
prekážela.Nynímusíustoupit.NaZelenýctvrteknavecersejmutas-chaaodvezenadokostela};v.'Mikuláše.SloupporazennaVe'U<:)'"'pi..:C
tek 3. dubna." Silne poškozené díly kašn~ vcetne slot.q>1,.I nahá'zeny

na hromadu u kostel. sv. Mikulášeo'

Roku 1959 se objevila snaha tyto trosky nejak zachránil a SGchu p-

stavit u mariánského kostele., ale bylo již pozde. KamenÍk pan Josef,

Mlejnek z Malého Rohczce, kter)' byl vyzván zbytky kašny ohodnotit,

jen potvrdil, že vše jeta!< narušeno, že v žádnér" prípade nelze 8no

památné dílo 'dáti do pl:.vodniho stavu, jak bylo postaveno na námestí.

Tak sk'oncila pcsledrn nadeje pro turnovskou kašm., která IIIdpocívá ja-

ko zavážkov)' materiál v základech letnÍhc> kina.

Výbor SpoUcu rodák':' a prátel 'I'urnova brzy po zahájení své cinnosti

se ujal myšlenky kašnu na námestí obnovit. Strední prumysl-

vé. škola kamenická v'Hericích je ochotna podle predloženého fotomat.....

riálu kašnu postavit. 'Mestsk)' úrad v Turnove s naší myšlenkou a sns-

hou v zásade souhlasí. Umístení kašny bude evšem nutno prizp&soblturbanistickéúpraveceléh6'n6rnestí.Kzískánífinancníchprostredkl:.
otevrel Spolek konto ú spor'ii~lny.NanemJE'zatím12000,-Kcs,k~

ré ovšem na realizaci stavby nestací.

Proto se obracím\!' na všechny rodáky a prátele Turnova a celou tumov-

skou verejnost, aby každ)' podle svých možností prispel na, korito

C.53647-588soznacenímKAŠNA.Spoléhámenaturnovskéobca..,

ny, soukromé podniky, firmy ,závody i družstva, pomozte nám pri o, eb;ó'

nove kašny. Je treba si táké uvedomit, že námestí tvorí historický stred

mesta a obnovením kašny tento jeho význam ješte li:n víc€' idurazníiríe~

Ver,íme, že postavením kašny prispejeme ke zkrášlení vzhledu celehonámestíapotomnejenmyTurnováci,aleivšichninávštevníci'T'urnova
se u kašny rádi zastaví. Výbc:-SRPTNEZAPOMENTEZAP'LA'!'lTCLENSKÉP'RlSPEVKYNAKONTOSPOLKU

(s poznámKou clenz!'.f: p:::::;pc"'l~y)!
D~ k

'

Cu]eme.

Pro cleny vydává Spolek rodákU o. prátel Turncva vlastnim nákiadem

. redeJccn( radou dr. E.~ublcka, K.Knop, dr.Fr.Novák, Zb.Suk, J.Zajic::.
Rodl."1ám .. více cleny Spolku 'zc.sf1áme jen j~den "r.r.lsk. ' '
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RODAKU'A,'PRATEIJiTU:RNOVl~

se uskutecnila'v s6botu 18. ledn:a:í.992VlS 'hoC:jih v:'r~'$t~ul'o.cr tia

Výšince. ešlo se nás'~íc;e ne!ž 80'" iní;'b--.Ó;ti'l.I~C'~hé";Pr.Ó'i5'() až "50.

'lidí, takže šl6málem o skútecn:6~ vaÍn6u hró;ríhc:Ú..; 'pri rit~Vh(;pl'íliš prí.;.

znivé podmínky' byly vyváženy neoficiální t~nler fo'6dinrÚ:>úatm6stérmi.

Sch&zi ozahalila rfdll pred;;edi..~p~1ku MUbi" :áf'í 's~ic

Zprávu o cfunó~ti spolku prediofi1i jednorli:J( f\:1'rik2ibhárf i"'byld vysl~

venovše ~éo se za ten Í'ók\.l(i~Úuó prod6bro"Tí1;'rid.ifa.BY1~'\,yhodh&
ceny kladné strlinky riaší'cinnosti;byiyv~ak'i~rm~6tA.iis.'{'heúspechy

a nedostatky ml:ší práce, které obVyklf".. vy~lynU1y~rtlg~ic6':tÍer~6lnÝ'cr\

predstav o možrioáte'ch~ o'O'které j~oó\i. J'ednírri i "órganl;b.cních""'heddsta\k't.

