov / - J. Vildová 

- Hry bez hranic /dobrodružné hry /-  P. Marhan  

- Keramika – v keramické dílně v ZŠ Žižkova – Mgr. Maierová, Kokešová, H.Kupkárová

- Literární kroužek -  J. Kůdelová, E. Kordová

- Mineralogický kroužek – ing. Zd. Cuchý

- Modelářský kroužek / začátečníci, pokročilí/ – A. Drahokoupil

- Sborový zpěv pro středoškoláky - ved. A. Ressler

- Šachy  - ved. J. Ježková -

- Turnovské mažoretky „Perličky“ – ved. M. Konopáčová

- Výtvarný kroužek dovedných rukou / pro 1.stupeň ZŠ v Turnově 2 /- ved. Jar. Holasová

- Výtvarná dílna -  R. Zemenová  

- Florbal – žáci ZŠ – V. Pozdníček, P. Tomáš

- Fotbal – žáci ZŠ Přepeře, Jindřich Vít
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- Orientační běh /od 10 let/ - Mgr. F. Stárek / tel. 481 321 435/

- Pohybová výchova – pro žáky 1. -5. ročník ZŠ – Mgr. J. Růžičková 

- Volejbal chlapců a dívek – K. a V. Šonský, J. Rakouš, J. Beranová

- Základní gymnastika - I. Mazánková

- Mažoretky – Mirka Konopáčová
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VII.
KULTURA, SPOLKY 

A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE 2004 
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Kalendárium

► Prostřednictvím kulturní komise Město Turnov každoročně přispívá nemalou finanční částkou z 
městského rozpočtu na podporu kulturních akcí konaných na území Turnova a na činnost místních 
spolků a sdružení. V roce 2004 tato komise rozdělila celkem 800 tis.Kč, které jí byly poskytnuty. Již v 

prvním kole (březen 2004) bylo přiděleno na přímo dotované akce (např. divadelní přehlídky Modrý kocour a 

Turnovský drahokam, Turnovské staročeské trhy, Turnovská pecka, Kamenářské sympozium a Hudební 

festival Dvořákův Turnov a Sychrov 193.500 Kč.  Dále bylo přiděleno79 tis. Kč na podporu vydání tří nových 

CD (Pěvecký soubor Corazon, Turnovanka a Randes-vous) a tří tiskovin (sborníku Od Ještěda k Troskám, 

Acta Musei Turnoviensis a publikace Nad dávnou minulostí Turnova).

Největší částka 528 tis. Kč byla rozdělena na podporu jednotlivých akcí, pořádaných místními pořadateli v 

roce 2004 (422 tis.) a na činnost spolků (106 tis.). Celkem požádalo v prvním kole, tj. do konce února 2004, 

o příspěvek 35 žadatelů, vyhověno bylo 33 žádostem, dvě byly odmítnuty, neboť nesplňovaly pravidly 

stanovená kritéria. Řada akcí, které Město finančně podpořilo, je již Turnovákům dobře známa. Jsou jimi 

například Turnovské kulturní léto, Folková poetika, Turnovské jazzové hody, Majáles či Adventní koncerty a 

Silvestr na náměstí Českého ráje. Nechyběly ani akce pro děti a mládež, většinou organizované Knihovnou 

Ant. Marka (Pohádkové podvečery, Tvůrčí dílny) a Střediskem pro volný čas dětí a mládeže (Mateřinka, 

Turnovský kos, Teenagers open evenings) či divadelní a hudební akce (představení Hamlet, Slavnostní 

koncert k 100. výročí úmrtí A. Dvořáka, Svatojánské hraní, Lotrando a Zubejda, nebo nekonvenční pořad 

Kultudumdum).

V kategorii spolků bylo vyhověno šestnácti žádostem, jedna byla z důvodu pozdního dodání přesunuta do 

druhého kola. Jedná se výhradně o již dobře známé a zavedené hudební, divadelní a vlastivědné spolky 

(Turnovská Bohéma sdružující dnes jedenáct samostatných souborů, Spolek rodáků a přátel Turnova, 

Fotoklub Safír a další). Všem žadatelům je na základě jejich žádosti a po projednání výše příspěvku v komisi 

přidělena nejprve 50% záloha, která je doplacena po provedeném závěrečném vyúčtování. Bohužel je třeba 

konstatovat, že ne všichni žadatelé dostali doplatek v plné výši, a to z důvodů špatné účetní morálky, nebo 

měli prostě jen „velké oči“ a náklady na akci či činnost nebyly tak velké (příspěvek může být poskytnut 

maximálně do výše 80% celkových nákladů). Naopak u některých pořadů a spolků tvoří příspěvek Města jen 

zlomek celkového obratu (Slavnostní koncert k výročí A. Dvořáka, Turnovské babí léto, Turnovské kulturní 

léto, Folková poetika, JAZZ? YES!, Jazzové hody, Silvestr na náměstí či činnost Spolku rodáků a přátel 

Turnova či Filmového klubu). 

(Zdroj: Jana Zajícová, pracovnice Odboru školství a kultury MěÚ)

► V neděli 18. ledna 2004 se v Turnovském kině „odbyla“ jedna premiéra – historicky první natáčení 

televizního pořadu. Stanice Prima tu točila dva díly oblíbeného cyklu NIKDO NENÍ DOKONALÝ, který 

moderuje herec a bavič Jiří Krampol. Turnovští měli jedinečnou příležitost na místě zjistit, jak takové 

natáčení vlastně vypadá. 

► Absolvent turnovského gymnázia, člen Turnovského divadelního studia a absolvent DAMU Mario KUBAŠ 
získal významné filmové ocenění. Cenu za nejlepší herecké výkony si z Filmového festivalu v Soluni odnesl český film 
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Děvčátko režiséra Benjamina Tučka. Cenu pro nejlepší herečku získala Dorota Nvotová, hereckou cenu pro nejlepšího 

herce její filmový partner Mário KUBAŠ!

► V únoru oslavilo 130 let své existence turnovské divadlo. Slavnostní zahajovací premiéra se 
konala 15. února 1874. Ochotníci, kteří spojili své síly se Zpěváckým spolkem, uvedli veselohru se zpěvy J. 

Korzeniowského Obžinky. V červnu roku 1902 při premiéře Stroupežnického Našich furiantů si diváci mohli 

poprvé posvítil na herce elektrickým světlem. V říjnu roku 1959 se v Městském divadle odehrála slavnostní 

1000. premiéra (počítáno od r. 1810  kronikářem spolku Karlem Kinským) – byli jí Tylovi Kutnohorští havíři.

První zásadnější přestavbu budovy umožnila mj. peněžní sbírka organizovaná pod heslem „Turnov sobě“ a 

divadlo se jí dočkalo v r. 1947.  Další následovaly až na počátku 70. let minulého století. Další významné 

úpravy se stánek turnovské kultury dočkal v 90. letech minulého století.

► V pondělí 23. února se v sále Základní umělecké školy na náměstí konal křest prvního CD 
Turnovského orchestrálního sdružení s názvem - TOS HRAJE NA TÝNĚ.

► Již podesáté Turnovem proběhl Modrý kocour, resp. renomovaná divadelní přehlídka. Přehršel 

divadelních inscenací je doplňován porotními rozbory, přátelskými posezeními a kuloárním tlacháním. 

Představení se hrají střídavě v divadle a městském kině. V roce 2004 se přehlídka uskutečnila od 27. do 29. 

února 2004. Na celostátní Šrámkův Písek bylo nominováno představení „Vajce“ divadla Vosto5 Praha, 

1. doporučení získalo divadlo Orangetam Praha s hrou „Singing with Anička Lesson 1“ a 2. doporučení 

Divadlo Z. Vrágy s představením „Popis lázní Kuks“. Na přehlídku Náchodská Prima sezóna dostalo 1. 

doporučení divadlo Stopa PG Liberec s hrou „Everyman aneb kdokoliv“, 2. doporučení Divadlo konzervatoře 

s hrou „Kancelář“ a 3. doporučení Gymnázium Turnov s hrou „Romeo a Julie“.

► V pátek 5. března 2004 večer se v divadle uskutečnil Výroční koncert turnovské kultury - 
TURNOVSKÁ PECKA 2003. Přehlídka toho nejlepšího, co město v kultuře má, proběhla již poosmé, 

předána byla prestižní kulturní ocenění… Na výročním koncertu vystoupili: Musica Fortuna, Čmukaři, Martin 

Hybler, Mirek Pilař, Milan Novotný, V.I.P. Jazz a Trubači Českého ráje.

Turnovskou pecku 2003 získaly Dílny mladých při festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov (pořadatel 
KC Turnov), osobností turnovské kultury za rok 2003 se stal loutkář Petr Záruba.
Cenu Ladislava Petrnouška za herecké výkony, kterou vyhlašují zdejší divadelníci, za rok 2003 
obdrželi dva nominovaní – Jaroslav Ipser za roli detektiva ve hře Kam se poděly kočičí jazýčky a Dan 
Zábranský za roli Hucka ve hře Chuchvalec.
Pro rekapitulaci ještě přehled držitelů těchto prestižních ocenění: Turnovskou pecku za rok 1996 získal  

JUDr. Milan Brunclík (RTT), v roce 1997 Musica Fortuna, v roce 1998 Spolek rodáků a Město Turnov za 

rekonstrukci náměstí, v roce 1999 loutkoherecký soubor Čmukaři, v roce 2000 Okresní muzeum Českého 

ráje za novou expozici mineralogie, v roce 2001 Nakladatelství Jakoubě a Město Turnov za realizaci knížky 

o našem městě a konečně za rok 2002 ji získali pořadatelé Neformálního jazzového festivalu - Lédl jazz 

kvintet a KC Turnov. Osobností turnovské kultury za rok 1996 byl dnes již zesnulý Karel Knop a také Jaromír 

Horáček, osobností roku 1997 byl kastelán z Valdštejna Ladislav Koucký, za rok 1998 se turnovskou kulturní 

osobností stal ředitel TKS a duchovní otec Turnovské pecky Václav Feštr, v roce 1999 hudebník Bohuslav 
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Lédl, v roce 2000 novinář a fotograf Pavel Charousek, v roce 2001 knihovnice Eva Kordová a v roce 2002 

hudebník Jarda Kotek. 

Nad dalšími ročníky Turnovské pecky visí otazník, neboť vyhlašovatel – jednatel Kulturního centra 
Václav Feštr ohlásil, že napříště již chce vše dělat jinak… (A byla to pravda, protože za rok už se výroční 

koncert nekonal!)

► Postupová regionální loutkářská  přehlídka pro Liberecký kraj a Český ráj - XIV. ročník 
TURNOVSKÉHO DRAHOKAMU – se konala v sobotu 13. a neděli 14. března. 

Dětská divácká porota rozhodla hned o dvou držitelích putovní ceny Turnovský drahokam: loutkářský soubor 

KORDULA Liberec za představení PLECHOVÉ POHÁDKY a Divadýlko Matýsek z Nového Boru za pohádku 

PRINCEZNA PRASÁTKO. 

Odborná porota doporučila do užšího výběru programové radě Loutkářské Chrudimi jako první představení 

IČA A URAK souboru BSP (Boďi Spojáček Pospolu či Premiérově) Jaroměř-Liberec. Jako druhé představení 

PRCEK TOM A DLOUHÁN TOM souboru Holky na zabití + Pavel, ZUŠ Semily. Zároveň udělila souboru 

ocenění „Za výtvarné řešení inscenace“ a Pavlu Martincovi ocenění „Za herecký výkon“ v této hře. Třetí 

doporučení patřilo PLECHOVÝM POHÁDKÁM souboru  Kordula Liberec. Porota se ještě rozhodla doporučit 

představení HAPRDÁNS souboru Háček Semily na přehlídku studentského divadla v Náchodě. Dále porota 

udělila ocenění souboru Vozichet Jablonec n.N. „Za hudbu k pohádce Zvířátka a loupežníci“ a ocenění 

souboru Na Židli „Za práci s dětmi“ a „Za organizaci přehlídky Turnovský drahokam“.

► V sobotu 27. března se v kině konala TURNOVSKÁ MATEŘINKA 2004. Jednalo se o III. ročník 

oblastního kola celostátního festivalu mateřských škol. S krátkými představeními vystoupily děti z: Mateřské 

školy v ulici J. Palacha, MŠ Alešova, MŠ Hruborohozecká, MŠ Kosmonautů, MŠ 28.října, MŠ Přepeře, MŠ 

Chutnovka a MŠ Zborovská.  

► Od čtvrtka 1. do soboty 2. dubna proběhl v městském divadle konkurz kapel a písničkářů na 
prestižní folkovou přehlídku ZAHRADA 2004. Pro kapely šlo o přehlídku toho nejlepšího v rámci 

Libereckého kraje, v případě písničkářů to bylo o české semifinále!

► Od pátku 30. dubna do neděle 2. května se na několika místech v regionu uskutečnila akce - ZA 
POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE. Hlavním bodem bylo v sobotu 1. května slavnostní zahájení nové turistické 

sezony - den plný zábavy, her a pověstí určený dětem a jejich rodičům - ČESKÝ RÁJ DĚTEM. Putování 

začalo pod hradem Valdštejn, cesta pokračovala k zámku Hrubá Skála a do Lázní Sedmihorek. 

Po cestě na návštěvníky čekaly různé soutěže a také pohádky v podání dětí turnovských škol - na 

Valdštejně to bylo divadelní představení o drahých kamenech na Kozákově žáků turnovské ZUŠ a  ZŠ 

v Žižkově ulici, na nádvoří Hrubé Skály potom oživla legenda o pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, resp. o 

Černém rytíři, v podání dětí ze ZŠ ve Skálově ulici, v Lázních Sedmihorky pověst o Pelíškovi, kterou ztvárnili 

žáčci ze ZŠ v ulici 28. října.

Během putování děti plnily různé úkoly a zodpovídaly otázky vztahující se k pověstem a odpovědi 

zapisovaly do herního průkazu. Od 13.30 do 17 hod. probíhal bohatý kulturní program v autokempu 
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Sedmihorky: hry a soutěže pro děti, zpívání s dětmi, loutkové divadlo Na Židli, Čmukaři, setkání s Černým 

rytířem a dalšími postavami z pověstí, šermířská vystoupení skupin historického šermu Rytíři turnovského 

meče a plno dalších překvapení. Originálního zahájení nové sezony se zúčastnilo na tisíc lidí, většinou 

rodičů s dětmi.

► Hned na počátku května bylo slaveno jedno významné výročí. Galerie Muzea Českého ráje, které 
vévodí velkoplošný obraz „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“, již svému účelu slouží třicet let.

► V pondělí 17. května vystoupila v městském divadle HANA HEGEROVÁ, první dáma českého 
šansonu.

► V sobotu 29. a neděli 30. května proběhl také již X. ročník mezinárodní přehlídky řemesel a 
kultury STAROČESKÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY TURNOV 2004 a současně též MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
ETNICKÉ HUDBY (pořádá Muzeum Českého ráje ve spolupráci se Spolkem přátel muzea).

Trhy za ta léta nabyly na významu, když dnes jde o prestižní akci nejen v Turnově a okolí, ale o účast je 

velký zájem i ze strany samotných výrobců tradičního zboží. V roce 2004 jich k nám přijelo na tři sta, do 

areálu parku zavítalo víc než osm tisíc lidí.

► V MUZEUM ČESKÉHO RÁJE byly v květnu mj. tyto dvě zajímavé výstavy:
- ANATOMIE MINULOSTI (Jan Stoss  - Petr Oriešek, odborní asistenti pražské AVU)

- KRAJINOU DOMOVA - Výstava z fotoarchivu lidové architektury MČR přiblížila návštěvníkům podobu 

krajiny a lidové architektury na přelomu 19. a 20. století. Jednalo se o výběr z bohatého fondu fotografií 

autorů, kteří se v závěru 19. století věnovali dokumentaci staveb, které byly nedílnou součástí kulturního 

dědictví a které vytvářely kolorit krajiny Českého ráje, Pojizeří a Podještědí. Fotografie autorů P. Matouška, 

J. Šimona a dalších autorů představují zemědělské usedlosti, chalupy a domky, dále pak technické stavby - 

mlýny, hamry, sušárny, hospody, školy i sakrální architekturu. 

► V sobotu 12. června byl slavnostně zahájen 49. ročníku festivalu DVOŘÁKŮV TURNOV A 
SYCHROV. 

► Také v létě 2004 se pod patronací města a Kulturního centra s.r.o. konalo TURNOVSKÉ KULTURNÍ 
LÉTO. Akce se konají na venkovních prostranstvích a většinou jsou zdarma. V případě nepřízně počasí by 

byly akce odvolány, což se naštěstí v této sezoně nestalo a všechny koncerty a vystoupení se konaly. 

Termíny vystoupení: Skupina BODLÁK, středa 7. července, náměstí Českého ráje; kapela LET´S BLUES, 

sobota 10. července, kiosek v letním kině; dechovka BROĎANKA, pondělí 12. července, park u nádraží ČD; 

skupina JENISEJ, čtvrtek 15. července, kiosek v letním kině; TOM MAŠEK & HITMAKERS, pátek 23. 

července, náměstí Českého ráje; CITADELA, úterý 27. července, kiosek v letním kině; REBEL, čtvrtek 29. 

července, náměstí Českého ráje; HOUPAČKY, čtvrtek 5. srpna, náměstí Českého ráje, CIMBÁLOVÁ 

MUZIKA MIROSLAVA KOTLÁRA, pátek 6. srpna, atrium u muzea; RYTÍŘI TURNOVSKÉHO MEČE, pátek 

13. srpna, náměstí Českého ráje; TÁBORANKA, pátek 13. srpna, restaurace Šetřilovsko; VYHOUKANÁ 
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SOWA, úterý 17. srpna, náměstí Českého ráje; pohádka FERDA MRAVENEC, sobota 21. srpna, atrium u 

muzea, FUNK CORPORATION, úterý 24. srpna, náměstí Českého ráje; CORCOVADO, pátek 27. srpna, 

náměstí Českého ráje.

► Již po šestnácté se v červenci konalo MEZINÁRODNÍ ŠPERKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Do Turnova 

přijelo devět předních evropských umělců, kteří reprezentovali šest zemí. Oproti minulým ročníkům se 

podařilo dát dohromady celkem tři generace šperkařů, když dva, Rakušan Helfried Kodré a Češka Libuše 

Hlubučková, se účastnili v roce 1968 vůbec prvního podobného sympozia na světě (konalo se v Jablonci 

nad Nisou). Akce se konala od 7. do 20.  července, když 7. července proběhlo zahájení s otevřením výstavy 

Symposion 2004 v Muzeu Českého ráje. Součástí zahájení byla také populární veřejná prezentace 

originálních autorských šperků formou módní přehlídky. 

► V sobotu 4. září se v atriu muzea konal 7. ročník hudební přehlídky BABÍ LÉTO. 
Tentokrát pořadatelé vybírali podle osvědčeného klíče: známé jméno přivede lidi – kvalitu je třeba do nich 

nacpat, ať chtějí nebo ne – nová tvář je vždycky zajímavá – doma nezapomenout na místní. Na pódiu atria 

hráli: BERUŠKY (Dobrá Voda), BÍLÁ NEMOC (Praha), MODROTISK (Česká republika a možná i okolí), 

TALIESYN (Praha), JARRET (Liberec), ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA (Brno). Sestavu doplnil ještě 

písničkář ARNOŠT FRAUENBERG (Žebrák). 

► Od pátku 17. do soboty 18. září probíhaly Dny evropského kulturního dědictví. V jejich rámci se 

například na hruborohozeckém zámku konaly večerní prohlídky, které byly doplněny o interpretaci klasické 

hudby, doprovodných akcí na Valdštejně se zúčastnilo přes tisíc lidí, turnovské kostely si prohlédlo více jak 

200 zájemců, v kostele sv. Františka kromě výkladu E. Gruberové z místního infocentra zazněl také 

varhanní koncert v podání B. Lédla. V tyto dny byl vstup do Muzea Českého ráje zdarma.

V rámci této akce se již ve středu 15. září v galerii muzea konal koncert uskupení Collegium Musicum Český 

ráj - koncert barokní hudby v podání smyčcového kvarteta.

► V sobotu 25. září v podvečer se uskutečnilo v restauraci Na Výšince setkání členů legendárního 
divadélka Kompas u příležitosti osmdesátin profesora Jaromíra Horáčka. Oslavit životní jubileum svého 

oblíbeného kantora přišly desítky lidí…

► V říjnu se konaly zajímavé akce se vztahem k bývalé turnovské židovské komunitě: Výstava 

dokumentů ze sbírek pražského Židovského muzea s názvem „Židovské tradice a zvyky” byla pod patronací 

místní knihovny a Města Turnov otevřena ve výstavním sále Základní umělecké školy ve středu 6. října. 

Následně se konaly přednášky zaměřené hlavně na studenty středních škol - „Co víme o Židech”, 

„Judaismus”. Zhruba dvacítka Turnováků si udělala čas a v neděli 10. října odpoledne přišla na židovský 

hřbitov, kde vyslechla přednášku Terezie Dubinové ze židovské obce v Jičíně. Kromě specifik židovského 

pohřbívání se mj. četlo i z náhrobků o dávných obyvatelích našeho města.
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► MěÚ, odbor životního prostředí, ve spolupráci s Muzeem Českého ráje (MČR) připravil ke Dni 
stromů (20. října) akce zaměřené na stromy a přírodu, které probíhaly po celý říjen právě v muzeu. 
Vernisáž výstavy fotografií „Památné stromy Turnovska“, která trvala po celý říjen, zahájil ve čtvrtek 7. října 

2004 v MČR náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva 

životního prostředí RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. Autorem fotografií je Pavel Charousek, mj. též kronikář 

města. Součástí výstavy byla i kolekce vítězných výtvarných prací žáků a studentů základních a středních 

škol, která byla vyhlášena na téma „Stromy rostoucí kolem nás“.  

Nejen pro žáky a studenty základních  a středních škol, ale i pro zájemce z řad veřejnosti byla na čtvrtek 14. 

října (od 9.30 hod.  a od  11.30 hod.) připravena přednáška PhDr. Marie Hruškové, známé autorky několika 

knih o památných stromech, na téma „O paměti stromů“.

Pro pracovníky státní správy a samosprávy byl na čtvrtek 21. října (od 9.30 hod.) připraven celodenní 

seminář na téma „Péče o stromy ve městech a obcích“ s praktickými ukázkami práce arboristů. Seminář 

vedl známý arborista Ing. Marek Žďárský a učitel Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické 

školy Mělník Ing. František Smýkal.

Přednáška pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Bohumila Reše na téma „Ochrana 

památných stromů v ČR“ a Ing. Anny Švecové na téma „Památné stromy a houby“ se konala v úterý 26. 

října (od 10 hod.). 

► V pondělí 4. října byl zahájen TÝDEN KNIHOVEN - společného čtení z nejoblíbenějších knih v čítárně 

U čerta se zúčastnily zajímavé osobnosti z města a regionu (například ředitelka muzea PhDr. Vladimíra 

Jakoubková a další). Dále se zapojily školy, maminky s dětmi a odpoledne široká veřejnost dle zájmu a 

časových možností. Čtení probíhalo zároveň s Provázkiádou, tj. s navázanými přáními knihovně na 

provázku.

Týden knihoven, tentokrát v termínu od 4 . do 10. října, se již tradičně koná po několik let. Stručně řečeno, 

akce je tu proto, aby knihovny na sebe upozornily čtenáře i nečtenáře, sponzory, zřizovatele osvícené i 

neosvícené, novináře a média všeho druhu. 

► Úplně novou část historie začali psát turnovští divadelníci, když pod autorským vedením Daniely 
Weissové a za přispění amatérských herců z Jablonce a Liberce připravili k domácí premiéře 
původní muzikál. Stalo se v pátek 5. listopadu. Muzikál se jmenuje ULTIMA ANEB DOBYTÍ (ČESKÉHO) 
RÁJE. Oficiálně ho připravilo občanské sdružení Společnost bloumající veřejnosti.

Děj se odehrává v období husitských bouří, kdy se v katolickém Turnově nachází pár stoupenců učení 

Mistra Jana Husa. Mezi nimi i Husův žák Šebíř a Johanka, dcera turnovského starosty. Starosta je katolík a 

lásce své dcery ke kacíři nepřeje. Před blížícím se Žižkou hledá pomoc u vrchnosti na Hrubém Rohozci, ale 

než se něčeho domůže, je Žižka před branami města. Měšťané se snaží na poslední chvíli město opevnit a 

chránit. Příznivci Husa se naopak snaží přesvědčit Žižku, aby na město neútočil, že se vydá dobrovolně. 

Johanka jde přesvědčovat měšťany, aby otevřeli brány. Starosta chce zabránit rebelii a nešťastnou náhodou 

zraní svou dceru Johanku. V nastalém zmatku někdo otevře bránu a jak je psáno v historických materiálech, 

Turnov újmy neobdržel, toliko klášter byl vypálen a mniši pak v sudech politých smolou a zapálených, 

kouleni ze stráně do Stebénky byli.
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Libreto a režie: Weida Schjab, hudba: Roman Rath a Pavel Záhorka, choreografie: Ilona Šulcová a Růža 

Nejedlá, scénografie: Zdeněk Buchta a Jakub Grulia. Hrají a zpívají: V. Vítek, V. Liberácký, P. Kotková,  M. 

Hlůže, I. Kunetka, R. Hancvencl, M. Zitko a D. Weissová. Tančí TaPŠ ILMA I. Šulcové.

► V pátek 19. listopadu se konal 7. ročník přehlídky hudby a poezie POETIKA 2004. Odpolední setkání 

příznivců poezie začalo recitační soutěží ve čtyřech věkových kategoriích pro mládež od 6 do 25 let. 

Pořadatelem POETIKY 2004 je Kulturní centrum Turnov a Městská knihovna A. Marka. Recitační soutěže se 

v tomto ročníku zúčastnilo rekordních 58 dětí a mladých lidí. V kategorii nejmladších (6 –9 let) vyhrála Jana 

Kepková z Vazovce před Josefem Pepínou Laurinem z Vlastibořic a Annou Kůdelovou z Turnova. 

V kategorii nejpočetnější (10 - 13 let - 29 přihlášených) si do Liberce cenu pro nejlepší odvezla Lýdie 

Sedláčková, která na další místa odsunula další Liberečanku Dominiku Plíškovou a Martinu Michalovou 

z Hrádku nad Nisou. Pomyslnými bonbónky byly kategorie nejstarších. Mezi 14 – 17 letými si palmu vítězství 

do novopackého gymnázia odvezla Kristýna Kábrtová. Na dalších místech se umístili Vojtěch Kořínek z 

Turnova a Lenka Bobková z Mašova. Těm nejstarším (18 – 25 let) vévodil Onřej Šír z Kruhu u Jilemnice, 

který na druhá místa odsunul Martinu Kotkovou z Liberce a Evu Marii Kuželovou z Jilemnice a na třetí místo 

Milana Novotného z Loktuše. Cenu poroty za nejlepší autorský text získal Karel Bílek z Radimovic, cenu 

pořadatelů za nejlepší přednes bez rozdílů kategorií a cenu účastníků soutěže (vítěze si určovali hlasováním 

všichni účastníci) získala Kristýna Kábrtová a rovněž cenu pořadatelů za nejlepší text získala Hana 

Hlubučková z Bělé. 

► O druhém prosincovém víkendu (pátek 10. prosince - neděle 12. prosince 2004) se na náměstí už po 
šesté konaly vánoční trhy. Tentokrát byly ve znamení jedné velké novinky, a to ve změně místa konání, 

když byly na druhé straně náměstí u kašny. Jedinou nevýhodou bylo, že krásně osvětlený strom je na 

opačné straně, jinak ale nové místo nabídlo dvojnásobný počet prodejců tradičního zboží a kryté pódium pro 

účinkující. Tady se vystřídaly místní pěvecké sbory a konala se další zajímavá vystoupení, například Divadlo 

Kvelb z Českých Budějovic připravilo pro předvánoční večer etudy o andělech, kteří na chůdách chodili 

večerní tržnicí… 

► SILVESTR 2004 - již tradiční oslavy Silvestra pod pořadatelskou taktovkou firem Ohňostroje Pohl a BMM art 

propukl v silvestrovský podvečer opět na náměstí Českého ráje. Během večera byla diskotéka, tradiční soutěž ve zpěvu 

a další zajímavosti. Samozřejmě nechyběl půlnoční ohňostroj a nejrůznější občerstvení. 

Kulturní organizace ve městě
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► KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O, P.O. BOX 51, MARKOVA 311, PŘECHODNĚ KANCELÁŘE 
V DOMOVĚ MLÁDĚŽE (SKÁLOVA 466)
Jednatel společnosti: Václav Feštr

Tel. 481 322 083, e-mail: info@kcturnov.cz

KCT je společností s ručením omezeným ve 100% vlastnictví Města Turnov. Má osm stálých pracovníků a 

ke konci roku 2004 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, v průběhu celého roku 2004 se řešilo, jak na stavbu získat peníze, 

když nakonec snaha o přidělení prostředků z fondu EU nevyšla. Rozhodnutí, jestli kulturní dům stavět mělo 

padnout v roce 2005. 

► HRAD VALDŠTEJN
Správce hradu Ladislav Koucký (do konce roku 2004), od ledna 2005 Andrea Koucká

Tel. 481 312 304, www.hrad-valdstejn.cz, e-mail: hrad.valdstejn@cbox.cz

V dubnu bylo otevřeno od 9 hodin do 16 hodin o víkendech a svátcích. Vstupné činí pro duben – plné 

vstupné 25 Kč a snížené vstupné 10 Kč. Od 1. května do října byl hrad otevřen denně od 9 hodin do 16.30 

hodin. Vstupné činí 30, resp. 10 Kč.

Oprava klasicistního domu na Valdštejně a jeho otevření pro veřejnost byla asi nejdůležitější akcí 
roku 2004 na hradě, který je v majetku Města Turnov. Slavnostní otevření nových prostor se 
uskutečnilo v pondělí 3. května dopoledne. K přítomným mj. hovořil i architekt Girsa, pod jehož odborným 

vedením opravy probíhaly, hodně se také děkovalo - stavební firmě, stavebnímu dozoru, kastelánu 

Ladislavu Kouckému, díky jehož zarputilosti Valdštejn rozkvetl do krásy, Nadě Kubů, která expozici v novém 

slavnostním sále v I. poschodí připravila ad. Přítomen byl také syn posledního majitele hruboskalského 

panství Johann Aehrenthal.

Hned na počátku při zpracování celkové koncepce záchrany hradu bylo zřejmé, že v případě klasicistního 

domu dílčí opravy nepomohou a že je nutná celková rekonstrukce. A tak nejdříve přišla v roce 2000 na řadu 

studie, o níž byl po prvních zkušenostech z opravy biliárního sálu požádán renomovaný odborník ověnčený 

mnoha tuzemskými i mezinárodními cenami doc. Ing. akad. arch. Václav Girsa. Jeho ateliér pak 

následujícího roku zpracoval i podrobnou stavební dokumentaci a již mohlo proběhnout výběrové řízení. V 

něm zvítězila firma Reopa, s.r.o z Liberce, pro stavební dozor byli vybráni manželé Vaňátkovi. Celková 

hodnota díla včetně restaurátorských oprav interiérů byla ohodnocena téměř na 7 500 tis. Kč. Pro rok 2002 

bylo schváleno v městském rozpočtu 2 500 tis. Kč, 400 tis. přidal Liberecký kraj, a tak první etapa mohla 

začít. Protože do financování oprav byly zapojeny i finance, které si vydělal hrad díky vysokému počtu 

návštěvníků, mohlo se ve vnitřních pracech pokračovat plynule i v zimních měsících. Bylo skvělé, že pro rok 

2003 schválili zastupitelé částku potřebnou na kompletní dokončení stavby. A tak se hlavní stavební práce, 

až na malý úsek izolace a dláždění na druhém nádvoří, nemusely prodlužovat ještě do letošního roku. 

Z komplexní rekonstrukce uvedu pro zajímavost alespoň ty nejdůležitější práce. Opravy doznalo mohutné 

trámoví krovu, na střechu se vrátila krytina z červených bobrovek a okna v podobě „volských ok“. Vyřešena 
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byla i ohrožená statika domu a nosnost stropů. V prvním poschodí, kde byl obnoven slavnostní sál, se 

podařilo nalézt zbytek původní podlahy. Díky tomu mohla být ta nová zhotovena podle původního vzoru. 

Stejně tomu bylo i s restaurátorskou výzdobou, jejíž drobné zbytky byly objeveny až při celoplošném 

průzkumu jak v prvním poschodí (sál, salonek, schodiště), tak v přízemí. Zde vznikl malý byt a kancelář pro 

vedoucího hradu. Všude bylo položeny nové instalace (elektro, voda, odpady). Nemalou práci odvedli i 

truhláři - okna, opravy dveří, výroba schodiště i mohutných vrat do 1. a 2. nádvoří. Na druhém nádvoří bylo 

postaveno tolik potřebné sociální zařízení pro návštěvníky, obnovena terasa s dřevěným přístřeškem a 

hlubokou zásobnicí objevenou mezi skalními bloky. Péče byla věnována i každému decimetru omítek a 

kamenickým opravám.

Od podzimních měsíců roku 2003 také probíhaly intenzivní přípravy plánované expozice, jejíž hodnota po 

úplném dokončení přesáhne 1 milion Kč. Zde se k projektantům připojili i odborníci pražského Národního 

památkového ústavu v čele s PhDr. Kubů, která spolupracuje se správou hradu již dlouhá léta. Diskutovalo 

se o každém sebemenším detailu. Představa se pomalu naplňovala zápůjčkami z Hrubého Rohozce, 

Sychrova a Hořovic (památky na rodinu Aehrenthalů, která hrad s hruboskalským panstvím vlastnila od 1. 

pol. 19. století), výrobou dobových replik i nákupy ve starožitnostech.

(Zdroj: PhDr. Hana Maierová, místostarostka města)

► STÁTNÍ ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Kastelán: Jindřich Zeman

Tel. 481 321 012, www.hruby-rohozec.cz, e-mail: h.rohozec@iol.cz

Tento renesanční zámek byl vybudován kolem r. 1280 jako středověký hrad a počátkem 16. století 

přestavěn v renesančním slohu. K nejznámějším šlechtickým rodům, které zámek vlastnily delší časové 

období, patřily Vartemberkové, Krajířové. V roce 1628 získal panství rod Des Fours (později Walderode). 

Známý restituční spor není dodnes s konečnou platností vyřešen.

Stále obohacovanou expozici zámku navštěvuje v posledních letech průměrně 40 000 turistů. Oblíbené jsou 

kulturní pořady na nádvoří a v zámecké kapli. Příjemný je i zámecký park.

Otevírací doba duben a říjen od 9 do 16 hod., v květnu až září od 9 do 16.30 hod. Vstupné na tzv. velký 

okruh – dospělí 55 Kč, důchodci 35 Kč, děti, studenti 30 Kč. Malý okruh – 40, 30 a 25 Kč. Nově budou 

otevřeny výstavy: „Reliéfní deskové obrazy českých panovníků a jejich manželek“ – od 3. 4. do 30. 5. 2004 v 

renesančním sále zámku, „Pohádkový svět skřítků“ – od 1. 5. do 31. 10. 2004 v zámeckých sklepeních.

► MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, JERONÝMOVA 517
Ředitelka Danuše Altová

Tel. 481 321 841, 481 321 470, e-mail: altova@mk-turnov.cz

V organizaci kromě ředitelky pracuje ještě pět knihovnic, z nichž jedna je současně také kulturní pracovnicí, 

resp. metodičkou (Eva Kordová). Knižní fond obsahuje přes 70 tisíc položek (z toho 73 zvukových 

dokumentů pro slabozraké či nevidomé občany), v roce 2004 byl knižní fond doplněn o 2 023 položek. 

V hlavní budově má knihovna dvě oddělení – pro dospělé a pro děti.

V roce 2004 bylo mj. zprovozněno počítačové pracoviště v pobočce v Turnově II., v prostorách hlavní 

budovy bylo otevřeno Centrum pro slabozraké a nevidomé, v rámci celoživotního vzdělávání knihovna 
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pořádala v rámci březnového měsíce knihy kurzy zaměřené na práci s počítačem a internetem, pravidelně 

byla organizována setkání v turnovských penzionech pro důchodce, otevřena byla nová dětská čítárna U 

čerta, půjčovní doba pro děti byla rozšířena také na sobotu, často se při tom konaly různé specializované 

dílny (drátková, řezbářská, dračí, čertovská…), 30. výročí vzniku oslavil časopis při knihovně – Turnovský 

granátek.

V roce 2004 byly vytvořeny nové internetové stránky knihovny, kde je k dispozici též katalog knižního fondu, 

uskutečnilo se celkem 547 kulturních a vzdělávacích pořadů, v Galerii na schodech proběhlo ve sledovaném 

roce několik výstav (například ilustrátoři Eva Mastníková a Jiří Fixl), proběhlo tu několik křtů nových knížek, 

knihovna měla v roce 2004 v oddělení pro dospělé celkem 1 110 registrovaných čtenářů, kteří uskutečnili 

přes 70 tisíc výpůjček, v dětském oddělení to bylo přes 13 tisíc výpůjček a přes 500 čtenářů. Akcí v knihovně 

se zúčastnilo přes 10 tisíc lidí.

Městská knihovna A. Marka pracuje systémem ústřední knihovny, na kterou je napojeno pět poboček na 

území města:

Pobočka Turnov II.
V roce 2004 zde byla zavedena počítačová technika - kromě veřejně přístupného internetu je tu též 

digitalizovaný systém výpůjček knih. Novou knihovnicí je Kateřina Nováková.

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 byla novým nábytkem při 

znovuotevření v roce 1998. Konají se tu kulturní pořady a setkání občanů se zastupiteli města. V roce 2005 

by měla pobočka být vybavena počítačem.

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. 

Pobočka Dolánky  je umístěna v pěkné budově po ZŠ v prvním poschodí, z důvodu úmrtí dlouholeté 

knihovnice Zdeňky Voňkové byla hledána náhrada, což se podařilo v paní Zdeňce Mejdrové, která do 

pobočky nastoupila v květnu 2004 k plné spokojenosti všech. Bohužel technický stav prostor je špatný, 

především sem zatéká…

► MUZEUM ČESKÉHO RÁJE, SKÁLOVA 71
Ředitelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová

Tel. 481 322 106, 481 321 148, e-mail: muzeum@muzeum-turnov.cz 

Regionální vlastivědné muzeum se specializací na dokumentaci drahých kamenů 

a historii zlatnictví a šperkařství. Právní postavení: příspěvková organizace s právní subjektivitou.

Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje.

BUDOVY MUZEA
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Dům U bažanta čp.70 ve Skálově ul. v Turnově -  zde je umístěna muzejní studovna, kanceláře 

odborných pracovníků a prodejna. V roce 1991 podala žalobkyně Lenka Zálišová žalobu na uložení 

povinnosti uzavřít dohodu o vydání domu čp. 70 se  stavební parcelou č. 533 a pozemky ppč. 532 a 534 

s 12 garážemi, dřevníky, oplocením, venkovními úpravami a trvalými porosty. Po obsáhlém řízení trvajícím 

od roku 1992 bylo rozhodnuto Okresním soudem v Semilech rozsudkem ze dne 31.3.1998, podle kterého 

byla žaloba zamítnuta. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 25 Co 759/2000 byl rozsudek 

Okresního soudu dne 2. května 2001 zrušen a věc byla vrácena k novému projednání Okresnímu soudu 

v Semilech. Po úpravě petitu žaloby rozhodl Okresní soud v Semilech dne 24. 6. 2003 o povinnosti Muzea 

Českého ráje v Turnově uzavřít se žalobkyní Lenkou Zálišovou dohodu o vydání domu čp. 70 

s pozemkovými parcelami a příslušenstvím. Své rozhodnutí soudkyně odůvodnila neplatností kupní 

smlouvy. Právní zástupce Muzea Českého ráje v Turnově podal v červenci roku 2003 proti tomuto 

rozhodnutí odvolání.  V odvolacím řízení  dne 30. 9. 2004 Okresní soud v Semilech žalobu zamítl s tím, že 

kupní smlouva nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. Proti tomuto rozhodnutí se žalobkyně 

opakovaně odvolala ke Krajskému soudu v Hradci králové. Ten do konce roku 2004 nerozhodl. V roce  2004 

z důvodu soudního sporu a z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo možné dokončit plánované 

úpravy tohoto objektu.  

Dům čp. 71 ve Skálově ulici (dům továrníka Boháčka), který muzeum získalo odkazem v roce 1926 a 

posléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov (historický majetek města)  využívá muzeum pro stálé expozice 

a výstavní sál. Součástí objektu je přístavba galerie (z   r.1974), budova depozitářů, dílna, bistro a atrium 

s pódiem. Dům je propojen s domem čp. 70. V roce  2004 se práce spojené s údržbou a rekonstrukcí tohoto 

objektu zaměřily na výstavbu výtahu pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace, opravy říms, oken 

a fasády z nádvorní strany. Všechny práce byly dokončeny v souladu s plánem činnosti a uzavřenými 

smlouvami s dodavateli. Nad rámec plánovaných oprav se muzeu podařilo v prvním čtvrtletí provést opravu 

havarijního stavu elektroinstalace v galerii muzea a v souvislosti s tím i snížení stropu v zájmu úspory 

energií. Ostatní běžnou údržbu objektu zajišťovali pracovníci muzea svépomocí.

Dlaskův statek, Turnov - Dolánky čp. 12 - užíván na základě nájemní smlouvy. Vrácen v restituci v roce 

1993. Významná památka lidové architektury středního Pojizeří. Zde je umístěna expozice lidového interiéru 

a zemědělského nářadí. V objektu Dlaskova statku proběhly v měsících  září práce spojené s výměnou 

střešní krytiny na stodole objektu. Práce byly financovány majitelkou objektu. Ostatní práce spojené 

s běžnou údržbou domu byly pokryty v souladu s nájemní smlouvou z objemu prostředků, které MČR 

Turnov převádí na účet nájemné Dlaskův statek. 

EXPOZICE

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 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 (5 prostor).

