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Vý:'ocn! (!1en3ká S.;h'~1;9 SRPTsekona,V's"botu22.1~dn~199-4od14do18hodin

v ka.vái"n<; !'Iot."lu S 1 <1 OJ I e OJ Hluboké ulici.

Sv, ~teny .:.pióí~v<:e srde~ne :zv~. .
Pri ~ch~d lze ::!:4plaUt ~lenskýpr!spevek.Ide~'3&nezvyšuje.

.;:eny. !der! do"!od n~zaplo.tUl-=16nsk;; pr'fsp~vek za rok.~993. 'Wdá-

ma. aby jej z.aplaU11 j)rlpojenou složenkou .Dekujeme za' ?OChop~nt.

* u-----------.---------.-------
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Výboi" ~'Spt)lku t'od6kl1 o. prátel Tf..Imova ;>r~le všem,3'0mclenum

a príznivci'un do mw9ho :,oku 1.994 hodne 2Ó.ravt, pohody. úspech1'II(ažd.odennfpráciahodneoptimismu<1sÁlykprekonávánívšechr.esn.i:::iliplekáž<ik.kterésenámnekdystavído::esty,TišÍ1'tlese.ženaiepr<itelstvipotrváinadála,
Pro ~leny vydává Spo!ek rodAk& ft prátel Turnova vlastním nákladem

. ntdak~N radou droE..Hubll:ka. J..'v1e,Šek. K.Knop. dr.Fr.Nov.:ik. Zb.Suk.

JoZaj(c. Rodinám a vfce ~l.ny Spolku za.náme jen jeden výti.k.
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~11JRNOV-REEUWDK

Po ctyri de$eWetf tt')taUtní komunlsdcke vlácy JJyl nA>j st:ít zámp.rne

Isolován od oate.tn1ho .!>veta. Snad proto vznikla v každém %nás

tot.Lha po.mat. <:0 je za nasí hranicí. po:u\at 5vet a Udi. :'3 kterým!

jsme na t4k dlouhou dobu meli zaké.o:aný !<ontai(t. Domnív6m

se

;l.
"e pooobnou touhu po poznáni iiivota '" nás meli 1 ob:.fVatelé

na . pud od, ntiší hranice. pro :der... bylo ~eskaslov'~n5ico na .napeplchou.kt<'}riÍ3edríveoznacovala"Ble$untleones".
hned po pádu komur-lsmu oe-stalo <,bdobí v::&j...mného pozná-

Chte1l jsme však. aby to bylo poznání d~kl:1dnejší. ddvemtíJš{.

které by vyúst.Uo v dobr) <1 pevný prátelský v2U\h. Proto liž po prv-

ních komunálních volbách v roce 1990 v utestském zastuplt.,lstvu se

probíral návrh navázání kontaktl1 3 l1ekterým m~stem ZÓ,po.dnf Evropy.OvánocíchtohorokumilvPrazeprednáškuQ&"chitekt.~;tCh lIJ(e'

v eml~rac1 v Holandsku. aodnehojsmesedozvedeli.!epaníHCI'o-vá-rovnež9migro.ntka.žijícíOJHolandsku-dosta.1azholanclsl.;'stra-nyúkolnaY1izatkontakt:o"~kter)mi;a$k}'m..nestem.Ti1námvelmiochotnevyhovela,'ldop\Jrucilo.námj<1kopar.nerské;n<?$toReeuwijk.
který ~e SVI)U veWcost& bliž( 'l'urnovu.