se behem roku UKázcl.c, že spolek nema rrii;,t~lkáfe!'~"'~~ tJUto funkcí

byl pretežován 'jednatel Aleš Svobodá. Proto byl tento nedostatek od-

stranen ddpÍriuJící'"olbou á matriko'rkou byi~ 'žvcllehC:'han:íNr'h výboruDášaJandováIkterá~~dosudcinr1'osti'vY5Óft.íakli:"4=i~úea~tnila a prá-ciz~á.Najejímístoclenky'revizníkomisebyls'zvo!E!ní:tpahíJansová
a k paní Šídové byla z pléne. zvolena jl1ko ,tr~tr CI~nká r~vliní koinl-

se paní Maruška Pélantovi;..

Zp:fáV6 revidór& úct;'" i pokladn:í paní Stelzig~é' doi'adlb: uspokojiv~. i

když z ní bylo patmo, že rteJsiríe 6Po1kem'nIiakb'Ohatýni'.j:ib.kont~ k'a~

ny pres rozsáhlou propagaci na prelomu r()k~ je všeho v~udy 12 000,-

Kcs. Ne. dr,uhé strane je nutno pripustit, žt.v~tšina propagacního mate-

riálu vyšlc."V,P.ojiz~'rských listechteprv,,"- 15. J.;.diiit;" díkY op~:';:o<anému
i" "", "'" o'" " " ,

odkladu ,ze ístrany~edakce. ttnL,'{Yznel napI'HZdnO"náš 'p.d~od~ní úmysl,

aby clánk;' #ilyv;:;v6.~~Cní~: ,~í~i;', kd~'p~ychik;:>. c;í'~~~~~, ioe 'naladena
", " ,,' , ' 'o ",,'~-, ""',-",, <-',

spíš~ naddi:'>, .Jet;~}i::hU Zt1c;-á~eji~("'že na ~írocnf '~~ht:z17:sice vetšin:>.

I,'
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uc_tník~ zaplaWa clenské príspevky, 01., pro kašnu nikdo nic neebe-

toval.Odred.ákuzciziny,jakjsm",slyšeli,nejakédaryužprišly.

Našim clen{un, kterí mají zaplacené clenské príspeVky a chtejí prispet

i ne. kašnu, pripomínáme císlo úctu 53647 - 588spo~námkouKAŠNA.
Velice mile a teple vyznely p. Svobodou prectené cásti dopis~ nawch

clene. 6 pricnivcu z ciziny, z nichž je patrné, jak '1'urnov prirosU k

srdci i tem, kterí vedí, že jej již treb6 n",budou moci navštívit ( jak se

nekterípisatelésamidomnívají),aneboseJejichnávštev6.uslutecníaž

S6 delší ca.. a treba jen ne. nekolik dní.

Diskuse se ucastni1 i starosta mesta JUDr Václav Šolc, který svou

osobou i svým úradem podporuje naši cinnost. Souce.sná rea11ta ch\p

doby mesta však UacC de urcité skepse, alespon pokud jde o možn...

sti~casnéhop1nenCnašichplán~asnu.Jetovporádku-stále

musíme hledat možnosti rovnováhy mezi skutecností a sny.

Pomerne nejúspešneji vyzne1e. zpráva Mirka Hakena o kulturní cinno-sti.kteroumáne.starosu.Jehozásluhouseuskutecnilaradaprednášek
a vzpornínkové vecery s programy k významným výrocím osobností ..-

šich dejin. ]l"yní na zacátek bre zna pri prUe žito sti nározenin '1'.G. Ma-

saryka erganizuje spolu se studenty turnovského gymnazi.., divadeiníky

Antonína Marka a Peveckým sborem Dvorák vzpomínkový vecer.ŽivýmmementembylprojevMQyKopalaoživotnímprostredí'1'urnova,kterýprinášímezvetšícástivsamostatnémpríspevku.Vesvémpríspev-
ku pan Miloslav Kopal vyzdvih1 práci Zbyr\k.a Suke., vlastne jej primel,

eby se priznalo. že mel nejvetší podíl na všech výtvarných projevJech

spo1k\X, pocinej~ razítky, legitimacemi, grafickou stránkou úpravy "casopi-

su .až po návrhy plakáli\., obsahl.l infe»nnacmch skrínek a navíc byl hlav-

ním z tech, kterí se podlleli na ol::nove památnik~ v sadech a obnovy

výsadby zelene v parcích.MUýmprekvapenúnbylo,kdyžjsmezjistili,ženavýrocníschOzijsou
prítomni i zástupci holandských prátel z Reeuwijk, kterí predali konceptnávrhudohodymezijejichmesteme.'I'urnovem.
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Jindra Brož seznámil prítomné S úkoly, které nás cekají v letošní", roce:1.stálýmadlouhodobýmúkolemzustávásnahaoobnoveníaumísten!
kašny na námestí.

