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Starší čísla Našeho Turnova najdete i na internetu na webových stránkách Města 
Turnova  na adrese www.turnov.cz/organizace dle činnosti/Spolek rodáků a přátel 
Turnova.

Aktuální informace o akcích spolku najdete také na internetu na webových strán-
kách Města Turnova  na adrese www.turnov.cz/organizace dle činnosti/Spolek ro-
dáků a přátel Turnova a ve vývěsních skříňkách spolku v ulici 5. května, v sídlišti  
u nádraží v ulici Kosmonautů a v ulici U Tří svatých.
 Na stejných stránkách najdete i fotografie z akcí spolku ve fotogalerii. 

Foto na obálce:
 Rekonstruovaná turnovská kašna na náměstí Č. ráje (foto: O. Grund).
 Památník obětem nacistů v Turnově na Kamenci (foto: O. Grund).
 Autorem nepopsaných fotografií v textu je O. Grund.

Upozornění
Schůze výboru jsou každé druhé úterý v Saloonu U Supa v ulici Kinského.

Vydání časopisu Náš Turnov je finančně podpořeno z rozpočtu města Turnov.
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VÁŽENÍ ČLENOVÉ, VÁŽENÍ ČTENÁŘI!

Prožili jsme nelehkou dobu virové nákazy, která výrazně zasáhla do činnosti našeho 
spolku. Nemohli jsme uskutečnit řadu oblíbených výletů, besed ani přednášek, ne-
mohli jsme se účastnit ani obvyklých akcí, jako vítání nových občánků města, odmě-
ňování nejlepších absolventů devítiletek, setkání se spolky, se kterými dlouhodobě 
spolupracujeme, ani kulturních akcí, nakonec ani naší výroční valné hromady v zá-
věru uplynulého roku. Jen s velkou dávkou štěstí se nám podařilo absolvovat oslavu 
stopadesátého výročí narození našeho zakladatele, historika Josefa Pekaře a v krátké 
době uvolnění i dvacátý ročník Letních koncertů vážné hudby na Hrubé Skále. 
 Avšak co víc, naše řady opustilo i několik našich dobrých přátel, se kterými jsme 
se nestačili rozloučit. Prožíváme mnoho rychlých změn, které jsme už v dnešní době 
ani nečekali, ve společnosti nečekaně prožíváme také období zvláštní nevraživos-
ti, netrpělivosti a hádek, které jsme doufali, že jsme už odložit s pádem minulého 
politického režimu. Mnozí se marně ptáme, proč se nám to dosud nepodařilo? Náš 
spolek není žádným politickým hnutím. Nemáme žádné ambice rozhodovat o životě 
města či určovat jeho další hospodářský vývoj. Přesto jsme součástí jeho veřejného 
života. Řada našich členů pracuje v odborných komisích města, kde podle svých 
celoživotních zkušeností pomáhají řešit jeho vzniklé úkoly a problémy. Někteří z nás 
se podílejí na utváření jeho sportovního i kulturního života a chtě-nechtě tak formují 
jeho vnější obraz. Ještě než se znovu shledáme na letošní valné hromadě, bych chtěl 
všem, kteří tak obětavě činí ve svém volném čase, jménem celého výboru spolku 
poděkovat. V letošním roce bychom měli oslavit třicáté výročí založení našeho spol-
ku. Kvůli nejisté situaci jsme se rozhodli tyto oslavy spojit s oslavou 750. výročí 
založení města, které se uskuteční v květnu příštího roku. Přeji vám proto jménem 
současného výboru klidný život, pevné zdraví a naději, že se při této příležitosti 
všichni setkáme.

Otakar Grund  
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VZPOMÍNKA NA REŽISÉRA JAROSLAVA DUDKA