ReeuwiJk leže v samém srdci Holandska b1fzko Gol.tdYt které je v_u-
de :známa :svým sýr~m. není daleko od Rotterdamu a H403SU. Okolní

krajina je typicky holandská: louky ;3 pa$ouc!mi :3e krávami. veliká J-

Lera. vodn' kanóly i s vetrnými mlýny. Charo:ikter mesco Je proti 'l'w-

novuodlišný.MestotvoH prev<i2n~ rodinné domky se zahradami. plný-mikvetd.scetnýmivoonímikanálya..ízk'lmicestami.Prdmysl:Zde
prakticky není. Obyvatelé ',etšlncu do práee dojíždejí do .sousedních

mest.
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Kprvnímusetk6nidošlonaI-r~1991.kdy'rumovnavštívilaoficiál-nídelegacez:Reeuw!jkuvcele3panístarostkouY.Verstoep.De-
legace si prohlédla 'rurnov CI. jeho" okolí CI. ndváZala kontakty s

predstaviteU mesta. Ob;; strany pripravUy i písemné dohody o kont~-

tu obou mest. 'I'y pak ,byly "odepsány pri oficiální návšteve naší de-legacevReeuwijku.Bylijsmeprijativícnežprátelsky.VReeuwijk!,l-
byl založen Spolek prátel Turnova -veimi aktivní. Agenda obou na.-

šichmestbylapresunutanaholandskéstranendtentoSpolek.unás

nd Spolek rodák~ CI. prátel Turnova. 'rak se rozširuje sítY vzájemného

poznání a okr..th dobro/ch prátel na obou ~tranách .se zvetšuje již spon-

t6ne.Holandská;stranasesnaž!námvevšemnezištnepomáhat(1po-

tvrdit své prátelství. Každý I:"ok pripravuje pro nejmenší školáky v Tur-

nove mlkulášskou nadílku a podniká v této I:"ocní dobe již ne zrovna

príjemnou dlouhou cestu. aby naše prvnácky navštív1la. Posílá dárky

detem hosplta11sovaným v nemocnici, dárky pro obyvatele pecovatelské-

ho domu. nemocnici již venovala Nzné prístroje a vybavení. Rotary

klub v Reeuwijku usporádal v minulém roce pro skupinu našich stredo-

školák~ 14 denní naucný pobyt v Holandsku o prázdninách. Reeuwijk

navštívila. skupioa pedagog~ a studen~ Stró}d';lí urnelecko-Ju'tamyslqyé

školy v 'rumove. nebat'" v sousedním Schoon-Hovenu je škola podob-

,ného zamereni. Pripravuje se i možnost výmenného studia na techto

ško16ch. Holandští prátelé v minulém roce usporádali krásnou výstavukvýroCíJ.A.KomenskéhodoplnenouexposicíoCeskémráji.Vle-
tošním roce podnikl Pevecký sbor Antonín Dvorák nekolikadenní zájezdIikoncertnímvystoupenímdoReeuwijku.Naoplátkuzve"DVorák"pe-
vecký sbor' Vivace v príšUm roce do Turnova. Skauti z Reeuwijku

tábor1U letos v léte spolecne Ii našimi v Ceském ráji. Poslední akcí

l,etošntho podzimu byla úspešná výstava "ReeuwiJk a voda" v 'rumove.

Podobnou výstavu ~lánujeme v príštím roce v ReeuwiJku .. 'rurnov a

Ceský ráj". Rotary klub pripravuje vzdelávací pobyt pro skupinu na-

šich mladých vysokoško~ na vedoucích místech. aby pozna11. Jak

3e rídí podobné podniky v Holandsku.
2

Naši holondštt prátelé mají už v Turnov~ hodne sprátelených rodin (1rádiknámprijíždejí.ZamUova11siCeskýráj.NašekrajinajeúptneJiná,jinakkrásná,acastonássamiupozornUjínakrásu.kteránám
uf bohužel nekdy zevšednela.MeziReeuwljkema1.'umovemjevzdál...nostrovných1000km.N~nítovšakprekážkapronašeprátelství.UžnynínejedemedoHo-landskaJakodovzdálli!nécizízeme,~ejedeme1"10.,návštevusvých
dobrých prátel a jiste je tomu 1 naopa1c .
Verfm, že naše prátelství bude stále tesnejší, nebol" uprímné prátelství

je to n~jlepšr. co mllžeme našIm mes~ma .;óami sobeprát. Jen víc t0-
kových prátelství celému sv4tu
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'D«<TVVdubnovýchdnechletošníhorok~navštívil25clennýkolektivpedego-
g~ a pracovntk& SUPŠ odbornou školu v holandském Schoonhovenu .