2. významným úkolem je úprav",- židovského hrbitova po dokcr,cení sta-

vebních prací na obchvatu Turnova.3.vbreznuvzpomenemevýrocínarozeninT.c..Masarykavzpomínko-
vým vecerem v divadle, .

4. v dubnu plánujeme odhalení pametní desky Jana Skály na budove si-

rotcince - nyníDomovamládeže,
5. po dokoncení územních práci spojených se stavbou zubního oddelen!

nemocnice postaráme se o znovuumístení sousoší Loucení, které je v re-

novaci aka!i..~ ~.,8~!,~reMarka,
6. bude se jednat o restauraci sochy sv. Jana Nep, v Hluboké ulici/

pritom je treba zjistit majitele,

7. chceme docllit úpravu zadní cásti vojenského hrbitova u kostela.8~pocátkemkvetnauplyne720letodzaloženímesu.'1'urnova,chce-
mesepodiletnaoslavetohotovýrocí.

Je patrné", že úkolu je dost a tt'!prv., budoucnost ukáže, jak dalece

jsounašepredstavyreálné.Vtomsmysluvyznelizávervýrocníscht.-

ze clenu Spolku rodáku a prátel Turnova, který prove!dl pr~dsedaMUDrJiríŠOlu.
=

=-~~

STAVCLENSTVASPOLKURODÁKUAPRÁTELTURNOVA

pripl'llVil pan Aleš Svoboda, tajemník spolkuo

První iníorri\e.tivní schllzka Spolku rodákíi byle. svolána z iniciativy pa-no.Miloslavo.Kopala11..ríjna1990..UCtu.ti'lil.,..'"jílGz.,20~OZva-nýchobconíi'1'u:-nova.Dalšísch{,zkySE'konalynaruznýchmístech,ažvýborzakotvilvKlubud&chodcíiveSkáloveulicidíkydovoleníMú
a ochote paní Vlasty Pavlatové.
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12. ledna 1991 se konalll ustavující valné hromada spolku a na ni bylzvolenpatnácticll!'nn)'výborvcele>spredsedouMUDrJirímŠolcem.23.ledna1991bylopožádánoministerstvovnitraCRoregistraciSpolkUaschválenístanov.Kregistracidošlo31.1~1991.
V soucasné dobe mé. Spoll!'k rodák~ a prátel 'l'urnova 400 clenu.

Ztohojeobcanu'l'urnovaaokolí.192

obcanu Prahy 90

zostatníchmístCR50

kolektivních elenu (podnik~) 6

obcanužijícíchmimoCR62

Nejvíce našich prátel je z Holandska a to 35. Pred vánocl!'mi

navštívili 'l'urnov a usporádali mlkulášskou nadUku našim nejmenším ško-

lákum. Další clenové, vesme!O tumovští rodáci, žij! ve Švýcarsku 5. ve

Švédsku 3, v Rakousku 2. v Nemecku 3, ve Velké Brltanli 1 rodacka.Domicílemnašichrodákuaprátelsestalyiostatníkontinenty:USA'4,
Kanada 6, Argentina 2 a Afrika je zastoupena Nigerií, kde žije 1 naše

clenka. Jejich clenské príspevky jsou obvykle placeny ve valutách a tím

príznive ovltvnují naši pokladnu.2.vláštmilédopisypricházejiodpaníAnnyWendtnerové-Marešové
( její bratr Jan Mareš je také naším clenem). která ze své pense po-sUápríspevkynanašicinnostinakontoobnoveníkašnynaturno'l/ském
námestí.všem temto clenum, kterí se nemohou aktivne úcastnit naší clnno-

sti, posíláml!' srdecné pozdravy a vzpomínáme na ne stl!'jne, jako oni casto

VI!' svých dopisech vzpomínají na svou vlast á rodný 'I'urnov.