Počet expozic k 31. 12 2004 - 7 expozic: 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).
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VÝSTAVNÍ ČINNOST MČR 

Počet uspořádaných výstav v roce 2004 - celkem 41, a to:

Stříbrný šperk Brno 2003 - IV. ročník šperkařské soutěže,  Chvála hlíny - výstava věnovaná dějinám 

zpracování hlíny, Krystaly ve službách civilizace - výstava k 60. výročí založení Monokrystalů Turnov, Moje 

město, můj kraj - výstava dětské a studentské kresby - prezentace soutěžních prací z česko-polské 

spolupráce partnerských měst Turnova a Javora, Ptáci Českého ráje - výstava k životnímu jubileu 

dlouholetého pracovníka CHKO ČR 

RNDr. Zdeňka, Ing. arch. Miloslav Ullmann - Kresby z cest, Fotoklub Safír 1968 - 1971- výstava fotografií - 

retrospektivní pohled do soutěžních kolekcí, Zemský ráj - výstava z Mezinárodní soutěže krajinářské 

fotografie, kterou se turnovský Fotoklub Safír začlenil do evropského kalendáře výstav současné krajinářské 

fotografie, Tisíciletý příběh - výstava k Veletrhu dětské knihy Liberec 2004 věnovaná bibli, Pavel Kusala - 

autorská výstava fotografií, Lukáš Berndt - autorská výstava fotografií, Za drahými kameny od úpatí Krkonoš 

k Ještědu - kolekce drahých kamenů ze soukromé sbírky, první samostatná prezentace celoživotního 

sběratele drahých kamenů z domácích nalezišť  pořádaná u příležitosti 60. narozenin původce pana Jiřího 

Černocha, MUDr. Jiří Srna - Abstrakce - autorská výstava fotografií, Krajinou domova - výstava z bohaté 

kolekce nejstarší části fotoarchivu lidové architektury Pojizeří  z přelomu 19. a 20. století a nejstarších 

fotografů dokumentátorů, Jan Stoss - Petr Oriešek - Anatomie minulosti - autorská výstava současných 

výtvarníků, odborných asistentů pražské AVU,  Jiří Štrébl - autorská výstava  fotografií, Řezbářství víc než 

řemeslo  - výstava z prací účastníků IX. ročníku Řezbářského symposia, Jan Vorlíček - autorská výstava 

fotografií, Sympozion 2004 - výstava je tradiční součástí Mezinárodního šperkařského sympozia a programu 

Šperk a drahokam v Českém ráji, Vratislav K. Novák -Šperky - autorská výstava klasika moderního českého 

a evropského šperku, profesora pražské UMPRUM účastníka turnovských Mezinárodních šperkařských 

sympozií, Steine Tragen - bilanční výstava studijních výsledků oddělení designu v drahých kamenech 

Akademie výtvarných uměni v Mainzu a jejího kamenářského oddělení v Idar-Obersteinu, Drahé kameny 

Krušných hor - prezentace dalšího z významných nalezišť drahých kamenů v České republice-kolekce ze 

soukromých sbírek, Janus Pytel - Mraky - autorská výstava fotografií polského fotografa, Pavla Hejralová - 

autorská výstava fotografií české fotografky žijící v USA, Petr Pavlištík – Obrazy - průřezová výstava 

výtvarníka žijícího v Turnově u příležitosti životního jubilea, Zdeněk Pilař - autorská výstava fotografií 

turnovského člena Fotoklubu Safír, Jiří Vančura - Autorský šperk - výstava jabloneckého výtvarníka u 

příležitosti životního jubilea, Ing. Svatopluk Dvořák - Sklárna - autorská výstava fotografií inspirovaná 

prostředím sklářů, Památné stromy - památné stromy Turnovska ve fotografiích Pavla Charouska - 

zaměřeno na ochranu přírody, doplněno dětskou kresbou z doprovodné výtvarné soutěže, Démoni a bytosti 

- výstava jako příspěvek k otázkám českého obřadního zvykosloví, rekonstrukce zmizelého světa masek a 

démonů, Prof. Ludvík Baran - Masky, démoni a šaškové – výstava, Urbanová - Hégr - autorská výstava 

fotografií, Výsledky archeologických výzkumů v Pojizeří a Podještědí - výstava jako zhodnocení výzkumů 

v nejzajímavějších lokalitách regionu, Kameny zvěrokruhu - drahé kameny jako faktor ovlivňující lidskou 

psychiku a zdraví člověka, prezentace nových přírůstků mineralogické sbírky, Drahé kameny 

Československa - kolekce z vlastních sbírek MČR, Vánoce na Dlaskově statku - tradiční vánoční rozloučení 

s lidovým obřadním rokem v autentickém prostředí pojizerské architektury. 
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Výstavy v zahraničí: Umělci Euroregionu Nisa - výtvarná výstava z dlouhodobého projektu - Muzeum Jawor, 

Polsko. Výběr z turnovských sympozií - po úspěšné prezentaci ve Španělsku (r. 2003) znovu průřez kolekcí 

autorských šperků z dosavadních patnácti ročníků Mezinárodních šperkařských sympozií pořádaných v 

Turnově - realizováno na pozvání portugalských šperkařů v Lisabonu, Portugalsko. Moje město - moje 

krajina Moje Miasto - Nasze Krajobrazy - výstava prací z II. ročníku výtvarné dětské a studentské soutěže, 

která vznikla v r. 2003 v rámci dlouholetého již zavedeného projektu Umělci Euroregionu Nisa, Regionální 

muzeum Jawor. 

NÁVŠTĚVNÍCI EXPOZIC A VÝSTAV

Návštěvníci expozic a výstav celkem: 57 547 osob, z toho Dlaskův statek v Dolánkách 16 834  osob a 

návštěvníci kulturně výchovných akcí 16 263  osob.

Návštěvnost muzea oproti roku 2003 klesla o cca 3.000, což bylo způsobeno částečným omezením provozu 

při výstavbě výtahu a nepřízní počasí při akcích pořádaných na Dlaskově statku v Dolánkách. Nejvyšší 

návštěvnost zaznamenávají tradičně Turnovské staročeské trhy (cca 10 tis. návštěvníků) a akce pořádané 

na Dlaskově statku v Dolánkách (více jak 2 tis. návštěvníků). U všech pořádaných kulturně výchovných akcí 

využívají návštěvníci volného vstupu do expozic muzea i Dlaskova statku v Dolánkách.

KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE

Počet kulturně výchovných akcí: 65  akcí, z toho 35 přednášek.

Ostatní akce – 30: Mj. - Valná hromada Pekařovy společnosti Českého ráje, Tisíciletý příběh - program 

k výstavě k historii starých tisků ve sbírkách turnovského muzea, Historie bible - program k výstavě Tisíciletý 

příběh,  Biblické příběhy - program k výstavě Tisíciletý příběh, Bible ve sbírkách starých tisků turnovského 

muzea, Svěcení jara - zahájení sezony na Dlaskově statku, Malované Velikonoce - muzejní velikonoční 

dílna - výtvarná dílna  pro děti, Mezinárodní den muzeí - den otevřených dveří v muzeu i na Dlaskově statku, 

Staročeské řemeslnické trhy 2004 - X. jubilejní ročník tradiční akce - mezinárodní přehlídka řemesel 

a kultury, součástí Mezinárodní festival etnické hudby, Sekáči jdou aneb senoseč - den plný soutěží a 

zábavy pro děti i dospělé s kulturním programem, jarmarkem a tradičním občerstvením-mottem setkání - 

Dlaskův statek, Kámen a šperk v Českém ráji - V. ročník turnovských kamenářských dnů, na kterých se 

podílely programem i další instituce (SUPŠ Turnov, DUV Granát Turnov, INFO, Cech brusičů a MČR). 

Součástí bylo XVI. Mezinárodní šperkařské sympozium, výstava Sympozion 2004 a výstava šperkaře 

Vratislava Nováka, Sympozion 2004 - prezentace autorských šperků účastníků Mezinárodního šperkařského 

sympozia populární formou módní přehlídky,

Dny evropského kulturního dědictví - motto programu: hudba oživuje památky  - koncert starých mistrů - 

Collegium musicum z Lomnice n.P., připomenutí turnovských hudebních výročí roku 2004 a prezentace 

nejstarších muzikálií z archivních sbírek turnovského muzea, Brambory chléb chudých - podzimní setkání na 

Dlaskově statku tentokrát v souvislosti s tradiční lidovou stravou, Po stopách Harrachů - autobusový zájezd 

pro zájemce o regionální dějiny na Jilemnicko - návštěva Státního okresního archivu v Semilech, 

Krkonošského muzea, Zvědavé uličky a kostela v Jilemnici, Horní Branné (zámek a hrobka), Masky a 

démoni - výtvarná dílna pro děti jako doprovodný program stejnojmenné výstavy, výroba masek, Vánoční 

dílna - výtvarná dílna pro děti - rukodělné techniky - výroba vánočních dárků, Těšíme se na Vánoce - 

vánoční zpívání - program mluveného slova, koled a vánočních písniček, Odpoledne s Barborkou - tradiční 
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předvánoční setkání s nejmladšími návštěvníky, program mluveného slova, koled a vánočních písniček a 

nadílka pro nejmenší děti 

VĚDECKÉ KONFERENCE, ODBORNÉ SEMINÁŘE, SYMPOZIA

Sympozia konference a semináře celkem 4 akce: Seminář Monokrystaly - setkání k historii turnovských 

Monokrystalů u příležitosti 60. výročí vzniku tohoto významného podniku. Řezbářské sympozium Turnov 

2004  Řezbářství víc než řemeslo - IX. setkání řezbářů z celé České republiky i ze Slovenska, různého 

věkového složení i výtvarného zaměření, včetně žáků Waldorfské školy ze Semil. XVI.  Sympozium Šperk a 

drahokam - XVI. ročník tradičního Mezinárodního šperkařského sympozia. Pracovní část se konala ve firmě 

RSG Turnov za účasti a technické pomoci turnovského šperkaře Jiřího Urbana. Putovní šperkařské 

sympozium - spolupráce vzniklá z účasti na turnovských Mezinárodních šperkařských sympoziích.

SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST

Počet evidenčních sbírkových předmětů k 31. 12. 2004: 61 861, z toho za rok 2004 přírůstek 92. Počet 

knihovních jednotek: 11 115. Počet badatelských návštěv v roce 2004 – 308 osob.

(Zdroj: Výroční zpráva OMČR)

► STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV SEMILY, PRACOVIŠTĚ TURNOV, ALEJ LEGIÍ 520

Ředitel archivu: PhDr. Ivo Navrátil

Zástupce ředitele: Bc. Pavel Jakubec
Úřední dny v Turnově nejsou, zájemci musí kontaktovat centrální pracoviště v Semilech, Archivní ul. 570 na 

tel. 481 653 410-420, kde lze dohodnout návštěvu v turnovském depozitáři na konkrétní datum. Tel. do 

turnovského depozitáře je 481 322 632.

V roce 2004 v okresním archivu celoročně pracovali: ředitel PhDr. Ivo Navrátil, jeho zástupce Bc. Pavel 

Jakubec, odborný archivář Bc. David Marek, odborné archivářky Mgr. Ilona Činovcová (částečný invalidní 

důchod, rozsah úvazku kolísal) a Marie Navrátilová, prom. hist. (úvazek ¾), archivářka Michaela Menšíková, 

archivářka a hospodářka Libuše Hlůžová, řidič-údržbář Milan Jech a uklízečka Marta Menšíková. Archivářka 

Daniela Coganová a uklízečka Dana Řeháková byly na rodičovské dovolené, David Marek vstoupil 

v manželský stav. 

Z bohaté činnosti archivu vybíráme ty, které se nějak váží k Turnovu…

Během roku bylo posouzeno a schváleno 12 spisových a skartačních plánů a řádů: MÚ Jilemnice, MÚ 

Turnov, Městská nemocnice Turnov, Gymnázium a Sportovní gymnázium Jilemnice, MŠ Košťálov, MŠ 

Lvíček Lomnice n. Pop., MŠ Dášeňka Lomnice n. Pop., MŠ Poniklá, ZŠ Vysoké nad Jizerou, Masarykova 

městská nemocnice Jilemnice, DS Logistic s. r. o., Libštát, ZŠ Dr. h. c. Jana Masaryka a Spec. ZŠ při dětské 

ozdravovně Harrachov.

U 10 institucí byla provedena dohlídka a revize spisové služby: Agrojilm Jilemnice,  Bergman a Štěpán, 

strojírny, spol. s r. o., Libštát, GLANZTEX, s. r. o., Lomnice nad Popelkou, ČSAD Turnov, s. r. o., Turnovský 

obchodní podnik, spol. s r. o., Ústav plastické chirurgie ruky Vysoké nad Jizerou,  ZZN Semily, a. s., 

Krakonošův ranč, hospodářské družstvo, Poniklá, ZEPO Horní Branná, s. r. o., ObÚ Martinice. 

Státní kontrolu pracovníci archivu uskutečnili u Městského úřadu Jablonec nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou 

(včetně Vlastivědného muzea) a Turnov. Zkušenosti jsou vesměs dobré, výrazného pokroku bylo docíleno 

zvláště u Městského úřadu v Turnově, kde byla od června 2004 vybudována vzorová spisovna 
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s kvalifikovaným pracovníkem. Loňské revize spisové služby u nemocnic v Jilemnici a Turnově byly 

korunovány zajištěním kvalitních ukládacích podmínek ve spisovně ARIES Přepeře.

Do knihovny archivu v roce 2004 přibylo 411 svazků, čímž celkový počet svazků dosáhl čísla 17 950. Z toho 

získáno koupí 193 svazků, 14 výměnou, 179 darem a 25 jiným způsobem. Většina nákupů nových knih byla 

uskutečněna se slevou prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas. Průběžně byla doplňována 

produkce tiskárny Glos Semily.

Archiv edičně připravil sborník referátů z konference o Karlu Krausovi, vlastivědnou ročenku Z Českého ráje 

a Podkrkonoší, edičně i autorsky se významně podílel na publikaci o podnikání na Jilemnicku, Semilsku a 

Turnovsku. Průběžně byly aktualizovány webové stránky archivu. Odborní pracovníci průběžně publikovali 

v odborném a denním tisku.

(Zdroj: Výroční zpráva SOKA)

Některé další spolky a zájmové organizace
► PEKAŘOVA SPOLEČNOST ČESKÉHO RÁJE
Sídlo: Skálova ul. 71, Turnov, e-mail: pekarova.spolecnost@muzeum-turnov.cz

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

Charakteristika spolku: Občanské sdružení s kulturně vzdělávacím programem, které obnovilo svoji činnost 

po více jak padesátileté přestávce hned v roce 1990. Podle stanov se zaměřuje na tyto cíle:

- rozvíjet historické vědomí veřejnosti, její historické a kulturně historické znalosti českého národa, zejména 

oblasti Pojizeří a Českého ráje,

- podněcovat záchranu významných umělecko-historických a kulturně historických movitých a nemovitých 

památek v dosahu své činnosti, dle svých možností se této činnosti aktivně účastnit a šířit jejich poznání 

širokou veřejností,

- šířit znalosti veřejnosti o životě a díle prof. dr. Josefa Pekaře, rehabilitovat jeho dílo, stejným způsobem pak 

působit, aby veřejnost poznala život a dílo dalších významných osobností z oblasti společenských a 

přírodních věd, umění a veřejné činnosti,

- k dosažení těchto cílů pořádat veřejné přednášky, shromáždění, vydávat periodické i neperiodické 

publikace a spolupracovat se zařízeními státními i soukromými.

Společnost je kolektivním členem Sdružení historiků České republiky. Spolu s ním se stala vyhlašovatelem 

„Ceny Josefa Pekaře“ - soutěže pro mladé historiky do 35 let, jejímž cílem je podpora vědecké práce 

mladých badatelů v oboru českých dějin. Do povědomí odborné veřejnosti se Společnost zapsala především 

pořádáním vědeckých konferencí, při jejichž realizaci spolupracuje s odbornými institucemi (archivy), 

vědeckými pracovišti (ústavy AV ČR) a vysokými školami ( UK Praha, UP Olomouc, JU České Budějovice, 

TU Liberec) v České republice  i se zahraničními partnery. Trvalým vkladem se stalo vydávání konferenčních 

sborníků.

Za podpory řady institucí, MÚ Turnov a MK ČR dosud vydány sborníky:
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- Josef Pekař a české dějiny 15. – 18. století, Turnov 1994, 191 str.

- J. V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době, Turnov 1996, 186 str.

- Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina, Jičín 1997, 208 str.

- Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti,Turnov 1998, 256 

str.

- Minulost, současnost a budoucnost gymnaziálního vzdělávání, Jičín 1999, 255 str.

- Zdeněk Kalista a kulturní historie, Turnov 2000, 279 str.

- Antonín Dvořák a tvorba jeho současníků v severovýchodních Čechách – příspěvky vydány  ve dvou 

číslech sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší  – sv. 14, 15  - Semily 2001 a 2002 

- František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století, Semily 2003 , s. 336

Společnost má 94 zakládajících, čestných, činných a přispívajících členů, z toho 8 kolektivních, mezi které 

patří vedle muzeí a středních škol i Spolek rodáků a přátel Turnova.

Účast v soutěžním projektu o „Cenu Josefa Pekaře“ spolu s další činností Společnosti, která je dnes jediným 

občanským sdružením nesoucím Pekařovo jméno, přispívá k dobré propagaci Turnova a celého 

Libereckého kraje. Domovskou institucí Společnosti je Muzeum Českého ráje v Turnově.

Valná hromada   byla pořádána    28. 2. 2004 v     Jičíně   (podle stanov se střídá Turnov právě s Jičínem). Výbor 

Společnosti se v roce 2003 sešel celkem 6x. 

V     roce 2004 byla v     činnosti spolku mj. významná   spolupráce na konferenci Karl Kraus – jičínský rodák a 

světoobčan. Šlo o mezinárodní vědeckou konferenci o jičínském rodákovi, rakouském básníkovi, esejistovi, 

dramatikovi a kritikovi Karlu Krausovi u příležitosti 130. výročí narození. Konference se konala za 

mimořádné účasti zástupců ústředních vědeckých institucí, vysokých škol, archivů a knihoven i mezinárodní 

účasti ve dnech 21. - 24. dubna 2004 ve Valdštejnském paláci v Jičíně. Vydán byl sborník příspěvků.

Dále to byla - Cena Josefa Pekaře (II. ročník za r. 2003) – výsledky vyhlášeny zástupcem Pekařovy 

společnosti (K. Bílkem) a zástupkyní Sdružení historiků ČR  (PhDr. Marií Ryantovou, CSc.) na valné 

hromadě Společnosti 28. 2. 2004. Laureátem hlavní ceny II. ročníku se stal PhDr. Pavel Král z Historického 

ústavu Jihočeské univerzity z Českých Budějovic za zpracování historické  edice Testamenty české šlechty. 

Společně s výsledky byl slavnostně vyhlášen již III. ročník Ceny Josefa Pekaře. Dalším čestným členem byl 

za mimořádné zásluhy o činnost Společnosti, zejména v publikační činnosti („otec“ všech dosud vydaných 

konferenčních sborníků) a za dlouholetou obětavou práci ve výboru jmenován PhDr. Ivo Navrátil, ředitel 

Státního okresního archivu v Semilech a místopředseda Společnosti.

Přednášky a zájezdy v     r. 2004:  

- Mgr. Bohumil Jiroušek, PhD. – Učitel a žák – o vztahu Antonína Rezka a Josefa Pekaře (oceněno ve II. 

ročníku Ceny Josefa Pekaře), 28. 2. 2004

- PhDr. Alena Benešová – Z pokladů mladoboleslavského archivu

- PhDr. Ivo Navrátil – Poslání a práce archivů v dnešní době (exkurze ve Státním okresním archivu Semily)

- Vlastivědný autobusový zájezd na Boleslavsko – návštěva Muzea Mladoboleslavska, jeho nových expozic 

Paměť města a Baroko v Pojizeří a výstavy Padesátá léta. Exkurze po staré historické části města, návštěva 

Templu. Návštěva jedné z perel románské architektury Pojizeří kostela ve Vinci a prohlídka hradu 

Michalovice. Odborný program připravil a vedl PhDr. Luděk Beneš, ředitel muzea Mladoboleslavska., a 

PhDr. Alena Benešová. Sobota 22. května 2004.
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- Vlastivědný autobusový zájezd  Za Harrachy na Jilemnicko – návštěva Krkonošského muzea – opravený 

harrachovský zámek a expozice muzea, Kavánova galerie. Barokní kostel sv. Vavřince, návštěva Zvědavé 

uličky.

Horní Branná – renesanční zámek se sgrafitovou fasádou, Památník J. Á. Komenského, harrachovská 

hrobka sv. Kříže v byzantském slohu (1870), špitál a kostel sv. Mikuláše. Odborný program připravil a vedl 

PaedDr. Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea a člen Pekařovy společnosti. Sobota 23. října 2004. 

Zájezdy byly nabídnuty a využity i členy Spolku rodáků a přátel Turnova a Spolku přátel muzea v Turnově, 

získaly mimořádný ohlas.

Společnost nabízí vlastní   webové stránky  , které bezplatně, velmi zodpovědně a na profesionální úrovni   

zpracoval Dr. Navrátil, místopředseda Společnosti. Aktivována byla i e-mailová adresa sdružení 

pekarova.spolecnost@muzeum-turnov.cz, která je na stránkách zmiňována. 

(Potřeby kroniky města zprávu zpracovala za PSČR Turnov Jitka Petrušková.)

► SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA
Kontakt: Bohuš Plesl (předseda), Alej legií 1836, Turnov

Nyní pouze zatímní předseda Dalibor Sehnoutka, jednatel Otakar Grund

Spolek rodáků a přátel města Turnova byl původně založen významným historikem prof. Josefem Pekařem 

a několika jeho přáteli v Praze. Vznikl především na základě jeho vztahu k rodnému městu a celé oblasti 

Českého ráje, jehož byl prof. Pekař znalcem, propagátorem a obdivovatelem. Členové tohoto spolku se 

scházeli v Praze v polovině minulého století, kde pořádali přednášky a besedy o Českém ráji. Po zániku 

tohoto spolku byl oficiálně v Turnově znovuobnoven 30. ledna 1991 Českým statistickým úřadem na žádost 

členů přípravného výboru MUDr. Jiřího Šolce, učitele Miloslava Kopala a pana Aleše Svobody. Po vzniku 

tohoto spolku byl dlouholetým, velmi aktivním členem výboru, a to až do své smrti, též Miroslav Haken, 

později k novému turnovskému spolku našel velmi přátelský vztah i Bohuslav Jan Horáček. Avšak mezi ty, 

kteří se svojí prací a podporou významně zapsali do jeho života patřili také například Ladislav Posner, 

Jaroslav Hajfler, Karel Zelený, z dosud žijících i prof. Jaromír Horáček, Vladimír Drholec, Dagmar Jandová a 

další. V minulém dvouletém období i Bohuš Plesl.  

Podle stanov se členové turnovského spolku zaměřili, v návaznosti na jeho tradici, ke zvelebování města po 

stránce hmotné i kulturní. Proto svojí činností přispívají k ochraně a obnovení kulturních památek, posilování 

vztahu občanů k městu a jeho regionu Českého ráje, k ochraně životního prostředí a současně i k rozvoji 

kulturního života ve městě. Při některých akcích spolupracují s Konfederací politických vězňů, Správou 

CHKO, Muzeem Českého ráje, nejvíce pak s Městskou knihovnou A. Marka a Pekařovou společností.

O náplni života spolku rozhoduje jeho valná hromada, která se schází pravidelně každým rokem v lednu. 

Činnost spolku pak řídí patnáctičlenný výbor, volený na období dvou let. Ten zasedá pravidelně po dvou 

týdnech a řeší aktuální záležitosti. Do jeho čela byl novým výborem zvolen zatímní předseda pan Dalibor 

Sehnoutka a funkcí jednatele byl pověřen Otakar Grund. 

Pro svých téměř 400 členů spolek vydává bezplatně redakční kolektiv pod vedením paní Mileny Šolcové 

časopis „Náš Turnov“, ve kterém se odráží nejen aktuální život spolku, ale defilují v něm vzpomínky na staré 

významné členy, publikují v něm poměrně zajímavé, a někdy i méně známé, dokumenty o životě města, 

připomínky slavných výročí i materiály, které upozorňují na významné události z minulosti i současnosti. 
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Časopis redakční kolektiv spolu s výborem doručuje svým členům, tedy i pobočce spolku v Praze a dalším 

členům v zahraničí. Mezi nejvzdálenější členy tohoto spolku tak například patří syn jeho zakladatele, pana 

Aleše Svobody, žijící v Kanadě.

Členové spolku se v minulosti zasloužili například o vybudování repliky historické kašny na turnovském 

náměstí, o opravu altánku s vyhlídkou Miloslava Kopala v městském parku a zasadili „Strom milénia“ 

v parku u letního kina. Vedle toho pořádají pravidelné vlastivědné výlety zvláště po celých severovýchodních 

Čechách a vycházky do nejbližšího okolí. Nedílnou součástí jejich činnosti jsou i přednášky o přírodě 

Českého ráje, ale také další, s kulturními i mezinárodně-politickými tématy. Už po dva roky vedení 

turnovského spolku oceňuje nejlepší absolventy městských devítiletek, kteří odcházejí studovat na střední a 

později zpravidla i vysoké školy v republice. 

Prostřednictvím paní Kuchařové pořádají cyklus letních koncertů v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále a jejich 

výtěžek věnují na opravu kostelních varhan. 

Členové spolku navázali přátelství s podobným uskupením v holandském Reeuwijku, ale také s 

Okrašlovacím spolkem v Rovensku p. Troskami, Spolkem Josefa Dědiny v Tatobitech a Spolkem Karolíny 

Světlé v Světlé v Podještědí. SPRT je i kolektivním členem Pekařovy společnosti. Přestože je spolek 

ekonomicky závislý pouze na příspěvcích svých členů, sponzorů a příznivců, je schopen vyvíjet poměrně 

bohatou činnost v rámci svých stanov. Spolek má proto i nadále zájem o příchod nových členů z  řad občanů 

města a jeho okolí, kteří mají podobné zájmy v oblasti kultury a veřejného společenského dění.

(Pro potřeby kroniky města připravil jednatel spolku Otakar Grund.)

► SPOLEK PŘÁTEL MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, O.S.
Kontakt: Jaroslav Obročník, Skálova 71, Turnov

Tel. 481 329 365

► KLUB PŘÁTEL ŽELEZNIC ČESKÉHO RÁJE
Adresa: Klub přátel železnic Českého ráje, U nádraží 1296, 511 81 Turnov

Kontaktní osoby: sritr@dkv.lbc.cd.cz , brodsky@opr.pce.cd.cz , http://web.telecom.cz/firmy/310/

Předseda: Josef Semecký, jednatel: Ivan Novák

Jedná se o občanské sdružení, které vzniklo 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 a 

sítě SŽDC s.o. Členové: Martin Bílek, Miroslav Brixi, Vladimír Brodský, Bohumil Farský, Přemek Hojka, 

Karel Jirásko, Petr Kaván, Renata Mlejnková, Luděk Mlejnek, Miloslav Nečas, Ivan Novák, František 

Raimund, Josef Semecký, Martin Šritr, Jiří Vondrovi.

V roce 2004 bylo uspořádáno lokomotivou řady 310.0134 celkem 12 jízd. V létě zpravidla mezi Turnovem a 

Jičínem, konaly se také jízdy do Liberce a Harrachova. 

Během roku se prováděly různé opravy a úpravy na lokomotivě a vozech.

Vlastním nákladem klub vydal upomínkové pohlednice a brožuru k 100. výročí tratě Jičín - Turnov.

► ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, 
Základní organizace 1
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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

Divadelní studio v     sezoně 2004-5  

Hry na repertoáru: Hamlet, Marcello a Giacomo

Nová premiéra: Alenka v zemi za zdí

Připravujeme: Tři sestry

Akce: 10. ročník festivalu Modrý kocour, pohostinské vystoupení Divadla u Mostu Perm Rusko

Účast na přehlídkách: Modrý kocour, Semilský paroháč, Divadelní dílna Nový Jičín, Teatroman Jawor.

Ostatní: Navázání spolupráce s Lužickými Srby, Dramaturgická spolupráce na semináři Fedotov bez 

Fedotova v rámci Jiráskova Hronova.

Na cenu L. Petrnouška nominováni : Stáňa Janusová za roli Chůvy ve hře Romeo a Julie, Martin Rajman za 

roli Benvolia ve hře Romeo a Julie, Petr Haken za roli Tybalta ve hře Romeo a Julie.

► SPOLEK PŘÁTEL HUDEBNÍHO FESTIVALU DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV, O.S.
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Kontakt: Václav Feštr, Jiráskova 126, Turnov – do konce roku 2004, od ledna 2005 spolek vede Jana 

Zajícová, pracovnice odboru kultury MěÚ, t. 481 366 756

V sobotu 12. června by slavnostně zahájen 49. ročníku festivalu DVOŘÁKŮV TURNOV A SYCHROV v 16 

hodin u pamětní desky Antonína Dvořáka na nádvoří sychrovského zámku. 

HUDEBNÍ DÍLNA MLADÝCH INTERPRETŮ proběhla na půdě turnovské Základní umělecké školy ve dnech 

16. až 19. června. Oficiální zahájení dílen se uskutečnilo ve středu 16. června v podvečer na hradě 

Valdštejně, konaly se též lektorské koncerty – první ve čtvrtek 17. června, kdy v divadle vystoupili lektoři 

dílen Tomáš Víšek, Jana Turková a Eva Franců. O den později byl na programu koncert předního českého 

houslisty Bohuslava Matouška. Vrcholem byl páteční večerní program – slavnostní koncert ke 100. výročí 

úmrtí A. Dvořáka. Jednalo se o spojený program 505. pořadu THV a  III. lektorského koncertu - TE DEUM a 

NOVOSVĚTSKÁ SYMFONIE. Obojí zaznělo v Biu Ráj, účinkovali členové orchestru Divadla F. X. Šaldy pod 

vedením dirigenta Martina Doubravského, sólisté Michiyo Keiko a Roman Janál, pěvecký sbor libereckého 

divadla a turnovský Pěvecký sbor Antonín Dvořák! To tu ještě opravdu nebylo. Zaplněnému pódiu kina 

alpaudovalo stejně zaplněné hlediště. Mnozí přítomní hovořili minimálně o koncertu roku...

Festival byl zakončen závěrečným koncertem účastníků dílen v sobotu vpodvečer v divadle. Dílny 

absolvovalo 47 přímých účastníků, z toho 16 hostů z Německa, a to ve třech oborech – klavír, housle a 

sólový zpěv. Na jejich vyučování se podílelo 11 lektorů.

► 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

V pondělí 23. února se v sále Základní umělecké školy na náměstí konal křest prvního CD Turnovského 

orchestrálního sdružení s názvem - TOS HRAJE NA TÝNĚ. Křtu se ujal Jarda Kotek, osobnost zdejší kultury 

za rok 2002. Historie TOS sahá až do roku 1891, nahrávka CD byla pořízena v rovenském kostele Na Týně 

v červnu a listopadu 2002.

Turnovské orchestrální sdružení - tradiční regionální smyčcový orchestr (založen 1891, obnoven před deseti 

roky) s řadou svých hostů, hudebníků Divadla F. X. Šaldy z Liberce, vystoupil pod vedením Jana Novotného 

a představil to nejlepší ze svého současného repertoáru.

► 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

Sdružení je mj. každoročním pořadatelem festivalu Babí léto.

► KRUH PŘÁTEL HUDBY
Kontakt: Jana Zajícová, Palackého 193, Turnov
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Tel.: 481 321 479, 481 322 083

Rok 2004 byl programově svázán s Rokem české hudby, na jevišti zazněly nejznámější skladby našich 

jubilujících velikánů A. Dvořáka a B.Smetany. K nejúspěšnějším patřily večery Má vlast pro dvacet prstů, 

koncert souboru Solisti di Praga pod vedením A. Monoszona s Dvořákovou Serenádou, Valčíky a výběrem 

Slovanských tanců i zářijový večer skladeb pro trubku a varhany. Nelze pominout ani závěrečné Te 

Deum, které bylo společným dílem Dvořáka (PSAD), Kruhu přátel hudby i pořadatelů festivalu DTS. 

V lednu 2004 zahájily THV svou druhou pětistovku, když každá sezóna obsahuje devět večerů.

► 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, e-mail: zus@turnov.cz

► DECHOVÝ SOUBOR TURNOVANKA, O.S.
Kontakt: Jindřich Bada, Zahradní 247, Turnov

Tel. 737 882 427

► FILMOVÝ KLUB PŘI BIU RÁJ 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

► DÍVČÍ DIVADELNÍ SPOLEK DÓRA
Kontakt: Dagmar Landrová, Březová 1535, Turnov

► PĚVECKÝ SBOR ANTONÍN DVOŘÁK PŘI O.S. TURNOVSKÁ BOHÉMA
Předseda spolku: RNDr. Zdeněk Mrkáček, Diamantová 1905, Turnov

Tel. 481 311 424

Největší akcí roku 2004 bylo červnové provedení Dvořákova Te Deum v městském kině, které je pro 

amatéry skutečně nesmírně náročnou skladbou. Spolupráce s libereckými profesionály z divadla F. X. Šaldy 

M. Doubravským i sólisty byla velmi příjemná. Povedená byla také série vánočních koncertů v Turnově a 

okolí s provedením české premiéry pastorální mše rakouského autora 19. stol. F. Schenka. Jako každoročně 

sbor účinkoval i příležitostně - vernisáže apod. 
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► 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 FILATELISTŮ
► KLUB MLADÝCH FILATELISTŮ
Jednatel Jaroslav Mojsl, sídlo: Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Husově ulici

Klub českých filatelistů v Turnově byl oficiálně založen 18. května 1929. Prvním předsedou byl zvolen pan 

Antonín Rakouš, povoláním štábní kapitán, prvním jednatelem byl Antonín Staněk (poštovní úředník) a 

pokladníkem Antonín Karč, ředitel Šperkařské školy v Turnově. Koncem roku 1929 měl KČF Turnov 28 

členů.

Na druhé valné hromadě konané 23. ledna 1930 bylo usneseno požádat ministerstvo pošt, aby byla vydána 

známka s námětem Českého ráje. Po opakované žádosti spolu s Klubem českých turistů v Turnově jsou 

konečně v roce 1936 vydány dvě známky v hodnotě 3 Kč, a to Hrubá Skála a Trosky od mistra Karla Vika. 

V roce 1934 bylo změněno vedení klubu a spolková místnost, v roce 1935 měl turnovský KČF 40 členů, 

schůzky se konaly pravidelně každou první a třetí středu v měsíci v hotelu Modrá hvězda. Po obsazení 

Československa v roce 1939 museli klub opustit všichni členové židovské národnosti. Přes tuto, pro 

Československo tragickou dobu, byla činnost klubu na velmi dobré úrovni. Ve dnech 5. -12. října 1941 klub 

uspořádal I. výstavu poštovních známek v našem městě. Výstava se uskutečnila v sále Střelnice a byla 

uspořádána ke 100. výročí vzniku první poštovní známky světa, Černé Penny. Na výstavě vystavovalo 23 

dospělých a čtyři mládežníci. Většina vystavovatelů byla z Turnova a okolí. Na počátku roku 1945 měl klub 

už 215 členů, v roce 1946 byl zvolen nový výbor a obnovena normální činnost. 

Po roce 1948, stejně tak jako v ostatních spolcích, končí spolkový charakter zájmové činnosti založený na 

soukromé zálibě sběratele. Dochází k zásahům komunistické státní moci proti činnosti mnoha členů Klubu 

filatelistů a k omezení odběru počtu poštovních známek a omezení výměnného styku s cizinou. Klub 

českých filatelistů v Turnově byl donucen ukončit svoji činnost 16. května 1951. Mezi tím ale došlo k pokusu 

v rámci socialistické kulturně-výchovné činnosti založit filatelistické kroužky v závodech a institucích, proto 

původní KČF přešel jako filatelistický kroužek pod ZV ROH Gottwaldovy nemocnice v Turnově. Počet členů 

se pohyboval v padesátých letech do jednoho sta. Schůzky se konaly dvakrát měsíčně v restauraci Belgický 

dvůr. Mnoho členů ale bylo znechuceno neustálými zásahy stranických funkcionářů a tištěním známek, na 

kterých byly komunistické symboly a portréty stranických funkcionářů, a tudíž přestali známky sbírat. 
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V první polovině šedesátých let je vidět, že organizování filatelistické činnosti v kroužcích ROH není dobré a 

nepomáhá rozvoji oboru. Všemocná komunistická strana proto rozhodla o založení Svazu čs. filatelistů, 

došlo ke sloučení dosavadních kroužků a 30. března 1965 byl ustaven Klub filatelistů Český ráj se sídlem v 

Turnově. Nový klub měl 106 členů. Díky několika opravdovým filatelistům dochází ke zlepšení činnosti, 30. 

května 1969 při příležitosti 40. výročí založení klubu je uspořádána slavnostní schůze a vydán tiskový list a 

obálky s motivem Trosek. Klub se také aktivně zapojil do oslav 700 let města Turnova v roce 1972.

V roce 1969 dochází k pokusům oživit mládežnickou filatelii, a to jak v Turnově (učitel Petr Rainiš), tak i na 

Všeni (Jar. Egrt), což se také stalo. Práce kroužku na Všeni úspěšně pokračovala, v Turnově ale po třech 

letech skončila. V roce 1974 oživil činnost Klubu mladých filatelistů Jaroslav Mojsl, který úspěšně tuto 

činnost dělá dodnes. KMF Všeň v roce 1987 ukončil svoji činnost pro nezájem dětí. 

Od 16. do 24. června 1979 uspořádal KF Turnov k 50. výročí založení turnovského klubu v pořadí druhou 

výstavu poštovních známek tzv. oblastní. Konala se v prostorách Střední zemědělské školy a muzea. Od 30. 

dubna do 3. května 1981 uspořádal KMF Turnov výstavu poštovních známek mladých filatelistů. Výstava se 

konala v prostorách hotelu Modrá hvězda. Od 4. června 1982 se schůzky konají díky pochopení manželů 

Dědkových v restauraci Sokolovna. 1. března 1984 byla na návrh KF Turnov vydána známka se znakem 

města Turnova. Klub úspěšně prošel i změnami po roce 1989, od roku 1994 pořádá KF Turnov každý rok v 

restauraci Sokolovna čtyři burzy sběratelů, kde je možné vyměnit, koupit nebo prodat nejen poštovní 

známky, ale také pohlednice, dopisy, peníze a odznaky. V současné době má KF Turnov zhruba 50 členů, 

kteří se pravidelně schází v salonku restaurace Sokolovna ve Skálově ulici.

(Zpracováno dle textu, který sestavil v lednu roku 1999 Jaroslav Mojsl st.)

► 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  514.02 "ŠTIKA" TURNOV
obč.sdruž. – m.j. provozovatel městského psího útulku

Kontakt:  Zdeněk Fišer, Koňský trh 200, Turnov, mob. 725 072 580, http://scouting.turnov.org,

e-mail: z.fiser@mu.turnov.cz  

Zpráva o činnosti střediska za kalendářní rok 2004:

Členská základna střediska - 179 členů, z toho 46 v kategorii vlčata a světlušky, 53 ve skautském věku, 

70 roverů a rangers, 10 dospělých. Středisko se skládá ze 4 chlapeckých a 3 dívčích oddílů.  V rámci 

střediska pracuje družina vodních skautů a roverský kmen. Dospělí členové jsou registrováni ve 33. klubu 

OS. 

Při řádném střediskovém sněmu byla zvolena nová středisková rada. Ve funkci vůdce střediska byl potvrzen 

bratr Tomáš Štecher – Alcor, zástupcem vůdce pak bratr Ing. Tomáš Hocke – Podkovák. Výchovnými 

zpravodaji jsou Jana Vélová pro dívčí kmen a Pavel Mašek – Svišť pro kmen chlapecký. Na vlastní žádost 

ukončil dlouholeté perfektní působení ve funkci hospodáře bratr František Bursa – Dlouhý Tom, 

hospodářkou je nyní sestra Kateřina Mašková – Chamča.

Materiální základna - objekt kluboven na tzv. Skautském ostrově, ve spoluvlastnictví střediska je též saloon 

- budova se společenskou místností, sociálním zařízením v přízemí a prostorem pro správce ve 2. patře. Za 
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finanční podpory Města Turnova byla dokončena rekonstrukce střechy na objektu kluboven. Poměrně 

náročnou akcí bylo vykácení dožilých a nezdravých stromů v areálu Ostrova. Bylo vybudováno basketbalové 

hřiště. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví TJ Sokol, nájemní smlouva je sepsána do konce roku 2005.

Středisko vlastní inventář pro vybudování letního stanového tábora. Ve sledovaném roce byla dokončena 

tříletá celková obnova inventáře. Táborový inventář má nyní hodnotu přes 500 tis. Kč a umožňuje 

provozování dvou samostatných táborů. 

Vzdělávání - Středisko pořádá v pravidelných intervalech roční rádcovský kurz, složený ze 4 víkendových 

výprav a série přednášek. Kurz 2004-2005 byl zahájen v říjnu, slavnostní pasování nových rádců proběhne 

tradičně na sv. Jiří.  V rozhodném období složili členové a členky střediska celkem  8 čekatelských zkoušek 

a  5 zkoušek vůdcovských, 3 skauti absolvovali lesní školu, 1 instruktorskou lesní školu a jeden úspěšně 

složil OČK. 

Tábory - Letní stálé stanové  tábory patří k nejnáročnějším akcím střediska. V roce 2004  skauti tábořili na 

tábořištích ve Skokovech, Radvanci u Nového Boru a v malebném údolí Mohelky pod Sychrovem. Středisko 

stále nevlastní stálé tábořiště ani nemá smlouvu o dlouhodobém pronájmu. Pravidelně táboří okolo 150 

našich členů.  Mladší oldskauti a roveři pořádají putovní tábory, nejoblíbenějším cílem jsou tradičně hory 

Slovenska. Skupina mladších oldskautů podnikla několik cest po Evropě (Francie, Itálie, Rakousko, 

Chorvatsko, Německo). 

Velké akce - Středisko se může pochlubit několika velmi úspěšnými akcemi.  Střediskové mikulášské 

setkání, akce ke Dni sesterství a celodenní akce ke svátku svatého Jiří s již tradičním jarmarkem patří 

každoročně k hojně navštěvovaným podnikům.  Program Skautského dne 2004: střediskové kolo závodu 

světlušek a vlčat, basketbalový turnaj, prohlídka kluboven, jarmark, premiéra představení Lotrando a 

Zubejda a na závěr slavnostní oheň. Na jaře 2004 se konala středisková víkendová akce v Rovensku pod 

Troskami. 