Školamázlatnické,stríbmlcké.rytecké a hodi~árské oddelení a na-vštevujeJI850žálcl.Vodbornéškolehospltoval1tumovštívodborných

ucebnáchadohodUfO~editelemškolyIvýmennoupra.xi-student&.
Pri !i>VP. návšteve v Holandsku navštívili také ReeuwiJk. !cdese jim do-

stalo srdecného prijetí paní starostkou mesta. Spolkem prátel 1'umova

a vedením Rotary klubu. Prohiédli sl jedinecnou aukci holandských kv~

tin a podivova11 se modemúnu vývozu kvetin do celého sveta. ProšlI

se po Vandaarské pláži v Noorwi;ku a okM.1žní jízdou se pokochali za-

jímavostmi Amsterodamu. Navštívili mesto Utrecht. vAmhemu 3i prohléd-limuzeummodernihoumení(1vnárodnímparkuHogeVeluwezahradu
:3 novodobými skulpturami.

Bohatl záilt.ky z pobytu v Holandsku obohatí jiste i cinnostpedagogi-

ckou. a proto se tato návšteva stala pro SUp! inspirující.

J



REEUWIJKMESTOVOD\,VzárítohotorokuusporádaloOkresnímuzeum~eskéhorájevTurnove
výstavu Reeuwijk . mesto vody. Prob.lhala v souvislo05tJ s návštevou ho-

landských prátel a predstavi1eli\ tohoto malebného mesto v 'rumove.

Slavnostnímu zahájení výstavy 10. zárí predcházela príprava -velmi

jednoduchá a operativní. Vedení muzea si vymenilo s paní Verou

Vroegh- Hercíkovou nekolik dop1si\ 4 výstava byla na svete. 'I'umovštímuzejnícisicedoposledníchvilenevp-deli,~obudouvlastneinsta1ova~,
ale to vše se vyjasnilo hned po príjezdu holandských organizáto~ do

Tumova. V}"stava se realizovala dva dny v krásné .atmosfére,.kterou ne-

narušily ani drobné jazykové problémy. Spolecný jazyk se vždy našel

a to se odrazilo 1 ve výsledku.Výstavanámpredstavilamesto,jehožhistorickývývojisoucasnýživot
je spojen :s vodou. Návštevníci výstavy si mohli prohlédnout staré ná-

strojenatežburašeliny,která.sezdezpracovává,rybárskésíte~ná-ciníasamozrejmenemohlyzdechybet31'11nástrojenavýrobu5Ý~.
Celek doplnovaly fotografie z jednoWvých výroben a fotografi", mesta

a jeho okolí. Holandské sýry se také objevily na vern1sáži výstavy,

kde byly podávány k ochutnávce spolecne s medovými oplatkami, tra -
dicnw pecivem této oblasti.

Výstava se vydarila a pro tumovské muzejníky je jiste príjemné, že bylipožádáni,abypodobnouvýstavu,kterábypredstavilaTurnov~~~ský
ráj, usporádal! v príštím roce v Reeuwijku. Výstava by se mela konat

v srpnu 1994 a tumovské muzeum chce priptavit Kolekci predmeti\ tra-

dicního lidového umení, to znamená lidové kroje, perníkové formy, foto-

grafie lidové architektury 3pod., dále samozrejme sbírkové predmety z

mineralogie, kamenárstvá a dalších oboro, 'derÉÍ jsou pro naši oblast ty-pické.Natzv.trhpripravujemeulcázkytradicnírukodelnéprácea"'-y-
darí-U se všechno, pripravíme I výzdobu alegorické bárky. která by

se mela predstavit na vodní $!avnosU, konané na záver našeho pobytu.