Meli jsme puvodne v úmyslu prinést v tomto cí$le casopisu ukázku. do-

šlých dopisf.., ale potom jsme od. toho upustili. Jeou to dopisy soukromé,

casto intimní, i když milé, a neradi by~holll, aby se nekdo musel dtit

dotcen.ZtohoduvodujsmetakéupusWiodzverejneníadresnašichza-hranicníchclenu,snimižbysileckdoráddopisoval.VtGmprípadese
mohou clenové spolku obrátit na Aleše Svobodu.který jim jistc vyjde

vstríc. Dekujeme všem, kterí nám píší, a pokud by nekdo z dopisovateltzdovolil'svujdopisuverejnitnastránkáchcasopisuNáš'l'urnov,atná!ll
to oznámí.

Schuze výboru pokracují a konají se každé útei"}" v 17 hodin v Klubu.

duchodc& a jsou na nich '.-[táni i' ne clenové "o:iboru.
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diskusní príspevek Miloslava Kopala

Budu se jen po nekolikrát opakovat, Žl!' existujI!' jen málo mest, které

mátakkrásnéokolíavnemtolikhistorickýchpamátekjakonáš'l'umov.

Ríkáme, EI!' je srdcem Ceského ráje. Snad je to pravda..a1e toto srdCI!' n-

nízdravé.PUlstoletítotalityzanechalynajehodomechstopyzkázy.

Srdce se nám zasw.vujl!', míjíme-li Bonharduv dum, chátrající secesní

domy proti Jute. zríceniny na námestí, proluky v Jiráskove a Dvoráko-

vi? ulici. Myslím, že by náš spolek nemel zustat stranou a vyvinout

Uak n{1 Mestský úrad, aby více pf..sobil na majitele domt. zákonnými pro-

stredky. RozhodnE> otlucená .Rychw. a chátrajkí dum v Dvorákove ulici

jsou úplne. zbytecné. Rovnež oprava radnice by se nemela odkládat.

Vubec nemužeme být spokojeni 5 našimi ulicemi.Vzpomeneme-li na drívej-

ší dláždené chodnÍky,které se mnohde na nás smály mozaikou kvet& a.
ornamentu a byly vždy suché, nebct voda z okap;;' byla svedená do

kanált.,musínámbýtdoplácevesrovnánísdneškem.Zokapunám

'tece za krk, na chodnících a v ulicích nerovnosti, necistota, prekoPY.Api'M::emámestoktomuzvl.orgán,vybavenýveškeroutechnikou,
auty6.multikárami.Každáznichnajezdí50kmdenneapanreditel,abyvšezvládl,mákdisposiciosobníautoašoféra.Samozrejme,ževtéryct-.!ostimnohéprehlédae.Mamejsmesesnažilit.'v~{šte!'kové.n.í
Zelené cesty v 'l'urnove n, pešiny vedle náhonu do Dolánek, parkovi-

šte u zdravotního strediska v Tázlerove ulici atd . Technické službyf)odvedenímtajemníkap~ln~Žákajsounepr&streiné.
5



Protojsmeuvítali,žezjejichpusobnostibylavyjmutapéceozelen
li dána (to pronájmu p; Hájkovi ml. Jiste budeme sledovat jeho práci li

prejeme si, aby se darila. Byli bychom rádi,- kdyby se doplnily chybe-

jícístromyvulicíchNádražníliŽižkove.aleinanámestí.Rovnežby

'se mela (toplnit zelen v Ba.yerove zahrade a v Turhove II mezi školou

li halou. kde mesto dalo vyklidil plochu li vybudovat chodník. '!'vál' me-

sta hyzdí také neposekané brehy. Požádáme mestský úrad. aby byly

osázeny stromy nebo krovinami. Rádi pomužeme vlastní prací i pri orge-

niza.cl. Mnozí z nás by privítali odpocinkovou cestu na I<.árovsko. Kdy-

si tam stála ráda oVocných stromu, dnes je tam džungle. Kdyby se na.šlyprostredky,vysázelibychomtamlípynebojinéstromy.Vždytodtud
je jeden :t nejhezcích výhlede. do okolí.