Dovolte mi vzpomenout na známého televizního režiséra, pana Jaroslava Dudka, 
který se narodil v Turnově 17. ledna 1931.
 Jeho otec byl zaměstnán v elektrárně u Votrubců a v turnovském divadle ob-
sluhoval osvětlovací techniku. Jaroslav s ním chodil skoro na všechny zkoušky  
i představení a tak není divu, že začal účinkovat už v dětských rolích. Již v roce 
1941 stál malý Jaroslav poprvé na jevišti při představení „Babička“ a pak ještě mno-
hokrát, než se stal mnohem později profesionálním režisérem. Oba jeho rodiče byli 
členy turnovského Sokola. Maminka byla dokonce náčelnicí odboru žen. I Jaroslav 
byl vychován v sokolských tradicích a v roce 1945, při obnově činnosti Sokola, se 
spolu s Jiřím Plátkem a dalšími, zapojil do činnosti dorostu a založili spolu časopis 
Turnovský dorost. V roce 1948 byli i na desátém Všesokolském sletu v Praze, kde 
vyhrál celostátní závody dorostu ve víceboji, tj. nářadí a atletika.
 Jaroslav později studoval na turnovském gymnáziu a účinkoval v Divadelním 
souboru Antonín Marek. V roce 1950 vyhlásila kulturní komise města Turnova sou-
těž pro střední školy o nejlepší divadelní hru, které se zúčastnily tehdejší školy: 
Šperkařská, Gymnázium a Hospodářská akademie. Gymnázium se do ní přihlásilo 
s hrou „Hadrián z Římsů“ a soutěž vyhrálo. Režii a hlavní postavu v této kome-
dii měl Jaroslav. V Turnově a okolí měla tato hra celkem šestadvacet představení. 
Po maturitě Jaroslav zkusil přihlášku na Akademii múzických umění, obor režie.  
Po jejím úspěšném dokončení v roce 1958, jako začínající režisér, dostal umístěnku 
do Divadla S. K. Neumanna v Praze-Libni. Tady se seznámil s herečkou Janou Ště-
pánkovou a bylo z toho manželství až do Jaroslavovy smrti. 
 Ve vzpomínkách herců tohoto divadla byl Jaroslav vynikajícím režisérem a tak 
nebylo divu, že po něm v roce 1962 sáhlo vedení Divadla na Vinohradech. Zde 
provedl řadu skvělých inscenací, jen namátkou uvádím: „Oldřich a Božena“, „Ať 
žije královna“, „Měsíc nad řekou“, „Král Jan“, „Jana z Arku“ a mnoho dalších, které 
nelze ani vyjmenovat. Když si turnovští ochotníci vybrali nějakou hru z repertoáru 
vinohradského divadla, vždy nám Jaroslav zajistil možnost shlédnout ji v provedení 
profesionálů přímo na Vinohradech, jako možnou inspiraci k našemu nastudování. 
Nesmím ale pominout ani jeho režijní práci v Československé televizi. Jeho první 
seriál byl „Taková normální rodinka“, ve které hráli převážně členové Vinohradské-
ho divadla. Autorem tohoto úspěšného seriálu byl Jaroslav Dietl, který napsal i další, 
jako „Jakub sklář“, „Velký vypravěč“ a jiné. Ty všechny režíroval Jaroslav Dudek. 
Pro televizi pak Dietl napsal řadu příběhů v „bakalářských povídkách“, opět nato-
čených v Dudkově režii. Avšak největší televizní „bombou“ se stala „Nemocnice na 
kraji města“. Dodnes nezapomenutelný seriál, ve kterém hráli opět převážně herci  
z Vinohrad, režíroval zkušený Jaroslav Dudek z Turnova a ten se pak vysílal v tele-
vizích v Německu, Polsku, a všude s velikým úspěchem. Poslední Dudkovou režií 
na Vinohradech byla hra „Dohazovačka“ v roce 1991.
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 V turnovském divadle se loučili s ochotnickým spolkem Antonín Marek v roce 
1958 další členové tohoto spolku v pásmu písní a veršů v režii Jaroslava Dudka. 
Vojtěch Rón odešel do divadla v Mladé Boleslavi, Libuše Matějová do Plzně, Mar-
cela Machotková do Liberce a později do Národního divadla v Praze a Dudek do 
zmíněné Libně.
 Na prknech turnovského divadla jsme se ještě po dlouhých letech sešli s Jaro-
slavem Dudkem a Janou Štěpánkovou v červnu 1979 při besedě o natáčení seriálu 
„Nemocnice na kraji města“. Vzpomínám si, že tak plné divadlo snad nikdy nebylo. 
Po ukončení režisérské práce na Vinohradech v roce 1990, Jaroslav režíroval již 
jen seriály v komerčních televizích. Jmenujme například seriál „Hospoda“, kde hrál  
i další turnovský rodák Václav Knop.
 Jaroslav Dudek zemřel v Praze 31. srpna 2000.

Vzpomínku napsal dlouholetý turnovský ochotník a kronikář Divadelního spolku 
Antonín Marek, Jan Sajíc.

Režisér Jar. Dudek při besedě v turnovském divadle
Foto – patrně turnovský Jaroslav Hajfler
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OBA HRDINOVÉ MI ZEMŘELI V KVĚTNU PŘED OČIMA

Zatímco v Praze lidé devátého května jásali, v Turnově někteří vlastenci s Němci 
bojovali už o čtyři dny dříve. Na náměstí před spořitelnou a tehdejší Okresní poštou 
padlo čtrnáct hrdinů. 

„V sobotu pátého května 1945 jsem měla odpolední službu v telefonní ústředně  
v přízemí bývalé budovy České spořitelny a Okresní pošty. Konec války byl už-už 
na spadnutí a my měli zrovna pohotovost. Museli jsme podávat čerstvé informace na 
důležitá místa města a okresu, jako na tehdejší policejní ředitelství, vedení okresu, 
turnovskou radnici, případě na nádraží a nemocnici a další poštovní centrály v oko-
lí“, zavzpomínala na kritický závěr II. světové války dnes více než devadesátiletá 
bývalá poštovní úřednice, Alena Roubínková (Malíková). Ta, jako mladá sedmnác-
tiletá „čerstvá“ telefonistka, byla zrovna v jedné ze svých prvních služeb a právě ve 
chvíli, kdy se pod jejími okny dva odvážní turnovští občané, Antonín Rous a Josef 
Dědek, rozhodli odzbrojit německé vojáky, kteří hlídali vchod. 
 „Dej to sem! Stejně už to máte prohraný; řekl prvnímu z nich pan Dědek a snažil 
se mu sundat pušku s ramene. Druhý němec to ale viděl a zezadu Dědka zastřelil. 
Ten druhý, Antonín Rous, dopadl podobně. Šel totiž s dopisem k přihrádkám na 
poštu, a když toho strážného neuposlechl a nezůstal stát, zastřelil ho taky. Jednoho 
z nich jsme ještě narychlo ošetřovali, už si opravdu nepamatuju, který z nich to byl, 
ale nebylo to nic platné. Po chvíli zemřel taky“, vyprávěla mi paní Roubínková.
 Jenomže hned nato jim prý nastaly krušné chvíle. Na poštovní ústředně se totiž 
soustředily všechna důležitá spojení a informace a oni je museli předávat dál. Sou-
časně též museli přepojovat důležité hovory. Pro mladší generace je třeba říci, že 
tehdejší telefonní spojení probíhalo po celé republice jen drátovým vedením a to tak, 
že vedle napojení hlavních městských uzlů, existovalo jen několik stanic na území 
Turnova, zřízených v důležitých objektech a u několika majetných soukromníků. 
Tedy na četnické stanici, v kasárnách, u továrníků, také u lékařů a podobně. Spojení 
se provádělo ručně, dráty s koncovkami, vše tedy záleželo na umění a zručnosti 
obsluhy. Proto se také jednotka ozbrojených Němců z nedalekých kasáren rozeběhla 
hned k budově pošty. 
 „Po tom střílení na náměstí jsme okamžitě věděli, že je zle. Staršího a zkuše-
nějšího kolegy, Miloslava Burdy, který měl se mnou službu a který byl radioamatér  
a měl v naší ústředně tajně napojenou i vlastní vysílačku, jsem se zeptala, co bu-
deme dělat? Řekl mi, že teď, jako na důležitém spojovacím centru, je řada na nás  
a že se ani s námi němci mazlit nebudou. Že musíme okamžitě všeho nechat, rychle 
zmizet a zkusit se nějak nepozorovaně dostat domů. Jenomže nebyl žádný čas. Čelo 
německé jednotky jsem zdálky zahlédla už ve Skálově ulici, tak jsem se rozeběhla 
za roh Mikulášského kostela. Tam už na mě pan Hlaváček s puškou v ruce křičel, ať 
rychle přeběhnu zkratkou za Havlíčkovo náměstí a dám se někam do polí. Přeběhla 
jsem tedy rychle Skálovu ulici a utíkala parkem ven z města k nemocnici, kde jsme 