Naše dvacetičlenná skupina se zúčastnila mezinárodního skautského setkání Intercamp 2004 u Tachova, 

které se v ČR konalo po 10 letech.  Na setkání se sjelo přes 2 tisíce účastníků z 8 zemí, mimo jiné z Velké 

Británie – kolébky skautingu, USA a Kanady. 

Kultura: Divadelní spolek našeho střediska nastudoval po úspěšných představeních pohádkových muzikálů 

Zlatovláska a Mrazík pohádku Lotrando a Zubejda (2004). Tato  představení měla celkem 10 repríz v 

Turnově a okolních obcích, bylo součástí kulturního programu Turnovských staročeských trhů.  Potlesk 

diváků nepatřil jen účinkujícím, kteří tři měsíce každou neděli pilně zkoušeli, ale i jejich rodinám, které tyto 

zkoušky akceptovaly i jinak divadelníkům pomáhaly. 

Dívčí pěvecký sbor pořádal  vánoční koncerty. Největší z nich na náměstí Českého ráje v Turnově spojený 

vždy s rozdáváním Betlémského světýlka.

Velmi dobře se ujala tradice skautských plesů. 

Veřejnosti je středisko známo i díky provozování městského psího útulku. 
Zúčastnili jsme se také několika celorepublikových akcí Junáka:  Babího léta mezi skauty – sobota 18. 

září, herního odpoledne pro neorganizované děti a Skautského velikonočního kuřátka – akce, která se 

rozeběhla ve 30 městech ČR jako součást celorepublikové sbírkové akce Pomozte dětem. Naši „drůběžáři“ 

předali 283 malých papírových nebo vatových kuřátek jako poděkování za celkem 9 331,50 Kč..
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Úspěšné bylo i naše spolupořádání herního odpoledne na akci Český ráj dětem, netradičním zahájením 

turistické sezóny v Českém ráji. 

Náš areál a klubovny jsou velmi oblíbenou základnou pro mnoho skautských i dalších zájmových oddílů 

z celé republiky. 

(Informace pro kroniku města poskytla Dita Veselá, tajemnice střediska.)

► 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 včelařů

* Český zahrádkářský svaz

* Česká gemologická asociace

* Česká numismatická společnost

* 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
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* Ochrana Klokočských skal 

* Orel, tělocvičná jednota, Jiráskova ul.

Církve v Turnově

► ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - DĚKANSTVÍ TURNOV
Děkanská 87, tel. 481 321 179

děkan: Václav Vlasák, Děkanská 87, Turnov

Děkanství vzniklo již ve 14. století a do jeho duchovní správy patří kromě Turnova Bělá, Bukovina, Dubecko, 

Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Karlovice, Kvítkovice, Loktuše, Mašov, Přáslavice, Rohliny, Sekerkovy 

Loučky, Stebeň, Svatoňovice.

Kostely: Děkanský kostel sv. Mikuláše Turnov, Filiální kostel sv. Františka z Assisi Turnov, Filiální kostel 

Narození Panny Marie Turnov, Filiální kostel sv. Matěje na Hruštici, Filiální kostel sv. Jiří Přáslavice, Filiální 

kostel sv. Jana Křtitele Nudvojovic.

Šestým rokem probíhaly opravy největšího turnovského kostela P. Marie. Vše začalo opravou střechy, 

poslední dva roky byl kostel pro veřejnost úplně uzavřen, když uvnitř probíhala rekonstrukce 

elektroinstalace, výmalba, oprava oken v horní galerii. Kostel má také instalováno nové zabezpečení,  

odborně kameníky opravenou podlahu, renovací prošly též lavice a lustry. Zbývá restaurovat šest bočních 

oltářů a 14 obrazů křížové cesty a tato část rekonstrukce bude dokončena. Během šesti let zde bylo 

z různých zdrojů investováno zhruba 10 milionů korun, na další roky zbude ještě restaurování spodních 

oken.

Když vše půjde dobře, je tu podle turnovského vikáře P. Václava Vlasáka připraveno na 11. září 2005 nové, 

slavnostní vysvěcení za účasti nejvyšších církevních a světských představitelů. Datum nebylo vybráno 

náhodně, protože v roce 1853 byl v tento den tento největší turnovský kostel vysvěcen poprvé po svém 

dokončení a v roce 2005 tak oslaví 350. výročí. (S výročím teroristických útoků na USA je tedy nové 

vysvěcené spojeno pouze symbolicky, a to modlitbou za zbytečné oběti…)

► SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ
Ul. 28. října 543, tel. 481 311 287

statutární zástupce: Jan Votrubec, 28. října 543, Turnov

► CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
Modlitebna: Nádražní ul. 1130

Kazatel místního sboru: Bohuslav Zámečník, e-mail: bozam@tiscali.cz

Církev adventistů sedmého dne působí ve všech zemích světa s výjimkou několika států s totalitním 

režimem. Má v současnosti přes deset mil. členů (pokřtěných). Provozuje více než pět tisíc škol, z toho 87 

universit, stovky nemocnic, domovů důchodců a sirotčinců. Má 56 nakladatelství a přes dva tisíce 

rozhlasových stanic. V oblasti Českého ráje působí církev od dvacátých let 20. století. 
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Při církvi působí, rovněž celosvětově, humanitární organizace ADRA. Má pobočku i v Turnově, v budově za 

domovem mládeže v ulici Skálově.

► CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
sídlo: Koněvova 665, tel. 481 321 535

farář: ThMgr. Oldřich Bezděčík

► OCHRANOVSKÝ SBOR při Českobratrské církvi evangelické – Unitas fratrum 

sídlo: Na Sboře 80, tel. 481 320 058

kazatel: ThMgr. Ondřej Halama

Ochranovský sbor v Turnově získal v roce 2000 památný turnovský dům „Na Sboře“, rodný dům p. A. Marka 

a bývalý sbor Českých bratří. Ten je dnes centrem sboru a zároveň místem, kde se konají příležitostné 

programy pro turnovskou veřejnost. V domě je umístěna expozice o historii domu a jednoty bratrské.

_____________________________________________________________________________________

(Pozn. kronikáře: Bohužel aktivita některých spolků zůstává pro veřejnost stále uzavřena. Spolky a 

organizace byly opakovaně požádány o příspěvky z činnosti, výsledek je však takový, jaký je. A není-li  

zájem, může kronikář klečet na kolenou, ale to je bohužel vše, co s tím může dělat…)
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VIII. 
ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ PÉČE 2004
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Kalendárium

► První děťátko narozené v roce 2004 v turnovské porodnici je Semilák Filip Novotný, který se mamince 

Haně narodil 1. ledna v 16.55 hod. Prvním občánkem Turnova v novém roce je Zuzana Mareková, která se 

narodila 3. ledna odpoledne, měřila 48 centimetrů a vážila 3,1 kg. 

► Na počátku nového roku se v našem městě objevil další případ meningitidy skupiny C, který rok 

před tím znamenal smrt studenta jedné zdejší střední školy. Bohužel i tento nový případ skončil smrtí 22-

letého mladého muže z přilehlé obce. 

► Na lednovém zasedání rady města padlo konečné rozhodnutí: Občanské sdružení Fokus, které 
pečuje o naše hendikepované spoluobčany, najde nové sídlo v objektu bývalé zdravotnické 
ambulance v Tázlerově ulici! 

► Novým opatřením krajského úřadu skončily od ledna s pohotovostní službou 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. Na 

druhou stranu je ale deklarováno, že v případě akutní potřeby je tu záchranka a lékařská pohotovost 

v nemocnici, kde pacient může dostat i léky, byť třeba jen na nejnutnější dobu do nejbližšího pracovního 

dne.

► 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. 

Nakonec ale turnovští zubaři na rozhodnutí kraje nereagovali a po celý rok 2004 se v ordinacích 
střídali a na provoz jim doplácelo Město Turnov. 

► V novém roce došlo ke změně poskytování Lékařské služby první pomoci (LSPP). Nově se služba 

nazývá Ambulance akutní péče. Do konce roku 2003 ji zajišťovala organizačně a finančně záchranka, nyní 

krajský úřad poskytuje peníze městu, a to službu poskytuje prostřednictvím nemocnice. Pro pacienty se ale 

fyzicky nic nezměnilo, protože i nadále je služba k dispozici ve všedních dnech od 17 do 22 hodin a o 

svátcích a víkendech od 8 do 22 hodin. Ve zbylém čase je pro akutní případy připravena rychlá zdravotnická 

pomoc na tel. čísle 155. Ambulance akutní péče je přímo v areálu nemocnice – ihned za hlavním vchodem v 

ambulantním traktu (prostory interní ambulance).
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► Až padesát dětských oddělení v zemi má být podle lednového prohlášení 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. Dětské oddělení turnovské nemocnice zatím přímo 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. Přitom stát na sklonku roku 2003 poskytl peníze na oddlužení části 

nemocnic, městských se to ale netýká. 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.

► V lednu oslavil 40 let trvání Klub důchodců v Turnově. 

► Výsledkem spolupráce Sociální komise, Odboru sociálních věcí MU Turnov, Fokusu a vedení 
Zdravotně sociálních služeb  Turnov při řešení tíživé situace jednoho klienta Fokusu je jeho začlenění do 

stávajícího zařízení pro seniory - Domu s pečovatelskou službou na Výšince. V tomto prvním případě spojili 

síly všichni zainteresovaní, od stěhování počínaje až po každodenní starost o domácnost konče. 

V našem okolí žijí hendikepovaní lidé, kteří se ocitnou v těžké životní situaci (zůstanou například bez rodičů, 

resp. bez opatrovníka apod.). Přitom jde vesměs o lidi, kteří se víceméně jsou schopni o sebe postarat, 

pokud je při tom někdo doprovází. V budoucím sídle Fokusu, v Tázlerově ulici, asi místo na chráněné byty 

nezbude a vize města na opravu bytových domů pod zubní poliklinikou (v sousedství domova důchodců) na 

tzv. chráněné bydlení brzdí nedostatek peněz. Po zprovoznění domova důchodců je sice žádostí ze strany 

starších obyvatel města o umístění do pečovatelských domů stále ještě dost, nejvíce jich je ale směrováno 

do penzionů v kasárnách, nejméně do DPS na Výšince. Je tedy docela dobře možné, že tato forma bydlení 

vznikne v budoucnosti v celém jednom patře pečovatelského domu na Výšince. Abychom ale mezi jeho 

obyvateli z řad seniorů nezpůsobili paniku, budiž řečeno rovnou, že se tak stane v případě, že by zůstávaly 

volné byty v DPS a nová forma podporovaného bydlení by se vytvořila postupně, nikoli nějakým násilným 

přestěhováváním!

► Od 1. dubna došlo k začlenění Kontaktních míst státní sociální podpory pod Úřady práce. Co se 

Turnova týká, kontaktní místo poslední roky bylo v Jiráskově ulici na dohled od náměstí a Úřad práce ve 

Skálově ulici čp. 72 (jedna z budov MěÚ). Nyní padlo rozhodnutí o přestěhování kontaktního místa sociální 

podpory. Nejdříve se spekulovalo právě o budově ve Skálově ulici, což by ale muselo být na úkor kanceláří 

192



města, nakonec se našlo řešení na Havlíčkově náměstí čp. 54 v objektu České pojišťovny. Úřadovat v 

nových prostorách se tu začalo v srpnu, o vhodnosti objektu svědčí mj. fakt, že příjezd je naprosto 

bezbariérový.

► Výskyt tzv. nemoci šílených krav byl na počátku června potvrzen také v Českém ráji a zatím také 
nejblíž k Turnovu. Celkem 36 dojnic musel podle orgánů Státní veterinární správy utratit Agro Český ráj se 

sídlem na Všeni. Nemocné kusy byly ustájeny v kravíně na Vyskři. Podle ČTK bylo v naší zemi kvůli výskytu 

BSE  utraceno již 1650 krav a toto byl už 12. případ (údaje jsou platné k červnu 2004).

► V pátek 1. října se na prostranství na náměstí Českého ráje uskutečnila akce s názvem - SVĚTOVÝ 
DEN SRDCE V TURNOVĚ. Již po páté ho v tomto roce pořádala Světová kardiologická federace pod 

patronací Světové zdravotnické organizace a UNESCO a ve spolupráci s různými organizacemi více než sta 

zemí. Přímo na náměstí po celý den stál speciální autobus, kde bylo příchozím bezplatně provedeno: 

měření tlaku krve, vyšetření koncentrace cholesterolu, stanovení hladiny krevního cukru, stanovení 

kardiovaskulárního rizika – to vše s přímou konzultací s lékařem.

► V sobotu 23. října proběhlo setkání v Domově důchodců Pohoda v ulici 28. října s rodinnými 

příslušníky obyvatel a přátel obyvatel domova. Na programu byla společná diskuse v jídelně a prohlídka 

Hobby dílny a výtvarných prací klientů domova.

► Od pondělí 13. prosince 2004 začali na turnovské záchranné službě v praxi používat systém (říká 
se mu rendez-vous), který spíš zatím funguje ve větších městech. V čem spočívá? V jednom voze jede 

lékař a řidič-záchranář, ve druhém řidič-záchranář a zdravotní sestra. Systém je tak pružnější, co do 

možnosti využití lékaře, který se může operativně přesunout k dalšímu případu a situaci na místě řeší už 

„jen“ zdravotní sestra se záchranářem. 

Od uvedeného data nastala v tomto systému pozitivní změna, když turnovští záchranáři dostali nový vůz, 

speciálně upravenou Škodu Octavii 4x4. V našem městě jezdí teprve druhý takto upravený vůz v kraji (první 

je v Liberci), celkem jich má být na území kraje rozmístěno osm. 

► V roce 2004 bylo celkem slavnostně přivítáno 77 dětí, nových občánků Turnova. Vítání probíhá 

tradičně pod patronací Odboru školství a kultury MěÚ ve spolupráci s dalšími organizacemi (Spolek rodáků, 

o. s. Náruč) a ve sledovaném roce se v galerii Muzea Českého ráje uskutečnilo 31. ledna, 26. června a 6. 

listopadu. 

► V průběhu roku 2004 byla v médiích opakovaně diskutována otázka porodnosti v České republice. 
S radostí lze konstatovat, že počet porodů v turnovské porodnici stoupl o více než 20 % oproti letům 

předcházejícím. Přestože porodnost je podle MUDr. Aleše Mikla, primáře oddělení, asi poloviční, než byla 

v letech sedmdesátých, je to zjištění velice potěšitelné. Navíc je turnovská porodnice vyhledávána nejen 

rodičkami ze spádové oblasti Turnovska, Semil a Lomnice, ale, což je zvláště milé, naši porodnici si oblíbily 
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ženy z Liberce, Jablonce n. N. a Mladé Boleslavi. Z celkového počtu porodů je 15 % porodů z Liberce, 15 % 

porodů z Jablonce n. N. a 10 % porodů z Mladé Boleslavi.

A jaká jsou skutečná čísla narozených dětí? Bylo jich celkem 432, z toho bylo 8 dvojčátek, 218 chlapců a 

214 dívek.
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► MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV
Ředitel: Ing. Tomáš Sláma, náměstek pro léčebně preventivní práci MUDr. Martin Hrubý

Tel. 481 446 111, www.mnturnov.cz, e-mail: nemocnice@mnturnov.cz

Městská nemocnice Turnov je příspěvkovou organizací. Poskytuje péči na sedmi lůžkových odděleních a v 

odborných ambulancích. Ročně je v turnovské nemocnici hospitalizováno kolem 6 500 pacientů, v roce 

2004 se narodilo 424 dětí, ambulantně ošetřeno je asi 45 tisíc pacientů. Počet zaměstnanců byl na konci 

sledovaného roku 335, z toho lékařů 44.

V roce 2004 provozovala MN Turnov lůžkovou část s  celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek 

LDN – následné péče. Chirurgie – 37 lůžek, Interna – 40 lůžek, Gynekologie-porodnictví – 30 lůžek, 

Pediatrie – 30 lůžek, ARO – 7 lůžek, Následná rehabilitační péče – 18 lůžek, Následná ošetřovatelská péče 

– 18 lůžek.

Úkolem roku 2004 bylo připravit podmínky a získat potřebná rozhodnutí o nákupu CT přístroje (Computer 

tomograf) – realizace v roce 2005 a příprava výstavby objektu centrální sterilizace, bez níž by byla další 

existence nemocnice ohrožena – realizace v roce 2006.

Vedoucí pracovníci  Městské nemocnice Turnov (stav k 31. 12. 2004):

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, vedoucí sestra E. Kubíková

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 

Tel. 481 324 115, e-mail: ZSST@raz-dva.cz

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. 
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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.

Posláním Zdravotně sociálních služeb Turnov je pomáhat seniorům žít smysluplný život nezávisle na svém 

věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. V domácnostech klientů tomu  napomáhá terénní  

pečovatelská služba. Pro ty, kteří již nemohou a nechtějí setrvávat ve  vlastním bytě, nabízejí Zdravotně 

sociální služby Turnov bydlení v Domě s  pečovatelskou službou, v Domě penzionu pro důchodce a 

Domově důchodců Pohoda.

Terénní pečovatelská služba, adresa: 28. října 812, Turnov, tel. 481 322 814, 777 76 78 70, vedoucí Marie 

Jordánová, provozní doba po – pá, 7 – 15.30 hod.

Terénní pečovatelská služba poskytuje služby občanům důchodového věku, invalidním důchodcům, 

zdravotně postiženým občanům, jejichž schopnost v péči o sebe a svou domácnost je snížena.

Cílem našeho snažení je, aby každý z našich klientů mohl setrvat co nejdéle ve svém prostředí a mohl si 

zachovat vlastní životní styl. 

Poskytované terénní pečovatelské služby:

Denní stacionář pro seniory – Domovinka -  V klubových prostorách Domovinky mohou senioři smysluplně 

trávit čas mezi svými vrstevníky. K dispozici jim jsou prostory společenské místnosti, kuchyňky i 

odpočívárny. Po dobu jejich pobytu jsou jim kdykoliv k dispozici dvě pečovatelky, které jim připravují 

různorodé aktivity. Klienti si sami mohou vybrat, pro kterou z aktivit se rozhodnou. Účastní se také různých 

společných akcí společně s obyvateli z Domova Pohoda, Penzionu nebo Domu s pečovatelskou službou – 

např. prodejní výstavky, sportovních her, společných procházek atd.

Středisko osobní hygieny - V prostorách terénní pečovatelské služby je také umístěno Středisko osobní 

hygieny. Klientům, kteří mají zájem o tuto službu, je zde zajištěno koupání ve vaně i pod sprchou. Mohou se 

mýt sami nebo mají možnost si k této činnosti přizvat pečovatelku, která jim pomůže. Službu mohou 

v současné době využívat i méně mobilní klienti, pro které je k dispozici zvedák, jenž zajistí nástup a výstup 

z polohovací vany.

Terénní pečovatelská služba nabízí svým klientům individuální péči, která je poskytována podle aktuálních 

potřeb klientů v jejich domácnosti. Nejčastěji využívané služby jsou dovážka obědů z Městské nemocnice 

Turnov, úklid, donáška nákupů, doprovod k lékaři, praní prádla. Podle potřeb si mohou přinést prádlo sami 

nebo je zajištěn svoz prádla k vyprání a další úpravě.

Mobilní stránku Terénní pečovatelské služby zajišťuje automobil Ford Transit. V letošním roce byl zakoupen 

nový vůz, který je přizpůsoben potřebám klientů. K jeho výbavě patří nástupní schůdek pro přepravované 

osoby a nájezdní plošina pro vozíky, díky níž je možné přepravit až dva vozíčkáře. Automobil se využívá 

rovněž při rozvozu obědů, svozu seniorů do Domovinky. Je využíván také při spolupráci s městskou 

knihovnou, zajišťuje půjčování knih a audiokazet pro naše klienty v terénu. 
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Od července 2004 je zajišťována ve spolupráci s Penzionem a Domem s pečovatelskou službou rozvážka 

obědů o víkendech a svátcích.

Půjčovna pomůcek:

V půjčovně pomůcek si obyvatelé Turnova i spádových oblastí mají možnost zapůjčit si do svého domácího 

prostředí různé pomůcky. V nabídce je hydraulické polohovací lůžko s matrací a hrazdou, omyvatelné 

matrace, invalidní vozík skládací, toaletní židle s kolečky, nízké chodítko, vysoké chodítko s kolečky a 

loketními opěrkami, francouzské hole, různé druhy antidekubitních pomůcek a polohovací polštáře. 

V letošním roce byla půjčovna rozšířena z projektu Libereckého kraje o zvedací sedačku do vany a 

schodolez. Pomůcky jsou zapůjčovány dle daných pravidel podle ceníku našeho zařízení.

Dům s pečovatelskou službou, adresa: Granátová 1897, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 410, 777 76 78 75, 

vedoucí: Jana Jiřenová, provozní doba: 7 – 15,30 hod., po – pá.

Dům s pečovatelskou službou umožňuje občanům prožít důstojně stáří, vést samostatný, smysluplný život 

s poskytnutí nového domova a dalších služeb nezávisle na věku a sociálním postavení.

Cíl:  V co největší míře umožnit obyvatelům žít dále běžným způsobem života.

Pro obyvatele v DPS je připravena spousta aktivit, kterých se mohou libovolně účastnit. Ve většině případů 

nejvíce využívají tvořivou dílnu, místnost pro cvičení v relaxačním duchu, zpívání písní ve skupině, čtení 

z knih a hraní různých společenských her. Velkou účast a chuť ke spolupráci zaznamenáváme také na 

sezónních akcích.

 Mezi ně patří velikonoční období, kdy se pořádají v našich zařízeních velikonoční jarmarky. Obyvatelé se 

zapojují do tvoření výrobků, které jsou později na těchto akcích vystaveny. O Velikonocích  jsme měli také 

návštěvu z MŠ a ZŠ, kdy nám děti předvedly hraní na různé nástroje doprovázené zpěvem.

 Během roku se obyvatelky připojily do akce Zlaté křížovky seniorů. V této soutěži byly oceněny medailemi 

za účast. V září naše zařízení vyhlásilo Den otevřených dveří, v němž jsme nabízeli komplexní pohled na 

naši činnost. 

Důležité také byly schůzky s obyvateli, kde jsme mohli společně diskutovat o organizačních věcech 

týkajících se poskytovaných služeb. Díky těmto schůzkám jsme dostávali od obyvatel zpětnou vazbu a tím 

mohli naši práci přizpůsobovat podle jejich potřeb. 

Vánoční období s sebou přineslo spoustu krásných okamžiků. Probíhaly přípravy na advent a vánočních 

dárečků pro obyvatele. Vánoční koncert nám připravily děti ZŠ v Železném Brodě, děti ZŠ a SŠ Turnov 

přišly zahrát a zazpívat pro obyvatele. Konec roku probíhal ve sváteční vánoční atmosféře, v klidu a pohodě.

Rok 2004 byl pro nás rokem úspěšných akcí týkajících se oprav a údržby našeho zařízení. V deseti bytech 

obyvatel byla vyměněna stará nevyhovující okna za nová, plastová, což eliminuje únik tepla z bytové 

jednotky. Byla provedena instalace termoventilů. Ve všech patrech byla na chodbách zhotovena madla. Ta 

by měla podpořit bezpečnost klientů. Ve výtahové šachtě byl vyměněn pro opotřebení rozvaděč. Střecha 

byla v inkriminovaných místech opatřena gumoasfaltem a střešní vzduchotechnika byla nově natřena. 

Dům s pečovatelskou službou si klade za svou prioritu spokojenost všech obyvatel i personálu. 

Dům penzion pro důchodce, adresa: Žižkova 2030, 511 01 Turnov, tel. 481 324 125, 777 76 78 76, 

vedoucí Vladimíra Chuchlíková, provozní doba: 7 – 15,30 hod., po - pá

Vytvořit obyvatelům příjemné prostředí a umožnit jim co nejdéle žít běžným způsobem života. 

Napomáhat k udržení, eventuálně zlepšení kvality života a k prožívání 
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smysluplného života nezávisle na svém věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

Nabízíme jim velkou škálu služeb. Některé služby jsou automaticky spojené s pobytem (teplo, úklid 

společných prostor, čtvrtletní úklid bytové jednotky atd.) a o používání ostatních služeb se obyvatelé mohou 

rozhodovat sami podle své současné situace a potřeby. 

Mimo služeb mají obyvatelé možnost zvolit si využití volného času. V penzionu je pro ně každý den 

připraven program volnočasových aktivit. Aktivity jsou v týdnu rozvrženy s pravidelností, aby byly pro 

obyvatele více přehledné. Na pondělí připadá předčítání pro obyvatele, kteří špatně vidí, nemohou si číst 

sami nebo jen tak rádi poslouchají čtený text. Ve spolupráci s Městskou knihovnou jsou zájemcům z řad 

obyvatel jednou měsíčně půjčovány knihy. V úterý dopoledne si pak přijdou na své obyvatelky, jež mají 

v oblibě ruční práce. Háčkují, pletou, vyrábějí drobné předměty z různých materiálů a předávají si své 

zkušenosti. V úterý odpoledne se schází několik obyvatel v karetním klubu. Pravidelně ve středu, jednou za 

14 dní, mají naši věřící obyvatelé možnost rozjímat nad Biblí s jáhnem p. Haniskem. Odpoledne týž den se u 

nás v penzionu schází Klub důchodců, se kterým úzce spolupracujeme. Společně s nimi jezdíme na výlety a 

různé akce. Oni zase rádi přijdou na naše programy a oblíbená hudební odpoledne s tancem. Od prosince 

jsme na středu také zařadili cvičení pro méně pohyblivé obyvatele. Cvičení, v podobě protahování, 

uvolňovacích cviků, procvičení jemné motoriky, se provádí v sedě na židlích pod vedením zdravotní sestry. 

Ve čtvrtek je obyvatelům k dispozici keramická dílna na výrobu předmětů z hlíny. Velmi oblíbené mezi 

obyvateli jsou různé kulturní a vzdělávací akce, výlety, a hudební odpoledne s tancem a hudbou, kterých se 

snažíme do programu zahrnovat co nejvíce.

Rok 2004 byl pro nás přínosný. Naplánovali jsem si na tento rok spoustu technických úprav a zlepšování. 

Spoustu z nich se nám podařilo zrealizovat. Mezi zdařilé patří například oprava a nové opláštění bojlerů 

v budově B a D, výměna televizního zesilovače. V budově A, B a C byla do všech výtahů namontována 

optická clona. Je to první etapa úprav výtahů tak, aby jejich provoz odpovídal novým směrnicím v souladu s 

EU. V listopadu jsme ještě před zimním obdobím stihli provést nátěry střešních dřevěných konstrukcí 

v budově A a B. V měsíci následujícím proběhla výměna dřevěného obložení kulatých balkonů v budově C a 

D. 

 V roce 2004 došlo v našem zařízení také k personální změně. Na vlastní žádost odešla z Domu penzionu 

pro důchodce vedoucí p. Benešová a na její místo byla jmenována p. Chuchlíková. 

Na rok 2005 jsme si stanovili další cíle, kterých bychom rádi dosáhli stejně jako v roce předešlém. V lednu 

bychom rádi začali s výměnou nefunkčních uzávěrů teplé vody. Je to z důvodu individuálního uzavírání 

přívodu vody pouze v bytě a stoupačkách, což doposud nebylo možné. Mělo by to posloužit především 

k pohodlí našich obyvatel. Další proměna se bude týkat dveří a oken, které budou opatřeny novým nátěrem. 

V rámci vzdělávání pečujícího personálu jsme se zúčastnili spousty vzdělávacích seminářů. Z mnoha 

můžeme jmenovat např. Etický přístup ke klientům, seminář komunikace s klientem doprovázený 

praktickými ukázkami řešení vzniklých situací a další. Jedna z pečovatelek absolvovala kurz arterapie a své 

vědomosti předala i svým kolegyním. Zúčastnili jsme se exkurze do Domova důchodců v Mělníce a hospice 

v Litoměřicích.

V týmu jsme se společně ve větší intenzitě zaměřili na vytváření metodických postupů sociální práce a 

uvádění standardů kvality sociální péče do praxe. 
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Prostřednictvím schůzek s důvěrníky z řad obyvatelů a pomocí anonymních dotazníků, ve kterých jsme 

obyvatele požádali o vyjádření svých názorů, přání a hodnocení práce personálu, jsme získali množství 

podnětů pro další práci. 

Domov důchodců Pohoda, adresa: 28. října 812, 511 01 Turnov, tel. 481 320 070, 777 76 78 71, vedoucí: 

Jana Jarošová, provozní doba: nepřetržitá

Posláním Domova důchodců Pohoda je poskytovat komplexní péči klientům, kterým nemůže být zajištěna 

v jeho vlastním prostředí rodinou ani jinými sociálními službami.

Cíle:

Vytvořit  příjemný domov pro třetí věk a umožnit obyvatelům žít dále běžným způsobem života, na který byl 

zvyklý ve svém prostředí.

Vzdělávání personálu:

Rok 2004 byl v našem zařízení rokem vzdělávacím. Abychom zvyšovali profesionalitu našich zaměstnanců, 

absolvovali jsme během roku nesčetné množství různých přednášek, kurzů, školení apod. Využili jsme např. 

nabídky firmy MSM Příbram k dvoudennímu semináři v Mělníku na téma inkontinentních pomůcek. 

Účastnice tohoto semináře předaly své nabyté znalosti ostatnímu personálu a během jednoho měsíce jsme 

nové poznatky zavedli i do naší praxe a začali jich efektivně využívat. V rámci vzdělávání v těchto otázkách 

byl u nás v Domově důchodců Pohoda uspořádán seminář na téma-Inkontinence a péče o pokožku seniorů. 

Tohoto semináře využila také ostatní zařízení(Penzion, Dům s pečovatelskou službou, semináře se také 

zúčastnila SZŠ). 

Od jara 2004 jsme začali uplatňovat své poznatky ze seminářů týkajících se především komunikace a práce 

s lidmi s demencí. K našim obyvatelům přistupujeme individuálně na základě jejich potřeb biologických, 

sociálních a spirituálních. Každý obyvatel má svého klíčového pracovníka, jenž plní funkci důvěrníka, na 

kterého se mohou obyvatelé kdykoliv obrátit o radu a pomoc. Tento individuální přístup je zapisován 

klíčovými pracovnicemi do  krátkodobého či dlouhodobého plánu každého obyvatele. Obyvatel má potom 

možnost pohledu zpětné vazby, zda se mu daří své cíle plnit, případně je motivován pro nové cíle, k jejichž 

splnění musí vynaložit svou snahu a úsilí. Nový směr péče o seniory je velmi náročný a klade vysoké nároky 

na psychiku, fyzickou zdatnost, ale i vysokou odbornost jak v oblasti ošetřovatelství, tak i v psychologickém 

přístupu personálu. 

Pro každý úsek našeho zařízení byl zvolen vedoucí týmu, který je odpovědný za vedení a spolupráci 

s ostatními týmy. Zároveň předává informace a podněty od podřízených. Tím by se měla zvýšit kvalita a 

efektivita práce a svým způsobem i proud užitečných informací.

I v letošním roce pokračuje naše spolupráce se Svazem osob postižených civilizačními chorobami. Dalšími 

semináři jsou přednášky Dr. Pospíšila o zdravém životním stylu, kterých se mohou účastnit i naši obyvatelé 

a odnést si s sebou nové poznatky a pohledy na tuto problematiku.

Naše zařízení vycházelo v letošním roce vstříc studentům a různým organizacím ve vedení odborné praxe. 

Tuto možnost u nás využívají především studenti středních zdravotnických škol, vysokých škol, vyšších 

odborných škol sociálně právních. 

Velkou službou pro naše obyvatele je dobrovolnická činnost. Je to potřebná a nenahraditelná aktivita našich 

spoluobčanů. Naši obyvatelé ji po prvotní nedůvěře dnes rádi využívají. Hlavní náplní této činnosti jsou 
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individuální procházky a aktivity, naslouchání a dobré slovo, pohovory nad všedními starostmi a radostmi, 

ale také i jako setkávání více generací, výměna zkušeností a životního moudra.

Stavební a technické úpravy:

V roce 2004 také pokračovaly stavební úpravy našeho zařízení. Stále se pokračuje v úpravě jídelen 

v přízemí a 1. patře. Z kuřáren, které nebyly obyvateli příliš užívány a tedy neplnily svou funkci, se vytvořila 

společenská místnost, která je dnes velmi oblíbená především u návštěv na dvoulůžkových pokojích. Na 

základě úspěšného grantu byl zrealizován projekt relaxační místnosti ve 3. patře. Také došlo k úpravě i 

v prostorách tělocvičny v budově C. Probouráním příček v této místnosti došlo ke zvětšení prostoru, který je 

s současné době mimo jiné hojně využíván k pořádání seminářů a přednášek v domově důchodců.

Aktivity:

„Aktivity“ pro personál v podobě seminářů a přednášek jsme jmenovali, ale i naši obyvatelé se mohou 

účastnit mnoha akcí a aktivizačních činností . V prostorách domova důchodců mají možnost využívat 

skupinového cvičení, četby na pokračování, rukodělných prací v dílně, paměťových tréninků, posilování 

představivosti, zpívání, cvičení s hudbou, vzdělávacích činností,…Domov důchodců Pohoda má i svou 

vlastní kapli, kde je věřícím obyvatelům sloužena jednou za 14 dní římskokatolická mše a jednou za měsíc 

mají možnost meditovat na evangelické bohoslužbě. Obyvatelům je zajišťována doprava do Městské 

knihovny, kde si mohou zapůjčit knihy k četbě.Podle potřeb je možná doprava do sdružení slabozrakých a 

nevidomých SONS. 

Z akcí, které se odehrály v roce 2004, stojí za zmínku naše návštěva v DD Modrý Kámen na „Sletu 

čarodějnic“, kde jsme se s maskou čarodějnice umístili na 3. místě. Na Den matek nás svým zpěvem přišly 

potěšit děti z MŠ a ZŠ . Uskutečnili jsme výlet na Dlaskův statek. Návštěva byla provázena průvodcem, 

který nám vyprávěl dějiny tohoto statku. V letošním roce jsme započali plejádu sportovních her. 1. ročník 

s různorodými disciplínami se těšil velkému ohlasu. Absolvovali jsme i výlety po okolí – výlet do Českého 

ráje, na hrad Valdštejn, výlet na Sychrov do zámecké zahrady, výlet do skanzenu v Přerově nad Labem a 

mnoho a mnoho dalších.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► KLUB DŮCHODCŮ, TURNOV, ŽIŽKOVA 2047
Vedoucí: Marie Příhonská

Tel. 481 321 096

V lednu klub oslavil 40 let trvání. Prvnímu Klubu důchodců byly vyčleněny tři místnosti v domě čp. 70 ve 

Skálově ulici v bývalé restauraci „U Bažanta“. Dne 19. ledna 1964 byl klub slavnostně otevřen za účasti 

představitelů města, okresu, zdravotnictví a ČSČK. Klub měl kolísavě 80 – 100 členů. V těchto prostorách 

byl klub až do roku 1983, kdy celý dům převzalo muzeum. Dne 14. listopadu 1983 se klubu otevřely nové 

místnosti, vybavené moderním nábytkem a plynovým vytápěním ve Skálově ulici čp. 72 (bývalá  lékárna). Ze 

Skálovy ulice, k lítosti všech důchodců, byl klub vystěhován v září 2002, kdy byly prostory  přestavěny na 

kanceláře MěÚ. 

Klub v roce 2004 pořádal setkání dvakrát týdně odpoledne (středa, čtvrtek od 13 – 17 hod.), používá kulturní 

místnost v domě „D“ Penzionu v Žižkově ulici čp. 2 047 (dostupné spojení autobusem linky Diskontu PLUS).
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V Klubu byly a jsou pořádány různé přednášky, besedy, kavárenské posezení s hudbou, karetní i stolové 

hry. Oblíbené jsou autobusové i pěší výlety, zájezdy do divadel v Liberci, Ml. Boleslavi a abonentky do 

divadla v Turnově. Klub úzce spolupracuje se Svazem invalidů a vedením Penzionu. 

► DĚTSKÉ CENTRUM A POMOCNÁ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉM CENTRU, TURNOV, KOSMONAUTŮ 1641
Dětské centrum: ředitelka: Marie Macháčková

Pomocná škola při DC: ředitelka: Věra Bečková

Tel. 481 322 602

Dětské centrum navštěvují zdravotně hendikepované děti ve věku 2 - 19 let z celého Turnovska, regionu 

Liberecka a Mladoboleslavska. 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 - 3 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

- alternativní komunikace

- psychologická péče (SPC Turnov, APLA Praha)

- psychiatrická péče

- neurologická péče

- pleoptická cvičení

- canisterapie

- 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, Náruč pro rodinu, Slunce všem, Nadace Euronisa

- spolupráce s obdobnými zařízeními v celé republice

- odborná praxe studentů středních a vysokých škol

- spolupráce s Městem Turnov - odbor sociálních věcí, školství a kultury
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Občanská sdružení působící v sociální oblasti

► FOKUS TURNOV, BUDOVA MĚSTSKÉHO KINA, ŽIŽKOVA UL. 1276
Vedoucí zařízení: Luďka Kanclířová 

Tel. 481 321 424

Pro potřeby kroniky města byla požádána vedoucí Fokusu, Ing. Luďka Kanclířová, aby nejen zrekapitulovala 

činnost tohoto specifického zařízení v roce 2004, ale aby také shrnula roky předešlé (vypracováno za 

přispění Katky Holubkové, služebně nejstarší pracovnice sdružení)…

Řádky z historie: Z iniciativy skupiny turnovských občanů se 25. 8. 1994 sešel přípravný výbor a vznikla 

ustavující listina nového občanského sdružení Fokus Turnov, sdružení pro péči o duševně nemocné a 

zdravotně postižené, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost v této oblasti. Oficiálně vzniklo 22. 11. 1994 

registrací u ministerstva vnitra.

Dalo si za úkol umožnit lidem s psychickými a fyzickými potížemi pracovní a sociální rehabilitaci, poskytnout 

jim příležitost k nalezení ztracené sebedůvěry a vrátit jim rovnoprávné postavení ve společnosti a pocit 

vlastního životního smyslu.

Prostředkem je rehabilitační dílna, kde nemocní pracují s menším tlakem na pracovní výkon a za pomoci 

pracovních terapeutů. Cílem je pomoci klientům obnovit nebo znovuvytvořit pracovní dovednosti a návyky 

poškozené nemocí, nebo poskytnout rekvalifikaci a zároveň trávit společně volný čas.

Finanční prostředky již od samého začátku poskytuje Městský úřad v Turnově ze svého rozpočtu a tím 

pomáhá postupnému rozvoji celé nestátní neziskové organizace a jejích služeb. V této době je to zcela 

jedinečný přístup.

K 1. březnu 1995 byla zahájena pracovní činnost v bezplatně pronajatých prostorách v tzv. „štábním 
domě“ bývalých kasáren, kam nejnutnější zařízení zapůjčilo Turnovské kulturní středisko. Začalo se 

jednorázovou zakázkou na knihařské práce a pokračovalo se dvakrát týdně klubovou činností, kde se pod 

vedením akademické malířky Ludmily Matoušové klienti učili základům tkaní. Svoji činnost terapeut i ostatní 

členové vykonávali zdarma.

Od roku 1996 začal s Fokusem spolupracovat pan učitel Pavel Filsak z pomocné školy.

Také se podařilo slušně vybavit a zařídit dílnu, kuchyň a společenskou místnost z  rozpočtu Města Turnova a 

s přispěním obyvatel spřáteleného města Reeuwijku z Holandska.  

V roce 1997 navštěvuje dílnu již 11 klientů, kteří se schází ve Fokusu pravidelně dvě dopoledne v týdnu a 

pod vedením terapeuta – dobrovolníka vykonávají různé činnosti. Tato činnost zlepšuje jejich psychický stav 

a pocit vlastního sebeuspokojení. V této malé komunitě, která tu vznikla, tráví klienti spokojeně část svého 

času a využívají možnost kontaktu  s ostatními stejně postiženými lidmi a zbavují se tak strádání 

z izolovanosti v domácím prostředí.

Od roku 1998 se Fokus poprvé účastní se svými výrobky Turnovských staročeských trhů. 

Po celou dobu své dosavadní existence se Fokus potýkal s problémem nedostatku finančních prostředků, 

hlavně na mzdu pro pracovního terapeuta. Tuto činnost vykonávali dobrovolní pracovníci, kterých byl 

nedostatek a ti, kteří vedli klub v rámci svých pracovních povinností, měli problémy v zaměstnání.

Od července roku 1999 se podařilo zaměstnat pracovní terapeutku Terezu Babincovou z  prostředků 

získaných převážně z dotace Ministerstva práce s sociálních věcí, bohužel tento pokus s rozšířením služeb 
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sdružení ztroskotal, když po dvou měsících terapeutka s Fokusem rozvázala pracovní poměr. Tento problém 

byl vyřešen od 1. ledna 2000, kdy se stálým zaměstnancem a zároveň vedoucí stala Ing. Milena Tomášková 

DiS., která do této doby pracovala jako sociální pracovnice v penzionu pro důchodce a do Fokusu docházela 

dvě dopoledne v týdnu v rámci svého zaměstnání. Společně s ní byla zaměstnána i Kateřina Kovačičinová, 

která po půlroční dobrovolnické činnosti získala absolventské místo placené Úřadem práce v Semilech. 

Společně rozšířily provoz rehabilitační dílny od  6. března 2000 na celý pracovní týden od 8.30 do 15.30 

hodin. Toto přivítali jak klienti, tak i jejich rodiče.

Aby se nerozšiřovala jen doba provozu, ale i nabídka činností, začala jednou za týden učit práci s keramikou 

Monika Kohoutová. 

Od tohoto roku se Fokus poprvé zapojil i do akcí: „30 dní pro neziskový sektor“ či „Týden pro duševní 

zdraví“. Tyto dvě významné akce se staly pravidelnými setkáními s  veřejností, podnikateli, navazujícími užší 

spolupráci s lékaři, rodiči, školami či rodinami potencionálních klientů. Tento rok nahradila ve funkci 

předsedkyně sdružení po šesti letech MUDr. Evu Šolcovou Libuše Vydrová. Kvůli návaznosti péče, zejména 

o mentálně postižené klienty přicházející z Dětského centra „Sluníčko“, snížil Fokus věkovou hranici 

z osmnácti let na šestnáct let.