Tato výstava bude jednou ze ctyr, které pracovníci turnov,;kého muzea

pripravují pro rok 1994 za hranIce našeho státu. Doufáme, že tyto ak-

Uvity pomohou k propagaci našeho mesta v zahranicí. a tak i foUk po-

trebnému rozvojI cestovn.lho !"Uchu.

PhDr. Jakoubeová, reditelka muzea

J,.

VZPOMIHKII"ftHfÍ\fŠ1tVOVTORtlOVE
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Sedm clen& výboru prátelství Reeuwijk -Tumovprijelovúterý7.zárí

vecer k rodine Šolcových ( Jak jinak) a byli prijati teplou vecerí. ~leóe

. nové Spolku rodáci 'I'umova pripravili nadšené privítání, jeden z nich

sedl ke klavíru ...a již znela známá písen" Tulipány z Amsterdcmu ".

Panuje prívetivá, teplá atmosféraJderá se pak po celý týden udržela.

Behem príprav na zahájení výstavy Jsme byli neustále zaplavováni ob-cerstvením,bohatezdobenýmimíscmichlebíck'iiapitím,všechnopripra-
veno cleny Spolk;..a rodák&. 'Komunikace v muzeu byla také dobrá,záaluhou

nemecky mluvíc.lho konzervátora..Vectvrtekprijeladruhácástnašívýpravyvedenápanístaro:stkouY.Ver-
stoep. Prijetí na nov~ .uekonstruováné radnici byio pro nás príjemným

prekvapenÍm. J8ký rozdQ ve drovnáni :> nekolika léty dríve!

NáGtedova1a príjemná vecere vSedmihorkách a druhý den vemi-

sáž naši výstavy .;) Reeuw1jku v muzeu. Proslovy pred hlstori -
ckým obrazem, krásný zpev sboru Antonín Dvorák a prátelsk'; '"

srdecné posezetIÍpo skonceni oficiální :':ásti s mnoh~i návštev-níkyvýstavy.Holandskýsýraceskévíno~edobrekombinovaly.Asamozrejmesezasezpívalo.Výbornánáladabylapatmáu~až-
deho.

Poslední den po prodl:izce v prírode se

cenou v hotelu Sport. I zde se zpívalo

zpívat také a nez&stat pozadu.

Rota!".! se chopu.a~ této prQežitosU 4 usporádala nekolik rozhovoro

pro kandidáty na. místa stáže v Hola.ndskua mela s výberem k3l'1dldáti\

úsp~ch .
Nazávernekolikpoznámek.Melijsmeradost,žese'I'urnovmení:

radnice laJ<o nová, na míste r"..Iského vežáku novostavba, nekoUlc

nových malých :oestaurací. Nyní jen ješte malý obch&dek pro turisty

na n",mest! a kavárnu s ter.asou. Pohoštení bylo jako vždycky vý-

borne a nechalo zapomenout na jazykové problémy, když rec ~stáva

stále problémem. Spokojeni jsme odjíždeli dom&. Brzy na shledanou.l

ukoncil vecerí na rozlou-

a Holandané se pokusili

+~

S

Bert Hopman

výbor prátelství Reeumjk-Turnov



VÝTVARmCITUQNOV&KÉIiOKRAJEG

"

G!'aflkKe.reIKinsk:>' venuje svédnodosv~tenejintim-

nejšího z.;.c:hycení krá;e i svého Turnovo.. Studie strome.. trávoví. kvE!-te.presvedciveukazujíne.schopnostdrobnokre5by6dUlYélin1e.
Další clenové predválecné éry jsou profe50rl tumov5kých stredních

škol - JanChoure..jehožkrajlnáfSkédnoukozujesW'hl-
dáne a objevování krás. Jan Choura byl neúnavným organlsátorem po-

cine.ZpeváckéhospolkuDvorók.Dáletup~.obnVI6d1mtr

I< u ž. e 1 . absolvent konzervetore 6 t1MPRt1M v Pro-ze. venující 8e

pedagogické práci na šperkarské škole.