7

poblíž bydleli. Před domem jsem se náhodně setkala s otcem. Ten totiž chvíli před-
tím přijel z nasazení v Německu a byl rozhodnutý, že se tam už nevrátí. Doma jsme 
ale zůstat nemohli, to bylo moc nebezpečné. Tak jen tak, bez ničeho, jsme se spolu 
rozeběhli přes Károvsko a Záholice směrem k Průchodům. Předtím u Urnového háje 
jsme už zřetelně slyšeli dunění děl blížící se fronty. Neměli jsme s sebou vůbec nic 
na sebe, ani k jídlu a tak se nás ujali na Průchodech nějací Mlejnkovi. Schovali nás 
doma, dali nám najíst a nechali přespat, přestože i pro ně to bylo nebezpečné. Teprve 
po pár dnech jsem se vydala polními cestami oklikou domů. Tam jsem našla teleg-
ram, abych se okamžitě vrátila do služby u telefonů. To už k nám dorazily i zprávy  
z Prahy a bylo mnohem veseleji. Později mě pak přeložili na zdejší okresní vedení, 
asi proto, že jsem byla jedna z mála vyškolená telefonistka a můj otec taky. Byli 
jsme celá taková poštovní rodina, nakonec dcera na poště na čas zakotvila také“, 
uzavřela svoje vyprávění paní Roubínková. Ta pak na poštovním úřadu pracovala 
až do svého důchodu. 

Zaznamenal Otakar Grund
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BYL PRVNÍM PŘEDSEDOU 
OKRESNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU TURNOV

Letos uplynulo 125 let od narození pana Pravoslava Svobo-
dy. Ten se sice narodil 28. července 1896 ve vesničce Bílá 
na Českodubsku, ale převážnou část svého života zasvětil 
Turnovu.
 Po základní školní docházce studoval na Reálném gym-
náziu v Turnově, kde maturoval s vyznamenáním, ale hned 
v roce 1915 narukoval na vojnu. Po více jak pěti letech  
v I. světové válce strávil dva a půl roku v ruských legiích, 
v roce 1918 byl zraněn a teprve v roce 1920 se dostal přes 
Vladivostok domů. Hned po návratu absolvoval Univerzitu 
Karlovu v Praze a v roce 1923 se stal učitelem v Nadčeradci a Petrašovicích. Teprve 
v roce 1936 začal učit v Turnově. Redaktorství v časopisu Český ráj i aktivní politic-
ká činnost v České straně národně socialistické jej přivedla nejen ke kandidatuře do 
poslanecké sněmovny, ale vzápětí i do hledáčku nacistických uchvatitelů. Druhý vá-
lečný čas prožil až do roku 1945 v nacistickém Buchenwaldu a teprve po jeho konci 
se vrátil domů. Po nutné rekonvalescenci se stal ředitelem zdejší školy a současně 
členem rady nově vzniklého Okresního národního výboru v Turnově. Od června 
1946 pak jeho předsedou. Jenomže přišel rok 1948 a s ním převratné politické změ-
ny. Pro Svobodu, jako „národního socialistu“ to znamenalo jediné. Zatčení a opět 
nástup do kriminálu. Tentokrát komunistického. Po čase byl propuštěn, tentokrát mu 
snad život zachránilo podlomené zdraví, dřívější služba v armádě a možná i sovětské 
válečné vyznamenání, které mu rusové udělili v roce 1946. Pak se znovu vrátil k uči-
telství, ale Turnovsko musel z politických důvodů opustit. I v Litoměřicích a Žalho-
sticích byl stále pod stálým dohledem StB a teprve v roce 1958 odešel do starobního 
důchodu. Ani tehdy jej komunisté nenechali na pokoji. Věděli, že s jeho životními 
zkušenostmi tu radil mnoha lidem a proto jej vyloučili i z veškeré spolkové činnosti. 
Musel tak opustit svaz zahrádkářů i členství v odbojových organizacích, přestože se 
odboje aktivně účastnil a měl mezi jeho členy řadu kamarádů. 
 „Tatínka v německém lágru zachránilo snad jen to, že esesáci náhodou hledali 
stavebního inženýra. Tím sice nebyl, ale přihlásil se a práci zvládl. Zachránil si tak 
život a podařilo se mu zachránit život i několika dalším Čechům, kteří už měli zrov-
na jako on, zdravotně namále“, vzpomíná na svého otce Tamara Svobodová. Ta ještě 
dnes s dojetím vzpomíná na soudržnost lidí, která se projevila zejména ve finanční 
pomoci členů tehdejšího Sokola. „Byli jsme za války bez otcova platu téměř na 
mizině. A najednou se nám v poštovní schránce začaly pravidelně objevovat drobné 
finanční příspěvky od tehdejšího ilegálního vedení Sokola. To byla pro nás obrovská 
pomoc. Teprve mnohem později se nám podařilo vypátrat, že jedním z tajných dis-
tributorů byl turnovský učitel matematiky Josef Stehlík. Bylo to až dojemné, jak se 
o své členy tehdejší Sokolové starali“, řekla mi paní Tamara.