Na jaře 2001 připravil Fokus pod vedením Evy Kordové pohádku s maňásky „O princezně na hrášku“, 

se kterou se poprvé zúčastnil hudebního festivalu „Patříme k sobě“, pořádaného Podkrkonošskou 

společností přátel dětí zdravotně postižených. Tato pohádka se pak s úspěchem hrála i v mateřských 

školách a v penzionu pro důchodce.

V dubnu 2001 z Fokusu odešla vedoucí Ing. Milena Tomášková a ve výběrovém řízení byla 
manažerkou jmenována Ing. Luďka Kanclířová. V létě se podařilo navázat spolupráci s jízdárnou Naděje 

v Nudvojovicích, kde se velmi účinně kombinuje fyzická práce s péčí o živá zvířata a s hipoterapií. A od září 

Fokus získal z úřadu práce druhou pracovní terapeutku Danu Kupkárovou, zkušenou keramičku a výtvarnici. 

V roce 2002 se Fokus Turnov po osmi letech stal členem celorepublikového Sdružení Fokus. V této 

souvislosti je třeba zmínit nejenom zkvalitnění služeb aktivním plněním Standardů kvality sociálních služeb 

vydaných MPSV ČR, ale i účast všech pracovnic na rekvalifikačním kurzu, který se konal ve Fokusu Ústí 

nad Labem. Podařilo se také získat finanční prostředky od úřadu práce pro absolventku VOŠ - sociální 

Terezu Cermanovou DiS., která začala působit jako sociální pracovnice. 

Na podzim 2002 se konalo velké stěhování Fokusu do částečně zrekonstruovaných prostor v 1. patře 
městského kina. Zde ve větších prostorách se mohli již rozdělit klienti podle postižení na psychotiky a 

mentálně postižené. Každá skupina totiž potřebuje jiné podmínky a odlišný přístup terapeutů. Fokus Turnov 

se zapojuje do komunitního plánování  a spolupracuje na koncepci pro regionu Turnovsko.

Na jaře 2003 klientskou svépomocí vzniká na přechodnou dobu časopis Naděje. Fokus dostal 

k užívání na jeden den v týdnu automobil. Zemřel dlouholetý spolupracovník Pavel Filsak, který byl klientům 

velkým kamarádem a společníkem při každotýdenních výletech do okolí nebo při rukodělných pracích 

v dřevařské dílně.

V roce 2004 se do financování zapojuje Krajský úřad Libereckého kraje, a to celou polovinou 
získaných dotačních prostředků. Počet klientů obou cílových skupin se zvyšuje na 23 a začíná velmi 

úzká spolupráce se Speciálními školami v Turnově. Někteří absolventi této školy přecházejí do Fokusu 

Turnov. Tvoří se individuální rehabilitační plány, které pomáhají klientům s překonáváním obtíží spojených 
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s nemocí. V tomto roce začíná Fokus pomáhat klientovi Mirkovi Křížkovi s bydlením v domě s pečovatelskou 

službou osobní asistencí. V dílnách se rozvíjí spousta nových aktivit a technik díky pravidelným dotacím 

Nadace Euronisa. Rozvíjí se spolupráce s Podkrkonošskou společností a to účastí na festivalu „Patříme 

k sobě“, na odpoledních tanečních v Semilech a vrcholí dvěma rehabilitačními pobyty u moře ve Španělsku. 

► CENTRUM PRO RODINU „NÁRUČ“, STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS, HUSOVA 77
Kontakt: 721 964 313 J. Martínková, email: naruc.turnov@seznam.cz

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. 

Občanské sdružení Náruč - Centrum pro rodinu uspořádalo mj. 23. září 2004 na půdě obchodní akademie a 

hotelové školy veřejně přístupnou konferenci s názvem Pozice rodiny v dnešní společnosti.

Statistiky signalizují v poslední době zlepšování poměru mezi porodností a úmrtími v naší republice. Přesto 

nás ještě stále více ubývá než přibývá. Situace mladých rodin je z mnoha důvodů obtížná. Ohrožení 

nepochází jen z ekonomické sféry, znepokojující je i pokles vážnosti k instituci manželství a mateřství. 

Nejenže se polovina vzniklých manželství rozvádí, mnohé ženy se zdráhají přivádět na svět děti, velkému 

množství párů se jeví výhodnější vůbec do manželství nevstupovat. Je manželství „přežitek“? Co přináší 

těm, kteří ho uznávají? Jaký má společenský význam? Rozhodujete se mezi dítětem a kariérou? Jak to vidí 

stát? Co tomu říkají odborníci? Hlavně co si o tom myslí ti, kterých se to přímo týká… To byly jen některé 

náměty, na které konference hledala odpovědi.
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Kalendárium

► Díky umělému zasněžování se lyžovalo na třísetmetrové sjezdovce ve Struhách již od druhé 
poloviny prosince 2003. V té době v okolí sjezdovky nebylo po sněhu ani památky, protože ale umělý sníh 

odolá teplotám až do pěti stupňů nad nulou, byla turnovská sjezdovka vyhledávaným cílem nejen pro místní, 

lyžování u nás ale zvolili také třeba lidé ze Středočeského kraje, kteří dali naší poklidné sjezdovce přednost 

před přeplněnými horskými středisky. Lyžování ve Struhách navíc nepatří k nejdražším, když celodenní 

permanentka přijde dospělého na 220 a dítě na 170 korun. Využívané je také večerní lyžování, kdy vlek 

jezdí až do 21 hodiny! V pracovní dny se vlek rozjíždí odpoledne v 15 hodin, o víkendech už v 9 hodin. 

Sezona na vleku trvala až do poloviny března 2004. To už na stráních okolo kvetly sněženky…

► Slavnostní vyhlášení 12. ročníku ankety O nejlepšího sportovce Turnova se uskutečnilo v sále 
SUPŠ ve středu 25. února. Nejlepším sportovcem roku 2003 se stal Jakub Oma z oddílu radioorientačního 

běhu, nejlepším trenérem Filip Stárek z TJ Turnov, nejlepším kolektivem extraligové atletické družstvo mužů 

AC Turnov (kapitán Aleš Drahoňovský), akcí roku 2003 byl memoriál L. Daňka.

► Senzační zprávu oznámil prezident AC Turnov Pavel Šilhán při předávání ocenění za sportovní akci roku 

2003 (Memoriál L. Daňka). Atleti sehnali ze státního rozpočtu 50 milionů na sportoviště, řekl. Nejde ale 

o peníze na stavbu koupaliště a zimního stadionu, jak by si mohl někdo myslet, ale na dostavbu sportovní 

haly ve Skálově ulici. Ta se za tuto částku promění v perfektní zázemí nejen atletům, ale také dalším 

sportovním oddílům. Kromě šaten tu bude vše, co k dnešnímu sportu patří – rehabilitační centrum, fitness 

ad., úpravy se dotknou i samotného atletického stadionu. Práce začaly bezprostředně po skončení 

Memoriálu L. Daňka ve sledovaném roce, který se uskutečnil 23. května, hotovo má být podle optimistických 

předpokladů do konce roku 2005.

► Zajímavou výměnu názorů přineslo veřejné zasedání zastupitelstva města 29. dubna, které mělo 

rozhodnout o tom, co se nejdříve začne projektovat v Maškově zahradě a které sportovní zařízení má 
tedy největší šanci stát tady první. Přestože zastánci výstavby kluziště argumentovali jeho větší 

využitelností, jednoznačně nakonec zvítězila varianta postavit jako první krytý bazén s venkovním 

koupalištěm. „Turnov je významným letním turistickým centrem, a jestliže jím chce být i nadále, je pro nás 

koupaliště potřebnější než kluziště, zvlášť, když jsme si původní koupaliště v Dolánkách zavezli s příslibem 

rychlé stavby lepšího v Maškově zahradě,“ byl asi nejpřesvědčivější argument, který na zasedání v této 

otázce zazněl (zaznamenaly jej Hlasy a ohlasy Turnovska). Pro tuto variantu hlasovalo celkem 19 

zastupitelů a pět bylo proti (aby byl návrh schválen, stačí nadpoloviční většina hlasů z celkových 27, což je 

14). Kdy bude zahájena samotná stavba samozřejmě nikdo neví, odhadem bude zapotřebí sehnat nejméně 

100 – 150 milionů korun.

► V sobotu 15. května se uskutečnil v pořadí 12. sraz motocyklových veteránů s názvem 
MOTOVETERÁNI V ZÁHOLICÍCH 2004. Již tradiční sraz majitelů a vyznavačů československých značek 
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Jawa, ČZ, Manet, Ogar, Praga od kubatury 90 ccm do roku výroby 1975 s následnou spanilou jízdou 

Českým rájem v délce 60 km s průjezdem Turnova, se konal na hřišti v Záholicích u Turnova. 

► V neděli 23. května se na stadionu AC Turnov uskutečnil Memoriál Ludvíka Daňka, šestý ročník 
atletického mítinku s mezinárodní účastí, již tradičně za účasti nejlepších diskařů světa a hvězd českého 

atletického nebe – přijeli mj. světový rekordman v desetiboji Roman Šebrle, vícebojař Tomáš Dvořák, 

vynikající výškaři Jaroslav Bába, Tomáš Janků, Svatoslav Tón, překážkáři Jiří Mužík, Štěpán Tesařík, tyčkař 

Adam Ptáček a další. Vrcholem nedělního odpoledne byla beze sporu hlavní memoriálová disciplína - hod 

diskem. I tentokrát přijeli nejlepší světoví diskaři - pětinásobný mistr světa a olympijský vítěz z Atlanty Lars 

Riedl z Německa, do Turnova zavítala současná diskařská jednička, olympijský vítěz ze Sydney a mistr 

světa z Paříže 2003 Litevec Virgilius Alekna a dále opět vynikající Maďar, mistr Evropy 2003 Robert 

Fazekaš. Nechyběli ani čeští nejlepší diskaři v čele s Liborem Malinou a odchovancem turnovské atletiky 

Antonínem Žalským.

Na turnovský atletický svátek zavítali také členové  Klubu olympioniků – Dana Zátopková, bratři Svojanovští, 

Imrich Bugár a další.        

V hlavním závodu - hodu diskem - zvítězil Litevec Alekna výkonem 64,30 m, radost divákům, kteří 
přišli i přes rozmary počasí, udělali hlavně koulaři, když jak Petr Stehlík, tak Antonín Žalský (oba 
ještě nedávno společně závodili za AC Turnov), si vybojovali účast na olympiádě v Athénách.

► Na konci května začala avizovaná přístavba sportovní haly TJ Turnov ve Skálově ulici.
V roce 2004 byla postavena hlavní budova pro AC Turnov se šatnami, posilovnou, odhodovou místností, 

klubovnou a dalším potřebným zázemím. V části TJ to byla hrubá stavba z boku haly, kde po dobudování v 

roce 2005 bude v přízemí technické zázemí TJ Turnov (garáž, dílna, sklad nářadí, kotelna), v patře pak 

regeneračně sportovní část (sauna, vířivky s masérnou, posilovna, solárium a 2 kurty na squash). Dále byla 

v roce 2004 provedena změna vytápění sportovní haly na plynové sálavé vytápění a odizolována střecha 

haly.

V roce 2005 pak bude podle Filipa Stárka, vedoucího TJ Turnov, stavba dokončena vybudováním části do 

Skálovy ul., kde budou v přízemí šatny pro TJ, v patře pak sekretariát TJ a víceúčelová klubovna (zároveň 

občerstvení a místo obsluhy regenerační části). Kromě toho bude dostavěno zastřešení tribuny AC a cílová 

věž, v hale TJ pak výměna a rozšíření palubovky a ochoz v 1. patře pro stojící diváky.

Financování: V roce 2004 dotace 20 mil. Kč z poslaneckého fondu a 7 mil. Kč z ministerstva školství při 

další spoluúčasti asi 1,5 mil. Kč (o obě části dotace se svými kontakty a jednáním zasloužili atleti). Na rok 

2005 je zbývající finanční částka přislíbena opět z poslaneckého fondu. Zásadním problémem financování je 

zvýšení DPH z 5 na 19%, které stavbu citelně prodraží (DPH bylo zvýšeno od 1. května 2004).

Investorem celé akce je TJ Turnov, na řízení stavby byla jmenována stavební komise za účasti členů TJ i AC 

Turnov za spolupráce s městem. Ve výběrovém řízení byl vybrán stavební dozor (p. Suchý) a dodavatel 

stavby (firma Syner).

► Před prázdninami byla Odborem školství MěÚ v Turnově stanovena pravidla pro sportování na 
venkovních hřištích (převážně školních).
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O která hřiště jde? O hřiště ZŠ v ul. 28. října, hřiště ZŠ Žižkova, hřiště obchodní akademie a hotelová škola 

(dále jen OAHŠ) a hřiště gymnázia.

Hřiště u ZŠ v ulici 28. října lze využívat na odbíjenou, nohejbal, košíkovou, házenou, malou kopanou, 

florbal a tenis. 

Hřiště u ZŠ v Žižkově ulici lze využívat: č. 1 - malá kopaná, tenis, basketbal, č. 2 - volejbal, nohejbal, č.3 - 

tenisová zeď.

Hřiště u OAHŠ lze využívat: č.1 - malá kopaná, volejbal, florbal, tenis, streetball, č. 2 - volejbal , tenis, 

nohejbal.

Hřiště u gymnázia lze využívat pro basketbal, volejbal, tenis a kopanou.

Pro využití hřišť je prioritní výuka tělesné výchovy turnovských škol. Veřejnost má na hřiště přístup po 

objednání, v zásadě od pondělí do pátku od 15.30 do 20 hod. (u OAHŠ pouze do 18 hodin, ale u gymnázia 

až do 22 hodin), v sobotu a neděli od 8 do 20 hodin. (Výjimky: hřiště u ZŠ, ul. 28. října bude v neděli 

zavřeno, hřiště u OAHŠ bude pro veřejnost ve středu zavřeno, hřiště u gymnázia bude pro veřejnost v 

pondělí zavřeno. Otevření pro veřejnost bez předchozího objednání: hřiště u gymnázia středa 15 -18 hodin a 

neděle 13 - 17 hodin. Hřiště budou otevřena pro veřejnost i v průběhu všech školních prázdnin po objednání 

v době od 8 do 20 hodin.)

Hřiště jsou přístupná zdarma všem studujícím (denní forma studia), kteří toto prokáží (průkaz, index 
apod.), pro ostatní občany a turisty platí tyto cenové sazebníky:
* ZŠ, ul. 28. října – 80 Kč/hod., 70 Kč/hod. u dlouhodobých smluv.

* ZŠ, Žižkova - dle typu sportoviště, hřiště č. 1 (malá kopaná, tenis, basketbal) 100 Kč/hod., hřiště č. 2 

(volejbal, nohejbal) 60 Kč/hod., hřiště č.3 (tenisová zeď) 20 Kč/hod.

* OAHŠ - dle typu sportoviště, hřiště č. 1 (malá kopaná, volejbal, florbal, tenis, streetball) 80 Kč/hod., 60 

Kč/hod. u dlouhodobých smluv, hřiště č. 2 (volejbal, tenis, nohejbal) 70 Kč/hod., 50 Kč/hod. u dlouhodobých 

smluv.

* Gymnázium, celé hřiště 250 Kč/hod., dvě a více hodin 200 Kč/hod., dlouhodobý pronájem 150 Kč/hod., 

jednotlivá hřiště 80 Kč/hod. (pro kopanou - pondělí, středa, čtvrtek, pro tenis, basketbal, volejbal - úterý a 

pátek), použití sprch a šaten v objektu školy za poplatek 50 Kč.

Školy udělují souhlas dle časové posloupnosti došlých žádostí. Zájemci se musí nahlásit nejdříve 

týden a nejpozději den (v pátek do 14 hodin) před požadovaným užitím hřiště osobně nebo telefonicky na 

příslušná telefonní čísla škol. 

► Před prázdninami byl nově upraven v Dolánkách u jezu celý ostrov. Byla sem navezena zemina, 

terén srovnán a vyset nový trávník. V areálu bývalého koupaliště fungoval ještě bazének pro děti a stánek 

s občerstvením…

► Jednou z prvních velkých prázdninových akcí bylo Rodeo na jízdárně v Nudvojovicích, kde se v 
sobotu 3. července mj. uskutečnil také 2. závod Mistrovství České republiky v RODEU pro rok 2004. Do 

areálu Jízdárny Naděje zavítalo na dva tisíce lidí!

Akci pořádala SK ALDAPA pod záštitou významných osobností Libereckého kraje a za sponzorské podpory 

mnohých firem a podnikatelů. Diváci viděli několik disciplín, mohli sledovat jak se jezdcům na koních dařilo 
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například oddělit tři barevně označené kusy dobytka od stáda a zahnat je do ohrady, jak při souběžném 

trysku koně a telete ono tele nejrychleji chytit do lasa, jak nejrychleji projet předem známou trať postavenou 

z barelů či jak rychle z jízdy „skácet“ tele po seskoku z koně ad. Po skončení soutěží se přímo v areálu 

uskutečnil country bál, hrály skupiny Bodlák a Fanny Grass.

► Dva a půl milionu korun oficiálně žádali po zastupitelích města turnovští atleti, pořadatelé 
Memoriálu Ludvíka Daňka. Se žádostí přišli na počátku léta, apelovali na zdravý patriotismus a fakt, že 

tyhle peníze by jim umožnily usilovat o zařazení turnovské akce do té nejvyšší mezinárodní třídy. Turnov by 

podle nich získal též větší zviditelnění v celé Evropě, což by mu třeba pomohlo k čerpání peněz 

z evropských fondů například na Střelnici nebo na sportoviště v Maškově zahradě. 

Memoriál Ludvíka Daňka měl v roce 2004 rozpočet okolo jednoho milionu, když z městského rozpočtu bylo 

přispěno částkou 300 tisíc Kč. Aby se turnovská akce mohla zařadit vedle prestižní ostravské Zlaté tretry 

nebo pražského Memoriálu Josefa Odložila, musel by rozpočet být alespoň někde okolo pěti milionů.

Zastupitelé ale takto vysokou částku na podporu dalších ročníků memoriálu vyčlenit odmítli…

► Zajímavé usnesení přijala na svém srpnovém zasedání rada města. Šlo o záměr výstavby 
sportoviště v Maškově zahradě, když záměr je, připravit výstavbu tak, aby šlo jednotlivá sportoviště 
stavět zvlášť. Zastupitelé již na jaře rozhodli, že stavět se má nejdříve venkovní a krytý bazén, tedy to, co 

Turnovu dlouhodobě a nejbolestněji chybí.

Ze zkušeností a porovnáním trendů v okolních městech a státech rada města v srpnu přijala zajímavou 

myšlenku. Jejím principem je zmenšení venkovních vodních ploch na úkor mírného navýšení uvnitř krytého 

bazénu. Tam bylo totiž původně počítáno pouze s třemi čtyřmi pětadvacetimetrovými dráhami, nový návrh 

zní na klasických šest drah, což umožní také pořádání plaveckých závodů. To je vcelku logické, až na to, že 

vše je samozřejmě o penězích, a tak na úkor vnitřku bude omezeno venkovní koupání. To by mohlo skončit 

nakonec tak, že venku bude pouze malý bazén, v létě s možností přímého proplavání dovnitř. Další velký 

venkovní bazén by se v tom případě budoval až dodatečně, čímž se výsledná investice podstatně sníží. Už 

v říjnu byla k dispozici upravená studie, termín výstavby je neznámý, stejně jako financování celého 

projektu. 

► Nové hřiště dostaly do užívání děti a mládež ve středu 11. srpna. Hřiště Duhová energie, 
postavené za přispění energetické společnosti ČEZ, přišlo město na 4,8 milionu Kč, když právě 2 
miliony věnovala tato společnost. Nové hřiště má kromě dvou oplocených ploch na různé druhy sportů - 

jedno je s umělým povrchem a druhé kryté asfaltem -  také asi 250 metrový ovál na kolečkové brusle. Díky 

umělému osvětlení se tu bude moci sportovat i ve večerních hodinách, vstup na hřiště je zdarma! V zimě se 

počítá s tím, že asfaltová plocha se promění v kluziště.

► Ve středu 15. prosince 2004 se v právě dokončené první etapě dostavby sportovní haly ve Skálově 
ulici konala malá slavnost. Stavební firma Syner dokončila v plánovaném termínu první etapu projektu - 

zrekonstruovala stávající halu, postavila parkoviště a především přístavbu technického a administrativního 
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zázemí haly, včetně napojení na inženýrské sítě. Tělovýchovná jednota a město Turnov investovaly do první 

etapy projektu 30 miliónů korun.  

Práce na původní hale zahrnovaly rekonstrukci střešního pláště, včetně doplnění tepelné izolace a odvětrání 

a vybavení haly plynovými zářiči, které slouží k jejímu vytápění. Větší část projektu zabrala přístavba zázemí 

haly. Technické zázemí zahrnuje šatny, sprchy, sociální zařízení, včetně zařízení pro imobilní osoby a 

technické místnosti jako garáž, sklad údržby, kotelnu a strojovnu. V administrativní části jsou situovány 

kanceláře a zasedací místnost s barem. Součástí zázemí jsou také posilovna, bufet, masérna a věž 

rozhlasu. V objektu zázemí se nachází i místnost pro odhody kladiva, koule, disku a dalších, kde se dá 

trénovat po celý rok, což není ve sportovních areálech příliš běžné.    

Sportovní halu a atletický stadion budou kromě sportovního klubu využívat i žáci okolních škol a obyvatelé 

Turnova a okolí. Tělovýchovná jednota již připravuje druhou fázi projektu, která bude zahrnovat výstavbu 

dvou squashových kurtů, další přístavbu technického zázemí, zateplení stěn staré haly, stavbu věže 

časomíry a zastřešení hlediště před atletickou dráhou. Investice do druhé etapy, podle odhadu, dosáhnou 25 

až 30 miliónů korun. 

► Tradičně poslední sportovní akcí roku je SILVESTROVSKÝ BĚH SÍDLIŠTĚM. V 2004 to byl již 31. 

ročník, když se na okruhu v délce 5 500 metrů závodí nepřetržitě od r. 1974. Tentokrát se běželo za 

nepříjemného, deštivého počasí, na startu opět nechyběli kvalitní běžci z turnovského extraligového AC i 

další borci z okolí. Startovní pole hlavního závodu čítalo 42 běžců. V závěrečném finiši měl nejvíce sil Jakub 

Oma - dvojnásobný medailista z Mistrovství světa radiových orientačních běžců 2004. Dosáhl času 18:22,3 

min., na druhém místě doběhl Aleš Drahoňovský a třetí skončil Jaromír Dědeček. V závodě žen zvítězila 

Eva Truksová z Liazu Jablonec  v čase 22:19,0 min.
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Sportovní organizace
* MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV S.R.O., SKÁLOVA 72
Jednatel Jiří Vele

Tel. 481 321 883, e-mail: jiri.vele@seznam.cz

Hlavní předmět činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a 

rekondici, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb.

Organizace vyvíjí 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), zajištění provozu a údržby atletického stadionu AC Turnov, Dolánky 

– údržba zeleně, Mondo - jednání s firmami o odstranění závad, zajištění provozu a údržby fotbalového 

stadionu, 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 2004 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. Jednalo se převážně o pojištěnce VZP, kteří mají pobyt v bazénu zdarma.

Bohužel zde je nutno konstatovat, že situace na plaveckém bazénu se 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 technicky na udržitelné hranici stále složitější. Zájem návštěvníků přesahuje v některých okamžicích 

kapacitu bazénu. Zvýšený zájem o výuku byl zaznamenán v poslední době u mateřských škol, soboty a 

neděle jsou tradičně využívány pro společenské organizace, které si je pronajímají, velmi oblíbenou 

nabídkou je dvakrát týdně pořádaný aquaaerobic, který v jedné jednotce navštěvuje více než 20 žen. Od 

podzimu běží již několikátý kurz plavání batolat, ranní kondiční plavání, které je zavedeno již několik let, 

zaznamenalo v posledních měsících zvýšený zájem. 

Bazén je v provozu celoročně. O prázdninách však není o návštěvu nijak výrazný zájem. Na provoz bazénu 

byl zpracován velmi podrobný provozní řád, který důsledně vyžaduje Okresní hygienická stanice Semily a 

jehož dodržování zcela rigorózně kontroluje, kvalita vody je rovněž vyhodnocována Hygienickou stanicí 

Liberec. Jednou měsíčně na mikrobiologické prvky, jednou týdně chemické prvky. Denní běžné měření 

provádějí zaměstnanci bazénu sami. 

Provozování sokolovny a  restaurace Mašov

Mašovská sokolovna je celoročně velmi využita. Mimo školní tělesné výchovy, která probíhá v sokolovně 

v dopoledních hodinác, 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. 
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Rekonstrukce celého objektu je však stále nedokončena. Pozitivní skutečností je jistě ten fakt, že v roce 

2005 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)
- 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 sezonu.

- 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 v roce 2004 došlo na realizaci další etapy stavby. Celá akce je financována jak MěÚ, tak i z 

prostředků Duhové energie.

Převzetí atletického stadionu AC Turnov

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. V hodnoceném 

roce (již pod správou MST) byly po stránce technického zabezpečení připraveny dobře. 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 po celou letní sezonu 

trávu v areálu bývalého koupaliště v Dolánkách. Akce proběhla za dobré spolupráce s odborem životního 

prostředí.

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. Probíhají jednání, která by měla vést 

k nápravě.

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. Bude tu třeba 

postupně provést spoustu práce. Tím, že v posledních letech byl zažitý zvyk, že na turnovský stadion 
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zajížděla trénovat okolní ligová mužstva (nejprve Liberec, později Jablonec) trávník byl v naprosto 

dezolátním stavu a domácí hráči se na hřiště často ani nedostali. Když nebyla uzavřena další smlouva s 

jablonecký oddílem, se stav trávníku výrazně zlepšil. Bohužel je to za cenu, že jsou i nižší příjmy z 

pronájmu. Udržováno bylo i druhé travnaté hřiště za tratí. Na podzim 2003 započala rekonstrukce bývalého 

škvárového hřiště za železniční tratí, v červnu 2004 bylo oseto a od podzimu postupně sloužilo jako další 

hřiště.

Kluziště - ledová plocha
V zimních měsících 2003/4 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.

V zimě 2004/5 bylo realizováno kluziště na nově vzniklém asfaltovém hřišti u haly TSC. I bez umělého 

chlazení se tu bruslilo dlouhodobě ke spokojenosti mladých i velkých návštěvníků. Vstup byl zdarma.

(Zdroj: výroční zpráva organizace)

► ATLETICKÝ KLUB TURNOV
základní info: www.atletika-turnov.zde.cz

Prezident klubu Pavel Šilhán

Od roku 2003 je 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 2004 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

Tel. 481 321 435, 736 660 993, e-mail: tjturnov@cbox.cz, www.tjturnov.cz

Členská základna TJ Turnov se v roce 2004 opět mírně zvýšila na celkový počet  931 členů v 18 
oddílech, mírně se zvýšil i počet mládeže do 18 let. Potěšitelná je v posledních letech neustále mírně 

stoupající členská základna, i aktivita oddílu SPV Mašov, kde se názorně ukazuje pozitivní vliv nově 

rekonstruované sokolovny na společenský a sportovní život v této části Turnova. 

Rok 2004 byl pro TJ rokem dosti výjimečným a naplněným mimořádným rozsahem aktivit. 
Pracovníci TJ zajišťovali dvě velké investiční akce: I. etapu přístavby sportovní haly a II. etapu úprav 
sokolovny v Daliměřicích. I když finanční zajištění těchto staveb bylo dáno hlavní měrou dotacemi, 
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poměrně hodně starostí bylo na výboru TJ a hodně starostí i práce na pracovnících TJ, především vedoucím 

TJ Filipu Stárkovi. 

Spousta práce a starostí ještě zbývá. Daliměřice mají sice vnitřní sportovní část dořešenu, zbývá dokončit 

vnější vzhled budovy, zázemí za budovou a hřiště. Další záležitostí zde je vybudování bytu správce tohoto 

areálu. Zatím nejsou k dispozici potřebné finance, představy, plány, návrhy řešení máme. I. etapa dostavby 

zázemí sportovní haly přinesla ucelenější řešení pro atlety, pro rok 2005 jsou přísliby dotací, plány 

dokončení celkové přístavby a současně probíhala povinná výběrová řízení na realizátora stavby. 

Vedle investiční činnosti byla i bohatá sportovní činnost oddílů i jednotlivců. Naši sportovci byli 
vyhodnoceni mezi nejlepšími v okrese i ve městě. Zdá se to už být samozřejmé, že nejvyšších met 

dosáhli členové rodiny Omovy. Jakub byl korunován jako nejlepší sportovec města Turnova. K tomuto 

hodnocení přispěl čtyřmi medailemi z mistrovství světa v ROB (2 zlaté za družstva, stříbro a bronz 

individuálně). Jeho sestra Míša má z MS ROB tři medaile (individuální zlato a dvě stříbra ve družstvech). 

Zlato a stříbro přivezla z MS ROB Jana Omová. Pěkného mezinárodního úspěchu dosáhl Jan Šabaka junior 

– nejlepší musher junior Evropy. V národních závodech se objevovali další naši sportovci na medailových 

místech – Jan Kroupa – silový trojboj, Jan Miller – kanoistika – slalom, dorostenecká štafeta LOB. Kromě 

pravidelné činnosti a účasti v soutěžích zajišťovaly oddíly TJ řadu dalších akcí, závodů, turnajů – od ligy 

v malé kopané, přes Český pohár ve sjezdu na Kamenici, Pěkné prázdniny s OB, prázdninový basketbalový 

Hoop Camp k dalším turnajům a akcím. Škoda, že již více než dva roky usnula činnost oddílu karate. 

  

Rok 2004 byl z hlediska investic v TJ Turnov zcela zlomový, stačí jen uvést částku 32 mil.Kč, o 
kterou se v tomto roce zhodnotil majetek  TJ. Kromě zcela zásadní realizace 1. etapy rekonstrukce a 

přístavby sportovní haly se podařilo dokončit vnitřní úpravy v sokolovně Daliměřice za 1,3 mil.Kč a 

svépomocí opravit zadní trakt domu č.p.126 v Jiráskově ulici. Snahou TJ Turnov v roce 2005 pak bude 

dokončit náročný projekt zázemí sportovní haly ve Skálově ulici tak, aby od podzimu 2005 mohlo celé 

moderní zázemí sloužit jak sportovním oddílům TJ, tak veřejnosti.

Situace v jednotlivých sportovních zařízeních TJ Turnov v roce 2004:
Sportovní hala – v roce 2004 se podařilo úspěšně realizovat 1.etapu akce „Rekonstrukce a přístavba 

sportovní haly a atletického stadionu v Turnově – 1. etapa“ v celkové hodnotě cca 30 mil.Kč. Investorem 

celé akce byla TJ Turnov, přičemž celá stavba probíhala ve spolupráci s AC Turnov, který se stal uživatelem 

části objektu směrem k atletickému stadionu a jehož zástupci mají hlavní zásluhu na získání hlavní části 

státní dotace, bez které by nebylo možno akci uskutečnit. Nebylo to úplně jednoduché, neboť čerpání dotací 

je vázáno mnoha podmínkami, mimo jiné i nutností zkolaudovat celou stavbu do konce roku 2004, i když se 

jedná o 1. etapu. Díky velmi profesionální práci stavebního dozoru Ing. Karla Suchého, kvalitní práci 

generálního dodavatele f.Syner s.r.o. i nasazení dalších zúčastněných se i v podmínkách změny DPH 

podařilo akci dokončit a zkolaudovat včas bez navýšení ceny vícepracemi. Na konci roku 2004 tak stojí 

moderní budova zázemí AC Turnov, hrubá stavba technického zázemí TJ a regenerační části TJ. Sportovní 

hala také odstranila díky změně vytápění (na plynové sálavé) a odizolování střechy letitý nepříjemný 

problém se srážením vody a jejím zkapáváním na palubovku. Výbor i zaměstnanci TJ mají na rok 2005 před 

sebou nelehký úkol dokončit II.etapu celé akce tak, aby zde na konci roku 2005 stálo moderní zázemí, které 

bude výrazným impulsem pro celou TJ Turnov po sportovní i společenské stránce.
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Tělocvična Daliměřice - v roce 2004 proběhla díky dotaci 1,2 mil.Kč od města a dofinancování ze strany TJ 

již 3. etapa rekonstrukce. Povedlo se dokončit stavební úpravy v zadní části budovy včetně demolice a 

následného nového založení obvodového zdiva. Posilovna úspěšného oddílu silového trojboje se rozšířila, v 

sále proběhla kompletní rekonstrukce přísálí, vymalování sálu, rekonstrukce osvětlení a obložení sálu a 

zbroušení a opravy palubovky. Až na některé menší úpravy je tedy dokončena záchrana domu a kompletní 

rekonstrukce všech prostor v přízemí včetně sálu. Spolu se změnou správce objektu je to velmi výrazný 

impuls pro využití pro menší sporty, oddíl SPV i silový trojboj. Na tomto místě bych i rád poděkoval 

p.Antonínovi Loudovi za dlouholetou obětavou práci v sokolovně Daliměřice a popřál nové správcové p. 

Janě Dlouhé hodně úspěchů a chuti k rozvoji činnosti v sokolovně Daliměřice. V roce 2005 plánuje TJ 

Turnov vybudovat v patře byt pro správce objektu (cca 70m2), výhledově bude správce mít na starosti i 

spravování hřiště malé kopané, to ovšem až po jeho rekonstrukci. V dalších letech zbudou ještě úpravy 

terénu (hřiště za objektem) a oprava fasády sokolovny, čímž by se měla završit proměna historického 

objektu na moderní malou tělocvičnu s posilovnou a hřištěm. 

 Areál loděnice a házené - po zásadním rozhodnutí přesunout v budoucnu areál házené na víceúčelové 

hřiště na Daliměřicích proběhla v roce 2004 kromě běžné údržby i větší oprava oplocení hřiště, kterou 

provedla svépomocí správa TJ (V. Jaroš), aby se odstranily výrazné konflikty s nájemníky přilehlého domu 

ohledně hluku. V loděnici proběhly natěračské práce dílem pracovníkem na náhradním výkonu trestu, dílem 

svépomocí oddílu kanoistiky, údržbu travnatých ploch provádí správa TJ.

Hřiště na malou kopanou - Daliměřice - na hřišti hojně využívaném na ligu malé kopané probíhaly v roce 

2004 především menší údržbové práce a sekání trávníku. Nepodařilo se zatím získat dotaci na rekonstrukci 

hřiště na víceúčelové s umělým travnatým povrchem. Městská finanční podpora směřovala do dokončení 

rekonstrukce sokolovny Daliměřice a možné státní zdroje TJ využila pro dokončení zásadní rekonstrukce 

sportovní haly. Je třeba zmínit i restituční nárok na hřiště (ve známé kauze Walderode), který zatím blokuje 

případné práce na pozemku. Konec kauzy je zatím bohužel v nedohlednu, nicméně jsou zde do budoucna 

dobré předpoklady pro uskutečnění rekonstrukce v nejbližších  letech. Spolu s rekonstruovanou sokolovnou 

Daliměřice zde vznikne kvalitní sportovní centrum pro tuto část Turnova. V zimě 2004/5 pak nadšenci z 

daliměřických oddílů věnovali hodně času i námahy přípravě kvalitní ledové plochy, která pak byla hojně a 

relativně dlouho využívána turnovskou veřejností.

Turistická ubytovna na Kořenově - zde bylo v roce 2004 provedeno svépomocí zkvalitnění interiérů, pokoje a 

společenská místnost byly vybaveny koberci. Výrazně se zvýšila i  spokojenost klientů s prací nového 

správce p. Vaňoučka, který poskytuje i velmi solidní stravování, vše se projevilo i na vyšším využití objektu. 

Další možnosti do budoucna: zateplení objektu a některé vnitřní úpravy, oplocení pozemku a venkovní 

úpravy pro větší letní využití.

Areál volejbalu - areál volejbalu po rekonstrukci v minulých letech je nyní téměř dokončen a slouží k plné 

spokojenosti oddílu volejbalu, probíhá zde běžná údržba objektu i hřišť(oddílem), travnaté plochy udržuje 

správa TJ. V roce 2004 se vyřešil poslední zásadní problém s vodovodní přípojkou, která se vybudovala ve 

spolupráci s městem na jaře (TJ stála její část 50.000,-Kč). 

Dům čp.126 v Jiráskově ulici - zde v roce 2004 proběhla za spoluúčasti nájemce prodejny kol důležitá 

oprava střechy, výměna krovů a fasády v zadní části domu, včetně opravy a obložení balkonu bytové 

jednotky. Díky pracovnímu nasazení V. Jaroše se podařilo provést tyto pro dům zásadní opravy za relativně 
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velmi nízkou cenu (30.000 Kč). Spolunájemce TJ Orel pak provedl na vlastní náklady rekonstrukci 

sociálního zařízení u své klubovny, takže dům byl významně zhodnocen a odstraněny hlavní problémy v 

zadní části domu.

Přehled oddílů:

Házená  - předseda Mgr. Petr Kubín, celkem v několika družstvech 93 členů

Kanoistika - předseda Martin Goruk, celkem 47 členů

Musher club - předseda Jan Šabaka, celkem 5 členů               

Floorball - předseda Roman Bukovan, celkem 40 členů

FC Dalmach oddíl malé kopané - předseda Roman Šafář, celkem 17 členů

Orientační běh - předseda Jakub Oma, celkem 77 členů

SPV Mašov - předseda Jan Taussig, celkem 216 členů

Samostatný orientační klub – předseda Václav Zakouřil, celkem 40 členů

Oddíl silového trojboje a kulturistiky - předseda Ing. Jiří Richter, celkem 13 členů

SPV Daliměřice - předseda Antonín Louda, Pavla Lhotáková, celkem 61 členů

Rádiový orientační běh (ROB) - předseda Miloslav Nečas, celkem 29 členů

AAK – akademický atletický klub - předseda Břetislav Zeman, celkem 18 členů

Basketbal – předseda Tomáš Mareš, celkem 58 členů

Futsal - předseda Jindřich Vaňátko, celkem 22 členů

Oddíl volejbalu – předseda Václav Svatoš, celkem 127 členů

► TĚLOVÝCHOVNĚ SPORTOVNÍ KLUB, ALEŠOVA 1865
Předseda Jiří Vele

TSC vznikl v hale u nádraží v roce 1991. 

► TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TURNOV, SKÁLOVA 540
Starosta: Milan Hejduk, Jednatel: Mirek Landyš

Tel. 481 321 849

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.

V roce 2004 Sokol Turnov uspořádal na 50 akcí pro děti a dospělé – například  dětský karneval, lyžování na 

Bosně, letní tábor v Pleskotech, putovní tábor na Moravě, zájezd do italských Dolomit ad.

► KČT SOKOL TURNOV – ODBOR TURISTIKY
Jednatel: Ing. arch Miroslav Ulmann, kontakt: www.turistika.turnov.org.
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KČT byl v Turnově založen v roce 1892. Odbor měl v roce 2004 335 členů s věkovým průměrem 37,9 let. 

Mládež tvoří 28%, dospělí 48% a senioři 24%. Pracuje tu 6 skupin dospělých, 5 skupin mládeže, 4 skupiny 

rodičů s dětmi a 3 skupiny dle věku členů. Odbor uspořádal v roce 2004 89 turistických akcí! Například: tři 

turnusy stálého tábora na Berounce, pět putovních táborů, zájezdy do Alp a Dolomit, brigády na chatě na 

Bosně v Pasekách n. Jizerou, devět přednášek s videem z cest do vzdálených míst ad. Bylo též obnoveno 

51 kilometrů značení turistických cest v Českém ráji.

► FOTBALOVÝ KLUB TURNOV, KOŠKOVA UL. 828
Klub byl nově 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. Po vzestupu v první polovině 90. let minulého století přišel pád až na samé dno. Nyní se fotbal 

v Turnově zase vzmáhá, když v létě 2004 přišla jedna podstatná změna: FK Turnov byl sloučen s Pěnčínem 

pod společný název FK Pěnčín-Turnov, což fakticky do města v ročníku 2004/5 přineslo krajskou první A 

třídu.

► TENISOVÝ KLUB, AREÁL V KOŠKOVĚ ULICI 825
Předseda Martin Junek

Klub má téměř 150 členů. V roce 2004 byla realizována v částce těsně pod 160 tisíc Kč (dotace od městské 

sportovní komise) oprava a nové vybudování zničeného chodníku ještě jako následek povodní v roce 2000. 

Dobrovolnou prací členů byly ještě položeny nové obrubníky u parkoviště u kurtů.

► KLUB LYŽAŘŮ TURNOV
Předseda Miroslav Holas, 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.

Od roku 2003 má areál k dispozici umělé zasněžování, lyžařskou sezonu se díky tomu daří udržet až do 

poloviny března. Každoročně klub pořádá Veřejnou lyžařskou školu, což obnáší 10 autobusů plných dětí 

každou sobotu! 

Areál ve Struhách slouží také ke sportovním a společenským akcím, v létě se tu konaly cyklistické závody. 

Poslední informací z činnosti je splnění dávného snu, a to pořízení ještě jednoho sněhového děla, které si 

lyžaři dosud museli před sezonou vždy půjčovat. Druhé sněhové dělo bylo pořízeno z dotace ministerstva 

školství, mládeže a sportu, přišlo na 750 tisíc Kč.
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Ostatní důležité organizace 
působící v roce 2004 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 je 

provozní středisko se zákaznickým centrem, kde je možno vyřídit běžné provozní problémy, žádosti o 

zřízení přípojky atd.

► 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.

ROČNÍ OBRAT byl v roce 2003 – 30 235 000 Kč, v roce 2004 – 31 586 000 Kč, počet zaměstnanců byl 
v roce 2003 celkem 45, ve sledovaném roce 46.
Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro MěÚ Turnov v základní smlouvě ve výši 9 575 000 

Kč, ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši 7 885 000 Kč. Celkem práce pro Město Turnov v obou 

smlouvách 17 460 000 Kč (uvedená cena bez DPH). Pro Město Turnov jsme zajišťovali od poloviny roku 

provoz placených parkovišť - tržby 836 000 Kč. Ostatní příjmy ve výši 13 290 000 Kč byly naplňovány od 

ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů 

MěÚ. 

Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem), recyklace stavebních 

odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku. Zbylé příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro 

jiné organizace či občany. Mezi nejvýznamnější  patří vybudování nového veřejného osvětlení na Károvsku, 

dodávka pro firmu Zikuda rekonstrukce veřejného osvětlení v Sobotecké ulici,subdodávka pro firmu Strabag, 

oprava prostoru letního kina pro KCT Turnov, oprava komunikací pro obce Vyskeř a Ohrazenice, oprava 

komunikací pro firmu Makro Liberec, dále další drobné služby jako opravy veřejného osvětlení a úklid 

komunikací pro okolní obecní úřady a místní firmy, likvidace různých odpadů, výlepy plakátů apod.

KOMUNIKACE - V uplynulém období pracovníci střediska prováděli opravy a údržbu městských komunikací 

po zimním období a následně i během celého roku. Drobné opravy jsme zajišťovali sami, rozsáhlejší opravy 
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byly realizovány dodavatelsky. Při těchto opravách jsme zpracovali celkem 338 tun živičné směsi a 284 tun 

recyklované, případně frézované živice.

Dodavatelsky byly provedeny následující opravy místních komunikací: výtluky v ulicích J. Palacha, 28. října, 

Havlíčkovo náměstí, Přemyslova, Tázlerova, Vejrichova, sídliště Výšinka, Komenského, Koněvova, 

autobusové nádraží mezi mosty, Koškova, Studentská, Kosmonautů, Daliměřická, Zahradní, Vesecko - 

celkové náklady na tyto opravy prováděné dodavatelsky činily 317.000 Kč.

Další investice do městských komunikací hradilo město přímo ze svého rozpočtu. Mezi nejvýznamnější patří 

pokládka nových živičných povrchů v ulici Na vyhlídce a v sídlišti Nádražní. Dále kompletní rekonstrukce 

komunikace Terronská – v prostoru nové výstavby rodinných domků, rekonstrukce lávky na Šetřilovsku a 

mostku v Hamrech. Ve finanční spolupráci Města Turnova a Libereckého kraje byla provedena rekonstrukce 

Sobotecké ulice včetně nových chodníků a veřejného osvětlení. Přes výše uvedené opravy je nutno do 

příštích let posílit investice do místních komunikací, aby se jejich stav výrazněji zlepšil.

ODPADY - Na tomto středisku zajišťujeme svoz TKO v Turnově, Ohrazenicích, Jenišovicích a Rakousích. 

Celkem zajišťujeme svoz 323 ks nádob objemu 1 100 l , 3 486 ks nádob 110 l, 120 l a 56 ks nádob 240 l. 

Dále zajišťujeme dopravu a likvidaci odpadu velkoobjemovými kontejnery v počtu 41 ks, provoz tří sběrných 

dvorů, překladiště komunálního odpadu a recyklaci stavebních odpadů v prostoru Vesecka. Ve sledovaném 

období jsme komunální a objemný odpad likvidovali na skládce v Košťálově.

Za sledované období jsme likvidovali celkem 13.627 tun všech odpadů, z toho 3.596 tun stavebních odpadů, 

164 tun nebezpečných,  3 803 tun komunálních a objemných odpadů 2 205 tun. Na překladišti odpadů 

v prostoru Vesecka bylo celkem zpracováno nebo přeloženo 9 500 tun odpadů.

NÁVŠTĚVNOST SBĚRNÝCH DVORŮ. Od měsíce ledna 2004 byla nastavena úsporná opatření na 

sběrných dvorech, a to hlavně v omezení provozní doby na sběrném dvoře v Sobotecké ulici  a Pacltově 

ulici – provoz pouze v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne. Převážná část odpadů byla směřována 

na sběrný dvůr Vesecko, kde byla rozšířena provozní doba na každý pracovní den a sobotu dopoledne.

V roce 2004 navštívilo sběrné dvory celkem  23 049 návštěvníků, v tomto údaji nejsou podnikatelé a firmy. 

Návštěvnost firem na Vesecku 6 251, celkem tedy 29 300 návštěvníků. Pro porovnání v roce 2003 to bylo 

celkem 30 050 návštěvníků.

Výše poplatku za likvidaci odpadu byla  pro sledované období stanovena 460 Kč za jednu osobu a rok, 

platbu vybíralo Město Turnov. 

VEŘEJNÉ   OSVĚTLENÍ - Na tomto středisku zajišťujeme provozuschopnost stávajícího veřejného 

osvětlení po městě. Celkem provozujeme 1 926 světelných zdrojů.

Kromě základní údržby stávajícího osvětlení pracovníci střediska provedli vybudování nového veřejného 

osvětlení na Károvsku a v Sobotecké ulici (obě akce byly financovány v rámci rekonstrukce těchto prostorů), 

dále opravy VO – oprava stožárů a výměna svítidel v parku u letního kina, rozšíření veřejného osvětlení 

v oblasti Mokřin a Malého Rohozce. V rámci  běžné údržby byly provedeny nátěry stávajících stožárů VO na 

autobusovém nádraží mezi mosty.

Město Turnov vybudovalo nové veřejné osvětlení při rekonstrukci komunikace Terronská.

ČISTOTA  MĚSTA - Na tomto středisku zajišťujeme úklid komunikací a chodníků ve městě - strojní i ruční, 

vyvážení odpadkových košů a zajištění zimní údržby místních komunikací.
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Strojní čištění komunikací zajišťují tři zametací vozy a autokropice. Ruční úklid se provádí ve špatně 

přístupných místech, k této činnosti jsou určeni dva pracovníci. V parku jsou dva správci, kteří zajišťovali 

úklid a údržbu parků. Při vyvážení odpadkových košů zajišťujeme svoz cca 240 ks košů na katastru města 

v pravidelných intervalech. I přes zavedení paušálního poplatku za  svoz komunálního odpadu  dochází 

neustále ke zneužívání těchto košů a odkládání takových odpadů, které by měly končit v popelnicích.

Zimní údržba místních komunikací je prováděna dle schváleného plánu. Za sledované zimní období bylo 

spotřebováno celkem 47 t soli a 338 t inertního materiálu.

Mezi nejvýznamnější zákazníky tohoto střediska patří firma Makro Liberec, pro kterou zajišťujeme mytí 

komunikací. Hodnota prací byla  ve výši 133 000 Kč. Dále zajištění úklidu komunikací a zimní údržby pro 

okolní obce a místní firmy. 

HŘBITOVY - Na tomto středisku zajišťujeme správu sedmi hřbitovů na katastru města – Mariánské náměstí, 

urnový háj, Hruštice, Mašov, Pelešany, Nudvojovice a Kobylku.

Na všech uvedených hřbitovech je zajišťována běžná údržba – úklid, sekání trávy, odvoz odpadu, opravy 

cest a komunikací. Vedle výše zmíněné činnosti jsou zde zajišťovány služby spojené s pohřbíváním.

Ve své správě máme na všech hřbitovech celkem 3 164 hrobů. Za rok 2004 nebylo 37 míst zaplaceno.

Na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí jsme rozšířili  kolumbárium o dalších 32 míst. Současná 

kapacita se tedy zvýšila na 64 míst na ukládání uren.

Pohřební služba Křelina provedla úpravu celého prostoru ve spodní části Mariánského hřbitova vedle kaple. 

V této lokalitě byly budovány nové hroby, jsou následně nabízeny k prodeji občanům. V rámci zlepšení  toho 

hřbitova bylo vybudováno nové osvětlení páteřní komunikace a spodní části až ke kolumbáriu.

(Pro potřeby kroniky města zpracoval jednatel společnosti a výkonný ředitel TST Libor Preisler.)

Při této příležitosti není od věci shrnout historii turnovských sběrných dvorů. 
První sběrný dvůr v areálu nových Technických služeb v Sobotecké ulici byl otevřen na podzim 1997. 

Zanedlouho přestával kapacitně stačit, a tak byl zřízen v roce 2001 další dvůr v Pacltově ulici u nádraží 

s tím, že částečně na jeho chod připlácejí sousední Ohrazenice, a tak je tento dvůr k dispozici také pro 

občany této sousední obce. Náklady na provoz dvorů rostly - aby ne, když se tu od místních bralo (bere) vše 

zdarma a prakticky v libovolném množství! Postupně přibývalo hlavně velkoobjemových odpadů, proto byl 

v roce 2002 zřízen třetí sběrný dvůr na Vesecku. 

Systém sběru odpadů ve všech dvorech byl (a je) opravdu velmi liberální, až nad tím někteří zasvěcení 

z okolních měst kroutí hlavami, protože jim to vzdáleně připomíná socialismus, kdy vše tu bylo pro všechny 

a nikdo za nic neplatil, resp. to za všechny platí město! Jenomže peněz na radnici, zejména po náhlém 

odchodu pana Horáčka, se nedostávalo. A tak bylo na stole jasné zadání: Do likvidace komunálního odpadu 

dáváme ze společné kasy moc peněz, najděte a vymyslete systém, jak ušetřit a část nákladů přenést na 

obyvatele. A na světě byla změna systému ze známkového, kdy si obyvatelé sami rozhodovali, kdy si 

nechají popelnici vyvážet (raději málo, protože se zbytkem dojedeme na sběrný dvůr zadarmo!), na systém 

platby paušální, tzv. „na hlavu“. V roce 2003 jsme my, občané Turnova, platili celkem 410 Kč, letos už 460 

Kč, když strop podle zákona je 500 Kč a nejspíš ho dosáhneme v příštím roce (nebude-li ale zákonná horní 

hranice posunuta výš). A to ale není všechno. 

221



Od 1. února 2004 vstoupily v platnost další změny: upravena byla provozní doba jednotlivých dvorů (viz 

samostatná tabulka), pro firmy a obyvatele jiných obcí byla zvýšena cena za likvidaci objemného odpadu, 

bio odpad ze zahrádek je přebírán pouze na Vesecku, stejně tak větve a stavební suť (vše je pro Turnováky 

zdarma až na eternit a asfaltovou lepenku – ty jsou na Vesecku přebírány pouze za úhradu), pneumatiky 

jsou přebírány pouze za úhradu a nově je také důsledně vyžadováno větší třídění velkoobjemových odpadů. 

Všechna tato opatření přinesla úsporu řádu desetitisíců, resp. statisíců Kč. Když se ale lidé začali na 

Vesecko s jarem hrnout, kapacitně, provozně a technicky tamní sběrný dvůr nestačil, což, aby se stav 

zlepšil, přineslo další náklady (nové oplocení, zázemí obsluhy ad.), a tak je úspora velmi diskutabilní, když 

konečným výsledkem nových opatření jsou zmatení občané, protože, a to jsme si ověřili v Hlasech sami, 

můžeme sice každý měsíc otiskovat novou provozní dobu dvorů a informace, co se kde vybírá, přesto si to 

asi málokdo přečte a do dvora v Sobotecké jedeme ve všední den dopoledne, protože tam dřív bylo vždy 

otevřeno, ne?

Ve městě jsou tři sběrné dvory:
- Sběrný dvůr v Sobotecké ulici (areál TS) nebere: větve, bio odpad, stavební odpad, eternit a lepenku.

- Sběrný dvůr v Pacltově ulici nebere: platí totéž, co v Sobotecké ulici.

- Sběrný dvůr Vesecko: bere veškerý odpad.

Na všechny sběrné dvory lze dovézt neomezené množství odpadu (maximálně můžete být požádáni, abyste 

v případě většího množství zajeli na Vesecko, kde odpad složíte rovnou na zem a nemusíte ho překládat do 

kontejnerů). Nově zaplatíte, když přivezete pneumatiky (viz výše), eternit (2 500 Kč za tunu) a lepenkový 

papír (1 500 Kč za tunu).

Nejste-li z Turnova, za složení odpadu na sběrných dvorech musíte zaplatit. Ceník je k dispozici na 

sběrných dvorech, pro orientaci je to například za tunu objemného odpadu na Vesecku 1 500 Kč (ve zbylých 

dvou dvorech 3 000 Kč), za stejné množství stavební suti 170 Kč, za bioodpad 1 500 Kč/t, větve 4 000 Kč/t 

ad.

► VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 287
Ředitelka VHS Turnov: Marcela Červová 

Tel. 481 313 481

Právní forma: dobrovolný svazek obcí. Majetek organizace (k 31. 12. 2004) celkem 298 217 985,57 Kč.
Svazek byl založen za účelem zajištění komplexního provozu a koncepčního rozvoje vodohospodářské 

infrastruktury v regionu členských obcí v roce 1995 a jako samostatná právnická osoba. Je registrován u 

Krajského úřadu Libereckého kraje.

Členskými obcemi dobrovolného svazku Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS) k  31. 12. 2004 

jsou: Město Turnov a obce Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Vyskeř, Kacanovy, Troskovice Olešnice a 
Malá Skála. Řídícím orgánem je osmičlenná Rada sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov. 

Statutárním zástupcem voleným na období čtyř let je předseda Rady VHS. Dalším orgánem organizace je 

šestičlenná Dozorčí rada VHS.

Chod organizace byl zajišťován ředitelem, jedním ekonomickým pracovníkem (ekonomika, majetek, 

písemnosti), v březnu 2004 byl přijat další pracovník na pozici investičního technika, v listopadu pak další tři 

pracovníci. Ředitele i ostatní zaměstnance jmenuje a odvolává Rada sdružení VHS Turnov.

222



Rada VHS Turnov: Ing. Milan Hejduk ( předseda Rady VHS ) – Turnov, Ing. Josef Bečka  ( místopředseda 

Rady VHS ) – Ohrazenice, Ing. Jiří Ulmann – Turnov, Ludmila Těhníková - Turnov, Ing. Vítězslav Sekanina – 

Turnov, Ing. Luděk Sajdl – Přepeře, Luděk Láska – Vyskeř, Petr Vortubec – Malá Skála.

Dozorčí rada VHS Turnov: Ing. Karel Guznar – Rakousy, RNDr. Otto Jarolímek – Turnov, Ing. Pavel Kanclíř 

– Turnov, Oldřich Loutchan – Kacanovy, Ing. Václav Martínek – Troskovice, Zdeněk Šich – Olejnice.

Každá obec pravidelně přispívá VHS na investiční výdaje dle svých schválených rozpočtů.

VHS v roce 2004 zrealizovalo :
- převod a pronájem vodohospodářského majetku obce Malá Skála,

- ukončení zkušebního provozu rekonstrukce ČOV (červen 2004,celk. náklad 92 mil.Kč),

- rekonstrukci vodovodu v Kacanovech s dotací od KÚLK (1,3 mil. Kč),

- zahájení realizace vodovodu na Záborčí – obec Malá Skála v zastoupení VHS Turnov získala dotaci ve 

výši 45 % ( letos proinvestováno 125 tis. Kč),

- odkoupení veřejných vodohospodářských sítí realizovaných firmou SFS INTEC – Turnov, Vesecko (950 tis. 

Kč),

- realizaci kabelové přípojky NN k VDJ v Turnově – Pelešanech, řešení havarijního stavu (156 tis. Kč),

- pořízení generelu kanalizace části města Turnova (200 tis. Kč),

- s finančním příspěvkem občanů dle jejich požadavků malé stavby vodovodů a kanalizací – prodloužení sítí 

za účelem výstavby rodinných domů, 

- v rámci provozu vodohospodářského majetku byly provozovatelem realizovány drobné opravy sítí, přípojek 

a ostatního zařízení v hodnotě 1,031 mil. Kč,

- opravu vodovodu a kanalizace v Turnově v Sobotecké ul. (650 tis. Kč),

- zadání zpracování PD na odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic,

- zajištění dokumentací pro stavební povolení na odkanalizování Mašova a Pelešan, Přepeř,

- zahájení stavby kanalizace v Přepeřích,

- zahájení přípravy podkladů na projektu Čistá Jizera,

- odkoupení pozemků nutných pro činnost ( cca 100 tis. Kč).

Prvořadým cílem bylo v roce 2004 pro VHS úspěšné ukončení zkušebního provozu na ČOV 
v Turnově s cílem zajistit pro obsluhu bezproblémový provoz a docílit požadované kvality přečištěné vody 

na odtoku tak, abychom se vyhnuli úplatám správci toku. Společně s provozovatelem bylo vytipováno 

několik zlepšení a úprav provozu zejm. aktivačních nádrží, která budou realizována v příštím roce. 

V průběhu roku proběhla kontrola NKÚ na čerpání státní podpory na rekonstrukci ČOV v Turnově s kladným 

výsledkem. 

Velkými a náročnými investičními akcemi do budoucna je pro VHS realizace kanalizací v okrajových 
částech města a v Přepeřích. Podmínkou bude získání státní finanční podpory a podpora Města Turnova. 

Výstavba kanalizace v Přepeřích byla zahájena se souhlasem RS bez vydání Rozhodnutí o účasti státního 

rozpočtu na realizaci akce – je podepsaná smlouva o speciálním úvěru (součást dotační podpory) vydání 

Rozhodnutí je Mze ČR přislíbeno v lednu 2005. Realizace stavby kanalizace v Mašově a Pelešanech nebyla 

zahájena z důvodu zdržení podpisu smlouvy s dodavatelem stavby (bylo podáno odvolání proti výběru 

dodavatele ve veřejné obchodní soutěži k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ten po prověření 

potvrdil rozhodnutí zadavatele), vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce bylo 
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odloženo na jaro 2005. Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic – v říjnu bylo vydáno 

Rozhodnutí o poskytnutí  podpory z Evropských fondů pro regionální rozvoj a ze SFŽP ČR.  

Od 1. 1. 2004 je členem VHS obec Malá Skála, vstup obce do VHS. Zastupitelstva všech členů VHS 

odsouhlasila znění dodatku ke stanovám a zakladatelské smlouvě. V průběhu roku byl realizován převod 

vodohospodářského majetku. Provozovatel se seznamoval se stavem a reálnými potřebami sítě a celkového 

provozu infrastruktury v obci. 

VHS Turnov aktivně jednalo s městy okresu Semily (Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, 
Rokytnice nad Jizerou) o vstupu do svazku s cílem vytvořit jednu organizaci především pro podání 
žádosti o podporu z prostředků Evropské unie na realizaci akce s názvem Čistá Jizera (projekt řeší 

dostavbu kanalizační sítě, rekonstrukci stávající kanalizace v citovaných městech a v Turnově a rekonstrukci 

ČOV v Lomnici nad Popelkou). Vstup měst je plánován k 1. 1. 2005, je podmíněn souhlasy všech 

zastupitelstev, převodem vodohospodářského majetku přistupujících měst do svazku a společným 

provozovatelem.

Ve vazbě na plánované rozšíření svazku odsouhlasila RS přijetí nových pracovníků na pozice investičních 

techniků (v letošním roce 4, příští rok je nutné obsadit ještě jedno další místo) a od ledna příštího roku 

pronájem druhé kanceláře v Turnově na stejné adrese a další kanceláře v Semilech, odkud budou 

spravována přistupující města.  

Jako vlastníku vodohospodářské infrastruktury náleží Radě VHS též stanovení výše ceny vodného a 

stočného (úplat za srážkovou vodu ) na základě návrhu provozovatele při dodržení příslušných právních 

norem. Cena vodného a stočného platná v roce 2004: vodné - 24,75  Kč/m3, stočné - 17,22   Kč/m3, 
vč. DPH 5%.
VHS Turnov má uzavřenou dohodu o jednotném postupu při tvorbě ceny vodného a stočného s některými 

obcemi v rámci okresu Semily. Při stanovování výše vodného a stočného postupuje v souladu s touto 

dohodou. Výše vodného a stočného byla tvořena s ohledem na přistoupení obce Malá Skála, kterou 

provozovatel doposud neprovozoval.

Celková výše rozpočtových příjmů činila v roce 2004 31,164 mil. Kč, celková výše rozpočtových 
výdajů činila 27,756 mil. Kč, splátka úvěru 2,455 mil. Kč, zůstatek hotovosti na BÚ k 31. 12. 2003 byl 
0,640 mil. Kč. Obci Olešnice byla po schválení v RS prodloužena splatnost půjčky do příštího roku 
(dlužná částka v roce 2005 činí 100 tis. Kč).
► Výběrovým řízením se provozovatelem vlastního i pronajatého (od obcí) vodohospodářského majetku od 

1. 1. 1996 stala provozní společnost VAK Turnov, a.s., vznikla privatizací státního podniku Vodovody a 

kanalizace. S touto firmou byla sepsána smlouva o komplexním provozování vodohospodářského majetku 

na dobu určitou 5 let. Na základě návrhu provozovatele a z důvodu přežití některých částí stávající smlouvy 

bylo po vzájemných jednáních sepsáno a Radou sdružení odsouhlaseno nové znění provozovatelské 

smlouvy, která byla v prosinci 1999 uzavřena se stávajícím provozovatelem na dobu trvání 10 let.

Provozní společnost procházela fúzí s vlastníkem (100 % akcionářem) – SčVK a.s. Teplice. K 31. 12. 2003 

došlo k ukončení  činnosti firmy VAK Turnov, a.s., a od 1. 1. 2004 je provozovatelem majetku VHS Turnov 

SčVK, a.s., Teplice. Koncem. Dodatek ke smlouvě na provozování vodohospodářského majetku byl uzavřen 

s platností od 1. 1. 2004, obsahuje změnu sídla a názvu provozovatele a povinnost provozovatele zajišťovat 

majetkovou a provozní evidenci majetku VHS Turnov.
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► MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ TURNOV S.R.O., KOSMONAUTŮ 1599
Jednatel společnosti: 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. 

Cena tepla:

1. Cena tepla za fakturační období září 2003 – srpen 2004 zůstala stejná jako v období minulém.

2. Občané oproti minulé zimě ušetří průměrně 660 Kč na byt,  tedy za teplo a TUV zaplatí méně než před 

rokem.

► 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

225

mailto:ceskyraj@schkocr.cz
http://www.schkocr.cz/
mailto:teplo@mtturnov.cz


Další významné turnovské firmy

GRUPO ANTOLIN TURNOV S.R.O., PRŮMYSLOVÁ 3000, TURNOV
Ředitel závodu: Ing. Josef Beran

Tel. 481 363 711, e-mail: personal.turnov@grupoantolin.com, www.grupoantolin.com

Nový závod na výrobu interiérových plastových dílů pro automobilový průmysl zahájil sériovou výrobu 

dveřních výplní pro projekt Škoda A5 (nová Octavia) v lednu r. 2004. V té době firma zaměstnávala zhruba 

50 zaměstnanců. Do konce r. 2004 se zvýšil počet zaměstnanců až na celkových 170 (pozn. v květnu 2005 

však firma zaměstnává více než dvojnásobný počet lidí ve srovnání s prosincem 2004).

Zároveň byla v lednu 2004 zahájena dostavba další výrobní haly o ploše 8000 m2 a když byla v srpnu 

dostavěna a uvedena do provozu, celková plocha závodu dosáhla více než 18.000 m2 (z toho 15.000m2 

výrobní plochy).

V listopadu 2004 začala firma vyrábět a dodávat dveřní výplně pro projekt VW B6 - nový Passat. 

V sobotu 11. září 2004 se tu uskutečnil Den otevřených dveří, který se setkal s výraznou odezvou obyvatel 

Turnova a blízkého okolí. Zaznamenáno bylo přes 1300 návštěvníků, kteří odcházeli z naší firmy velmi 

spokojeni jak s prohlídkou závodu a jeho moderního vybavení, tak i s občerstvením a akcemi pro děti i 

dospělé.

V průběhu r. 2004 probíhal ve firmě hromadný nábor pracovních sil, především do výroby, ale také do 

dalších oddělení (např. do údržby, skladu atd.). Při výběru byli preferováni lokální lidé z Turnova a blízkého 

okolí, pokud splňovali firmou předepsaná kritéria.

Pro kroniku města zpracoval: Mgr. František Hejlík, HR Manager, Grupo Antolin Turnov s.r.o.

Firma František Zikuda – STAVITEL…
… byla založena v roce 1992 po privatizaci stavební složky VAK Turnov jako stavební firma se zaměřením 

na provádění inženýrských sítí, převážně však na výstavbu vodovodů a kanalizací s počátečním stavem 11 

pracovníků. 

Solidním přístupem k prováděným pracem si postupně získávala stabilní místo mezi firmami 

specializovanými na provádění vodohospodářských a inženýrských staveb. Postupně tak dochází k rozvoji 

firmy, zvyšování počtu zaměstnanců a ke zkvalitňování technického a strojního vybavení (rypadla, 

nakladače, nákladní vozidla…). Pro zabezpečení odpovídajícího zázemí byly postupně pořízeny nemovitosti 

v Bezručově ul. čp 588 a v Nádražní ulici čp. 599, kde je v současné době ekonomický úsek a sklady a 

objekt čp. 2103 v Nudvojovické ulici, kde je kompletní výrobní zázemí celé firmy včetně skladů, dílen, garáží 

a sociálního zabezpečení. V současné době firma zaměstnává zhruba 50 zaměstnanců s ročním obratem 

70 - 80 mil. Kč.

K významným zakázkám prováděných firmou patří vodovodní a kanalizační rozvody v Turnově, Jilemnici, 

Lomnici n. Popelkou, Mladé Boleslavi, Bakově n. Jizerou, Karlovicích, Mírové p. Kozákovem, Holíně, 

Kněžmostu, Slané, Žďáru, Kacanovech, Ohrazenicích, Hrubé Skále, Benátkách n. Jizerou, Vrchlabí, 

Čachovicích, Všejanech, Bosni, Březině ad.

V současné době firma realizuje dosud největší stavbu, a to odkanalizování obce Přepeře.
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Firma Zikuda se stará rovněž o mimopracovní vyžití svých zaměstnanců pořádáním různých kulturních a 

společenských akci. V oblasti kultury a sportu přispívá na činnost různých zájmových a kulturních spolků  a 

sportovních oddílů. Firma je generálním sponzorem šachového oddílu, který v současné době hraje 

extraligu ČR.

Další 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

Drings, s.r.o. Turnov, 28. října 554, t. 481 324 850, www.drings.cz, info@drings.cz

Duvemaro, s.r.o., Vesecko 485, t. 481 321 892, www.duvemaro.cz, duvemaro@proaktiv.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

Resim, s.r.o., Nudvojovická 1681, t. 481 319 450, www.resim.cz, resim@resim.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

Slévárna Turnov - Ing. Kyncl, Přepeřská 210, t. 481 319 333, www.slevarna-turnov.cz, 

slevarnaturnov@iol.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

TRIMA, s.r.o., Nudvojovická 1681, t. 481 322 532, www.trima.cz, info@trima.cz

Univer, s.r.o., Přepeřská 1809, t. 481 323 381, www.univer.cz, univer@univer.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 obeslány, odezva 

však byla minimální – v podstatě se spontánně sami ozvali pouze z firmy Grupo Antolin. Na další 

opakované žádosti už nereagoval nikdo a opravdu není v silách kronikáře trávit hodiny na telefonu 

s úpěnlivými žádostmi o alespoň základní informace o firmě. Proto se v případě firem pro příští roky budu 

spíše snažit získávat adresy internetových stránek, kde si čtenář kroniky bude moci informace hledat sám 

v míře, kterou on sám uzná za vhodnou… V případě řádné aktualizace těchto stránek půjde v budoucnu 

některé informace použít i pro kroniku města – vesměs jde zatím totiž o tzv. „mrtvé“ stránky.)
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XI.
O ČEM SE TAKÉ MLUVILO 

V ROCE 2004
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Nejdiskutovanější témata roku 2004 v kostce

* Leden 2004 přinesl první velkou vlnu zdražování. Důvodem byly změny daně z přidané hodnoty u 

některých výrobků a služeb z 5 na 22%, a po 1. květnu z 5 a 19 %, resp. z 22% na 19%…

* V únoru zahájila svoji vzdělávací činnost nová turnovská škola - Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 

(obecně prospěšná společnost), sídlí v budově Gymnázia v ulici Jana Palacha. 

* Na rok 2004 byl stanoven poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 460 Kč za osobu. Úlevy od části poplatku ve výši 250 

Kč měli občané, kteří v roce 2004 dovršili 80 a více let a děti, které v roce 2004 dovršily nejvýše dvou let.

* Nejdříve jsme si ťukali na čelo, protože tisíc korun za metr čtvereční pozemku na Hruštici se zdálo 
opravdu hodně. Celkem bylo městem nabízeno 15 pozemků a první dvě dražby (prosinec 2003 a leden 

2004) byly úspěšné jen částečně, protože se původně myslelo, že zájem převýší nabídku. Nakonec ale 

v průběhu roku přicházeli další a další zájemci, a tak na konci roku 2004 chybělo prodat už pouze jediný 

pozemek (!!!), což je bezesporu úspěch. Na podzim zde byla dokončena příjezdová komunikace (v 

prodloužení ulice Jeronýmovy) a někteří už začali stavět. Rok 2004 je tedy prvním rokem rozsáhlé přeměny 

vrchu nad městem, kde do několika let vznikne další městská čtvrť, pohledově určitě zajímavější než sídliště 

na Výšince.

* Městské pokladně hrozila po celý rok 2004 hrozba navrácení dotace na stavbu domova důchodců, 
a to včetně penále, což byla celkově částka o hodně přesahující 100 milionů korun. Důvodem pro platební 

výměry a penále bylo nedokončení závazného termínu realizace akce, což nejen orgány města rozporovaly 

(za městem stáli též ministerští úředníci). Přesto Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (nadřízené FÚ 

v Semilech) požadovalo ve svém rozhodnutí peníze zpět. Po zralé úvaze bylo rozhodnuto, že než se léta 

soudit, raději se bude žádat na příslušném ministerstvu o milost, protože takto postižený není jen Turnov, 

podobných měst jsou desítky. I když neoficiálně do Turnova dorazila zpráva, že od požadavku navrácení 

dotace bylo upuštěno už na podzim, oficiálně se tak do konce roku nestalo a problém je přesunut do roku 

2005!

* Tým architektů pražského Ateliéru 6, (Radek Šíma, Michal Nekola, Libor Čížek, Ondřej Moravec), který 

navrhoval smuteční síň v Turnově, získal ve středu 19. května 2004 prestižní cenu Obce architektů Grand 

Prix 2004 v kategorii novostavba. 

* 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Občanský průkaz se stal 
nejdůležitějším dokumentem při cestách českých občanů na území Evropské unie, protože od data 

vstupu našinci plně nahradí dosud platný pas. Důležitá je možnost zaměstnání Čechů v původních 
zemích EU - ve Velké Británii a Irsku bez větších potíží ihned, ve Finsku a Nizozemsku jen na takových 

místech, o která místní nemají zájem, v Belgii a Dánsku, Francii, Lucembursku, Portugalsku, Španělsku, 

Švédsku a Řecku to půjde až po dvou letech, možná až na sedm dalších let je omezeno zaměstnávání 

Čechů v sousedním Německu a Rakousku. 

* Stromem roku 2004 byla v Turnově vyhlášena lípa u školy v Mašově.

* Na jaře zastupitelé rozhodli, že nejdříve se začne v Maškově zahradě projektovat krytý bazén 

s venkovním koupalištěm. 
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* Stavbou roku 2004 v Turnově byla nazvána rekonstrukce Sobotecké ulice. Byla zahájena ve středu 

28. dubna. Od té doby byl provoz z této hlavní turnovské tepny vyloučen a řidiči museli volit některou 

z objížděk. V ulici se pracovalo celé léto, před Baťovnou vznikl nový kruhový (mini) objezd. Práce tu skončily 

o dva měsíce (!?) dřív, než se původně předpokládalo a celá ulice byla zprovozněna v pátek 3. září. 

Zprovozněním ulice ale jedno téma zůstalo, a to výstavba supermarketu namísto již zbourané masny. Zatím 

nejvážnějšími kandidáty jsou obchodní řetězce Penny, resp. Hypernova. A tak, byla-li rekonstrukce 
Sobotecké ulice stavbou roku 2004, možná stavba hypersupermarketu bude horkým komunálním 
tématem roku 2005!
* Historicky první volby našich zástupců do Evropského parlamentu proběhly v pátek 11. a v sobotu 
12. června 2004. Poprvé jsme, jako nový člen společenství, měli možnost spoluvytvářet budoucí obraz 

sjednoceného kontinentu. Českou republiku zastupuje celkem 24 poslanců. Možnost spoluvytvářet obraz 

sjednocené Evropy je jedna věc, druhá, daleko fatálnější, je ale ignorace těchto voleb více než 70 % 

českého voličstva, když volební účast byla pouhých 28,32 %! V samotném Turnově byla účast na hranici 

32,03%, podle tradice zde také tentokrát zvítězila vcelku jednoznačně ODS. Z místních kandidátů měla 

největší šanci do Evropského parlamentu vstoupit turnovská zastupitelka PhDr. Alena Svobodová (KSČM), 

zůstala ale těsně před branami. A tak asi největší rozruch vzbudila kandidatura „proslulého“ rovenského 

faráře Františka Kocmana na druhém místě kandidátky Republikánů Miroslava Sládka, nad kterou mnoho 

lidí jen nechápavě kroutilo hlavou. 

* V letních měsících vždy v pondělí odpoledne zorganizoval zastupitel a neúnavný bojovník Josef 
Kunetka několik tzv. Hyde parků v letním kině, tedy jakýchsi improvizovaných řečnických fór, kde měli 

možnost vystoupit občané se svými problémy…

* Smutno bylo v září v Mašově. Z důvodu nesplnění minimálního počtu dětí ve třídách muselo Město 

Turnov, jako zřizovatel Základní školy v Mašově, požádat ministerstvo školství o výjimku. Ta ale v případě 

Mašova udělena nebyla! Důvod? Nejde o jedinou základní školu v obci! Škola ale funguje dál jako trojtřídka.

* Potřetí v novodobé historii bylo slavnostně u příležitosti státního svátku 28. října uděleno čestné 
občanství a Cena města. To převzali pánové Jaromír Horáček, resp. Ladislav Koucký. Čestné občanství 

bylo též navráceno in memoriam diviznímu generálu Aloisi Liškovi (bojoval na západní frontě a komunisté 

mu občanství sebrali). A právě toto poslední udílení vyznamenání bylo provázeno několika paradoxy. 

Jedním z nich byl fakt, že pro znovuudělené čestné občanství si za rodinu pana generála přišel 

předlistopadový aktivní spolupracovník komunistického režimu, druhá „epizoda“ se týkala valdštejnského 

kastelána Kouckého, který prý měl incident s návštěvníkem a zastupitelé opakovaně veřejně jednali o tom, 

jestli Cenu obce udělit nebo ne. Někteří kritizovali též inflaci udílení čestného občanství, s čímž by se 

napříště mělo šetřit…

* Volby do libereckého krajského zastupitelstva se uskutečnily 5. a 6. listopadu 2004. Do volebních 

místností v ČR dorazilo 29,62 % občanů, v Turnově byla volební účast 36,48 % oprávněných voličů, což je 

poměrně slušný republikový nadprůměr (volby tu jako tradičně vyhrála ODS). V novém krajském 

zastupitelstvu má Turnov celkem čtyři zástupce.

* 15. výročí listopadu 1989 překvapivě v našem městě nikoho nemotivovalo k nějakým oslavám. 
Pouze v podvečer onoho data kdosi neznámý na náměstí, v místech, kde před lety vystupovali řečníci, 
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zapálil tři čtyři svíčky. Kromě toho v pozdním odpoledni proběhla vernisáž výstavy o historii legionářů a večer 

v divadle byla beseda s investigativním reportérem televize Nova Josefem Klímou.

* Situace v ulicích města občas připomíná džungli. Řidiči parkují, kde se dá. Bylo proto rozhodnuto začít 

s nucenými odtahy. Historicky prvním odtaženým vozidlem v Turnově byl cihlově červený Ford Fiesta 

s jabloneckou SPZ. Stál zaparkovaný na přechodu pro chodce na Trávnici vedle obchodu s kancelářskými 

potřebami. Naložení vozidla na odtahový vůz trvalo asi osm minut. Stalo se v úterý 16. listopadu v poledne.

* Na sklonku roku začala jedna z největších investičních akcí na Turnovsku všech dob – 
odkanalizování Přepeř, Mašova, Pelešan, Malého Rohozce a Daliměřic. V následujících letech si musíme 

zvyknout na čilý stavební ruch…

* Nové byty do Vánoc nebyly. Stavba 30 bytů v ulici 1. máje u nádraží probíhala průběžně po celý rok 
2004. Ještě vloni v zimě byly provedeny výkopové práce a v polovině dubna již byla hotova základová deska 

a začalo růst zdivo. Byty se stavěly se státní dotací ve výši 12 milionů korun. Město přispělo 300 tisíci a také 

ručí za hypoteční úvěr družstva, které vzniklo z budoucích nájemníků (resp. bude ručit dokončeným 

objektem). Stavba měla být hotova koncem listopadu a poté se do bytů měli stěhovat nájemníci. Podle 

platné smlouvy za každý den zprodlení měla stavební firma zaplatit pokutu ve výši 50 tisíc Kč. A protože 

stavba v termínu předána nebyla, rozhodli radní na svém prosincovém zasedání, že stavební firma bude 

muset zaplatit pokutu ve výši jednoho milionu korun. Uvnitř mělo být vše hotovo do konce roku, problémy 

jsou ale venku: je třeba opravit narychlo budovanou komunikaci a parkoviště, a také fasádu, která byla 

dodělána za mrazu, dále pak chodník v aleji do vlastní ulice 1. máje, osadit zeleň ad. Noví obyvatelé tak 

v novém domě první Vánoce prožijí až za rok, protože stěhovat by se měli až někdy na přelomu ledna a 

února 2005.
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Trasování rychlostní komunikace R35 z Ohrazenic 
přes Turnov do Úlibic na Jičínsku

► STÁLE ABSOLUTNĚ VEŘEJNĚ NEJDISKUTOVANĚJŠÍ TÉMA I ROKU 2004 NA TURNOVSKU!

Stalo se toho už relativně hodně, proto by možná neškodila malá rekapitulace událostí:

* 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 R 35 na trase Drážďany – 
Liberec – Turnov – Jičín - Vídeň. Když se o záměru výstavby dálnice přímo pod Troskami dozvěděla 

veřejnost, vzedmula se vlna občanských postojů, mezi kterými převažuje odpor proti stavbě dálnice 

v navrhované trase napříč Českým rájem a požadavek na přeložení silnice na tzv. jižní variantu směrem na 

Mnichovo Hradiště, Kněžmost a Sobotku.

* Argumenty pro i proti:
Hlasy „pro“ tvrdí, že jižní obchvat Turnova, v rámci něhož bude také dálnice, je potřeba, neboť Turnov z něj 

bude mít prospěch ve formě pracovních příležitostí a využití drobných podnikatelů při stavbě silnice, navíc 

Český ráj bude lépe přístupný turistům a neskončí tak jako Mnichovo Hradiště, přes které přímo dálnice 

nevede a nikdo se v něm proto nezastaví. Dále zastánci průtahu a dálnice Českým rájem tvrdí, že se 

výrazně ulehčí například sídlišti Jana Patočky, přes které vede komunikace nyní, dále se bude moci postavit 

odbočka na Semily až za městem a auta nebudou jezdit přes turnovské náměstí. Asi tím nejpodstatnějším 

argumentem pro stavbu je skutečnost, že v případě, že dálnice nakonec povede jižní variantou, bude 

stávající komunikace již pouze silnicí II. třídy a jako taková se těžko dočká radikální opravy! O vyřešení 

kolizního místa přímo v Turnově - přeložení trasy na Semily mimo centrum - ani nemluvě! Navíc Turnováci 

budou do Jičína vždy jezdit po „staré“ silnici, protože po dálnici to bude výrazně delší.

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 kilometrovou 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. 

* Začátkem února 2003 bylo oficiálně založeno občanské sdružení „S drakem rval se Michael“, které 
ihned zahájilo rozsáhlou petiční akci proti stavbě dálnice. Do konce roku 2004 petici proti dálnici 

podepsalo víc než 10 tisíc lidí!

* Na jaře 2003 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. 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. Jednání trvalo asi šest hodin, 

přítomných asi 200 lidí v sále bylo většinou proti záměru dálnice Českým rájem.

* Na téma připomínek ke Konceptu Územního plánu Libereckého kraje, čili základního dokumentu, 
který návrh rychlostní komunikace navrhuje, také živě diskutovali turnovští zastupitelé na svém 
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červnovém zasedání roku 2003. Rozhodující většinou zastupitelé 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.).

* V úterý 22. července 2003 se sešla na mimořádném zasedání rada Libereckého kraje. Ta mj., 

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. 

* 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. 

* 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.
* Přelom roku 2003 a 2004 byl ve znamení poslaneckého návrhu zákona o výstavbě dálnic a 
rychlostních silnic. Když by návrh parlament schválil v navržené podobě, jednání kolem výstavby těchto 

komunikací by bylo výrazně urychleno například tím, že se zkracují termíny odvolání a také vlastní tzv. 

vyvlastňovací proces. Proti tomuto návrhu protestovaly občanské iniciativy v celé ČR, včetně těch 

českorajských. Poslanecká sněmovna pod tlakem od projednávání ustoupila, téma se ale v roce 2004 ještě 

do parlamentu jistě vrátí.

* Zajímavou myšlenku na toto téma zveřejnil na jaře 2004 ředitel jičínského muzea Jaromír Gottlieb. 
Zamýšlí se nad možností realizace dálnice v navrhované trase, tedy v dohledu od Trosek, chce ale ze 

stavby udělat krajinotvornou magistrálu, na jejíž přípravě a realizaci by se podíleli jak stavaři, tak ekologové. 

Současný souboj původní a tzv. jižní varianty je vlastně jen sporem o to, komu připadnou negativa, resp. kdo 

si je „vyžere“ v tomto a příštím století… (Nakonec je právě tato myšlenka oficiálním stanoviskem města 

Jičín.)