Stranoustoj!K<>nEtt1n1inBuijek(~661-1938)mt".1tr.

rezbár e. ilustrátor. Nerodi! se no. Huse u Sychrove ve známé fezbá?-

&ké rodine Buške.. z nichž pochází I Jeho bratr básnlk Bohdan Ka,min-

sk}". Konstantln Bušek byl samouk a stridave se ve8loval maUrstvI a

rezbó.retví.

'Turnovsko dalo ceskému umení velkého mlstre glyptlky J o s e f a

Drahonovsk{,ho(1871-1938).jehožvýznampreNsté.dale-

ko ceskf pomerj'. Jenom v kreJI. k. se staletí zušlechtuje drahý

Sledujme v dne.ním našem císle stop~' dalších v:>'tvamých umelce.,

kterí zasveWi své výtvMné dtení Ceskému rciji.

MIIošVotrubfo.Cjed:l!šimopevovo.telemnašehokraje.ŽU"letEtch1881-1931.Akademlior>usWponekoUke.meeících stu-

dio. taJ,že byl vlastne autodldaktem. Tvoril 2' premíry výtvarného fon-

du e. :rhodnoW tv&.r kraJin~' " obrt:.:!';&ch i obrÁzcích.vnich!~temesto-

P)' jeho ~ensltivnl duše a eoucé&sneodra2 dob)' dekGdencf> a zac6.tk~

Impreslonlemu.

~

\.> J~/, '
.~\..-::::::::--::

::: . .-=-~

, .'~~P ..

.'".-~~.'-~...'-~~

I

-- -===-
Vlastním tvtarcem o noslt~lerr. výtvamého vyjádrení kraje byl

f~arf!1VIl-..kteli'byseletcE'"listopadu dožU 110 let.Horick~'rodák.kteli'VEevémširokémumeleckémdneplnevysUhldušikraje.'l'urnovskosemusteloosudem.místemtvorivéprÁce
a.vttezstvt.Kesvémurozmernémudnu.kteri-zachycujepodstatu

kro.je. prlatoupU ve své plné umelecké zralosU. když se pred t'm

témer 30 let venoval hluboce a pecllve technické príprave. Vývoj

umelce je predznamenán prísnou kázní Clo studiem. ab)' pochopU kou-

zlo I koreny kraJiny. Již v dne "~eský ráj v barevných drevorytech",.

odhalO mnoho lcI'ajinných krás. Jeho poslední dno "Materídouška" vni-

ká hluboce do korenG krajiny. Karel Vlk byl prvním predsedou výtvar-

ného apolku "'1'umovské dno".

VemeIinímspolupracovalJo..efVorci.vynikajícíodbo",",

nfk a znalec umeleckých oboro souvisejících s kamenárstvím - šperk,

glypWCv.. lldové umení na 'l'urnovsku. Jeho znalostí využUo turnovské

muzeum. J< této skup.lne se radí I 2 den i; k Jun a.. jejž

z1ókalo sklo e droh~' kámen ( .k1enené lepty '" mestské sporitelne e.

,. kostele církve ceskoslovenské - husltsk'). V tomte. obon.: kámen,kov

leklo vytvofU Jaodivullodné dno.

~ -
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kámen. mohl vyrostet mistr g1yptlky, Jehož dna J.sou ozdobou galerií

o klenolnlc nejvzn~ien~jších smrtelníka. OvlácU &ocharské umení ne-

jen technickou bravurou. ale dodával I citovou vroucnost, osobitost 1

dokoneJost výtvarné kráa}.. \' 'l'umove zanechal pomník padlých Oeden

z ne~sneJšrch v Cechách) o v RCW!ensku slavný otRozho or ".