Zaznamenal Otakar Grund              
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OKUPANTI PO JEDENATŘICETI LETECH

Den 31. května se nám na památku 31. 5. 1990, kdy naše město opustil poslední 
okupant, podařilo ustanovit „Památným dnem města Turnova“.
 Jen my, pamětníci přepadu ze srpna 1968, a celého toho pozdějšího normalizač-
ního bezčasí, dokážeme ocenit novou epochu, v níž jsme se proměnili z nevolníků 
sovětské gubernie ve svobodné občany demokratického města. Přesto po té nedávné 
okupační historii spočívá na Turnovu několik stínů.
 K těm největším patří skandální fakt, že někdo po roce 1990 ukradl z radnice 
Kroniku Turnova z let 1968–1990. Motiv tohoto kriminálního činu, jenž se nikdy 
nevyšetřoval, byl zřejmý. Kronika totiž obsahovala důkazy o velezrádné kolaboraci 
řady turnovských občanů s okupační mocí. Prozrazení zrádců bylo ostatně důvodem 
k odmítnutí odkupu mého filmového archivu městem, neboť v něm se to na rozdíl 
od psaného textu v Kronice, všechno hýbá, dosti mluví a občas je to i barevné.
 Z kilometrů archivních filmů jde až mráz po zádech, ze záběrů ruiny jedné  
z budov na Vesecku, v níž byla sauna pro vysoké okupační důstojníky. Pepa Kunetka 
provází mou kameru tímto objektem, který byl vyhlášeným bordelem, v němž účin-
kovaly manželky tehdejších turnovských komoušů. 
 Celé čtvrtstoletí od odchodu posledního okupanta Turnova jsem si musel po-
čkat na potvrzení, že Turnov se základnou na Vesecku patřil ke stěžejním bodům 
celého systému útočných raket východního bloku směřovaného proti tehdejšímu 
„Západnímu Německu“. Pan Jiří Čihulka nám v roce 2015 přivedl na radnici býva-
lého vysokého důstojníka sovětské okupační armády, který tehdy sloužil na Vesecku  
a potvrdil, že právě odsud by byl veden jaderný útok na našeho západního souseda. 
Bývalý voják, dnes kněz ve Švýcarsku, se nám za ta zvěrstva dodatečně omluvil. 
Žel, nikdo se neomluvil mně, za více jak dvouleté trestní stíhání pro údajně poplaš-
nou zprávu, spočívající v odvysílání pořadu v legendární RTT (Regionální televize 
Turnov) o výbuchu na Vesecku dne 5. 5. 1983. Tehdy byla velká bouřka a ve 20.03 
hodin se ozvala děsivá rána a nad veseckou základnou šel do tmy dým, viditelný 
na desítky kilometrů. Dva týdny pak létaly nad Turnovem vrtulníky, úplně stejně 
jako nad Černobylem, s trychtýři, do nichž vysávaly vzduch. To jsem si dal, neboť 
jsem vůči sobě rozpoutal běsnění těch, co si tu Sověti ponechali pro střežení Turno-
va po dobu jejich nepřítomnosti. Za „totáče“ jsem byl perzekvovanou nepřátelskou 
osobou, ale to pravé peklo pronásledování jsem zažil až v době takzvané svobody 
v letech 2000–2002, kdy různí grázlové popírali vůbec existenci výbuchu a snažili 
se ze mne dělat blázna i ohledně výskytu těch vrtulníků. Přitom, pokud vybuchla  
v jednom ze skladovacích sil na Vesecku jedna raketa, pochopitelně bez jaderné hla-
vice, musela se po oblasti města a jeho okolí zákonitě rozšířit velmi zvýšená radiace 
z raketového paliva a různých i tak radioaktivních součástí tělesa rakety. Toto mé 
stíhání náhle, jak začalo, potichu skončilo zastavením řízení. Prostě – zapomeňte, 
pane doktore!
 Já však zapomenout nemohu. Řadu vlastizrádců, pohrobků velkých Sovětů, den-
ně v Turnově potkávám…