* V době, kdy na Turnovsku vrcholí aktivita odporu proti dálnici a hromadí se žádosti podporující tzv. 
jižní variantu, ozvaly se první nesmělé hlasy z Dolního Bousova a ze Sobotky. Část tamních obyvatel 

je rozhodnuta proti dálnici bojovat… Starosta Sobotky Ing. Petr Hejn řekl, že zastupitelstvo města pod 

Humprechtem se k věci dosud oficiálně nevyjadřovalo, protože v podstatě ani není k čemu. Nicméně, 

neformální diskuse vyzněla proti záměru dálnice v tzv. jižní variantě. „Já sám jsem také proti tomuto návrhu, 

protože navržená trasa jde zhruba 500 metrů od stávající komunikace a pro Sobotku by nebyla podle mého 

názoru žádným přínosem,“ řekl starosta Sobotky (otištěno v Hlasech a ohlasech Turnovska).

* Důležitá informace byla zaznamenána na počátku prázdnin 2004: Liberecký kraj má již k dispozici 
rovnocennou srovnávací studii tzv. jižní varianty dálnice (přišla na necelých 200 tisíc korun). Jak radní 

kraje Miroslav Mach řekl MFDnes, obě varianty nyní ze všech stran posoudí a vyhodnotí odborníci. Termín, 
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kdy bude oznámeno, která varianta je vhodnější, by měl být znám již letos na podzim 2004. Všichni tušili, že 

kraji vyjde lépe varianta severní, ale oficiálně se to dozvěděli až na začátku roku 2005!

* Akcí roku 2004 byl jistě v tomto smyslu „Pochod proti dálnici“, který se uskutečnil v sobotu 31. 
července. Trasu z Újezdu pod Troskami přes Rovensko do Sedmihorek prošlo na 200 lidí. Zhruba stejný 

počet lidí se účastnil „Bubnovačky proti dálnici“, která se konala na státní svátek 28. října. Opět se šlo 

po trase možné dálnice z Pyrámu v Ohrazenicích na sídliště Přepeřská a odtud do Nudvojovic a zadem přes 

železniční most do Mašova, Pelešan a závěr byl opět v kempu v Sedmihorkách.

* Poslední zprávou tohoto přehledu je fakt, že Martina Pokorná z občanského sdružení „S drakem 
rval se Michael“, která je asi nejznámější protidálniční aktivistkou, s přehledem v podzimních 
krajských volbách 2004 „převálcovala“ všechny zdejší komunální politiky. A bude to právě 

zastupitelstvo Libereckého kraje, které bude v roce 2005 schvalovat územní plán celého regionu, kterého je 

kontroverzní stavba dálnice součástí…

Zápis skalních měst Českého ráje na seznam UNESCO

► Na podzim 2003 (od 21. do 23. října) pobývala v Českém ráji tzv. „návštěva roku“ - komisař organizace 

UNESCO, Australan Stuart Chap. 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 měla být v roce 

2004 posuzována z pohledu možného zapsání do seznamu světového kulturního dědictví, zaslouží 

poděkování všem, kteří se na tom podíleli a podílejí. Výbor UNESCA měl o věci, na základě doporučení 

pana komisaře, rozhodovat na svém zasedání v červnu 2004 v Číně. Nakonec se Českou republikou, resp. 

skalními městy Českého ráje, vůbec nezabýval!!! Na poslední chvíli totiž naše ministerstvo životního 

prostředí žádost o zapsání stáhlo! Několikaletá práce zejména lidí ze Sdružení Český ráj a dalších 

organizací a jednotlivců je v nenávratnu, navíc se nikdo s nimi dopředu ani neporadil. Netřeba ale 

ministerským úředníkům zase tak spílat. Jejich rozhodnutí bylo ovlivněno zjištěním, že Stuart Chap nedal 

výboru této organizace doporučující stanovisko. Proto bylo rozhodnutí o stažení hlavně diplomatickým 

aktem, protože podat žádost jde pouze jednou a opakování není možné. V případě odmítnutí by pak už 

žádná opravná šance nebyla. Otázkou je, máme-li na to, ještě jednou žádost zopakovat. Začalo se proto 

v této souvislosti mluvit o kandidatuře skalních měst České republiky, kde by třeba vedle Českého ráje byly 

také Labské pískovce, je ale na zvážení, jestli má tohle všechno ještě smysl a nejde spíš o křeč…

I bez UNESCA je u nás ale krásně a pořád je co zlepšovat. A upřímně: V kladném případě by byl náš region 

navštěvován ještě více turisty než je tomu dosud, otázkou je, jestli je Český ráj na další příliv turistů vůbec 

připraven.

234



Vyhrocená situace v nemocnici se uklidnila

► Na počátku roku 2004 to vypadalo jako možná největší problém tohoto roku v Turnově. Je ohrožena 

existence nemocnice? Bude město, protože nemocnice je ho největší příspěvkovou organizací, muset 

masivně na její provoz přispívat, abychom ji udrželi a nemuseli jezdit do Liberce? Situaci několikrát bouřlivě 

projednávali zastupitelé, vedení nemocnice razilo především tezi, abychom v nejisté době, kdy v podstatě 

neexistuje řádná zdravotnická koncepce ve státě, nedělali radikální rozhodnutí. A navíc - při porovnání 

různých ukazatelů (obložnost lůžek, počet hospitalizovaných ad.) mezi nemocnicemi v Libereckém kraji 

v mnoha směrech vykazuje nemocnice turnovská nejlepší výsledky! „Krize současného zdravotnictví ale 

nemocnici neumožňuje fungovat bez pomoci zřizovatele – Města Turnov. Možné rozhodnutí o redukci nebo 

útlumu tohoto zdravotnického zařízení však nyní vedení nemocnice nepovažuje za rozumné vzhledem k 

turbulentní situaci, která ve zdravotnictví panuje. Stávající systém financování totiž způsobuje finanční 

problémy převážné části nemocnic a v důsledku nastalé krize snad konečně dojde k systémovým změnám,“ 

slyšeli jsme zkraje roku od ředitele nemocnice. Nakonec bylo zastupiteli rozhodnuto dotovat v roce 2004 

provoz nemocnice z městského rozpočtu částkou ve výši 8 milionů korun. V průběhu roku jsme potom 

zaznamenali několik zajímavých informací, zejména tu, že finanční situace v nemocnici se částečně 

stabilizovala, druhá informace ale vyvolává množství dalších otazníků. V průběhu roku totiž došlo ke spojení 

nemocnice v Semilech a Jilemnici a vytvoření velké tzv. Pojizerské nemocnice. Máme to vnímat jako 

konfrontaci až někdo bude stanovovat novou síť nemocnic a téhle velké dá přednost před naší malou, nebo 

je to pozitivní krok pro všechny? A to je jen část otázek, na které nám v současnosti nikdo jednoznačnou 

odpověď nedá. 

Ještě v roce 2004 bylo rozhodnuto o dalším posílení vybavení nemocnice – o nákupu CT – Computed 

Tomography – počítačové tomografie, která představuje vysoce sofistikovanou metodu rentgenologického 

vyšetření.

Kauza Střelnice

Stavba nového kulturního domu hýbe již delší dobu veřejným míněním občanů Turnova. Jak známo, 
po úmrtí mecenáše Bohuslava Jana Horáčka byla stavba zastavena a pozemek nakonec zavezen 
hlínou a zatravněn. Od té doby se jedná o tom, kde na stavbu vzít peníze. Celý záměr byl v roce 2004 
v jakémsi mezičase, možná je to proto vhodná doba na podrobnou a objektivní rekapitulaci…

► Střelnici postavil Spolek střelců (po nich měla jméno) před více než 100 lety a protože už tenkrát chyběly 

peníze, stavělo se z již použitého materiálu a v podstatě nebyla stavba nikdy dokončena. V suterénu jste 

místo podlah narazili jen na udusanou hlínu, nebyly dokončeny sítě, všechny stropy byly v rozporu s 

platnými normami (před lety se musely dělat železné výztuhy, aby vůbec šlo objekt provozovat, byl zakázán 

vstup na balkon ad.), chyběly jakékoli izolace, zdivo bylo promočené, v zimě se v podstatě topilo „Pánu 

Bohu do oken“. Smutné je, že celá desetiletí se nenašla ve vedení města síla ani na to, aby Střelnice byla 
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řádně vymalována, natož dokončena. Paradoxně tak začala chátrat ve chvíli, když ještě nebyla ani 

dostavěna. A ti, kteří o ni v posledních desetiletích pečovali, vám potvrdí, že myšlenky na to, aby se stará 

budova „jen“ opravila, jsou nereálné, protože až by se opravdu začalo pracovat, každý rozumný stavebník 

by nejdřív boural… Proto lze v této souvislosti pochopit jen sentiment a nostalgii, protože možná není 

občana, Turnováka, který by sem nechodil do tanečních, na plesy, zábavy, koncerty ad.

Myšlenky na stavbu nového kulturního domu jsou relativně mladé. Pocházejí až z doby, kdy byla realizována 

přestavba horních kasáren na obchodní akademii a hotelovou školu, tedy, bratru, nějakých pět šest let. 

Tehdy přišel mecenáš Horáček s otázkou, co ještě Turnov nutně potřebuje. Mezi jinými i nový kulturní dům, 

zněla odpověď…

► V lednu 2002 byl po roce jednání a dvou letech příprav ohlášen vítěz výběrového řízení na stavbu 

nového kulturního domu Střelnice – firma Metrostav a.s. Praha. Se zahájením rekonstrukce a dostavby 

Střelnice se počítalo na přelomu února a března toho roku. Celá stavba měla být ukončena do léta 2003 a 

slavnostní otevření mělo proběhnout první zářijový týden téhož roku. 

Ještě před tím ale muselo být realizováno několik tzv. podmiňujících investic: nové garáže v areálu Střelnice 

a v ulici 28. října, nový vodovodní řad z náměstí celou Markovou ulicí dolů, který byl již dimenzovaný na 

větší „spotřebu“ kulturního domu, ze stejného důvodu tu byla realizována nová trafostanice, udělaly se 

hlavní vodovodní a kanalizační řády a k tomu ještě byly provedeny všechny nutné demolice doprovodných 

staveb. Jinými slovy: Pod dnešním zatravněným paloukem je kompletně připravený stavební pozemek, do 

něhož již bylo investováno zhruba 45 milionů Kč! 

► Práce skutečně v polovině března 2002 začaly. V té době šlo jednoznačně o největší investiční akci 

našeho města v jeho novodobých dějinách! Stavba měla být realizována v úhrnné sumě zhruba 160 milionů 

korun. Celkem 130 milionů měla věnovat Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému Ráji a zbytek uhradit 

město ze svého rozpočtu. V novém kulturním domě měla být restaurace, velký a malý sál, zázemí pro 

turnovské spolky, kanceláře KC Turnov ad. Do konce dubna, resp. začátku května 2002 byla stará, stoletá 

Střelnice prakticky srovnána se zemí! 

(Všechny probíhající práce byly dány usnesením rady města a zastupitelstva, nikdo nikdy nic nedělal  

samovolně, vždy všechny kroky byly schváleny v těchto orgánech. Pravdou je, že vždy existovala odborná 

komise, která má však k radě města pouze hlas doporučující, resp. poradní. A stávalo se často, že rada 

města rozhodla jinak, než doporučila odborná komise… Původní studie je z dílny pražského Ateliéru 6, což 

tehdy potvrdila i rada města, na pořízení projektové dokumentace komise ale vybrala jinou firmu než potom 

schválila rada. Ta vybrala turnovský Design 4, protože jeho nabídka byla nejlevnější. Také za dodavatele 

vlastních stavebních prací komise doporučila někoho jiného, než posléze rozhodla rada – stavět začala 

firma Metrostav Praha a.s., protože jejich nabídka byla opět nejlevnější.)

► Součástí původní projektové dokumentace bylo, že se zboří celá zadní část Střelnice a objekt vpředu se 

přestaví tak, že zůstane stát čelní zeď a vše ostatní se také zboří. Při provádění demolic se přišlo na to, že 

celá stará budova při vstupu z Markovy ulice byla v katastrofálním stavu, zeď byla celá promočená a bylo 
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tedy levnější ji zbourat a postavit „repliku“ celého nového objektu, s čímž souhlasili též památkáři (pozor! - 

objekt ale nebyl nikdy památkově chráněn).

Skutečné problémy nastaly, až když se začaly dělat piloty opěrné zdi. Dodavatel zjistil, že je to podle 

projektu technicky neproveditelné. Až dodatečně se zjistilo, že se před stavbou neprovedl geologický 

průzkum, že způsob zakládání byl víceméně odhadován a rychle se tedy začaly společně hledat cesty, co 

dělat v nové situaci. První variantou bylo zabezpečit svah pomocí tzv. hřebíkovací stěny, potom bylo 

rozhodnuto, že malý sál, který měl být původně souběžný s velkým sálem, nebude podsklepen a tím nebude 

narušen svah nad ním. Oboje bohužel nešlo v nestabilním podloží nakonec realizovat, a proto bylo 

konstatováno, že původní projektová dokumentace je v podstatě nepoužitelná! To bylo někdy na konci léta a 

začátkem podzimu 2002, kdy se rozhodlo, že se bude hledat nový projektant, který udělá nový projekt! 

Jenže ten chtěl doložit provedený geologický průzkum a odpovědní mu museli přiznat, že neexistuje! 

Nakonec se tedy dodatečně nejen předběžný, ale později i podrobný geologický průzkum provedl. Zejména 

ten druhý v pořadí konstatoval, že v případě, že bude odtěžena pata celého svahu, hrozí tento sesuvem! A 

muselo se na téma založení stavby přemýšlet znovu a zcela nově…

► A právě v době, kdy se rýsovala nová řešení, zemřel náhle v říjnu 2002 mecenáš B. J. Horáček a práce 

se zastavily úplně! Optimisté věřili, že se na jaře 2003 opět začne pracovat. Mýlili se. Stavba byla 

investorem zastavena. Odešli dělníci Metrostavu, odjel jeřáb a nakonec zůstalo staveniště úplně prázdné… 

Objevily se nejasnosti kolem financování nadace, která se rázem ocitla téměř bez prostředků, i rozpočet 

města na rok 2003 museli zastupitelé přijmout ve dvou variantách, které počítaly, resp. nepočítaly s tím, že 

peníze Horáčkova nadace nakonec poskytne. Vše bohužel skončilo tou smutnější variantou, během jara 

2003 místo zahájení prací bylo naopak staveniště definitivně zakonzervováno a stavební jáma postupně 

zavezena hlínou a nakonec celá plocha „elegantně“ zatravněna. V květnu 2003 byl ještě zbourán dům U 

Raka, na jehož místě vyrostlo nové parkoviště se 72 stáními za více než pět milionů z městského rozpočtu, 

také dvě nové příjezdové cesty ke garážím a řádný příjezd ke smuteční síni (ta byla dokončena za peníze 

města a předána do užívání 16. října 2003). 

► Radnice začala hledat partnera, který by pomohl zprostředkovat dotaci na stavbu ze Strukturálních fondů 

Evropské unie. Získat peníze není nemožné, jen musel být projekt upraven na malé kongresové centrum. 

Firma DHV Praha zpracovala za zhruba 300 tisíc Kč studii proveditelnosti „Kongresového centra Střelnice“. 

V létě 2004 byly všechny podklady odevzdány Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, odboru rozvojových 

programů cestovního ruchu. Nově byly náklady projektu odhadnuty na 168,5 mil. Kč, ze strukturálních fondů 

město požadovalo dotaci ve výši 75%, tj. 126,4 mil. Kč, dále potom ze státního rozpočtu příspěvek ve výši 

15%, tj. 25,3 mil. Kč, vlastní náklady města by činily 10%, což je 16,8 mil. Kč. Žádosti projednávala 

v průběhu podzimu 2004 tzv. Národní výběrová komise, která však, také díky neobjektivně nastaveným 

kritériím, upřednostnila žádosti lázeňských měst. Navíc skončila Střelnice z 27 posuzovaných žádostí až na 

20. místě (!?), když uspokojeno bylo jen prvních pět žádostí.

► Přestože bylo rozhodnuto ucházet se opět o „evropské“ peníze, mnoho lidí už nevěří, že by se to mohlo 

opravdu podařit (nicméně má asi cenu zkoušet to…). Stále více se ozývaly hlasy, že jestliže chceme 
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Střelnici postavit, budeme to muset udělat za své, tedy kombinací úvěru a úspor v městském rozpočtu. 

Rozhodnutí o tom, by mělo padnout v roce 2005.

Vznikne okres Turnov? Šance pořád je!

► Na přelomu let 2003 a 2004 byla veřejnost poprvé informována o návrhu nového rozdělení našeho státu. 

Naše město se ocitlo ve velmi nevýhodné situaci, když v zemi je celkem 6 200 obcí a z nich jenom asi 145 

nerespektovalo přistoupení 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!). 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 

dovolenou na celý den a vyrazit směr Semily?! To už nebude žádná legrace, a logickým vyústěním bude 

snaha o návrat pod Liberec, resp. Jablonec. Toto deklarovali hlavně na Frýdštejně, ale také v Jenišovicích či 

na Malé Skále. Ostatní vyčkávají, resp. po celý rok 2004 vyčkávali, protože, byť bylo vládou a parlamentem 

deklarováno, že k rozhodnutí možná dojde už v polovině roku, fakticky se tak nestalo. Proč? Lze se jen 

dohadovat, že na vině bude patrně neúnosný stav státních financí, který nedovolí dělat nějaká velká 

rozhodnutí a též letní nestabilní vnitropolitická situace.

Právě tyto republikově abnormální potíže jsou jedním z hlavních argumentů pro vznik nového okresu. 

Budovu pro úředníky máme fakticky připravenu: Telecom na Havlíčkově náměstí. Starosta Hejduk v této věci 

navázal velmi úzké vztahy s městem Uherský Brod, kde již okres před časem málem poslanci schválili 

(nakonec ale byl vyhlášen pouze okres Jeseník). Situace je dnes v parlamentu prý tak daleko, že by 

opravdu tyto nové dva okresy mohly být schváleny. Jak to dopadne se nejspíš dozvíme v roce 2005, 

nicméně Turnov opravdu není bez šancí!

Strategický a regulační plán města

Na dvou důležitých dokumentech pro další rozvoj města se pracovalo v roce 2004. Jedním z nich je 
Strategický plán města a druhým Regulační plán centra města. Faktem je, že veřejnost obojí 
v podstatě ignorovala, a to až do té doby, než se v regulačním plánu centra začala projednávat 
stavba supermarketu na Koňském trhu místo masny…
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► Tvorba strategického plánu nevyplývá ze žádného zákona - na rozdíl například od územního a 

regulačního plánu, které jsou tvořeny postupem daným stavebním zákonem a po svém vyhlášení obecně 

závaznou vyhláškou se stávají závazné pro všechny subjekty v území (jak občany a vlastníky pozemku a 

staveb, tak i pro rozhodování všech úřadů). Strategický plán je oproti tomu jakási, v podstatě nezávazná 

dohoda celé komunity o tom, jakým způsobem by se mělo město rozvíjet v následujících desetiletích, jeho 

existence je prý nutná pro žádosti o dotace z fondů Evropské unie… Práce na tzv. strategickém plánu města 

byly zahájeny na podzim 2003, zpracovatelem byla na základě výběrového řízení Agentura regionálního 

rozvoje Liberec (cena za zpracování byla přes půl milionu korun!), práci odborného týmu doplňovali členové 

zastupitelstva, městští úředníci, ale také místní podnikatelé a občané. Vzniklo několik odborných komisí 

(například pro dopravu, životní prostředí, bydlení, kulturu, školství, cestovní ruch ad.). V jednotlivých 

oblastech života města byla na základě převážně statistických údajů shrnuta nejdůležitější fakta (struktura 

obyvatel, zaměstnanost, doprava ad.), v komisích potom vznikaly návrhy na další směřování města 

v příslušných oblastech. Byly definovány tzv. silné a slabé stránky rozvoje. Původně měli strategický plán 

schválit zastupitelé již na svém srpnovém zasedání, ale na naléhání zastupitele Kunetky, který argumentoval 

především tím, že dokument nebyl řádně veřejně projednán, byl termín posunut a veřejnosti dána možnost 

na připomínkování. Nakonec byl definitivně schválen na říjnovém zasedání zastupitelů 2004 s tím, že se 

k němu budou opakovaně vracet a údaje aktualizovat.

► Regulační plán centra města je opravdu důležitý, protože bude závazně určovat život v centru na 

další roky. Možná proto jeho zpracování na radnici tolik vázne! Město, jako pořizovatel regulačního plánu, 

zadalo jeho vypracování na základě řádného výběrového řízení jeho vítězi, firmě SAUL s.r.o. Liberec 

(sdružení architektů). Vytvoření regulačního plánu má několik předepsaných kroků, když na konci roku 

2004, po více než dvou letech práce, se nacházíme ve fázi dokončování tzv. konceptu, což už je kompletní 

dokumentace v rozsahu předepsaném stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou, která bude v některých 

místech navržena ve variantách. Veřejné projednávání konceptu se uskuteční někdy na počátku roku 2005.

Definitivní schválení Regulačního plánu centra města těžko v tuto chvíli odhadovat, protože původně tak už 

mělo dávno být, podle odhadů závěrečná část projednávání nebude trvat méně než jeden rok. Cesta 

schvalovacího procesu nebude vůbec snadná. Návrh má totiž několik neuralgických bodů, z nichž asi nejvíc 

se bude diskutovat o tzv. vnitřním silničním okruhu městem. Dalším konfliktním místem je protest obyvatel 

Koněvovy ulice, kteří nesouhlasí, aby se jejich dnes klidná ulice stala hlavní, co do napojení vznikající nové 

čtvrtě na Hruštici s centrem - stavět už se začalo v prodloužení ulice Jeronýmovy a to, že v obou ulicích 

bude podstatně větší provoz než dnes, je nevyhnutelné! Připočteme-li k tomu aktivity obyvatel v Krajířově 

ulici, kteří „hlídají“ všechny zamýšlené stavby kvůli ohrožení povodněmi (hlavně stavba supermarketu 

namísto masny a silniční okruh městem) a také záměry soukromých vlastníků pozemků a nemovitostí 

v centru (Koňský trh, parkoviště naproti baťovně, areál starých technických služeb ad.), bude v roce 2005 na 

turnovské komunální scéně docela slušně živo. Své také udělají blížící se komunální volby, které budou na 

podzim 2006…
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Uplynulo 15 let od „Velkého“ listopadu 1989

► Mnoho písemných materiálů k listopadových událostem roku 1989 v Turnově není. V muzeu najdete jen 

pár fotek, přestože městská kronika byla v těch letech zpracovávána (alespoň to tvrdí tehdejší kronikář, jinak 

dlouholetý učitel na turnovském gymnáziu), prý se její některé ročníky záhadně ztratily a mezi lety 1949 – 

1970 a 1977 - 1992 není dokonce vůbec nic! Co v ní asi bylo, z čeho měli její tvůrci takový strach, že „ztratili“ 

svoji několikaletou práci? 

Význam listopadu 1989 pro náš národ teprve zhodnotí historici a hlavně budoucnost. Patnáctileté 

znovubudování demokracie v naší zemi procházelo mnoha peripetiemi a na objektivní zhodnocení si 

budeme muset opravdu ještě nějaký čas počkat, důležité bude, aby, až na to dojde, byly otevřeny všechny 

archivy bývalé a současné moci (kromě těch pražských hlavně ty moskevské…). 

Případnému kronikáři, který za deset dvacet let bude chtít situaci zmapovat a vyhodnotit, proto nyní 

nabízíme záchytné body v orientaci a autentické vzpomínky přímých aktérů. Nic víc… 

(Využit materiál, který k listopadovému výročí přinesl měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska.)

 

► ROK 1989 V ČESKÉ REPUBLICE V KOSTCE
● Leden. Uprostřed měsíce proběhl tzv. Palachův týden, otevřené demonstrace proti komunistickému 

režimu, resp. uctění památky studenta Jana Palacha. Demonstrace složky ministerstva vnitra tvrdě 

potlačovaly.

● Červen. Zveřejněn manifest Několik vět. Do listopadu jej podepsalo na 50 tisíc lidí.

● Srpen. Polský sejm odsoudil vstup vojsk do Československa v roce 1968, demonstrace na Václavském 

náměstí byla rozehnána.

● Říjen. Na počátku měsíce proběhl v polské Vratislavi festival československé nezávislé kultury. Vystoupil 

tu také Karel Kryl.

● Listopad. V neděli 12. 11. byla ve Vatikánu Anežka Přemyslovna prohlášena za svatou.

● Pátek 17. 11. Manifestace k 50. výročí úmrtí Jana Opletala skončila dosud nejbrutálnějším zásahem 

bezpečnostních složek. Poprvé byly proti účastníkům nasazeny „červené barety“. Fotografie z pochodu 

studentů z Albertova na Národní třídu, kde cestu zatarasily kordony policistů, obletěly svět. 

● Sobota 18. 11. Od tohoto dne pokračují každodenní demonstrace za účasti mnoha tisíc lidí v Praze, 

Bratislavě a postupně i v dalších městech až do vyhlášení generální stávky 27. 11. Do stávky vstupují 

studenti vysokých škol a divadelní umělci. Světlo světa spatřují první požadavky na změnu režimu.

● Neděle 19. 11. V činoherním klubu bylo založeno Občanské fórum a vydalo své první prohlášení. 

V divadlech se nehraje, místo představení se konají diskusní fóra.

● Pondělí 20. 11. Deník komunistické strany Rudé právo otisklo úvodník Rozhodně proti provokacím. Ve 

Svobodném slově naopak vyšel první článek se zásadním nesouhlasem s policejním zákrokem. Jakoby tím 

začala fungovat svoboda slova. 

● Úterý 21. 11. Většina vysokých škol - asi 80 000 studentů - již stávkuje. Na Václavském náměstí bylo 

přečteno poselství pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška. Z balkónu Melantrichu promluvili k 

200 000 shromážděným mj. V. Havel, V. Malý a Marta Kubišová zazpívala hymnu. Poprvé se s představiteli 
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OF setkal předseda federální vlády L. Adamec. Umělci se studenty vyjíždějí do terénu, aby seznámili 

neinformované oblasti o průběhu revoluce. 

● Čtvrtek 23. 11. M. Štěpán, šéf pražských komunistů, byl vypískán dělníky v ČKD Praha.

● Pátek 24. 11. M. Jakeš odstoupil z funkce generálního tajemníka ÚV Komunistické strany 

Československa.

● Sobota 25. 11. M. Štěpán odstoupil z funkce prvního tajemníka Městského výboru KSČ. V Praze na Letné 

se shromáždilo 750 000 lidí. Byla to největší manifestace v dějinách našeho hlavního města. 

● Neděle 26. 11. L. Adamec jednal s představiteli OF. Odpoledne vystoupil na Letenské pláni.

● Pondělí 27. 11. Od 12 do 14 hodin proběhla v zemi generální stávka, jíž se zúčastnila téměř polovina 

pracujících a další čtvrtina manifestačně. 

● Středa 29. 11. Byl zrušen ústavní článek o vedoucí úloze KSČ v zemi, začala svobodná soutěž politických 

stran. 

● Neděle 3. 12. Jmenována nová vláda ČSSR. Lidé s ní však nesouhlasí, protože neodráží novou situaci 

v zemi. Probíhají demonstrace.

● Čtvrtek 7. 12. Z KSČ byli vyloučeni M. Jakeš a M. Štěpán. L. Adamec rezignoval na funkci předsedy vlády. 

O nové vládě začíná vyjednávat Marián Čalfa.

● Neděle 10. 12. Prezident Gustáv Husák abdikoval. Byla jmenována federální vláda národního 

porozumění. 

● Pondělí 11. 12. Začala diskuse o kandidátech na úřad prezidenta.

● Neděle 17. 12. Ministři zahraničních věcí Rakouska a ČSSR symbolicky přestřihli hraniční dráty.

● Úterý 19. 12. Před budovou Federálního shromáždění vyjadřují studenti z celé republiky podporu 

kandidatuře Václava Havla na úřad prezidenta. 

● Čtvrtek 21. 12. Mimořádný sjezd KSČ mj. zrušil Lidové milice, rehabilitoval všechny, kdo byli v souvislosti s 

událostmi let 1968 -1969 vyloučeni a vyškrtnuti ze strany. Správa vyšetřování StB zastavila činnost. 

● Čtvrtek 28. 12. Alexander Dubček, čelný představitel Pražského jara, byl zvolen předsedou Federálního 

shromáždění. 

● Pátek 29. 12. Václav Havel byl zvolen prezidentem ČSSR.

► LISTOPAD 1989 V TURNOVĚ V KOSTCE
● Pátek 17. 11. Večer se v Praze koná demonstrace, která zahájí dlouho očekávané společenské přeměny 

v zemi, Turnov však žije obvyklým poklidným pátečním životem. Až na Bukovinu u Dolánek. V sále zdejší 

hospody ten večer vystupuje Vašek Souček a písničkář Jan Nedvěd. Atmosféra byla vynikající, protirežimní 

narážky byly již naprosto otevřené (estébáci v sále nestačili zapisovat…).

● Sobota 18. 11. Od 20 hodin je na Střelnici countrybál. V pozdním večeru sem přicházejí lidé, kteří se vrátili 

z divadelního představení v Liberci. „Nehrálo se, diskutovalo se o tom, jak v pátek večer policajti zbili 

studenty na Národní třídě v Praze,“ říkají. Pro hodně lidí v sále je to první informace o tom, že se něco děje. 

Před půlnocí se dokonce drží minuta ticha za zbité studenty. 

● Neděle 19. 11. Na veřejnost prosakují první informace o dění v Praze, lidé poslouchají hlavně vysílání 

Svobodné Evropy. Mluví se hlavně o tom, jestli byl nebo nebyl na Národní třídě jeden ze studentů zabit. Lidé 
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v Praze na to místo nosí květiny. Až později se ukáže, že to byla dezinformace. Jinak je v Turnově ještě ten 

den klid.

● Pondělí 20. 11. Ve městě se objevily první letáky, hlavní výlepní plocha je ve výloze prodejny nábytku na 

náměstí, dnes výloha OD Helia, v podvečer se konalo první improvizované setkání na náměstí. Je tu jen pár 

lidí, z dálky vše sledují špiclové, zapisují si jména přítomných, fotografují a točí na kamery. 

● Úterý 21. 11. První podvečerní větší manifestace na náměstí na podporu studentů. Nejde o žádnou 

masivní účast, lidé mají většinou obavy, jak vše dopadne a jestli nakonec nezasáhnou složky ministerstva 

vnitra nebo Lidové milice. A byli také v Turnově tací, kteří nasazení Lidových milicí proti demonstrantům 

prosazovali – dodnes se povídá o „památném“ výjezdu turnovských milicionářů proti demonstrantům do 

Prahy, který neslavně skončil hned za Ohrazenicemi, protože se soudruhů sešlo málo.

● Středa 22. 11. Další shromáždění na náměstí, kam již přichází víc a víc lidí. Nyní se setkání na náměstí 

konají v podvečer každého dne. Jako improvizovaná tribuna slouží korba multikáry, řečníci mluví do 

megafonu. Ten den došlo také ke schůzce turnovských aktivistů za účasti studentů, otázka zněla, co a jak 

dělat dál.

● Čtvrtek 23. 11. V podvečer se vrací Ivan Kunetka z Prahy, kde se v divadle Disk v Karlově ulici zúčastnil 

shromáždění, kde byla zdůrazňována nutnost rychlého zakládání skupin Občanského fóra v menších 

městech a obcích. OF bylo založeno v Turnově ještě ten den večer po 23. hodině.

● Pátek 24. 11. Místní OF se registruje v Koordinačním centru v Praze, byly zahájeny podpisové akce, 

shromáždění na náměstí začínají vždy v 16 a 20 hodin, úzce na nich spolupracují studenti vysokých škol 

z Liberce a Ústí nad Labem, ten den také došlo k navázání spolupráce se stávkovými výbory, které začínají 

vznikat v turnovských podnicích. Večer lidé na náměstí jásali – Jakeš odstoupil z funkce generálního 

tajemníka KSČ, lidé začínají věřit, že tentokrát už půjde o opravdové změny.

● Neděle 26. 11. V podvečer byla na náměstí mohutná manifestace. Po jejím skončení se sešel štáb OF 

k poradě, jak co nejlépe zabezpečit generální stávku. Šlo zejména o organizační zajištění stávky, na poradě 

byly sestaveny požadavky, se kterými se v pozdních večerních hodinách zástupci OF odebrali na městský 

národní výbor, kde v té době probíhala schůze Městského výboru KSČ. Do budovy se zástupci OF dostali 

jen díky obezřetnosti tehdejšího pracovníka MěNV Zdeňka Fišera, tehdejší představitelé byli velmi 

překvapeni a zaskočeni. Přesto slíbili požadavky splnit.

● Pondělí 27. 11. Generální stávka. Na náměstí bylo odpoledne zhruba deset tisíc lidí (!), jako čestný host 

přečetl přítomným programové zásady OF pan Kantůrek, jedna z vůdčích osobností Pražského jara, disident 

a budoucí ředitel České televize. Atmosféra na náměstí byla vynikající. Všichni přítomní odsoudili politiku 

KSČ a dosavadní vedení státu. Týž den se v turnovském kině na Trávnici od 16 hodin konalo první diskusní 

shromáždění. Dostavili se též představitelé města, v té době ještě značně jistí sami sebou. Do jisté míry 

nezapomenutelné bylo vystoupení tehdejší tajemnice MěNV soudružky Maierové, byť na druhou stranu byla 

jediná, která z bývalého vedení města měla odvahu do starého kina osobně přijít. Další podobné setkání 

v kině se konalo ve čtvrtek 30. 11. a do konce roku 1989 ještě třikrát. Výtečně je moderoval tehdejší učitel 

hotelové školy Jiří Studený, sál starého kina byl vždy nabitý k prasknutí.

● Pondělí 4. 12. KC OF v Turnově oficiálně doporučilo stávkovým výborům zdejších podniků, aby 

nekompromisně požadovaly splnění studentských požadavků, odchod zdiskreditovaných členů KSČ, 

poslanců lidosprávy ad.
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● Po celý prosinec 1989 byl vyvíjen tlak na odstoupení vedoucích představitelů města, hlavně předsedy 

MěNV a tajemnice MěNV. Nakonec odstoupila celá rada MěNV a bylo třeba urychleně hledat náhradu, 

hlavně však morální osobnost, která by se mohla do čela města postavit a požívala vážnosti a důvěry 

občanů. OF v Turnově bylo iniciátorem provedení doplňovacích voleb poslanců do rady MěNV.

● Čtvrtek 25. ledna 1990. Byla zvolena nová rada MěNV v čele s novým předsedou JUDr. Václavem 

Šolcem.

(Zdroj: Zpráva Koordinačního centra OF Turnov pro jednání sněmu OF v únoru 1990 v Semilech, autor 

Josef Kunetka, a vlastní záznamy a vzpomínky lidí, kteří se listopadových událostí 1989 v Turnově aktivně 

zúčastnili.)

► VEDENÍ MĚSTA TURNOVA DO LISTOPADU 1989
Předseda MěNV: Josef Vlna

Místopředseda MěNV: Ing. Miroslav Sedlák

Tajemník: Jana Maierová

► VEDENÍ MĚSTA TURNOVA PO LISTOPADU 1989
Předseda MěNV: JUDr. Václav Šolc

Místopředseda MěNV: Josef Kunetka

Tajemník MěNV: Ing. Vojtěch Žák

► VZPOMÍNKY PŘÍMÝCH AKTÉRŮ
Popravdě: osloveno bylo mnohem víc lidí (včetně předlistopadových funkcionářů města), ale jen někteří měli 

tu odvahu, a chuť, na otázky odpovídat. Nicméně: Jde o jediný sumarizovaný přehled nálad a postojů lidí, 

kteří byli V Turnově v listopadu 1989 „u toho“.

Otázky:

1. Kdy a jak jste vstoupil(a) do listopadového dění roku 1989 v Turnově a můžete stručně popsat 
svoji tehdejší činnost?

2. Co si myslíte, že se vám tehdy výrazně povedlo a co nepovedlo?
3. Jak hodnotíte vývoj našeho města od roku 1989 do současnosti a co říkáte současnému vedení 

města? 
4. S odstupem 15 let řekněte, co si myslíte o Listopadu 1989, resp. o sametové revoluci. Bylo to 

komunistickou stranou předem naplánované převzetí moci, nebo šlo víceméně o spontánní změnu 
režimu?

5. Jak stručně hodnotíte náš polistopadový vývoj a co si myslíte, že se v republikovém měřítku (ne) 
podařilo? Co říkáte na současné preference politických stran v naší zemi?

JUDr. Milan Brunclík, od listopadu 1989 ředitel AVRO Příšovice s TV studiem, které zaznamenalo 
tehdejší události v regionu. V uplynulých 15 letech působil jako ředitel celoplošných (Kabel Plus) a 
regionálních televizních stanic (RTT Turnov, TV M. Boleslav atd.) a též v původní profesi jako 
právník.
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Ad 1) Do listopadu 1989 jsem vstoupil už v lednu 1976. Tehdy jsem jako nestraník veřejně odmítl  

podrobovat se vedoucí úloze KSČ. Ještě v půli října 1989 mne v noci přišla varovat moje starostlivá 

spolužákyně z gymnázia Eva Kordová, že v knihovně se dověděla o jakémsi ideologickém aktivu na OV 

KSČ v Semilech, na němž se usnesli, že je třeba mne zavřít. Důvodem bylo srpnové číslo Technického 

magazínu s excelentní prognózou Miloše Zemana. Na objednávku šéfredaktora Vladimíra Železného, 

pozdějšího magnáta TV NOVA, jsem v témž čísle TM publikoval náznak konce režimu skrz zpozdilosti  

informačních technologií. Eva je svědkem, že jsem ji uklidnil slovy: „Neboj! V Semilech ještě nevědí, že 

jejich soudruzi v Moskvě a Praze už to odpískali. Praskne to do konce roku!“ S puncem disidenta jsem pak 

vstoupil večer v pondělí 20. listopadu 1989 do Šantánu v elektrárně u Votrubců. Zde mne jmenovali mluvčím 

právě zrozeného Občanského fóra v Turnově. Nejbližšími spolupracovníky byli Daniela Weissová a Ivan 

Kunetka. Opravdu to prasklo. Koncentrační tábor Norbert, kam jsem byl spolu s hrstkou dalších cca 8 500 

nepřátelských osob z 15,5 milionů Čechoslováků určen k likvidaci, se už nedočkal...

Ad 2) Povedená a dokonce zábavná byla „sametově revoluční“ defenestrace soudruhů na turnovské radnici.  

Když jsem žádal paní Maierovou (bývalá tajemnice MěNV – nezaměňovat se současnou místostarostkou – 

pozn. red.) a předsedu MěNV Vlnu, aby se vzdali vedení města, šokoval Josef Vlna prohlášením: „Nemohu, 

musím odevzdat revolver ministru vnitra!“ A devítku, vytaženou ze zásuvky, položil před nás na stůl. Opáčil  

jsem: „Nejste velitelem města! Jste zvolen 99,99% Turnovanů a ti se už nebojí Vás neposlouchat!“. Tím byla 

cesta Václava Šolce do čela polistopadového Turnova volná. Historický okamžik se bohužel nepovedlo 

zaznamenat. Ačkoli jsem měl s sebou videokameru, respektoval jsem přání soudruha Vlny, aby se jednání 

nenatáčelo. Jinak mám kilometry exkluzivních záznamů, které jsem za pomoci MUDr. Milana Bobka natočil  

v Turnově a v Liberci v počátcích revolučních dnů, kdy šlo ještě o krk a zástup pozdějších tisíců bojovníků 

proti komunismu zatím vyčkával v teple domova.

Ad 3) Zastupitelstvo města o 27 lidech představuje už slušný vzorek populace. Logicky v něm tedy musí být 

vedle normálu alespoň jeden blázen, několik hlupáků, sem tam zloduch. Jako pravidelný návštěvník 

zasedání „výkvětu“ města se smutkem konstatuji, že v zastupitelstvu Turnova se za uplynulých 15 let  

hloupost a zlá vůle scházely v míře převyšující už tak dost vysoký český průměr. Za vše třeba kauza udání, 

aby Turnov nedostal státní dotaci na přeměnu okupantských kasáren ve školu. Turnov trpí už tradičně 

vysokou mírou efektu, pro který neexistuje slušnější pojem než „zaprděnost“. Příkladem budiž vzestup a pád 

fenoménu Horáček. Hodně toho mecenáš udělal a ještě více slíbil a nesplnil. Zbourali jsme koupaliště 

v Dolánkách s příslibem miliardového sportovního areálu v Maškovce, jenž existuje jen v počítačovém 

modelu. Stejně dopadla Střelnice. Demolice tohoto kulturního centra nemá co do kocourkovských rozměrů 

toků nadačních peněz v České republice obdoby. Do nicoty se podařilo přivést slibný projekt podpory české 

vědy Praemium Bohemiae. Samotnou osobu mecenáše Horáčka morálně relativizuje v očích vyznavačů 

desatera jeho rodinný život. Starosta a další představitelé radnice se brání: „To jsme přece nemohli vědět!“.  

Ale mohli! Od počátku jsem je na rizika angažmá B. J. Horáčka upozorňoval, varoval jsem veřejně před 

stržením Střelnice, že tam bude leda trávník. A je tam! Pod ním desítky utopených milionů... 

Ad 4) Československý Listopad 89 hodnotím jako pouhou lokální epizodu v celosvětovém dění konce 80. let 

20. století. O kruciální změně poměrů se rozhodlo ve Washingtonu a Moskvě. Nám, obyčejným, ponechaly 

megaosobnosti typu Gorbačova volné pole kreativity jen v podružných věcech. Třeba v tom, koho si na 
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radnici v Turnově dáme za Vlnu. Pouhou iluzí pak už je třeba dosti rozšířená tradice, že sovětští okupanté 

odcházeli z Turnova na jaře 1990 pod tlakem Josefa Kunetky.

Ad 5) Někdy počátkem prosince 1989 jsem vzbudil údiv spoluobčanskofórníků, když jsem předpovídal, že 

za deset let nás budou zavírat ti, co po nás šli za bolševika. I tahle předpověď se splnila. Koncem roku 1999 

mne obvinil major, který byl v listopadu 1989 označen Občanským fórem okresu Semily spolu s náčelníkem 

StB za největší kreaturu zdejšího policejního sboru, z pomluvy znalce drahých kamenů, jenž měl tu drzost  

kandidovat do zastupitelstva Turnova. Onen neznalý znalec nyní stojí před soudem za miliardový podvod s 

falešně oceněnými drahokamy. Pomluva měla spočívat v tom, že jsem v RTT upozornil na privatizační  

čachry s bankovními zárukami, které nás budou stát desítky miliard korun. A stály! Po několika měsících 

major, který píše policejní protokoly od „totáče“ dosud a do výsluhy půjde s přilepšením, jež překračuje 

průměrný plat Čecha, obvinění sice stáhl. Ale dokázal mi, že je tady. Že může! Nic se opravdu nezměnilo. 