Otázkou jsol,.l Struhy. Považujeme je za rekrelicní prostor a plíce mesta,neradibychomÓneprišli.Protobybylodobre,abymestopremýšlelo
o jiném rešení odchýlení dopravy ze stredu mesta ve smeru na Semily;

TemitonekolikaslovyjsemchtelnaznacIt,ženámnicvnašemmestenenílhostejné.Bylibychomrádi,kciybystesaminámposÍ!alisvépripo-
mínky a nápady, prípadne nabídli svou pomc pri jejich rešení.
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TURNOVSKÁKAŠNANaturnovskémrynkusliuaoddávnýchdobkašna.Narytinemesta
Turnova z roku 1778 vidíme kašnu, o které víme, že byla kamenná,kulatáanízkáuprostredsesloupkem,znehožvytékalavodó..KaŠo.
na byla soust.:.avn~ udf'žována v porádku a opravována..

Vf'! 40. l...tech minulého stott!'tí bylo rozhodnuto provést generální opra-

vua obnovu kašny a vztycit v ní sloup St!' .sochou Panny Marie.Odslovnebylodalekokcinu.Vzárí1846.vypracovalkeunenicl<ýmistr
Ignác Martinec plány a rozpocet na opravu li 18. ledna 1847 vybrán

stavitel kašny František ValšÍk. Základní kámen k nové kašne byl po-

ložen '27. cervence 1847.

Téhož roku na jare zacal pracovat nli vytvorení sochy Panny Mat"Íe

Josef Max. ze známé pražské socharské rodiny, a koncem roku 1847

bylli Ncha hotovli,

6

Stavba kašny nákladt!'m 819 zlatých byla dokoncena 6. cervna 1848 a

v ní na 6 metrov)' sloup umístena socha Panny Mat"Íe pozlacená za pe-

níze turnovských mešt'ánu. Slavnost posvecení sochy se konale. 3.zlirí1848zaprítomnostimnohaobyvatelmestaaokolí~Roubeníkašnybylo
obklopeno ctyi'mi litinovými kandelábry s lucemami ;

Zl~em~~?il~-socha

;

,
"":

'")

,~~;~.KarelVik.Zlaceníobne-

1 '

I

' vit" r. 1939 tumovskýmaUrapozlacove.cVilém
...

I .; MiUer. Kašna se sochou

, ('I ! Panny Marie se stala«
,

"
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\'

,,1
flot svedkem mnoha událost!

~!li:>:1,

1
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-.;:..:'-.E-.: 've meste. Zažila mnoho

\: ~ .,L~~dI slavnoElí a manifestací,
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'.~Ivyhlášen!republiky28.

I .~_<:!,.,~~~.4.-'0>""I'Jj;ru>'~ci!J>~=J.'"'~>;njna1918.knIbyli~'ID-,(2r':'"sváženirukojnú1.zárí

r. f .\ 939
~'

k tI '"
-.""--"'~"":' 0'0 .. ,,'.., .' .'. ,- ..."" 1 prl vypu nu .....

. - ','. '. svetové války, byla

sv@dkem revolucních kvetnových dn{a 1945. Jako významná památka na

revolucní rok 18,18 stala se soucást[ života naŠeho mesta a stála tla ná-

mestí témer 105 let. Neprežila však lidskou necitelnost- bezohlednost

a hloupost az nárneslf byla odstranena roku 1953. 12. brezna 1953 oz-námilatoUžradaMNVvTurnoveOkresnImunárOdnímuvýboruvTurnove,
že schválila nit vrh obcll.no shromážden5'ch na smutecní tr.',,'zne k úmrtí J.V.Stal.inaprejmenovaldosavadníMasarykovonámcs!.ínanámeslíJ.V.-
Staiiná a odstra.'1it k!:lŠnu se sochou P. Marie z námesU- z dtlvodo bez-

pecnosti dopravy a že není vhodné, aby na StlLlinove námestí byla kašna&mari6nskousochou.KašnamelabýtpremlstenannMariánskértámestf
k,e kostelu.

ješte v roce 1930, jak

ji zachytil na svém ba-

revném drevorytu Výroc-

ní trh v 'I'urnove m«illr

V!cl'o::!cechl'6.mov~hcsbG:-:':'v'!'umovcJ~=,;;pG~"c:" Vp::.::.:jc'o'émtýdnuvpomJe1í30.brezna1953naroZkazMNVzacalasebourtlinanámesUkašnG.kterényníprekážílrekvenci.acodr.1848t8111
st.j! .. P.Meria, st.lící na sloupu.. vzhl(žejlc:( ne. mesto, nlkttmun-SI