JUDr. Milan Brunclík, Turnov, květen 2021    

nutnost 
o 2 řádky 

zkrátit text
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HRDINOVÉ

Srpnové události v roce 1968 nepřinesly Turnovu jen razantní změny ve veřejném 
životě, ale také v osobním životě mnoha lidí. Pomineme-li osudy těch, kteří museli 
změnit své chování na pracovištích a veřejnosti v důsledku dopadu „vedoucí úlohy“ 
skalních členů tehdejší komunistické strany, byli mezi námi i takoví, kteří se v kri-
tické době vyznamenali osobním hrdinstvím.
 Za stálé připomenutí tak stojí například osud bývalého velitele posádky turnov-
ských kasáren Josefa Jareše. V pamětích tehdejších důstojníků se dochovala vzpo-
mínka na první incident se sovětskými okupanty, kteří po příjezdu do města přijeli  
s tanky a obrněnými transportéry před bránu hořeních kasáren, aby si zajistili vstup  
a zabrání vojenských objektů. Když si na stráži vynutili otevření vstupních kovo-
vých vrat, stála prý před nimi baterie ostře nabitých protitankových kanonů s tím, 
že obsluha čeká jen na povel velitele k palbě. Zmatení agresoři okamžitě couvli  
a odjeli do oblasti Károvska, nastalo složité vyjednávání a vše se pak dlouze řešilo 
„diplomatickou“ cestou. Výsledkem bylo, že zdejší vojáci i s veliteli československé 
armády byli převeleni do Uherského Hradiště, někteří z velitelů odešli do civilu. 
Plukovník Jareš byl zbaven funkce, krátce na to i degradován na vojína a propuštěn 
z armády. Prvně jsem se s ním setkal někdy v roce 1964, když nás pouštěl na vojen-
skou střelnici trénovat jako školní družstvo na krajské přebory střelby z malorážky. 
Podruhé to bylo až v roce 1985 v dopravním podniku ČSAD. Bývalý plukovník Ja-
reš tam v montérkách jezdil s nákladní Avií a shodou okolností právě mně zaučoval 
při cestě z Vysokého s nákladem řeziva. Byl stejně klidný, rozhodný a vyrovnaný,  
a když jsem mu připomenul naše setkání skoro před dvaceti lety, s hořkým úsměvem 
přidal pár peprných výrazů k tehdejším událostem a pak nad vším mávl rukou. Já 
jsem si však odnesl vzpomínku na statečného člověka, který nevyměnil nabídku 
lukrativní budoucnosti za svoji čest vojáka a občana vlasti. Ani po letech bychom 
neměli na takové novodobé hrdiny zapomínat!

Otakar Grund
Foto autor: Bourání bu-
dovy hořeních kasáren 
při přestavbě na Hotelo-
vou školu (1999).
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KAUZA HLASY A OHLASY TURNOVSKA

Na jarním jednání kulturní komise města dne 12. 4. 2021 byla projednávána také in-
formace o plánovaném zrušení vydávání oblíbeného měsíčníku Hlasy a ohlasy Tur-
novska, a to k červnu 2021, jehož vydavatelem je Kulturní centrum Turnov, s. r. o.  
Tato zpráva nepříjemně překvapila ne jen běžné občany a veřejnost města, ale rov-
něž i členy Spolku rodáků a přátel Turnova. Je tedy potřeba vysvětlit jak a proč  
k takovému rozhodnutí došlo.  Již delší dobu tvoří náplň časopisu HOT informace 
ne jenom samotného vydavatele, tedy KCT, ale i dalších, zejména městských a růz-
ných neziskových organizací, působících v oblasti kultury na území města Turnova. 
Pouze jednu čtvrtinu obsahu tvoří informace z radnice, tzv. Radniční listy. A právě 
tuto část se Rada města Turnov rozhodla zrušit a nahradit ji jinou levnější netištěnou 
týdenní platformou, vydávanou digitálně či s využitím městského rozhlasu. Cílem je 
ušetřit městský rozpočet. Bohužel se zrušením vydávání Radničních listů prostřed-
nictvím časopisu HOT bude zrušena i podpora vydávání tohoto časopisu z rozpočtu 
města Turnov a KCT by muselo veškeré náklady na vydávání a distribuci převzít 
pouze na sebe. A tyto náklady už si pochopitelně KCT nemůže dovolit, takže musí 
vydávání klasických HOTů zeštíhlit pouze na svoji kulturní nabídku, čímž zcela 
zmizí u občanů oblíbený široký formát všech pořádaných akcí v jednom přehledném 
a tištěném periodiku. Bohužel právě starší generace občanů z řad SRPT na to doplatí 
nejvíce, protože orientace v digitálním prostředí na mnoha různých portálech jim 
bude činit potíže, někteří se k nim nedostanou vůbec. Kulturní komise se na svém 
jednání tímto problém zabývala velmi dlouze, široce a zodpovědně a podala ná-
vrh Radě města, ještě svoje rozhodnutí přehodnotit. Bohužel vlivem epidemických 
opatření, kvůli coronaviru, se i tato komise konala pouze digitálně po internetu a ne 
každý člen měl možnost se z domova k hlasování připojit. Takže počet hlasů nebyl 
dostatečný, aby byl tento návrh přijat.
 Jakkoli je pochopitelná snaha Rady ušetřit městský rozpočet, i přístup KCT že 
nemůže vše finančně táhnout samo, občané města bohužel tedy o Hoty příjdou. 
Dlouho před tím v jejich vydání už zmizela možnost občanů, reagovat na různé 
záměry a vyjádření vedení města, které v nich původně zahájil jejich tvůrce, Václav 
Feštr. Proto jim také v rámci pravé demokracie dal název HLASY a OHLASY. Přes-
tože původní název tohoto oblíbeného periodika zůstal, možnost reakce občanům 
zcela zmizela. Prakticky tak dostávají jen informace z Kulturního centra a radnice. 
Nakolik je pro čtenáře tato změna transparentní či dokonce demokratická, to už musí 
čtenáři posoudit sami…   

Jiří Kohoutek místopředseda SRPT a člen městské KK
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KAŠNA BYLA SYMBOLEM ODPORU PROTI REŽIMU