JehožákyjsouJaTo&ICov.Routir,.,kedalší~1-kajíc(glypUkJo&erl'ucek.obacUouho1etruciteléIperl;:ar-skéškoly.ZesochartnutnovzpomenoutInoJoserDoEe-ze-mka.jeho:!I'oochyzdo:»bfchlapC'ckou~kolu.I2SI'1
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Príchod tumovského rodáka P. Antonína Ma.rka v roce 1808. kdy

byl vysvecen na kneze. je rokem zrodu tradice turnovského dlyadel-

mc:iVí.?A,MareksenarodUroku1785vrodineobchodníkaIidra-

hokamy. Byl horlivým národním buditelem a stoupencem osvíceneekýchsnah.Zazmínkustojíjehopreklady:zOvidia.,SchUlera:1.prvníceskýprekladSha1<espearahryOmylové.P.A.Marekzemrel15.2.1877v~
veku 92 let a je pohrben na vyšehradském hrbitove v Praze.Napodzim1810turnovšlíI1boherci.jaksetehdyochotník:1mríkalo.
zahráli snad svou první divadelní hru "Dva bucny a tri 1iiuchy" - k za-

smání se pro pána i sedlák~od slovenského spio'lovatele Jirího Pa1!<ovi-

ce. Byla to hra ze slovenského prostr<>-dí a J. Jungrnann. který se o této

hre odzvedel od Ji'. Marka. píše v dopisu 30. 11.1810 :"Nad turnovský-mlmámvelkouradost.aprerádbychvidel.jakte..31ováC!<ýsvetvyiVo-
rIU a !<terak ten kus vypadá". Turnovšt! divadlomi1ové povzbuzeni slovy

J. Jungmanna jeste nadšeneji se dali do služeb ceské. TháUe. Byly hrÁ-nydalšíhry.predevšímodceských3plsovatel&ThámaaŠedivého.Atokr.18::'1píšeJ.JungmannJi'.A.Markoviopetslovachvály."'I'ur-
"ovsU zasluhují 'všem ~ech~ za príklad vystaveni býti. že ~ak stále

s ceskou '!hcUU obcujf't.

První hra turnovských llboherc:1 byla sehrána v prízemí radnice v malém

šenkovním sále. Tady se hrálo jen v zime. v léte pak na ostrove u

"Shoralého mlýna". Naposledy se v r~dnici hrálo pred vánocemi 1818.

Vroce1819o1820sehrálovuliciKl.i:iterské(dnesSk41ova)vdomecp.69pana~vorceavdomecp.1~3vuliciPemíkárskévhosUn"ttiOtUcísarerímského".bývalýd~mp.JahnavJin;skove
u1ici.Vroce1821a1822bylnajatsálv krásnén barokním domeVhostInci"Uzlotéhoorla"(dnesbudovasporitelny).Zdehrával1
slavný loutk6i1 Majxner své obltbené loutkové komedie.Velkýmmezníkemsestalrok1823.kdyvdomecp.2"Uzlatého
jednorožc:e" ( dnes Agrobanka). kte~yl majeU<em :"odiny KoU~n?t.

je upraven prostorný sál a zrízeno stálé jevl$te I hledište. sál mel

I galerii a bylo to první sté1é divadlo v širokém okolí. Zde se hrálo

až do roku 1861 . ~innost cUvocUomi1c~ byla vté dobe veliká. a tak

koncemroku18:2žÁdalJi'.A.Marp.kopovolenír.idnédivadelní

8
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:ipolecno5t1 se 3polkov}"m rádem. I pri?s I'rímluvy J05. Dobrnvského u

nej~'šš!ho purkr~bí !crw.ov;\tví ceského hl"ab.;ile Štemberka. Cae všaknebylodosa2enoCispoleknebylpovolen.Ji".!InneJvy:išípurkrabípravU.
~emají pon.&cen( zamezovat podobné ;oIpolky zvlášte tam .lede není dohle-

du krajských úrad&. .