Duchové totalitní minulosti mohou v současné České republice všechno. Řešení snad přinese až další  

revoluce. Mám obavy, že nikoli sametová.                            

Ing. Václav Hájek, v listopadu 1989 pracovník podniku Sklostroj Turnov, člen polistopadového 
městského zastupitelstva a městské rady, v současné době živnostník.
Ad 1) Do listopadového dění v Turnově jsem vstoupil velmi záhy, protože 17. a 18. listopadu jsem byl  

v Praze. Odtud jsem se vrátil s pocitem, že už je to konečně tady a že je třeba rychle něco udělat, aby to se 

to stalo nezvratným. V Turnově jsme hned v prvním týdnu po 17. listopadu s kolegou Tomášem Štecherem 

a dalšími sepsali petici na podporu studentů, kterou jsme protlačili za skřípění zubů oficiálních představitelů 

města do pořadu Plenárního zasedání MěNV. Tuto petici a další informace o dění v hlavním městě byla pak 

vyvěšena v informační skřínce Československé strany socialistické na náměstí na domě čp. 2. Na toto 

místo, které se potom stalo neoficiálním centrem pro vyjadřování názorů různých revolucionářů, kterých v 

čase postupně přibývalo, pak někteří naši méně bojácní spoluobčané přicházeli zapalovat svíčky. Během 

této doby a potom už následovala nekonečná řada konspiračních schůzek, mítinků, kolportování  

neoficiálních tiskovin a dalších obvyklých činností, které je nutno provádět při státním převratu. Poté nastalo 

budování porevolučních demokratických struktur, kdy jsem se stal členem městského zastupitelstva a poté i  

rady města. (Myslím si, že na popis jen prvních 14 dnů po 17. listopadu by nestačilo ani dvojité vydání 

Hlasů.)

Ad 2) Co se nám povedlo a nepovedlo. Záměrně nemluvím v jednotném čísle, protože většinou šlo o 

týmové akce. To ať zhodnotí historie. Bylo nás v prvních dnech jen pár „šílenců“ (zúčastěné prosím o 

prominutí) s velkým nadšením, ale jen s velmi mlhavými představami o tom, jak probíhá běžné řízení města.  

Přesto však především celkem hladké převzetí radnice a její následné celkem normální fungování považuji  

za tehdejší situace z mého pohledu za velmi zdařilé, i když  to v prvních dnech po 17. listopadu vypadalo 

poměrně dramaticky.

Ad 3) Od doby, co jsem přestal účinkovat přímo ve volených orgánech města, se na spoustu věcí dívám s 

nadhledem a věci, o kterých jsme v radě a zastupitelstvu vedli těžké boje, mi připadají jako drobnosti. Také 

rozhodnutí, která se nám zdála hodně nestravitelná, lze s odstupem času hodnotit zcela jinak. Jsou 

samozřejmě některé události, kdy odborník žasne a laik se diví, ale jako prostý občan mohu konstatovat, že 
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město v zásadě funguje a jako občana mne nijak neobtěžuje. Protože jsem na vlastní kůži zažil, jak se 

mnohá kolektivní rozhodnutí těžko rodí, tak je to až s podivem, že pozitiva převažují.

Ad 4) Mám za to, že „ revoluce“ není to správné slovo. Při opravdové revoluci obvykle padají hlavy. V 

Listopadu 1989 se spíše jednalo, tak jak jsem se výše zmínil, o spontánní státní převrat. Vládnoucí kolos 

v té době již vzhledem k situaci mezinárodní, ale hlavně po generální stávce, nebyl schopen jakékoliv 

protiakce a zcela nepochopitelně vyklidil pozice. V této souvislosti vzpomínám na příhodu, kterou mi 

vyprávěl můj známý, který se zúčastnil převzetí Pražského hradu po Husákově odchodu říkal: „Když jsme 

tam přišli, tak jsme tam neuměli ani rozsvítit.“ Tím chci říci, že mocenské vakuum, které nastalo po 

Listopadu bylo opravdové, protože naplánované převzetí moci by vypadalo úplně jinak. To, co nás ale zlobí,  

je, že bývalé struktury brzy zjistily, že se vcelku nic neděje, že samet je měkoučký a pěkně využily 

informace, kterými disponovaly, čímž získaly mnohde bez problémů ekonomickou moc a potažmo i moc 

politickou, zatímco my jsme v potu tváře, ale s úsměvem na rtech budovali reálný kapitalismus. Ale takový 

už je život. A občas u toho byla i legrace. (Nebo se měla použít druhá věta tohoto odstavce???)

Ad 5) Máme to, co jsme si zvolili, neboli máme takové představitele, jaké si zasloužíme, i když někdy mám 

pocit, že přeci jenom už to, co někteří předvádějí, si nezasloužíme. Problém je v myšlení lidí - politik je 

obvykle volen nikoliv podle charakteru, či práce, která za ním stojí, ale podle toho, jakou výši prostředků je 

jeho partaj schopna dát na volební kampaň, nebo podle toho, jestli má pěkný kabát a kravatu či snad méně 

stupidní úsměv na plakátu než jeho protikandidát. Nicméně, předpokládal jsem, že to bude ještě horší, takže 

se na budoucnost dívám vcelku optimisticky. Důvod je jednoduchý. Nežijeme jen v České republice, žijeme 

také v Evropě a máme svobodu.

Ivan Kunetka, v listopadu 1989 pastevec-krmič skotu v JZD, posléze městský zastupitel, nyní 
živnostník.
Říkali jsme tenkrát v tom bezčasí v okruhu kamarádů divadelníků, jsme na „válečný stezce“. Proti všemu a 

všem. Tak silný byl pocit nesvobody a tak intenzivní pocit, že se už konečně musí něco stát… A když přišel 

17. listopad, věděli jsme, že je TO tady a nejde zůstat stranou.

Hned v prvních dnech mě přátelé vyslali na výzvědy do Prahy. Shodou náhod jsem se dostal na setkání 

v Disku a pak i na jednání v Laterně Magice, kde se vůdcové disentu a studentů radili, jak „dělat revoluci“.  

Mluvilo se především o potřebě zakládat občanská fóra, která by postupně od základů v každém městě a 

vesnici rozebírala totalitní systém a přebírala moc. A tak hned v pozdní noci po návratu do Šantánu (což byl 

tehdy takový známý neoficiální klub na Trávnici) bylo založeno Turnovské OF, úplně první mimo Prahu!

Pak následovalo mnoho velkých i malých kroků – příprava generální stávky, postupné nahrazování 

poslanců zastupitelstva ve městě i na okrese novými lidmi, výměna vedení města, koordinace postupu OF 

v okrese Semily, kooptace nových poslanců ČNR a FS, příprava odchodu sovětské armády z Turnova, 

příprava prvních svobodných voleb… Jejich sled mi už splývá, byly to ale hektické dva roky.

A co mi zůstalo? Dodnes si vážím všech lidí, kteří byli u toho na samém začátku, kdy nebylo jisté, jak vše 

dopadne, a projevili hodně osobní statečnosti a odhodlání. 

Pak přetrvala jen spousta příhod, nálad a obrazů všech příchutí a barev zarytých do mysli. Od cesty 

s několika přáteli ztemnělou a studenou radnicí na válečnou poradu místních komunistů oznámit jim, že by 
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měli končit… Vojenské sako přehozené přes ramena předsedy MěNV a poněkud tísnivý a neodbytný pocit,  

že do toho půjdou mocí, po bolševicku…

Přes rozklepaná kolena a hlas před naplněným náměstím při generální stávce – tolik koncentráků mít 

nebudou, blesklo mi hlavou… Až po oblak prachu a svinstva při odstřelu paneláku po Sovětech a někdo 

křičí do užaslého ticha: Da svidáánija!

Všechno se ubíralo dopředu někdy možná klopotně a neobratně, ale odhodlaně a jistě. Změna na radnici a 

v zastupitelstvu byl základ. Výměna první polistopadové generace městských politiků, kteří nesli nelehké 

břímě převzetí zdevastovaného a okupovaného města byla po čase završena i výměnou generační. Že se 

za těch 15 let stalo v Turnově mnoho převratného a jak neuvěřitelně se změnil, vidí snad každý, kdo není 

zaslepený. Je to místo, kde se dá dobře žít a já jsem se situací a vývojem ve městě v podstatě spokojený.

A polistopadový vývoj obecně? Musím se přiznat ke kacířské myšlence, že nám svoboda neměla spadnout 

do klína tak lacino, že jsme si ji měli snad trochu víc – řeknu to – vybojovat. Lacino získaných věcí si moc 

nevážíme. Možná proto zase komančové sedlají koně (nebo už jsou na koni?), možná proto lidé zapomínají.  

No, snad už nebudeme muset na žádnou další válečnou stezku…

Srovnání s minulostí? To zásadní je v získané svobodě, které se dodnes nemohu nabažit. Svobodě osobní, 

konání ducha, svobodě volby.

Vždycky jsem si říkal, až se mě syn zeptá, co to byl ten komunismus, vezmu ho k mostu přes židovský 

hřbitov a zbytek Maškovy zahrady. Tam je zhmotnělá v betonu ta arogance moci, neúcta k přírodě, 

památkám a pamětem generací, k lidem živým i mrtvým, kterou nám ONI po sobě zanechali jako memento.

Teď se schyluje k něčemu zdánlivě podobnému. Turnováci v krajských volbách, stejně jako ve všech 

předchozích, pomohou k vítězství své oblíbené pravicové straně, která na oplátku završí své několikaleté 

snažení a zničí Český ráj dálnicí. Syn se mě zase bude ptát, jak je to možné, že nám to ONI udělali? Já 

spolknu hořkou kletbu a řeknu mu to podstatné o čem ten příběh od listopadu byl – jo, synku, je to asi tak, 

jak to má být, to nejsou už žádní ONI, ale MY…

Josef Kunetka, v listopadu 1989 pracovník JZD Mírová pod Kozákovem, posléze místostarosta, po 
odchodu z radnice mluvčí různých občanských skupin a aktivní městský zastupitel.
Ad 1) Do polistopadového vření jsem zabředl bezprostředně po televizních a rozhlasových zprávách o 

demonstracích v Praze. V sobotu 18. 11. 1989 jsem odvážel manželku, švagra a švagrovou do Prahy na 

týdenní ROH rekreaci na Dlabačov. Prošel jsem si Národní třídu, Václavské. Po návratu do Turnova jsem 

s blízkými přáteli uvažoval o tom, co vykonat u nás v Turnově, ale i na venkově, mezi „jézeďáky“. Měl jsem 

mezi nimi hodně známých, v JZD byla komunikace s občany přece jen snadnější. Od bratrů Justových - při  

jedné jejich návštěvě Turnova dne 21. 11.1989 – jsem získal  ucelenější a podrobnější videozáznam 

z pražských demonstrací. A od téhož dne jsem hledal kontakty na všechna JZD. Navštěvoval jsem i schůzky 

turnovského OF v šantánu, na náměstí i v kině. V pátek 24. 11. jsem byl opět v Praze pro manželku a 

švagra se švagrovou. Ten den „padla vláda“ a tuto zprávu jsem sdělil při návratu účastníkům mítinku na 

turnovském náměstí. Inicioval jsem OF v zemědělské branži. 

Aktivity turnovského OF byly zaměřené k převzetí samosprávy. O rezignaci rady MěNV informoval OF radní 

Ing. Hnízdo na jednom mítinku v 1. dekádě prosince ´89. Již od poloviny prosince proto začaly přípravy 

doplňovacích voleb rady města. Do čela města byl vybrán JUDr. Václav Šolc. Byly připravené volby nové 
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devítičlenné rady na 15. ledna 1990 (kandidáti nové rady povětšině odmítli kooptaci). Za obtížných situací 

začala po volbách pracovat nová rada s předsedou MěNV JUDr. V. Šolcem. Nejprve byly řešené 

transformace ozbrojených složek – SNB a LM a bylo rozhodnuto o odsunu okupační posádky s tím, že 

Turnov bude jedním z prvních demilitarizovaných měst v Československu. Vyhlášení demilitarizace jsem 

nejen inicioval, ale z pověření rady města jsem také začal realizovat s cílem vyhostit sovětskou posádku 

nejpozději do konce května 1990. Z mého pohledu jsem splnil vše, co jsem měl. Z pohledu některých jiných 

prý tomu tak nebylo. Tady poznamenávám, že tímto popisem svých polistopadových poznatků a aktivit  

končím. Nehodlám se zaobírat výroky jednoho představitele radnice z roku 1997, kdy jsem byl 

s polistopadovým vedením radnice obviněn z milionových finančních ztrát, kdy jsem začal být označován 

destruktérem, škůdcem pro město... , vše zůstalo jen velkohubým obviněním, za které jsem nebyl 

zažalován.  

Ad 2) Domnívám se, že celkem s úspěchem  se povedlo převzít řízení po jednačtyřicetiletém totalitní režimu 

a odstartovat řízení správy věcí veřejných na demokratických principech za účasti a pod kontrolou 

veřejnosti. Co se mně s polistopadovým vedením radnice nepovedlo, ať hodnotí jiní.

Ad 3) Netajím se s tím, že jsem zklamán. Principy otevřené občanské společnosti po rozpadu OF začalo 

ovlivňovat politikaření. Demokracie bez diskuse s občany a veřejností není demokracií. Řízení správy věcí 

veřejných se tak stává řízením úřednickým, autoritativním i nekontrolovatelným, probíhá v intencích různých 

intrik a pro získání politické moci je zcela závislé na účelových dohodách pro alespoň jednohlavou většinu. 

Obávám se, že zamýšlený  rozvoj a i dokončení už dříve odstartovaného rozvoje nebude realizovatelné – 

nynější stav zadluženosti je na hranici únosnosti, k prodeji  toho mnoho už nezbývá a nový mecenáš po 

panu Horáčkovi se jen tak hned neobjeví. Spoléhat na různou dotační pomoc v dnešní republikové i  

evropské situaci, je určitým rizikem.

Ad 4) Mám za to, že sametový Listopad ´89 měl určitý scénář a že ČSSR byla na konci dohody východní a 

západní velmoci o debolševizaci Evropy, zřejmě dohody někdy už z roku 1984. Byl to scénář pro rozpad 

Varšavského paktu i rozpad RVHP, pro fúzi západního a východního Německa, pro demokratizaci Polska, 

Maďarska atd. Usuzuji proto, že u nás nešlo o nějaký revoluční převrat, ale o vhodný způsob převzetí moci,  

způsob předem dojednaný.

Ad 5) Nejsem přesvědčen, že klady by převládaly. Domnívám se, že pro transformaci společnosti  ve všech 

hospodářských odvětvích, ale i v právních opatřeních nebyla dostatečná odborná připravenost, že např. 

privatizace nebyla domyšlená do všech důsledků, že i v jiných postupech se spíše improvizovalo.

Ing. Lumír Šubert, v listopadu 1989 pracovník n.p. Šroubárny Turnov, v devadesátých letech městský 
zastupitel, nyní podnikatel.
Ad 1) Pamatuji si, že jsem první dva týdny po 17. listopadu měl modré ruce. Pracoval jsem v té době 

v účtárně turnovské Šroubárny a protože řada mých přátel tehdy studovala na vysokých školách, stala se 

moje kancelář mraveništěm, kde se psaly různé tiskoviny, které se potom odvážely do Prahy. Kopírky ani  

počítače tehdy nebyly, takže jsme používali takové modré rozmnožovací blány, které neskutečným 

způsobem mazaly. Naštěstí kamarád tehdy šéfoval útvaru, který zahrnoval i rozmnožovnu, takže se vše 

podařilo realizovat. No a navečer se chodilo na náměstí, kde jsme horečně diskutovali a přemýšleli, co bude 
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dál. A byli jsme přitom pečlivě sledováni příslušnými osobami, které odbíhaly na MěNV hlásit, co se děje na 

náměstí a kdo se účastní.

Kamarádi z Prahy přijeli s výzvou, abychom dali dohromady podpisy pod petici na podporu studentů. 

S kolegou, který je též účastníkem této ankety, jsme se do toho hned pustili a obcházeli celý podnik (dodnes 

mám kopie podpisových archů schované). Vzpomínám, jak tehdy volali z okresního výboru KSČ řediteli, aby 

nás dva, kteří jsem sbírali podpisy, okamžitě propustil. Tehdy ještě nebylo zdaleka nic rozhodnuto. Ředitel  

se slovy, že fabriku řídí on, praštil telefonem, a podepsal petici. Zhruba za tři týdny poté jeden z lidí, kteří se 

pod petici odmítli podepsat, přišel s tím, že bychom měli ředitele sesadit…

Ad 2) Pokud si vzpomínám, vznikly ve městě různé skupiny, které si říkaly Občanské fórum. Jedna ze 

schůzek se konala za přítmí a zhasnutých světel také ve Šroubárně, potom jsem zajišťoval pro další  

schůzku zasedačku v sokolovně. Ale postupně se mi zdálo, že tam vidím lidi, o kterých jsem si myslel, že 

tam nemají co dělat. Nicméně, neměl jsem odvahu, sílu, nevím, jak to nazvat, říci to nahlas a raději jsem 

vyklidil pole a přestal tam chodit. To se mi asi moc nepovedlo.

Ad 3) Vidím kolem sebe sice řadu nešvarů, ale mně se v Turnově žije dobře. Myslím, že město se za oněch 

15 let dostalo o pořádný kus dopředu. A nemám tím na mysli pouze krásné náměstí, vyřešený problém 

kasáren, rekonstruovanou nemocnici, vybudovanou čističku a další stavby, ale i fungování veřejného života 

- kulturní a sportovní akce, činnost řady spolků a organizací. Jsem rád, že kolem sebe pořád vidím hodně 

lidí, kteří dokáží dělat bez nároku na osobní zisk něco užitečného pro druhé. Diskutovat, jestli se něco 

mohlo udělat lépe nebo ne, nepokládám za až tak důležité.

Ad 4) Já osobně nevěřím tomu, že by komunisti naplánovali zničení svého režimu. Rozkládající se 

ekonomika země, rozpory v samotné KSČ a mezinárodní situace vytvořily podmínky pro změnu a Listopad ji  

nastartoval.

S odstupem času, ačkoliv se mnou mnozí nesouhlasí, jsem rád, že revoluce byla sametová. Přes všechno, 

co se kolem mne děje, jsem přesvědčen, že odplata ničemu neprospěje, jen zasévá další nenávist a zlobu a 

roztáčí nekonečný kolotoč vyrovnávání účtů. To, co nás může posunout výš, je diskuse o názorech, o 

ideálech (dokud ještě nějaké máme), a také něco velmi obtížného a složitého, a to je odpuštění. O tom, jak 

je to těžké, teď často hovořím se svojí mamkou, která si v 50. létech prožila své. Ono totiž, kde je hranice 

viny? Vždyť mnozí, kteří byli statečnější než já, by mohli obvinit i mne. Já jsem přeci také svým způsobem 

podporoval režim - chodil jsem k volbám a volil kandidáty Národní fronty, účastnil se prvomájových průvodů, 

vzpomínkových večerů k výročí VŘSR atd. I proto jsem rád za samet a snažím se o odpuštění.

Aby ale nedošlo k mýlce, odpuštění neznamená toleranci zla. To, co mi chybělo a stále chybí, je zcela 

jednoznačné a hlasité odsouzení komunismu jako zločinného režimu, který si v mnohém nezadal 

s fašismem, zákaz propagace těch komunistických idejí, které jsou založeny na násilí a návazně zákaz 

činnosti těch subjektů, které se bez jakýchkoliv skrupulí k těmto myšlenkám stále hlásí a vesele si nadále 

působí v našem politickém a veřejném životě. To je, myslím, i jeden z důvodů, proč dnešní mladá generace 

komunismus jako zločinný nevnímá. Vždyť stačilo tleskat na manifestacích a byly buřty a pivo a rekreace 

ROH, takže vlastně zas tak špatně nebylo…

Listopad pro mne znamenal především nabytí svobody. V myšlení, projevu, cestování, podnikání a 

v setkávání se s lidmi. Jsem smutný z toho, když kolem sebe vidím, jak si lidi tuto svobodu sami dobrovolně 

pošlapávají. Jak dobrovolně nabytou svobodu svíráme do potřeby vlastnit stále více, jak podléháme 
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poučkám o nezbytnosti ekonomického růstu (kam že to až chceme růst?) a jak se necháváme (mírně 

řečeno) ovlivňovat líbivými prohlášeními politiků pečlivě připravovanými marketingovými specialisty a 

psychology.  

Ad 5) Asi jediné, co mi na samotném Listopadu 1989 vadí, je, že nepřišel o 10 let dříve. V polistopadovém 

vývoji mne potom mrzí, že ono spontánní hnutí, které Listopad zrodil, nemělo více sil a schopností se 

prosadit a nechalo se snadno a brzy rozmělnit do „standardního“ a „jediného historií vyzkoušeného“ 

politického systému, do systému politických stran, politického boje. Kdyby alespoň ten boj měl podobu 

diskuse, ve které se věcně argumentuje. On se ale v druhé polovině 90. let, zejména díky dvěma 

významným osobnostem stojícím na opačných pólech politického spektra, změnil v útočení bezobsažnými 

bonmoty. A tak mi dnešní politika říká stále méně a já zjišťuji, že se vracím do starých časů a v televizi  

sleduji už jen večerníčky a sport. Když se tak někdy dívám (napříč politickým spektrem) na naše mladé, 

nadějné politiky a poslouchám, jak jim z úst vypadávají naučené fráze, říkám si, kolik z nich by, pokud by 

nebyl Listopad, sedělo dnes v ÚV SSM a přesvědčovalo nás o tom, že nejpozději do roku 2020 předstihne 

socialismus zahnívající kapitalismus.

Nicméně, on to zas tak velký problém není, protože jedno z velkých pozitiv, alespoň pro mne, které Listopad 

přinesl, je to, že ty politiky až zas tolik nepotřebujeme. Je přeci úžasné, že mohu cestovat téměř kamkoliv,  

že se mohu setkávat se zajímavými lidmi, kteří mohou mluvit nahlas, přednášet, publikovat. Že se setkávám 

s umělci, filosofy, mysliteli, z nichž řada byla za komunistů zakázána a kteří mne svými názory a pohledy 

nesmírně obohacují a v řadě věcí mění můj pohled na život a na svět. A k tomu politiky opravdu moc 

nepotřebuji.

A pokud někdo žehrá na zkaženou společnost, myslím, že je potřeba se především zeptat, kdo je ta 

společnost. Nejsem to takhle náhodou také já nebo Vy?  

Daniela Weissová, v listopadu 1989 knihovnice, posléze tisková mluvčí městského úřadu, 
vydavatelka turnovských novin a redaktorka rozhlasu po drátě, nyní již delší dobu podnikatelka.
Ad 1) Bylo 17. listopadu večer a my se sešli v Šantánu. Abych řekla pravdu, už ani nevím, jestli jsme měli po 

divadelní zkoušce nebo jen tak. Někdo (a bohužel už opravdu nevím kdo) přišel s tím, že mu volali známí 

z Prahy, že na Národní třídě policajti mlátí studenty. Vzrušeně jsme se dohadovali, co se děje a co z toho 

bude dál. A bylo – v Turnově jsme založili první Občanské fórum mimo Prahu. Vzniklé KC OF  se zpočátku 

denně na turnovském náměstí setkávalo s občany, kterým jsme zprostředkovávali informace o dění 

v republice. Konkrétní popis činnosti asi není možný, protože tehdy dělali všichni všechno, co bylo zrovna 

potřeba. Byla to opravdu hektická doba.

Ad 2) Já nevím, jestli to vůbec jde, říct „co se mi povedlo“. Jednak jsme byli tým a na nějaké osobní 

prosazování nebyl čas. Vzpomínám si ale na jednu situaci:

Těsně před generální stávkou jsme dostali od Zdeňka Fišera informaci, že na Národním výboru tajně 

zasedá vedení města a KSČ. Zdůrazňuji, že před stávkou. Tehdy ještě ani náhodou nebylo jisté, jak 

všechno dopadne a turnovští milicionáři se chystali posílit soudruhy v Praze a těm živlům ukázat, kde je 

jejich místo. Udělali jsme na KC OF potřebná opatření, dali vědět právníkům OF do Prahy a vydali se na 

MěNV. Možná to dneska vypadá směšně. Jakože velká konspirace a že děláme z komára velblouda. Ale 

tehdy tady byla početná sovětská posádka s níž byl předseda MěNV soudruh Vlna ve velmi přátelských 
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vztazích, o Veřejné bezpečnosti nemluvě. Nemohli jsme vědět jestli, když se dostaneme dovnitř, se taky 

dostaneme ven. Dveře nám otevřel už zmíněný pan Fišer a dovedl nás k jednací síni. My jsme zdvořile  

zaklepali a vešli dovnitř. Na překvapený výraz ve tvářích zúčastněných nikdy nezapomenu. Myslím, že to 

měli za velkou drzost, ale zároveň měli i strach. V klidu jsme předložili naše požadavky s tím, aby proti  

generální stávce v Turnově nic nepodnikali a naopak umožnili její klidný průběh. Myslím, že to byl šok, který 

je vedl k souhlasu, protože by je ještě včera ani ve snu nepadlo, že je to možné. V naprostém tichu jsme se 

zase zdvořile rozloučili a vycouvali na chodbu. Ještě celou cestu po schodech jsme měli sevřené žaludky.  

Až venku jsme si vydechli, protože ani nás by ještě včera ani ve snu nepadlo, že je to možné. Generální 

stávka proběhla hladce a důstojně. Náměstí bylo plné lidí. Všichni chtěli být při tom. Škoda, že dnes už ne.

Vzhledem k tomu, že žijeme v demokratické zemi (přes všechny problémy), povedlo se nám to všem.

P.S. Ba jo, vzpomněla jsem si na něco. Myslím, že se mi povedlo dobře moderovat návštěvu prezidenta 

Havla v Turnově. Dokonce i pan režisér Jasný mi tehdy složil poklonu.

Ad 3) Turnov rozhodně rozkvetl. Udělal se velký kus práce a nutno podotknout, že nejen zásluhou 

mecenáše pana Horáčka, který začal Turnov finančně podporovat zhruba před šesti lety. Jistě jemu vřelý dík 

za to, čemu pomohl, ale poklona náleží i vedení města. Pan starosta JUDr. Václav Šolc společně se svými 

souputníky důstojně provedl město Turnov počátky demokracie a nastavil určitý morální a etický kodex. Ani  

současnému vedení nelze upřít, přes některá velmi kontroverzní rozhodnutí, snahu povznést a zvelebit  

Turnov. Jen mi někdy připadá, že je to tak trochu o nás bez nás. Myslím, že se není třeba obávat 

konfrontace s občany. Naopak. V tak zásadních věcech, jako je třeba dálnice či stavby celoměstského 

významu, bych byla pro místní referendum. Vždyť neděláme rozhodnutí na týden, ale mnohdy na celé 

generace.

Ad 4) Jako nadšená scifistka bych asi měla potvrdit teorii „spiknutí“, ale toho se ode mne nedočkáte. Já 

jsem spíše fatalistka. Myslím si, že věci se dějí správně (včetně těch špatných) a že přichází v čase, který 

jim náleží. A tak přišel i Listopad 1989. A to říkám s plnou odpovědností. Samozřejmě, že by bylo úžasné 

moci všechno rozhodnout, naplánovat (pochopitelně, že pro všechny dobře) a pak „jak řekli, tak udělali“. Ale 

tak to není. Soudruzi to s námi přece „mysleli tak dobře“ a podívejte se na to, jak ještě dnes po patnácti  

letech bojujeme s molochem. Tím ale nechci říct, že bychom neměli dělat nic. To rozhodně ne! My přece 

jsme součástí dění. A naše místo je vždycky právě teď a tady. A rezignovat jen z pohodlnosti vždycky 

znamená dva kroky zpátky. Ano, věci se dějí a jednou k nám dojdou, ale nemusí to trvat tak dlouho, když jim 

půjdeme naproti. A je naprosto jedno, jak kdo z nás své politikum vnímá a cítí. Já třeba dnes daleko víc přes 

divadlo než přes politické angažmá. A myslím, že i to je dobře.

Ad 5) To bych skoro musela opsat předchozí odpovědi. Nedělejme si iluze, že se podaří nějakým způsobem 

vybudit euforii, která na konci roku 1989 byla snad v každém z nás. To se stává tak jednou za sto let a 

vezměte si, že Čechy si to ve dvacátém století vybraly třikrát (1918, 1968 a 1989). Buďme šťastni, že jsme 

byli při tom. A zkusme na to nezapomenout, když žehráme na současné dění. Jsme svobodní a můžeme o 

sobě rozhodovat sami. Se vší zodpovědností, kterou to přináší. A že jsou naši politici hrozní? Přátelé, na 

rozdíl od bolševika, oni to nemají na věčné časy. My si je můžeme vybírat. A oni si musí naši přízeň 

zasloužit. Tak to jen důsledně vyžadujme. Ale na bolševika pozor! To je celé.
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Ing. Vojtěch Žák, v listopadu 1989 pracovník n.p. Šroubárny Turnov, posléze tajemník MěÚ, nyní na 
volné noze, zpracovatel projektů pro fondy EU.
Ad 1) Zakládající člen stávkového výboru Šroubárny Turnov (+ Lumír Šubrt, Václav Ouvín), spoluautor 

petice proti zásahu na Národní třídě, řídící člen OF, spolupodíl na organizačním zajištění generální stávky.  

Společně s J. Studeným jsme předkládali jmenovitý návrh složení nového vedení MěNV na jednání Národní 

fronty. Vše jsem dělal spontánně, s pevnou vírou v lepší zítřky a s naprosto jasnou představou alpských 

hřebenů, kam bude možné o víkendu zajet. Dělal jsem to, co jsem považoval v dané době za nutné a 

společensky užitečné a radoval jsem se z toho, že se stávám občanem země, před jejíž měnou se již 

nebude kácet ze židle cizí bankovní úředník s výkřikem: „Nein, nein, nein!“ Radoval jsem se z pojmů 

svoboda, rovnost a demokracie, aniž jsem věděl, co znamenají, či lépe řečeno, co všechno ve skutečnosti 

znamenat mohou. 

Ad 2) Přemluvení pana doktora Šolce k převzetí funkce starosty města. 

Ad 3) Nové vedení zachytilo nástup progresivních změn hned na počátku 90. let a město se začalo 

intenzivně přetvářet, rekonstruovat a modernizovat. Město naštěstí uniklo - a stále ještě uniká (byť sílící) - 

slepé uličce bezbřehých, nic neřešících polemik, nekonstruktivních diskusí a prázdných řečí, vytvářejících 

začarovaný kruh stagnace, úpadku a rezignace, té nejhorší „volbě pro město“, která by jej mohla potkat.  

Extrémem opačným je honba za slávou bez ohledu na realitu místa, možností a doby, bez ohledu na váhu 

břemene přenechaného časům budoucím.

Je třeba znovu opakovat, že vedení města jsou volení zástupci, členové městského zastupitelstva, nesoucí  

kolektivní zodpovědnost, chválu či vinu za svá rozhodnutí a skutky, ať již dobré, či špatné. Za rozhodnutí  

napravitelná i nenapravitelná, nevratná a neměnná. A je věky dáno, že i mezi prvními musí být někdo „více 

první“. Četnost jeho „vítězství“ v názorových střetech je poté projevem síly dotyčného, či slabinou ostatních.

Ad 4) Ani s odstupem doby se nedomnívám, že šlo o převzetí moci naplánované tehdejší KSČ.

Ad 5) Zklamání, rozčarování, nevolnost, to vše vyvolávané abnormální nabídkou brakových životních 

hodnot, morálním úpadkem a setrvalým poklesem životních jistot. K danému stavu přispívá státem řízený 

rozklad středního stavu (střední třídy), řešení následků před příčinami (např. model iracionálně 

upřednostňující zvyšování sociálních dávek před zvýšenou snahou zřizování pracovních příležitostí) a 

doslova fekální politika současné vlády: Přiznání statisícového odstupného včetně doživotní renty v řádu 

desetitisíců korun těm, co mlátili studenty na Národní třídě, věrně sloužili v řadách StB nebo pobírali  

palmáre za ochranu menších či větších grázlíků v rámci místních či okresních obvodů.

Je to prostě skvělé! Nikdy jsem vážně neuvažoval o opuštění této země. Až v poslední době. Bohužel,  

kosmonautem se již, vzhledem k mému věku, stát nemohu. Snad jednoho dne zaniknou pazvuky 

rozvrzaných mlejnků v chóru mlýnů božích…
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Počasí na Turnovsku v roce 2004 v Turnově 
(stručná rekapitulace)

Rok 2004 byl co do chodu počasí v naší lokalitě naštěstí celkem v mezích normálu, protože v jiných 

částech republiky tomu tak nebylo. Například jsme zaznamenali výskyt četných silných bouří a zhruba ve 

dvaceti případech bylo zaznamenáno i tornádo. To nejsilnější v Litovli a i jedno slabé jsme zaznamenali nad 

Žehrovskými lesy.

První měsíce roku 2004 vládla paní zima a jaro přišlo skutečně později - až v průběhu dubna, kdy 

nastoupilo jarní počasí, ale chladné výkyvy pokračovaly až do počátku léta, a to pravé horké počasí se 
objevilo až ve druhé polovině července. V létě naše město zasáhly celkem tři silné bouře, jedna i s 

krupobitím, ale velké škody na majetku nebyly hlášeny.

Podzimní počasí se naopak vyznačovalo poměrně stálým a celkem teplým počasím, a to až prakticky 

do začátku listopadu, i když se již objevovaly inverzní mlhy a teploty klesaly na hodnoty pro tuto dobu 

obvyklé, ovšem stále se udržovaly nad dlouhodobým normálem.

V poslední dekádě listopadu nastoupila první zimní vlna se sněhem a i silným větrem, avšak byla opět 

vystřídána dlouhodobě stabilním inverzním počasím, které pokračovalo i v první polovině prosince.

V roce 2004 bylo zaznamenáno celkem 34 ledových dnů, kdy denní teplota nevystoupila nad 0ºC, 
nejvíce v lednu - 16. Za sledovaný rok nás přešlo celkem 31 bouřkových systémů, nejvíce v červenci 
a srpnu, zaznamenány byly také tři zimní bouřky. Celkový úhrn srážek za rok 2004 činil v Turnově 1 
185 mm, lokální rozdíly v regionu do 10 km od centra města jsou až 150 mm. Zaznamenáno bylo 
jedno tornádo nad Žehrovskými lesy, síla F0 až F1 s malými škodami na lesním porostu mimo 
obydlenou oblast.

(Zdroj: Vlastík Brůček, Amatérské pozorovací centrum Turnov)
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Tento zápis je v pořadí třetí, který mi bylo dáno realizovat. Zjednodušeně se dá říci, že se pomalu začínám 

orientovat v problematice, začínám objevovat spolupracovníky, se kterými je radost toto společné dílo 

připravovat a, a to je důležitější, začínám mapovat slabá místa. Tím nejbolestnějším je pro mne spolupráce 

s dobrovolnými spolky a organizacemi, resp. turnovskými závody a soukromými firmami. Ne že bych kroniku 

města považoval za stěžejní dílo pro všechny a že bez ní by nebylo života, to ne, mrzí mě ale, že ani po 

opakovaných výzvách a prosbách o napsání pouhých několika řádků z činnosti za uplynulý rok většina 

z oslovených nereaguje vůbec. Potom jako kronikář zvažuji, kam až lze z lidské stránky jít, protože vnucovat  

se a bezustání někoho prosit, to opravdu nejde. Není snad obecní kronika v multimediálním světě 

přežitkem? Má smysl věnovat přípravám desítky hodin a v závěrečném finále obětovat půl prázdnin, to aby 

bylo dostatek času na závěrečné sestavení a ověření některých informací? Ne, vůbec si nestěžuji, já mám 

naopak dosud nezlomný pocit, že kronikářství má stále stejný smysl, jako před desítkami let. Věřím, že až 

jednou bude chtít někdo hledat informace o době svých předků, bude je chtít v co nejucelenější a 

nejpřehlednější podobě (a možná, že fotografie budou důležitější než sáhodlouhé texty). Potom myslím, že 

nebude vyhledávat internetové stránky (či jak se to za padesát let bude jmenovat) jednotlivců a firem, ale 

spíše ocení jakýsi sumář, kde bude vše „naservírováno“ v přehledné a zjednodušené formě.

Nicméně, myslím si, že v horizontu několika mála let se i obecní kroniky budou muset nové době nutně 

přizpůsobit. Jsou určité cíle, které jsem si vytkl a které se, bohužel z důvodu omezeného dostatku 

nadbytečného času na mé straně, daří realizovat jen pozvolna. Nicméně, tištěná forma kronik ještě nějakou 

dobu asi každoročně vznikat bude, domnívám se ale, že už na konci tohoto desetiletí to bude již jen 

pomyslné mrhání papírem. Když už si čtenář nebo badatel, který v kronice bude hledat nějaké informace, 

bude chtít něco přečíst černé na bílém, vytiskne si sám dle svého uvážení pouze onu pasáž. A nejen to, jak 

se to kolem nás hemží různými statistickými údaji a rozbory, bude nutné věnovat větší pozornost struktuře 

obecních kronik co do vzájemné provázanosti jednotlivých ročníků, to aby měl čtenář možnost určitou etapu 

ve vývoji obce kontinuálně sledovat. A ke vší úctě k tištěné formě, bez kvalitního digitálního zpracování 

v multimediální podobě to nepůjde. Byť bychom někdy chtěli chvat technického pokroku zastavit, tak na 

druhou stranu nejen že dávno nepereme na valše a nevaříme v kamnech, ale dnes například hromadně 

opouštíme filmové přístroje a dění své rodiny zaznamenáváme na přístroj digitální (levnější kinofilmové 

přístroje do tří až pěti let z nabídky obchodů úplně zmizí), čím dál více lidí si domů pořizuje počítač 

s internetovým připojením – pro studenty středních škol je to už skoro nutnost. Učíme se možnosti techniky 

využívat, a já chci věřit, že vše má také pozitivní stránku. A jak se vyvíjíme my (plně jsem si to uvědomil,  

když jsem viděl svoji 83 letou tetu bravurně odesílat textovou zprávu za pomoci mobilního telefonu!),  

budeme muset měnit jisté vžité zvyklosti okolo nás. Jinak je skoro zbytečné, abychom jim vůbec věnovali  

drahocenný čas…

Zpět ke kronice: Podle mého názoru je ještě například dostatek prostoru na internetových stránkách města. 

Bohužel z objektivních, výše popsaných důvodů, se zatím podařilo realizovat jen základní torzo. Text kroniky 

je již na internetu k dispozici, bohužel bez funkčního vyhledávače, fotografie též, ale v době, kdy píši tyto 

řádky, pouze za rok 2002 (?!). Nejde dnes samozřejmě o prioritu města, věřím ale, že do budoucna se i  

tohle podaří napravit a postupně zpracovat do odpovídající podoby tak, aby městská kronika nejen přežila 

rok 2010, ale i celé 21. století. Stejně tak by podle mého názoru měly dodatečně vzniknout v digitální 

podobě stručné přehledy dění v letech, kdy text existuje pouze ve strojopisné podobě - to kvůli přehlednému 
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vyhledávání informací. Á propo: Stále chybí kronikářské zápisy z doby komunistického režimu a zejména ty 

převratové kolem roku 1989. Ještě jsou pamětníci, kteří by se mohli pokusit sestavit alespoň torza těch let,  

až odejdou, bude už pozdě. A jestliže někdy někdo v budoucnu bude hledat zajímavé informace, určitě pro 

něho budou zajímavější roky, kdy se něco opravdu dělo, narozdíl od těch, které plynuly tak nějak pozvolna a 

poklidně…

A právě takovým rokem byl rok 2004. Nepřišla ani povodeň, ani se neřešila nějaká totálně vyhrocená kauza, 

jako třeba rok před tím důsledky nedomyšleného prodeje bytového domu čp. 2023, rušení okresů, 

vzpamatování se z náhlé smrti mecenáše B. J. Horáčka ad. 

Přesto se i tento rok pár věcí, které stojí za zaznamenání, událo: 

Předně se Česká republika stala plnoprávným členem Evropské unie, proběhly první eurovolby a na podzim 

volby do krajského zastupitelstva. Bohužel se nenaplnila letitá snaha, a to zahrnutí skalních měst Českého 

ráje do seznamu UNESCA a Pán Bůh ví, jestli ještě někdy bude šance. Ani v roce 2004 se nerozhodlo o 

tom, jestli Turnov bude novým okresem, ani kudy vlastně povede dálnice Českým rájem, která i nadále 

zůstává veřejností nejvíce preferovaným tématem.

Do roku 2005 bylo také přesunuto rozhodnutí o stavbě kulturního domu Střelnice, i další kontroverzní téma, 

a to realizace vnitřního dopravního okruhu městem a stavba supermarketu na místě Koňského trhu místo 

masny. Historie jednou rok 2004 zhodnotí, jakože se v Turnově nic převratného nestalo. To rok 2005 na tom 

z tohoto pohledu bude jistě lépe! Však uvidíme…

(Viz kapitola „O čem se také mluvilo v roce 2004“.)