Historická kašna na turnovském náměstí byla až do šedesátých let minulého století 
trnem v oku místním komunistům. Považovali ji za nežádoucí církevní symbol a ne-
hleděli na to, že to byl němý svědek doby, kdy lidé používali její čistou vodu. Sloup 
se sochou Panny Marie strhli, umělecké dílo rozebrali a použili do základů tehdejší 
stavby letního kina. Není divu, že jeho obnovu si nedlouho po svém novém založení 
(1961) vzali členové našeho spolku jako jeden ze svých úkolů, kteří tak chtěli jed-
noznačně uzavřít historii bývalé diktatury. Avšak ukázalo se, že postavit repliku pů-
vodního díla není nic lehkého. Žádné plánky původní stavby nebyly k dispozici-bylo 
tedy nutné postupovat jen podle dochovaných maleb a fotografií. Nemalým problé-
mem se ukázalo i získání financí. Podle pamětníků celý projekt odstartoval jeden ze 
zakladatelů nového spolku, bývalý prodejce látek a staronový majitel hospůdky Na 
Výšince, Jan Kreysa. Ten navrhl, aby členové spolku vypsali mezi občany veřejnou 
sbírku. Sáhl prý tehdy do peněženky a váhajícím členům výboru položil na stůl první 
tisícikorunu. Po více než roce se skutečně podařilo vybrat na tři sta tisíc, ale protože 
to ke stavbě zdaleka nestačilo, rodáci požádali o příspěvek město. To, jako obvyk-
le „nemělo peníze“ a tak celou prekérní situaci vyřešil známý mecenáš Bohuslav 
Jan Horáček. Bez velikého vysvětlování přidal svůj milión a stavba mohla započít. 
Firma z Podkrkonoší, Němcová-Kožíšek, si poradila s výběrem pískovce, stavbou 
sloupu i pozlacením sochy světice, avšak zanedlouho se ukázalo, že nezvládla usa-
zení základů, kterými začala unikat voda. Nic nepomáhaly dodatečné vodotěsné ná-
těry, umělohmotné výplně, nakonec ani „olověná vana“. Chybná konstrukce základů  
i špatný dohled nad realizací stavby způsobil to, že voda zdivem uniká dál, a to i ve 
chvíli, kdy kašna není naplněna ani z poloviny. Návštěvníci města i místní nad tím 
kroutí hlavou, členové spolku vyzvali vedení města k provedení opravy, ale tomu se 
opět nedostává peněz. Těžko říci, zda letitou potíž vyřeší nová sbírka spolku, nebo 
snad příchod nového mecenáše?

Otakar Grund
Fotografie Panny Marie před uložením na sloup
Záznam o historii turnovské kašny, umístěný na podstavci sochy P. Marie
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SLUNEČNÁ

V polovině letošního dubna jsme odeslali panu starostovi Turnova „Otevřený do-
pis“, v němž všichni členové našeho výboru vyjádřili nesouhlas se stavbou bytového 
domu v ulici Slunečná na Vrchhůře. Tento objekt nově ruší nejen památné místo zva-
né „U Tří svatých“, ale brání i vyhlídce na vzácné panorama města Turnova a vzdá-
lené okolí. V něm se nachází Drábské světničky, Bezděz, dále i Kopanina a Ještěd. 
 Po rozsáhlé odpovědi pana starosty Ing. Tomáše Hockeho jsme se sešli 2. června 
odpoledne s autorkou hromadné petice občanů, paní Markétou Bednaříkovou, přímo 
na místě, abychom posoudili názory odpůrců i důvody povolovacího řízení radnice  
a mohli se podrobně zorientovat v celém problému. 
 Výbor spolku pak posoudí možnosti, které může uplatnit při dalším řízení, které 
rozhodne o osudu této stavby.
 Podotýkáme, že při tomto jednání vycházíme z preambule Stanov Spolku rodá-
ků a přátel Turnova, které navazují na celoživotní filozofii našeho slavného rodáka  
a zakladatele našeho spolku, světově známého profesora historie, Josefa Pekaře.
 Stručně: „Chránit a udržovat vzácné přírodní i historické památky města, jeho 
okolí a celého Českého ráje, a to tak, abychom je mohli předat nepoškozené svým 
potomkům“.

Společné foto účastníků setkání 2. 6. 2021 před započatou stavbou bytového domu 
ve Slunečné ulici v Turnově na Vrchhůře.   



14

OTEVŘENÝ DOPIS
starostovi města Turnova Ing. Tomáši Hockemu

Vážený pane starosto,

 žádáme Vás tímto, abyste využil i vlivu krajského zastupitele a v rámci Zákona 
o obcích zahájil jednání o zrušení stavebního povolení a odstranění skeletu stavby 
třípodlažního objektu v ulici Slunečné v oblasti Vrchhůry.
 Tato neobvyklá stavba zde výrazně rušivě zasahuje do krajinného rázu města 
Turnova, hyzdí jeho známé přírodní místo, také zcela likviduje jednu z tradičních 
vyhlídek na panorama města a památná místa v jeho blízkém okolí. Jak dobře víte, 
na tyto přírodní útvary už v předminulém století právem upozorňoval zdejší rodák, 
slavný historik, prof. Josef Pekař, jehož oslav 150. výročí narození jste se osobně 
účastnil.
 Vážený pane starosto, jako spolek bez politického vlivu, který prof. Pekař pů-
vodně založil, Vás přesto k tomuto aktu vyzýváme, a to ve smyslu znění našich 
„Stanov“, kterými se cítíme vázáni (stručně: “upozorňovat a pečovat o kulturní  
a historické pamětihodnosti Českého ráje i města Turnova, dbát na jejich uchování,  
a též chránit je a přírodní krásy města i jeho okolí pro budoucí generace“).
 Vážený pane starosto, jsme přesvědčeni o tom, že podobné morální zásady ctí 
i ostatní volení zástupci našich občanů v radě i zastupitelstvu města, a že při tomto 
Vašem úsilí u nich najdete plné pochopení.

Turnov dne 10. dubna 2021
podepsáni členové výboru SRPT

Otakar Grund
předseda

Jar. Karásková 
hospodářka

Ing. Milan Carda
člen

Vladislava Ejemová
jednatelka

Ing. Jaromír Ducháč
matrikář

Jarmila Ježková
členka

Marie Hamadová 
místopředsedkyně

Ing. Božena Honzáková
členka

Dana Bínová
členka

Jiří Kohoutek
místopředseda

Jar. Novotný
 člen
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VÁŽENÍ ČLENOVÉ VÝBORU 
SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA

touto cestou odpovídám na Váš otevřený dopis, který mně byl doručen 16. dubna 
2021. V dopise mě vyzýváte, abych se zasadil za zbourání skeletu stavby třípodlaž-
ního objektu bytového domu v ulici Slunečná na Vrchhůře.