TurnovšU proto necekali na doJší povolení a hráli dbradlo vesele dál.AžetonebylažádnámalAcinnost.dokazuj!archivnízáznamy.A:l
do roku 1839 bylo sehráno více jak 30 her vetšinou ceských auton?t.

Jsou z té doby zachovány referáty tumovských her v pražských caso-

pisech "Cecho&1av" a "K...i!tty". Vrchlem snažení di...~omilc~ se stal

práve !"ok 1839. l<dy turnovštC provedJ1 pzoomí ceskou operu Dráteník odF.Škl"oupa.Otomvš4\<~žv~rfšt6nnAŠem;';ís1e.~
M.Haken
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z CINNOSTI SRPTVÝBORU

Ji'rvní sch~ze výboru po dovolené .se konala :11. srpna v knihovne

Antonína Marka. Hlavním predmetem jednáni 1»'10 zabezpecení zdár-

ného pn?tbehu n<ivštevy hostla z ~eeuwljku : uvrtáni a ubytování ho-

landské delegace. Instalace a %ahájení výstavy 10. zárí v muzeu.propagaceceléakce.Ktomuby1}"stanovenyúkolyproclenyvýbo-
ru. Soucae.ne byla projednána! príprava os1~vy :::8. ríjna. Ji'rijat

návrh pozvat I')a besedu pana P. Tigrida.

~



CelÝ?~behnávšt..,vydelegace'Z.Reeuwljkubylzaprítomnosti31a-t'ostymQ&tadr~V.~olcezhodnocenjakovelmizde.rUýaprátelský.
Výbor se ..pclupodihd na výdajích pri zahájení výstav-.! v muzeu.Spovdekembylprijatdar1500.-Kcodmanžel~Ho11esteUových.
Hos~m c prátel~m z Holandska byly venovány nove vytištené mapy'1'urru;;'"c~Vroce;1994Sf;IpripravujevýstavavReeuwijkuo"rumove.
SRP'!' se plne zapoj! do spolupré.ce pri instalac:1 výsta"'.! a ?Odle :zájmu

uspo;;ád.;. zájezd 'I'umovák~ do Holandska.Výboor,.0211001nanávrhMÚv'rumovespoluúcastnitseotevrenívý-
sta",.! JGn4 Patocky. která bude zahé.jena 16. ríjna na Va1di;itejne.<:)celéakcitntormovalvedoucíodboruIculturyMÚp.Kuliš.
Pan P. Tigrid pro velké zaneprázdnení :'1emdže 28. ríjna do '!'umovc

prljet.slíbU však besedu v prvních mesících príštího roku. Oslava28.ríjna.jejCmžhla"'nímporadatelemjeMÚ.seuskutecní27.ríjnaupomníkupsd!ýchusokolovny.Projevprednesestarostamestadr.V.ŠotCISpolekrod6k~objednádechovoukapelup.Sedlacka.která
bude II pomni'ku" k"ncerlovct.

Výbor projednal již t!ekoUkrát stále pripravované odhalení pomníku Jos.

PekN;t ve Skálov~ ,..:Alci.Vzimníchmesícíchbudeupravenpodst~vec

pomníku e Vlili dne-:::h lil. a 9. dubna poi'ádá. Peke.rova spolecnost v Sed-

mihorkách v~deckOl.r. konferenci o P2karove díle. Výbor navrhuje. aby

pri této pirtleZitoqU !)ylP~kar11vpomnílcodhalen.Ktomuhodlá'-'-sporá-datvmestskémdivadlevecerJosefaPekar!?kterýpripravíV.Rón.
Zé.m~r :1prc.vy prostranství u pomníku Jos. P",-kare vysvet1U výboru mest.-

ský zahr-adník p. Hájek. s nImž soucasne byla projednána postupná

obnova javo~ v ulicích mesta.