Pavel Charousek

kronikář města
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Fotografická příloha 2004
OBRAZOVÉ PORTFÓLIO MĚSTSKÉ KRONIKY, Autor: Pavel Charousek

________________________________________________________________________

Leden 2004

1 – 4) Obrázky z posledních minut starého a prvních minut Nového roku 2004 na turnovském náměstí. Také 
tentokrát tu soukromé firmy ve spolupráci s městem uspořádaly více než šestihodinový maratón dobré 
nálady.
5 – 10) První akcí nového roku na Valdštejně byla Novoroční bohoslužba, kterou sloužil turnovský vikář 
Václav Vlasák v sobotu 3. ledna. Při této příležitosti vznikly také snímky dokončené rekonstrukce 
klasicistního objektu, tzv. zámečku.
11) První děťátko narozené v turnovské porodnici v novém roce byl Filip Novotný ze Semil (na fotu 
s maminkou Hanou). Narodil se 1. ledna 2004 v 16.55 hod.
12) Prvním občánkem Turnova 2004 je Zuzana Mareková, která se mamince Adrianě narodila 3. ledna 
odpoledne.
13 – 21) Téměř po celý leden ležel v našem městě sníh – a bylo ho hodně…
22, 24) Improvizovaná ledová plocha mezi paneláky na sídlišti Výšinka.
23, 25) Městská sportovní Turnov s.r.o. připravila pro druhou polovinu ledna ledovou plochu mezi mosty 
v házenkářském areálu.
26 – 31) Třikrát poprvé: Miss Sony se jmenovalo představení Černého divadla Františka Kratochvíla, které 
se uskutečnilo v divadle 15. ledna (č. 26), slavné Černé divadlo bylo v Turnově vůbec poprvé! Další 
premiérou bylo natáčení dvou dílů televizního pořadu TV Prima „Nikdo není dokonalý“ s moderátorem Jiřím 
Krampolem v neděli 18. ledna v kině (27 – 29). Poslední novinkou byla vernisáž historicky první výstavy na 
nádraží (kulturní středisko), kterou uskutečnili studenti z místního gymnázia – tvůrčí skupina Bezprizornyi – 
v pátek 16. ledna.
32 – 37) Snímky zachycují aktuální stav výstavby v průmyslové zóně Ohrazenice v zimě 2003 – 2004.
38 – 42 Poslední lednový den se muzeu uskutečnilo další vítání nových občánků Turnova…

Únor 2004
43 - 47) V pátek 6. února se konal zápis dětí do prvních tříd základních škol. Snímky jsou ze školy v Mašově 
(43, 46) a z odloučené budovy ZŠ ve Skálově ulici, která se nachází u nádraží v Prouskově ulici.
48 – 49) Ve čtvrtek 5. února se ve výstavních prostorách Muzea Českého ráje konala vernisáž výstavy 
pracovníka CHKO Český ráj RNDr. Zdeňka Mrkáčka. Při této příležitosti zazpíval též PS A. Dvořák.
50 – 52) Netradiční výstava byla k vidění v únoru v divadelní galerii. Svá plátna tu představili studenti AVU, 
pánové Véla a Tichoň. Vernisáž byla 6. února (autoři na snímku č. 51).
53 – 60) Jizera zahrozila na začátku února. Nejdramatičtější byla situace nad Zrcadlovou kozou, kde se 5. 
února vylila z břehů. Důvodem bylo ucpané koryto krami. V noci o pár hodin na to se hráz z ker protrhla a 
s velkým hukotem se prohnala Turnovem. Snímky č. 53, 54, 56, 59 a 60 jsou z prostoru nad Zrcadlovou 
kozou, snímek č. 57 je z doláneckého jezu a obrázky č. 55 a 58 jsou ze druhého dne z pod jezu u Juty ve 
městě, kdy na březích zbyly už jen zbytky ker.
61 – 66) Pocta všem, kteří vzdorovali, to byl název výstavy v prostorách ZUŠ na náměstí, kde těžkou dobu 
po únoru 1948 připomenuli členové Konfederace politických vězňů.
67 – 70) Moje město, můj kraj se jmenovala výstava, která byla složena z obrázků dětí z Turnova a 
spřáteleného Jaworu. Na vernisáži 17. února v muzeu zazpíval dětský pěvecký sbor Turnováček, na snímku 
č. 70 je kromě dr. Cogana z muzea a ilustrátorky Mastníkové ještě ředitelka muzea v Jaworu.
71 – 72) Únor byl také ve znamení dětských karnevalů. Obrázky jsou z karnevalu v ZŠ z nádraží, který se 
konal ve sportovní hale TSC.
73 – 76) Turnovské orchestrální sdružení křtilo své první CD v sále ZUŠ v pondělí 23. února. Na snímku č. 
75 je vydavatel CD pan Brožek, hudební nosič slavnostně pokřtil Jaroslav Kotek.
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77 – 78) Devátý ročník postupové divadelní přehlídky Modrý kocour se uskutečnil v sálech kina a divadla o 
víkendu 27. – 29. února. Na snímku č. 77 je divadelní soubor libereckého gymnázia, č. 78 patří hercům 
souboru z Červeného Kostelce…
79 – 83) … k vrcholům přehlídky patřilo představení Solný sloup „Černých šviháků“ z Kostelce nad Orlicí 
(79, 80), další snímky patří souborům: z Jeseníku (81), ze Semil (82) a Říčan (83).
84) Nové poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené bylo otevřeno v knihovně v úterý 17. 
února…
85) … týž den se konalo setkání na zahájení prezentace OS Náruč v prostorách radnice.
86 – 89) Ve středu 25. února proběhlo v sále SUPŠ vyhlášení Sportovce roku 2003. Podle očekávání se jím 
opět stal Jakub Oma z oddílu rádioorientačního běhu (87), družstvem roku se stali atleti (na snímku č 86 je 
spolu s moderátorem Karlem Štrinclem kapitán družstva Aleš Drahoňovský), akcí roku byl Memoriál L. 
Daňka (prezident AC Pavel Šilhán na fotu č. 88), trenérem roku je Filip Stárek z TJ (na snímku č. 89 
uprostřed).
90 – 94) O čem se nejvíc v únoru v Turnově mluvilo? O budoucnosti zdejší městské nemocnice a 
zdravotnictví vůbec!

Březen 2004
95 – 98) Jarní prořez stromů prováděla na několika místech ve městě firma Diké (č. 97 a 98 jsou z Nádražní 
ulice), povolení ke kácení stromů dostali také skauti na „svém“ ostrově (95 a 96).
99 – 100) V březnu poprvé zveřejnil měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska dvě varianty možné přístavby rohu 
náměstí Českého ráje.
101 – 108) Snímky zachycují postup demoličních prací na objektu bývalé masny v Sobotecké ulici. Bouralo 
se hlavně v zadním traktu, průčelí do ulice bude zbouráno až při uzavírce komunikace na konci dubna.
109 – 111) Pasování prvňáčků na „Rytíře řádu čtenářského“ proběhlo v rámci otevření upravených prostor 
knihovny v základní škole u nádraží, v Prouskově ulici, pod patronací pracovníků Městské knihovny A. 
Marka.
112 – 114) Vernisáž mezinárodní výstavy fotografií Zemský ráj (15. ročník) s předáním ocenění nejlepším 
autorům se konala v sobotu 6. března v galerii muzea (samotná výstava byla v posledním patře – č. 112). 
Mezi oceněnými byli mj. zdejší Bohuslav Boček (113) a Zdeněk Lín z Liberce (114), kteří zvítězili 
v jednotlivých kategoriích.
115 – 119) Galavečer Turnovské pecky 2003 se uskutečnil v pátek 5. března v divadle. Osobností zdejší 
kultury za uplynulý rok se stal Petr Záruba, vedoucí loutkářského souboru Na Židli (na snímku č. 116 mu 
ocenění předává loňská osobnost – hudebník Jarda Kotek), Turnovskou pecku 2003 za nejhodnotnější 
kulturní akci získal pořadatel Hudebních dílen mladých při festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov (na fotu č. 
117 předává „pecku“ V. Feštrovi z KC Turnov místostarostka Hana Maierová). V rámci slavnostního večera 
vystoupili také J.A.ZZ V.I.P. (115), Musica Fortuna (118), mistrovskou improvizaci předvedli Bohuslav Lédl a 
Martin Hybler (119).
120 – 121) Tisíciletý příběh, to je název výstavy o historii nejstarší knihy – Bible. Vernisáž proběhla v muzeu 
v úterý 9. března.
122 – 125) „Poslední mazání“ na lyžařském vleku ve Struhách proběhlo v sobotu 13. března. Sezona tu 
nyní, díky umělému zasněžování, pravidelně končí až na prahu jara.
126 – 130) XIV. ročník loutkářské přehlídky Turnovský drahokam se uskutečnil v sobotu a neděli 13. a 14. 
března. Přehlídku zahájila místostarostka Hana Maierová (127), vystoupilo tu celkem 14 souborů, na snímku 
č. 129 jsou děti ze ZUŠ Semily, snímek č. 130 patří pořádajícím místním Na Židli.
131 – 138) Vítání jara s kulturním programem, který ukončilo vynášení Moreny, se uskutečnilo v sobotu 20. 
března na Dlaskově statku. Ten den tu také byla zahájena celoroční výstava inspirovaná lidovými zvyky „Jak 
jde život aneb narození, svatba, smrt“ (na fotu č. 132 uprostřed ředitelka muzea V. Jakouběová při 
zahájení).
139 – 143) Turnovská mateřinka 2004, to je název oblastního ročníku celostátního festivalu mateřských škol. 
V Turnově se konal v sobotu 27. března.
144 – 146) Velikonoční trh s ukázkami malování vajíček připravili obyvatelé penzionů pro seniory pro sebe a 
veřejnost v domově důchodců Pohoda ve čtvrtek 25. března.
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Duben 2004
147 – 156) Ilustrační snímky nové výstavby na Hruštici. Foto č. 148 zachycuje vykolíkované pozemky, které 
město prodalo soukromým zájemcům o výstavbu.
157 – 159) Přehlídka dětských divadelních souborů Turnovský štěk se uskutečnila v sále Střediska pro volný 
čas dětí a mládeže 2. dubna. Foto č. 157 patří zdejšímu souboru Kabákriti, č. 158 dětem z Roztok u 
Jilemnice (pohádka Princezna ze mlejna), foto č. 159 představuje vítězný soubor ze ZŠ v ulici 28. října 
v Turnově (hra Pavouček Pája).
160 – 161) První dubnový týden připravilo Muzeum Českého ráje dílnu pro děti na velikonoční téma.
162 – 167) Snímky zachycují kapely, které se zúčastnily výběrové přehlídky na nejprestižnější český folk a 
country festival ZAHRADA 2004. Oblastní přehlídka se konala v divadle ve dnech 1. – 3. dubna. Foto č. 162 
– Houpačky Liberec, č. 163 – Rendez-vous (v této liberecké kapele se představila Turnovačka Magda 
Brožková), č. 164 Rebel Rovensko p. Tr., č. 165 Nový paka z Hradce Králové, č. 166 Jantar Jablonec 
s bratry Cidlinskými a č. 167 patří avantgardním Modrým stoupačkám z Liberce.
174 – 181) Snímky chronologicky zachycují bourací práce na dvou městem vykoupených domech 
v Sobotecké ulici.
182) Na premiéru nového filmu MISTŘI přijeli do turnovského kina (16. dubna) herci v čele se známým 
Janem Budařem (uprostřed).
183) V pondělí 19. dubna sehráli představení Afrika před nabitým sálem kina členové Divadla Járy 
Cimrmana.
184) Čechošvýcarka a také Turnovačka Alena Synková zahajovala s Václavem Žatečkou svoji výstavu 
v divadle v sobotu 10. dubna.
185 – 186) Na pozvání svého sponzora – firmy ONTEX CZ – přijela na zdvořilostní návštěvu do Turnova 
naše v současnosti nejlepší lyžařka Kateřina Neumannová s dcerou Lucinkou.
187 – 192) Snímky zachycují finále oblastního kola soutěže Paragraf o znalostech dětí základních právních 
a legislativních pojmů.
193 – 196) První den uzavírky Sobotecké ulice z důvodu její rekonstrukce (středa 28. dubna).

Květen 2004
197 - 204) Snímky zachycují rekonstrukci mostku přes Libuňku pod Pelešany.
205) K čarodějnicím patří v Turnově již každoročně setkání dětí u hvězdárny na Vrchhůře, kde se konají pod 
patronací Střediska pro volný čas různé soutěže.
206 – 209) V sobotu 1. května se uskutečnila celodenní akce na zahájení turistické sezony. Děti turnovských 
škol hrály divadelní představení na Valdštejně a Hrubé Skále (208 a 209), vyvrcholením byl průvod 
pohádkových postav v kempu v Sedmihorkách.
210 – 220) Impozantní prostory najdete od května v patře klasicistní budovy na Valdštejně. Slavnostní 
otevření zrekonstruovaných prostor se uskutečnilo 3. května. Na fotu č. 213 hovoří arch. Girsa, pod jehož 
patronací práce probíhaly, na fotu č. 220 je vedle autorky expozice Naděždy Kubů též syn posledního 
majitele hruboskalského panství Johann Aehrenthal.
221 – 222) Uctění památky padlých za II. světové války proběhlo před pomníkem ve Skálově ulici 7. května 
dopoledne.
223 – 224) … týž den odpoledne prošel městem průvod studentského Majálesu.
225 – 226 Svoji novou básnickou sbírku Bělení prádla slavnostně pokřtil Josef Jindra v modlitebně Na Sboře 
11. května. Na fotu č. 225 je v popředí autor spolu s malířkou Káťou Krausovou, která sbírku ilustrovala.
227 – 228) V pondělí 10. května odpoledne proběhla historicky první internetová diskuse (chat) starosty 
města s občany (tuto událost si přišel vyfotografovat také reportér deníku MFDnes).
229 – 230) V sobotu 15. května jel v rámci oslav 145. výročí trati Pardubice – Liberec Turnovem historický 
vlak tažený parní lokomotivou.
231 – 234) V průběhu první poloviny května probíhala výluka na železniční trati Turnov – Sedmihorky. Mj. 
byl též opraven přejezd u zastávky ČD Turnov – město.
235 – 237) … týž den se v okolí Turnova sešli ctitelé historických motocyklů Jawa.
238 – 240) Třicet let oslavila galerie Muzea Českého ráje. V úterý 18. května se tu konala vernisáž výstavy 
historických fotografií Krajinou domova, na uplynulých 30 let zavzpomínala mj. i muzejnice Jitka Petrušková 
(č. 240 v popředí).
241 – 243) V neděli 23. května se na městském atletickém stadionu konal prestižní mítink Memoriál Ludvíka 
Daňka. Zúčastnili se ho též bývalí a současní olympionici, v hodu koulí soutěžili politici (č. 242 poslanec 
Kraus), přední české sportovce zastupoval mj. desetibojař Roman Šebrle (241).
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244 – 245) V salonku Hotelu Slavie v Hluboké ulici si ve čtvrtek 20. května připomněli 40. výročí založení 
Klubu důchodců turnovští senioři.
246 – 248) V rámci Staročeských trhů, jejichž obrazové shrnutí bude až v příštím ohlédnutí, se konalo 
setkání všech partnerských měst Turnova. Nově přijeli zástupci slovinského města Murská Sobota, jehož 
místostarosta (247) byl také jedním z těch, kteří se podíleli na slavnostním zasazení stromu přátelství 
v parku u letního kina.
249 – 250) V pátek 28. května se místní jazzmani rozloučili s uplynulou sezonou „smutečním“ pochodem 
městem. Zastavili se také v místech, kde stávala Střelnice…
251 – 255) Ilustrační snímky zachycují postup prací v Sobotecké ulici, hlavně bourání objektu masny.

Červen 2004
256 - 276) Jubilejní 10. ročník Staročeských trhů proběhl o posledním květnovém víkendu v městském 
parku. Po oba dny sem celkem přišlo víc než osm tisíc lidí, své zboží prodávalo na 300 trhovců. Poprvé se 
v rámci doprovodného programu konal tzv. „Festival etnické hudby“ (č. 262 romský Točkolotoč, č. 263 řecká 
skupina Prométheus). Zahájení se zúčastnili starostové partnerských měst (257, na snímku 258 je bývalý 
turnovský starosta Šolc s manželkou a starosta holandského Reeuwijku). Atrakcí pro diváky bylo mj. 
vystoupení divadla Kvelb (266). V prostorách ZŠ ve Skálově ulici se konala tradiční kamenářská výstava a 
burza (269).
277 – 278) Na počátku června se v mateřských a základních školách konal Dětský den. Snímky jsou 
z Dětského centra Sluníčko u nádraží.
279 – 282) Premiéra hry Wiliama Shakespeara Hamlet v podání členů Divadelního spolku Turnov se 
v divadle konala v pátek 4. června.
283 – 288) Historicky první volby do Evropského parlamentu se v České republice konaly v pátek 11. a 
sobotu 12. června. V Turnově a celé zemi vyhrála ODS, za KSČM kandidovala také Turnovačka PhDr. Alena 
Svobodová (283). Premiéru měla v našem městě nová volební místnost v tzv. „dřevěné“ mateřské školce 
v Alešově ulici u nádraží (286 a 288).
289 – 293) Po deváté se sešli řezbáři z různých koutů České republiky na sympoziu, které pro ně pořádá 
Muzeum Českého ráje. Vyvrcholením byla prezentace v rámci akce „Sekáči jdou“ na Dlaskově statku 
v Dolánkách 12. června.
294 – 310) Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov byl zahájen u pamětní desky na Sychrově v sobotu 
12. června (294 a 295). Slavnostní zahájení Hudební dílny mladých interpretů proběhlo v kapli na 
Valdštejně, mj. za účasti semilského pěveckého sboru Jizerka (296, 297). Lektory dílen byli: Roman Janál 
(298), Eva Franců (299), Roman Víšek (301), Michyiko Keyko (303) a Bohuslav Matoušek (304). 
Impozantním zakončením 49. ročníku festivalu bylo společné provedení Dvořákovy Novosvětské a 
duchovního TE DEUM členy orchestru a sboru divadla F. X. Šaldy v Liberci a turnovského PS A. Dvořák 
v sále kina v pátek 18. června (305 – 310).
311 – 312) Dílny mladých ekologů z polského Jaworu a Turnova proběhly v našem městě uprostřed měsíce, 
v městském parku byl při této příležitosti mj. vysazen nový strom – sakura.
313 – 316) Na počátku června se na své místo na Mariánský hřbitov po důkladném restaurování vrátil 
litinový kříž. Opravu provedl ak. sochař Jiří Novák.
317 – 318) V sobotu 19. června se v prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy konalo setkání 
absolventů. Přijelo na 600 bývalých žáků.
319 – 322) Uprostřed měsíce bylo zahájeno promítání v letním kině. To na jaře prošlo první etapou 
rekonstrukce, když opraveny byly zejména polorozpadlé stupně, na podzim proběhne ještě rekonstrukce 
sociálního zařízení.
323 – 325) Jedna z žijících legend našeho města, prof. Jaromír Horáček, oslavil v červnu kulaté životní 
jubileum (80 let), při této příležitosti byl mj. s manželkou oficiálně přijat na radnici.
326 – 327) Dva alternativní hudební festivaly se konaly v červnu. Na místě zbouraného kulturního domu 
Střelnice festival Kultudumdum (19. června) a v Dolánkách v prostoru bývalého koupaliště rocková přehlídka 
amatérských kapel (26. června). Obě akce utrpěly hlavně malým zájmem lidí…

Červenec 2004
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328 – 329) Dva obrázky ještě z konce školního roku představují hojně navštívenou výstavu místních kitařů, 
kteří v prostorách ZUŠ na náměstí přestavili na 300 plastikových modelů letadel z II. světové války.
330) Společné foto účastníků celostátního basketbalového kempu, který se již tradičně v Turnově koná první 
prázdninové dny.
331 – 332) Prázdninové turistické autobusy se staly již neodmyslitelnou nabídkou léta v Českém ráji (zvlášť 
ty s možnou přepravou jízdních kol).
333 – 337) Atraktivní podívanou bylo druhé českorajské letní setkání „koňáků“ z celé republiky. Rodeo 
v Nudvojovicích na jízdárně Naděje se konalo v sobotu 3. července.
338 – 339) Snímky dokončené rekonstrukce fasády tzv. Kubistického domu u nádraží.
340 – 341) Na prahu léta se naplno rozeběhla plánovaná dostavba atletického areálu, resp. haly TJ ve 
Skálově ulici.
342 – 343) Úplně nové hřiště na počátku prázdnin dostaly děti z Patočkova sídliště.
344 – 348) Prázdniny ve znamení spanilých jízd parní lokomotivy řady 310, jejíž opravu nedávno dokončili 
členové turnovského Klubu přátel železnic Českého ráje. Poslední dva snímky zachycují čilý cestovní ruch, 
jaký běžně v letních měsících na turnovském nádraží panuje.
349 – 358) Každoroční prázdninové šperkařské sympozium bylo letos zahájeno v galerii muzea ve středu 7. 
července. Slavnostní zahájení ozdobila módní přehlídka i účast starosty města Idar-Obersteinu, 
vyhlášeného německého města, které má velkou šperkařskou tradici (350). Na fotu č. 351 jsou účastníci 
sympozia, na č. 352 je turnovský organizátor sympozií Miroslav Cogan s Gisbertem Stachem z Německa, 
snímek č. 353 zachycuje českou účastnici Libuši Hlubůčkovou, č. 354 Helfrieda Kodré z Rakouska, č. 357 
Kepu Karmonu ze španělského Baskicka a snímky č. 356 a 358 jsou ze symbolického „prstýnkového“ 
navázání všech účastníků v prostoru dílen zdejší firmy RSG, kde sympozia tradičně probíhají.
359 – 362) Na staveništi budoucího supermarketu Lidl pod sídlištěm Výšinka proběhl archeologický výzkum. 
Výsledkem byl objev pohřebiště tzv. lidu popelnicových polí.
363 – 364) Snímky z dokončovacích prací nového hřiště na sídlišti u nádraží.
365 – 366) Staveniště supermarketu Lidl.
367 – 374) Další letní stavební ruch v Turnově: 367 – 368 – nová hala firmy SFS na Vesecku, 369 – 370 – 
vrtulník pomáhal s kompletací stavebních dílů na stavbě nové výrobní haly fy Grupo Antolin v ohrazenické 
zóně, 371 – 372 – první etapa realizace povrchů v Sobotecké ulici, 373 – 374 – stavba 30 bytů v ulici 1. 
máje u nádraží.
375 – 380) Rekonstrukce Sobotecké ulice.
381 – 386) Turnovské hudební léto. Nová letní scéna v letním kině byla slavnostně pokřtěna koncertem 
kapely Let´s blues Martina Brázdy v sobotu 10. července (381 – 383), tamtéž hrála další místní formace 
Jenisej ve čtvrtek 15. července, kapela Tom Mašek & Hitmakers hrála na náměstí v pátek 23. července a 
rovenští Rebel 29. července.

Srpen 2004
387 - 391) Léto v přírodním areálu v Dolánkách. Zejména ostrov u jezu byl lidmi vyhledávaný, úprava jeho 
povrchu, jarní navezení hlíny a osetí trávou, bylo dobrým počinem pro vytvoření přírodního koupání v Jizeře. 
V areálu bývalého koupaliště také po celé léto fungovalo občerstvení (391).
392 – 395) Letní soutěž Rozkvetlý Turnov vyhlásil Odbor životního prostředí MěÚ. O soutěži mj. referoval 
též celostátní deník MFDnes, jeho reportér fotografoval v Nádražní ulici. Další snímky představují esteticky 
povedenou novou květinovou výzdobu na náměstí.
396 – 404) Ve středu 11. srpna bylo slavnostně předáno do užívání nové dětské hřiště v Turnově II. Dvěma 
miliony se na jeho výstavbě podílela společnost ČEZ, resp. její nadace Duhová energie. Slavnostní pásku 
přestřihl turnovský starosta spolu s ředitelkou nadace Gabrielou Bártíkovou (404). 
405 – 406) Neúnavný Josef Kunetka přišel v létě s nápadem na uspořádání otevřených diskusí s občany na 
žhavá komunální témata. Setkání v letním kině pod názvem Hyde Park se uskutečnilo několik.
407 – 411) Místní skupina historického šermu Rytíři turnovského meče výrazně napomohla uspořádání 
rekonstrukce historické bitvy, které se na půdě Šťastné země v Radvánovicích (místo konání Slamáku) 
v sobotu 7. srpna zúčastnilo na čtyři stovky šermířů. Vlastní vystoupení skupina měla také v rámci kulturního 
léta v pátek 13. srpna na náměstí (410, 411).
412 – 415) Do nové sezony vstoupil v neděli 15. srpna turnovský fotbal. Nový název klubu je FK Turnov – 
Pěnčín, v prvním zápasu s mužstvem Semil B  zvítězil 1:0. Na snímku č. 414 předává starosta města 
ocenění fotbalistům v žákovských kategoriích, kteří úspěšně reprezentovali své město v regionálních 
soutěžích.
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416 – 419) Poslední letošní koncerty kulturního léta: Vyhoukaná sowa vystoupila na náměstí 17. srpna 
(416), místní Corcovado 27. srpna (417, 418) a romská cimbálovka v atriu muzea koncertovala 6. srpna 
(419).
420 – 427) V závěru tohoto měsíčního ohlédnutí se ještě vrátíme k akci, která se sice nekonala přímo 
v Turnově, ale i pro naše město měla svůj význam. Na dvě stovky lidí putovalo poslední červencový den na 
trase z Újezdu pod Troskami do Sedmihorek. Pochod proti dálnici se zastavil v Rovensku pod Troskami 
(421, 422), přímo pod Troskami (425, 426), lidé také v hojné míře podepisovali petici proti trasování dálnice 
napříč Českým rájem (424).
428 – 435) Snímky dokumentují letní stavební aktivity ve městě. Na fotu č. 428 a 429 je vidět začátek prací 
na inženýrských sítích na Hruštici, zbylé snímky přibližují finále rekonstrukce Sobotecké ulice.

Září 2004
436 – 440) Zahájení nového školního roku ve středu 1. září. První dva snímky jsou ze ZŠ v ulici 28. října, 
kde se představil nový ředitel školy Mgr. Jaromír Frič (na č. 436 první vlevo). Ten den ještě v areálu ZŠ 
v Žižkově ulici otevřeli nové dětské hřiště, které symbolicky uzavřelo desetiletou přeměnu kasáren na 
školský objekt (na fotu č. 438 slavnostně přestřihuje pásku náměstkyně krajského hejtmana Mgr. 
Bartoňová).
441) Ilustrační snímek výstavby 30 bytů v ulici 1. máje na počátku září. Dokončeno má být v listopadu, 
stavební firma má skluz…
442 – 444) Rekonstrukce povrchu Terronské ulice.
445 – 448) Výstavba nových hrobových míst v dolení části Mariánského hřbitova u kolumbária.
449 – 459) Zrekonstruovaná Sobotecká ulice byla veřejnosti slavnostně předána do užívání v pátek 3. září 
po 11. hodině dopolední. Pásku přestřihoval starosta Hejduk, radní Libereckého kraje Mach a ředitel Krajské 
správy silnic Petr Erban.
460- 467) Staveniště supermarketu LIDL pod sídlištěm Výšinka. Stavbu provází několik nesrovnalostí, 
například nedostatečně upevněná ochranná zeď, také silnice přímo pod sídlištěm vlivem sesuvu půdy 
popraskala.
468 – 469) V rámci Dnů evropského kulturního dědictví se mj. konaly prohlídky turnovských kostelů spojené 
s varhanními minikoncerty. Snímky jsou z kostela sv. Františka na náměstí, průvodkyní byla Eliška 
Gruberová z infocentra.
470 – 472) 7. ročník přehlídky Turnovské babí léto se konal v sobotu 4. září. Uváděl Turnovák (jinak 
frontman Modrotisku) Ota Turek, vystoupili také pražští Taliesyn a jedny z nejnadanějších folkových nadějí, 
Berušky z Dobré Vody u Jablonce nad Nisou.
473) Týden duševního zdraví uspořádali jako připomenutí deseti let své činnosti hendikepovaní a jejich 
přátelé z občanského sdružení Fokus (na snímku prezentace prací v chráněných dílnách na náměstí).
474 – 477) Víc než tisícovka lidí se přišla podívat na den otevřených dveří do nového výrobního závodu 
firmy Grupo Antolin v ohrazenické průmyslové zóně.
478 – 481) Den bez aut byl název celorepublikové akce, ke které se v bývalém okrese připojilo pouze město 
Turnov. Celodenní akci, kdy děti zdejších škol byly přítomné policejním kontrolám řidičů a na náměstí si 
příchozí mohli nechat změřit tlak, dozvědět se o první pomoci nebo si nechat odborně seřídit jízdní kolo, 
pořádal radniční Odbor životního prostředí. Na fotu č. 479 jsou městští policisté, kteří vyhodnocovali soutěž 
v jízdě zručnosti na sportovním hřišti u nádraží.
482 – 483) Brambory chléb chudých se jmenovala akce, která proběhla v sobotu 25. září na Dlaskově statku 
v Dolánkách.
484 – 485) Kadeřnické studio Zdeny Vargové a prodejna Styl Zuzany Filipové společně uspořádaly podzimní 
módní přehlídku, která se původně měla konat na náměstí, ale špatné počasí ji „zahnalo“ do prostor sálu 
ZUŠ. Hlavní hvězdou přehlídky byla první vicemiss ČR v roce 2002 Lenka Taussigová (na snímku je 
s oběma podnikatelkami).
486) Setkání bývalých studentů gymnázia, resp. členů divadélka Kompas, se uskutečnilo u příležitosti 
osmdesátin profesora Jaromíra Horáčka v sobotu 25. září v restauraci Výšinka.
487 – 488) Starosta města ocenil nejlepší účastníky letní soutěže Rozkvetlý Turnov. Na snímku 487 jsou 
vítězové jednotlivých kategorií – Jaroslav Fehér, Gabriela Jakubičková a Jindřich Drahoňovský.
Na posledním snímku starosta oceňuje nejlepší dobrovolné dárce krve. Obě setkání se uskutečnila 
v pondělí 29. září.

Říjen 2004
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489 – 496) Snímky dokumentují stav prací na přístavbě sportovní haly ve Skálově ulici. Před zasedáním 
zastupitelstva (30.9.) si stavbu zevnitř mj. prohlédli také zastupitelé.
497 – 500) Společným čtením byl zahájen v pondělí 4. října tradiční Týden knihoven, mj. se konala též tzv. 
Provázkiáda, tedy jakési navazování vzkazů knihovně s náměty a poděkováním (498).
501 – 504) Vernisáž výstavy fotografií památných stromů Turnovska se v Muzeu Českého ráje konala ve 
čtvrtek 7. října. Zúčastnil se jí také náměstek ministra životního prostředí RNDr. Ladislav Miko (na fotu č. 503 
je s turnovským starostou). Výstavu  doprovázela řada doprovodných akcí, mj. beseda autorky knih o 
památných stromech ČR PhDr. Marie Hruškové (504). Autorem snímků je kronikář města.
505 – 509) Židovské zvyky a tradice, to byl název výstavy v ZUŠ (505 a 506) a též námět na několik dalších 
seminářů, když se také konala vycházka přímo po zdejším židovském hřbitově s čtením náhrobků a 
zasvěceným výkladem Terezie Dubinové z židovské komunity v Jičíně (507). Ta byla též hlavní přednášející 
na seminářích. Výstava v prostorách ZUŠ byla otevřena po celý říjen.
510 – 513) V pátek 8. října byl slavnostně předán do užívání dokončený areál silničářů v novém sídle 
v ohrazenické průmyslové zóně. Pásku stříhali náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Mach a ředitel Krajské 
správy silnic Libereckého kraje Ing. Erban.
514 – 517) Ve čtvrtek 14. října byl slavnostně předán nový areál firmy SFS Intec v průmyslové zóně na 
Vesecku. Při této příležitosti zde mj. starosta města Hejduk předal vlajku města zástupci vlastníků Švýcaru 
Ruedi Huberovi (516).
518 – 523) Snímky dokumentují stav prací na výstavbě supermarketu Lidl pod sídlištěm Výšinka a také 
kruhového objezdu před ním.
524 – 525) Dvě aktivity studentek turnovské střední zdravotnické školy – na počátku října zorganizovaly pod 
patronací Libereckého kraje a města akci „Zdravý zoubek“, postupně obcházely jednotlivé mateřské školy a 
ptaly se jak si děti čistí zuby. Další snímek je z ulic města, kde pravidelně vybírají na podporu různých 
humanitárních sbírek – konkrétně 18. října to byla Bílá pastelka…
526 – 529) Bez okázalé oslavy bylo v říjnu otevřeno nové rychlé občerstvení a do konce roku ještě 
restaurace Albion naproti budově nádraží ČD. Stavba vyrostla na místě nevzhledných, vybydlených slumů, 
které dlouhá léta hyzdily vstup do města.
530 – 539) Snímky z oslav 70. výročí Základní školy v ulici 28. října. Děti předvedly své umění v sále 
tělocvičny v kulturním programu, kterého se zúčastnily též děti z partnerské školy v polském Jaworu (534), 
paní ředitelka dokonce přivezla řediteli turnovské školy speciálně upečený a ozdobený dort (535), děti 
vypustily balónky se vzkazy lidem, ke kterým doletí, na závěr se konalo společné cvičení při hudbě na hřišti 
a fotbalový turnaj mezi školami i mezi radnicemi v Turnově a Jaworu (na fotu č. 539 je uprostřed v barvách 
Turnova starosta Hejduk).
540 – 544) Bubnovačka proti dálnici, tak se jmenoval pochod, který 28. října vyrazil od nádraží ČD 
v Turnově po trase zamýšlené stavby dálnice. Pochodu se účastnili též kandidující do krajských voleb 
(zástupce US-DEU a SOS podpořil též poslanec Pelc), v Ohrazenicích ale vystoupil také jeden z občanů, 
který zamýšlenou dálnici v navržené trase chce, protože jako profesionální řidič na lince Turnov – Jičín – 
Hradec Králové denně zápasí s kolonami vozidel (542). Celkem se pochodu proti dálnici zúčastnilo víc než 
200 lidí!
545 – 549) Ve čtvrtek 28. října, v den státního svátku České republiky, se v divadle konalo slavnostní 
zasedání zastupitelstva, spojené s předáním cen. Čestné občanství města získal prof. Jaromír Horáček, 
cenu obce kastelán z Valdštejna Ladislav Koucký. Na snímku č. 548 je též zástupce rodiny generála Lišky, 
kterému bylo komunisty odejmuté čestné občanství vráceno in memoriam. Na obrázku č. 549 je rodina pana 
profesora Horáčka (uprostřed dcera a vlevo vnuk Pavel Trnka).

Listopad 2004
550 – 555) V pondělí 1. listopadu v 11 hod. dopoledne byla slavnostně předána do užívání nová komunikace 
– Terronská ulice v bývalých kasárnách. Na místě dnešních chodníků a vozovky byl ještě nedávno 
provizorní, pouze zpevněný povrch. Slavnostního aktu se kromě starosty města a majitele stavební firmy 
SaM Česká Lípa, zúčastnil také hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík (na foto č. 555 vlevo).
556 – 563) V pátek 5. a v sobotu 6. listopadu se uskutečnily v pořadí teprve druhé volby do krajského 
zastupitelstva. Snímky 556-7 jsou z předvolební kampaně ODS na náměstí (Ing. Sláma se do zastupitelstva 
dostal), na obrázcích 559 a 560 je též úspěšná kandidátka Strany pro otevřenou společnost Martina 
Pokorná s volebním lídrem Petrem Pávkem. Fota 561 – 563 představují předvolební agitaci v ulicích města.
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564 – 565) V sobotu 6. listopadu v podvečer proběhla v divadelní galerii vernisáž výstavy obrazů 
dlouholetého profesora SUPŠ Zbyňka Suka, který vystavoval společně se svým vnukem Alešem (na fotu č. 
565 je Suk starší s manžely Šolcovými).
566 – 570) Muzikál s motivy z historie Turnova napsala a nastudovala Daniela Weissová. Představení se 
jmenuje Ultima aneb dobytí (Českého) ráje.
571 – 573) Burza středních škol určená hlavně žákům posledních ročníků škol základních, byla v pátek 5. 
listopadu na půdě Integrované střední školy u nádraží. Na fotu č. 571 jsou studenti dřevařského učiliště 
z Harrachova, na č. 572 studentky rodinné školy ze Semil a foto č. 573 je z módní přehlídky studentek 
textilní průmyslovky v Jilemnici.
574 – 576) Časopisu Turnovský granátek, který vychází pod patronací městské knihovny, je 30 let. Na 
besedu do knihovny při této příležitosti přišla též jeho zakladatelka, paní učitelka Vlasta Guznarová (575), při 
této příležitosti též proběhlo ve středu 10. listopadu setkání současných a bývalých tvůrců časopisu (576).
577 – 582) Vernisáž výstavy „Masky a démoni“ byla v Muzeu Českého ráje ve čtvrtek 11. listopadu. 
Zúčastnil se jí se svými etnografickými fotografiemi též profesor Baran (na fotu č. 579 vlevo), který je v tomto 
fotografickém oboru žijící legendou - jde o nástupce Karla Plicky!
583 – 587) Výročí listopadu 1989 bylo připomenuto v Turnově hlavně vernisáží výstavy o historii českých 
legionářů, kterou uspořádala Konfederace politických vězňů (na fotu č. 585 je Sergej Solovjev s Evou 
Kordovou, která vernisáž uváděla). Při této příležitosti se konala též velmi zajímavá přednáška dr. Šolce na 
téma boje za svobodu a demokracii. Snímky 583 a 584 jsou archivní z listopadového Turnova 1989.
588 – 591) Starosta města navštívil v pátek 12. listopadu právě dokončené, nově opravené prostory 
v sokolovně na Daliměřicích…
592 – 595) … a ten den večer se v sokolovně v Mašově slavnostně otevíralo zrekonstruované pohostinství 
(oba objekty jsou v majetku města).
596 – 599) 7. ročník přehlídky hudby a poezie Poetika 2004 se konal v pátek 19. listopadu. Nejdříve 
odpoledne proběhla recitační soutěž (její účastníci jsou na obrázku 596), večer potom vystoupil mj. Spirituál 
kvintet (597).
600 – 601) Dva snímky přibližují nový festival s názvem „Jazz? Yes!“, který se konal 26. a 27. listopadu. Mj. 
vystoupili domácí Funk Corporation a Elen Suchánková z Brna.
602 – 604) Letošního ročníku neoficiální soutěže o miss Turnova – MISS IDEAL, kterou pořádá obchodní 
akademie a hotelová škola, se ve středu 24. listopadu zúčastnilo celkem 12 dívek. Vítězkou se stala Tereza 
Kabeláčová, studentka 2. ročníku obchodní akademie.
605 – 606) V úterý 16. listopadu bylo odtaženo historicky první špatně zaparkované auto. Policie začala 
s odtahy, protože nekázeň řidičů v ulicích již přerostla únosnou mez.
607 – 609) Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí proběhlo v neděli 28. listopadu v podvečer. 
Svíčky na adventním věnci společně zapálili starosta Hejduk a místostarostka Maierová (608).

Prosinec 2004
610 - 615) Na přelomu listopadu a prosince byla dokončena další etapa úpravy turnovského nádraží. Hlavní 
nástupní peron dostal novou dlažbu, do vestibulu nyní mají vstup též hendikepovaní na vozíku…
616 – 621) Ilustrační snímky zachycují novou výstavbu v pokračování Jeronýmovy ulice na Hruštici 
v místech, kde Město Turnov během roku 2004 prodalo z 15 stavebních parcel 14.
622 – 624) Snímky dokončeného objektu s 30 novými byty, které byly postaveny díky dotaci státu, resp. se 
zárukou Města Turnov.
625 – 626) Výstavba supermarketu Lidl pod sídlištěm Výšinka pokračuje, nicméně v prosinci se projevily 
další potíže s vozovkou nad stavbou, která ujíždí…
627 – 632) Opravdu příjemná oslava proběhla v pátek 3. prosince v Muzeu Českého ráje, kde se po 
několika letech úsilí v tomto roce podařilo získat dotaci od Libereckého kraje na stavbu výtahu. Na snímku č. 
627 ke svezení zve ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová.
633)  Setkání dětí s Barborkami proběhlo v muzeu v sobotu 4. prosince.
634) Před Vánoci křtili svá nová CD turnovští hudebníci. Na snímku členové pěveckého sboru Corazón 
z gymnázia…
635 – 636) … dočkali se také příznivci dechovky Turnovanky, kterým cédéčko pokřtila místostarostka 
Maierová v sobotu 11. prosince v Hasičárně na Daliměřicích…
637 – 638) … a poslední křest patřil písničkářce Magdě Brožkové, které s uvedením nového CD pomohla 
hvězda soutěže Česko hledá SuperStar, moderátor Ondřej Brzobohatý s kapelou Bůhví (konalo se v pondělí 
13. prosince v divadle).
639 – 646) Turnovské vánoční trhy se konaly na náměstí od pátku 10. do neděle 12. prosince. Tradičně tu 
vystoupily zdejší pěvecké sbory (č. 639 PS dětí ze ZŠ Mašov, č. 640 PS A. Dvořák, č. 643 PS ze ZŠ v ulici 

265



28. října). Vrcholem trhů bylo asi „andělské“ vystoupení členů divadla Kvelb České Budějovice, kteří mezi 
stánky chodili na chůdách a „hledali Ježíška…“ (č. 644 a 646).
647 – 648) Do Turnova opět díky skautům zavítalo Betlémské světlo, které ozdobilo sváteční stůl mnoha 
turnovských rodin. Snímky jsou ze setkání a společného zpívání na náměstí ve středu 22. prosince 
v podvečer.
649 – 653) Slavnostní předání dokončené první etapy přístavby sportovní haly ve Skálově ulici proběhlo ve 
středu 15. prosince. Ještě před tím se v tělocvičně ZŠ v téže ulici konala beseda a autogramiáda 
olympioniků (přijel mj. Imrich Bugár, č. 651), slavnostní recepci uváděl prezident místního atletického klubu 
Pavel Šilhán (č. 653), starosta Hejduk mj. malým dárkem poděkoval stavební firmě Syner a vedoucímu TJ 
Turnov Filipu Stárkovi za zodpovědný přístup během stavby.
654 – 659) V předvánočním období se také konaly tradiční adventní koncerty na tradičních místech (č. 656 
v kostele sv. Matěje na Hruštici), tentokrát ale s jednou novinkou, a to koncertem ve smuteční síni (č. 654 a 
655). Své vánoční vystoupení pro rodiče uspořádala také Taneční a pohybová škola Ilma (č. 657), vrcholem 
asi byl vánoční koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers v kině 20. prosince (č. 658 a 659).
660 – 664) Snímky ze silvestra 2004. Odpoledne se konal tradiční silvestrovský běh (zvítězil Jakub Oma – 
na snímku č. 661 je uprostřed), večer se potom stovky Turnováků sešly na náměstí, aby společně oslavily 
příchod nového roku. O půlnoci byl ohňostroj…
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