Níže Vám sděluji a vysvětluji svůj názor a rovněž svou pozici starosty města a kraj-
ského zastupitele (tedy samosprávy) v rámci řízení vedenými státní správou. Pozice 
samosprávy a státní správy je zcela jednoznačně vymezena a nelze ji v žádném pří-
padě kombinovat. Jedná se o mé stanovisko publikované v tisku doplněné o některá 
fakta.
 Rád bych se touto cestou omluvil Turnovákům za stavbu nového bytového domu 
ve Slunečné ulici na Vrchhůře. Za celý povolovací proces a předcházející tvorbu 
územně plánovacích podkladů sice rozhodně nemohu sám, ale jsem starosta, a jako 
takový mám za tento proces odpovědnost. Asi v našem městě není nikdo, kdo by 
řekl, že se mu to líbí anebo, že to na toto místo patří. Je to prostě průšvih, který se 
v okamžiku stavebního povolení nedá vzít zpět. V této chvíli, ještě ve své syrové 
podobě železobetonového skeletu. Velmi mě to mrzí…
 Na jedné straně se celý můj mandát starosty snažím kultivovat stavební činnost 
v Turnově. Řeším kdejaký chodník, kdejakou garáž. Hledám dobré architekty, kteří 
v malých finančních možnostech našeho malého města, dokáží navrhnout stavby, 
za které se nemusíme stydět, a které mohou být příkladem soukromým investorům. 
Domníval jsem se, že máme vícestupňový systém kontroly, který takovouto stavbu 
dokáže odhalit, což následně vede k diskuzi se stavebníkem, k diskuzi v odborných 
komisích, k diskuzi zda dát či nedat věcná břemena, zda uzavírat plánovací smlouvy, 
zda kultivovat územní plán a měnit regulativy. Tento systém však v tomto případě 
ukázal, že je ještě co zlepšovat.
 Na straně druhé bych se rád ohradil proti spekulacím o podplacených úřední-
cích, vedení města a nedodržení územního plánu. Rád bych vysvětlil, že většina 
rozhodovacích procesů vychází z řetězce vzájemně na sobě navazujících rozhodnutí.  
A rozhodnutí o místě U Tří svatých padlo již v roce 1996, kdy územní plán zahrnul 
do ploch zástavby celé obrovské území Vrchhůry, a v těsné blízkosti sousoší počí-
tal se zástavbou čtyřpodlažních bytových domů. Žádný prostor okolo sochy, žádné 
zachování průhledů. Další územně plánovací dokumentace tyto návrhy převzaly,  
a je třeba říci, že i kultivovaly. Bytové domy se zmenšovaly a postupně, v rámci re-
gulace se snižovala i podlažnost, až na dnešní stav dvou nadzemních podlaží a jedno 
podlaží ustupujícího. Územní plány a územní studie procházely rozsáhlým schvalo-
vacím procesem – návrh od autorizovaného architekta, připomínkové řízení v rámci 
dotčených orgánů státní správy, městským architektem, projednávání v odborných 
komisích, připomínkování a projednávání s veřejností a nakonec i schvalování za-
stupiteli města. Přesto se nám stala chyba. Dostatečně jsme nebránili sousoší U Tří 
svatých, hvězdárnu a potřebné průhledy.
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Často se na mně občané obrací s žádostí, ať stavební povolení zruším, nechám dům 
zbourat, propustím úředníky. Proti tomu bych se rád ohradil. Stále se domnívám, že 
jsme v právním státu. Stanoviska nebo rozhodnutí státní správy je přezkoumatelné 
vyšším orgánem v případě Turnova tedy Krajským úřadem Libereckého kraje, ná-
sledně soudem. Starosta Turnova tedy není omezeným vládcem, soudcem a i on musí 
a v mém případě chce, dodržovat zákony naší republiky. Stavební povolení bylo 
vydáno v souladu se zákonem a po obdržení potřebných stanovisek. Jsou napadá-
ny určité nesrovnalosti (okruh účastníků, ustupující podlaží, podlažnost vůči okolí, 
umístění objektu vůči uliční čáře, chybějící stanovisko odboru životního prostředí). 
O to jak jsou zásadní, rozhodne nadřízený úřad. Já jsem slušně vyjádřil své polito-
vání nad vývojem a diskuzí nad územním plánem a územními studiemi, kde jsme  
v minulosti mnohé vyřešili a zásadně zlepšili. Ostatně se to stalo i zde na Vrchhůře. 
A poukazuji na to, že výsledek mohl být lepší. Bohužel je to některými vnímáno 
jako slabost a přiznání chyb v řízení o povolení stavby. Takto jsem to nemyslel. Z mé 
strany to byla nabídka ke komunikaci a společnému hledání rozvoje města z hlediska 
obecného zájmu, který musí být nad osobním či developerským zájmem. 
 K formálnímu průběhu:
Stavební úřad (státní správa) – vydal na základě souhlasných stanovisek stavební 
povolení, je v právní moci a staví se tedy legálně.
 Sousedé stavební povolení napadli s odůvodněním, že nebyl vymezen správně 
okruh dotčených osob – formálně (na základě zasahujících přípojek), neformálně na 
základě domněnky o poškození svých práv. Dále ve spisu schází stanovisko OŽP 
(původně si chtěl OŽP nechat zpracovat posudek krajinného rázu, ale pak ho nedo-
dal).
 Orgán územního plánování (státní správa) – vydal souhlas s územním plánem.
Samospráva – projekt bytového domu jsme projednali v komisi rozvoje, nebylo 
přijímáno usnesení, komise doporučila objekt rozdělit do dvou hmot a akcentovat 
ustupující podlaží, s tímto záměr projednal městský architekt (poradní orgán samo-
správy) a zástavbu schválil.
 Samospráva a veřejnost byla partnerem při schvalování územních plánů – pro-
stor na Vrchhůře byl již od roku 1996 určen pro výstavbu bytových domů a nebyla 
žádným způsobem chráněna vyhlídka ani sousoší Třech svatých, samospráva rovněž 
byla partnerem úprav územních studií – postupně se upravovalo měřítko a podlaž-
nost. Bytové domy lemující silnici od sídliště ke Třem svatým byly spolu návrhem 
pana arch. Kučery a reakcí na vysokou poptávku po bydlení v bytových domech.  
ÚP plán byl schválen ZM, studie vzalo ZM na vědomí.
 Co dál:
Já, jako starosta a zastupitel pro územní plán se snažím změnit zástavbovou studii  
a regulativy v území a to buď prostou změnou územní studie anebo změnou územní-
ho plánu (formálně řeším ORM). Po konzultaci s ORM a městským architektem by 
v území měly zbýt pouze dva domy – ostatní domy by měly být charakteru bydlení 
individuálního s maximální podlažností 2. NP. Minimální podlažnost a sklon střech 
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navrhuji nepředepisovat. Rovněž jsem panu Stamenovovi, který vlastní pozemek 
přímo před sousoším Třech svatých nabídl jeho výměnu za jiný pozemek. Pan Sta-
menov mně přislíbil další přednostní jednání před případnými dalšími zájemci.
 Celý spis a řízení o povolení stavby bytového domu je v rámci odvolání přesu-
nut na Krajský úřad Libereckého kraje, který vydá jako nadřízený úřad, stanovisko  
o tom, zda řízení proběhlo správně či špatně. Rovněž stanoví případnou míru zavi-
nění. Následně budou případně řešeny důsledky v rámci pracovně právních vztahů 
na úrovni tajemníka úřadu. Připomínám, že se jedná o státní správu na úseku sta-
vebního zákona, do které samospráva (tedy vedení města) může zasahovat zcela 
minimálně. Starosta prostě není osvíceným monarchou…
 Záležitost projednala rada města 23. března 2021 a přijala následující usnesení:
RM ukládá starostovi předložit na jednání RM informaci o výsledku přezkoumá-
ní odvolání opomenutých účastníků řízení o povolení stavby Novostavba bytové-
ho domu včetně oplocení, zpevněných ploch a přípojek na pozemku p. č. 3185/80  
v k. ú. Turnov.
 S přáním pevného zdraví a hezkých jarních dnů