Zástupci výbor..4 MUDr. J. Šolc a Zb. Suk navštívil! na pozvání paní

~ezn!ckovou v Pacerlc:íc."'I. která chce predat SRP'!' notový materiál

:IIpoz~sbuQsti hudebniho skladatel Ota!cara Brade.c",-. S tím pripadá

v úvahu usporádatvRCH1994vzpomínkunaturnovskéhudebnískla-datelea.hudebníky.Bylorozhodnutodokoncitúpravuhrobuceditelek~-
ru Josefa Kuhna po dohode s místním hrobní'-<em.

Zbynek Suk naV1"h1 pripomenout v pr!štím roce zásluhy rodiny Kotlerovyorozvojtumovskéhokamenórství.KtomujemožnozískatpametiMi-
che1c KoUera.Bylcproj9dnénaredakceclánk~casopisuNáš'!'um<:1V.kterývyjdev.prosmci.RedakcíbylpoverenK.Knop.
Výbor 3chváUI poukáZAt nakontoSOSSosna1000.-Kc.
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s povd:i;kem ~i-ijat.~ :!práva. že :"odlna MCDr. Borivoje Sev...ry. kterážijevSRN.'.f&nov31a3polkunai'5!nnostaobnovuk~1!hyo./l'nanám~str
60 A:lM.

!n."'1\?moriam. jacín",- z I1dC;;ich prvních Ii nejstaršíCh clenekpaníAnnaWndtner,:wli.roli..viar"'šová.opustilanašerady1.r(jnat....26.Fíjna
by se byla dožila 87 ..~k&. Mnoho l"ok.1 žila v Rakousku v Llnci. ni-kdyvšaknasv,,\.!'-odnouzemi!1".odJšte'!'urnovnezapomnela.V"mno-hadopisech.ktednámzvJá;;;tpoprectenínovéhocíslaNáš1'urnov
posf1a.1a. 'r./2;-1dva.ld se ze SyP. lásky k rodnému kraji a jen Utov",}a. že

pro V'fc,;ok-;' v:?k se už n"'mUže do 1.'urnova podívat. Vždy priložila prí-

spevek na ::innost. :;;mérujfcí k dalšímu vyJe pšení vzhledu mésta .Vzpo-
mínala nI:!. své žáky. které v '!'urnove ucila .1. z nichž ni!ikterí zastávají

funkce v našem výboru. S vdecností a úctou na ni vzpom!náme.

,Mestská knihovna Antonína Marka pripravuje na 8. prosinec vzpomínko-

vý vecer Je 7 OS .narozeninám herceBedricha KoUinera. Požé.dala SRP'!'

..

o spoluporad~telství $polusdivadelnímiochotníkyA.:Marek.Zl;).Suk

priprav! pro jubilanta zdravici.

Michal Košelja informoval výbor o studiu pocé.tkt'?1 turnovskeho kamenár-ství.~5RP1.'predalfotokopiipametíMichalaKoUera.J'otokopit!predána
panu Hajfierovi. je '.reba zjistit financní náklad tisku fotokopii.

Poboc:cl'l SRP'!' v Pra:o:.e porádá 25. listopadu prednášku dr. Cogana o

kamenárství. Pro <14Pi"íznivé pocasí .:I. kr<;Átkost doby se ~stupci SRP'!'

predné.šky nezúcastní.

Výbor projednal i'.radicní mlku1ášskou ncdfiku. pro níž dárky pri-

vezou zástupci spolku prátel '!'urnova v Reeuwijku 25. listopadu.

Na(1tlka je urcena pro žáky 1. tríd ::c6kll1dních ;;kOl a zvlá~tní ško-

ly. ::-Iadtlku po turnovských školách provede 3. prosince :.11. Hekan

aM.Šolcová.
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