Podepsán: Tomáš Hocke – Město Turnov

Pozn.: Toto je doslovný přepis odpovědi starosty města Turnova členům Spolku ro-
dáků a přátel Turnova na jejich „Otevřený dopis“ ze dne 10. dubna 2021. 
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ZPRÁVA MATRIKÁŘE

Na konci roku 2019 evidoval Spolek rodáků a přátel Turnova ke dni 31. prosince 
313 členů.
 V roce 2020 se přihlásilo 14 členů, zemřelo 15 členů a nikdo členství neukončil. 
Ke dni 31. prosince jsme tak evidovali celkem 312 členů.
Turnov – 208; Praha – 62; města v ČR – 35; cizí země – 7.

Zprávu vypracoval: Ing. Jaromír Ducháč

VALNÁ HROMADA

Vážení členové, kvůli virové pandemii rozhodl výbor spolku uspořádat letošní 
valnou hromadu dodatečně 24. září 2021 od 14.00 hodin v sále Hotelu Karel IV.  
v Žižkově ulici v Turnově. Podrobné informace obdržíte včas poštou. 

Výbor SRPT
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XXI. ROČNÍK 
LETNÍCH KONCERTŮ 

VÁŽNÉ HUDBY

Pořádá s finanční podporou Nadace  
B. J. Horáčka, MUDr. B. Nesvadby,

 Bus Line Semily a turnovských podnikatelů

V KOSTELE SV. JOSEFA 
NA HRUBÉ SKÁLE

Doprava je možná sezónními autobusy 
z Turnova do zastávky Hrubá Skála-zámek 

tam: v 14:45 hodin z Terminálu – červená trasa
zpět od zámku: v 17:45 hodin – červená trasa

Sobota 3. července
ALEXANDES SHONERT  

(housle)
NATALIA SHONERT   

(klavír)

Sobota 10. července
JAKUB PUSTINA 

(tenor) a jeho hosté
BRANKO LADIČ 

(klavír)

Sobota 17. července
JANA RYKLOVÁ  

(soprán)
VÁCLAV ŠOLC 

(baryton)

Sobota 7. srpna
Pražské kvarteto 

ENSEMBLE MARTINŮ
Miroslav Matějka (flétna)

Radka Preislerová (housle) 
Belar Zajmi (violoncello)

Štěpán Kos (klavír)

Sobota 21. srpna
ADAMUSOVO TRIO

Jan Adamus (hoboj, angl. roh) 
Markéta Vokáčová (housle)

Martin Levický (klavír)

ZAČÁTKY KONCERTŮ V 16 HODIN
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma
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Foto: Památník padlých u silnice Na Kamenci. 

Vydává Spolek rodáků a přátel Turnova
Redakční radu tvoří: Otakar Grund, Jiří Kohoutek, V. Ejemová,

PhDr. Hana Kábová, PhD, Ing. Milena Pekařová, Mgr. Dalibor Sehnoutka,
Číslo účtu SRPT: Česká poštovní spořitelna Turnov, č. ú. 258369796/0300

Jednatelka Vladislava Ejemová, Bukovina 57, 511 01 Turnov
Tisk: Tiskárna PRESSTAR, s. r. o., Modřišice 84, Turnov


