
Výsledky voleb dávají dobrý predpoklad ,že budeme pol<ra(:ovat v ceste,
kterou jsme nastoupili v predcházejícím období. Predvolebn í programy
ukazují, že to budou tyto základní dle:
Naúseku~~vby:dokonceníslavbyškolyvkasárnách.prístavbaa

I"ckonslrul<ce pavllonu nemocnice. stavba další budovy penzionu pro dCt-
chodce. stc.vba a premístení lechnicl<ých služeb mesta, rekonst:-ul<ce pla-
vecké uccbny ( bazén) gymnazia, prestt\vba velkých kotelen na okolo:.
giclcé vytápení.Na",eslobudouprevedenyivodovodyakonalizoce,vyžadujícínáklad-
né rekonstrukce. práve tak jako ostlltní lechnicl<é síte i vozovky, chod-
nílcy atd.!,ovnež tak .:kró?;lenl verojných prostor, ulic fl pUI'k':',
Dorracování plánu tlzl'.mního rozvoje. Id"">' urcí možnosti dali";í ",pstské
obytné zástavby i zóny pro výstavbu prlomysluo

Cst."tní úsek~ nelze 7.l'In('dbat ty cinnosli, ktpré " jsou tak viditelné,
ale tvofí !;oucást O:ivota našich c,bc,,:m~ jako: kultul'a, zdravotnictví,
sociální obleJl;t, ;;'.koh;tví. sport, r.estovní ruch i další obcanské alctlvlty.Zan<:>dbévádvRechobl,~st(sedatujejižod2osvetovéválky.Zatu
dobu mno!Jo zchátralo a Iwní možné v,,"echn)' nedostaU<"ý odEtranit najed-

nou 6 1\,.17.(: pritom 2'nFom,,"nout nf). žfidnou oblast.

Dud", proto nejobHžnejším .-.kolt>-m zaslupitelstva zajistit prim"rený rozvoj

všech oblasti mr.sta s ohled",m na budoucí možnost! a prC'stredky.

JUDr.václav Šolc.
starosta mcsta

TurnovaVšemsv)rmclem'im,jejichl'odlnámiznámýmprjeme,akri"vánocnísvátkyprožiliVE:zdravía.peknépohodeadoroku1995vykrocili
,-. pevnou &lr splnit svá novorocní predsevzetí.

štást."1Ý nový ,'ok 1995 a na 3hledanou - rodáci ,"- prátelé

PF .'95

SRP'!'

Pro cleny vydává Spolek rodáke. a prátel Turnova vlastním nákladem

. redakcní radou droEoHubicka, J-Maiek, K.Knop. droF'r.Novák, Zb.Suk.

J.Z&j{c. Rodinám 5 více cleny Spolku za.nám. jen jeden výUako
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OSLAW28.RÍJNAVTURNOVE

!niclátorp..m osla,v "tátniho .=vdtku by! Spolpi~ rodák& a prátel

!/.

'I'ur'1ova , ::Jelší dobu pred tímto dd,tem jsme uvaiova,li, jak nejlépe

uctít tuto pamámou událost o!, r.ovodobf'ch dejinÁch naš.,ho ,~t6.tu.N<;!deré-:'vahyvychlize!y.::názoru.~e28.ríjon).:'1ov'~mstá-
te, zvanúm 'Jd 1. 1. ::'993 C."ska republika, prekonaný ,. mEl by

být nahrazen sv<itkem jiným, :8, 1'fjen byl v dobe bolševické nac.l-

vlády~pojován ~e Dnem 7.mirodne..C ,). pozdeji 5 Dnem (ederace

~::'SR. T~rto události vBak nic n",méní na p~lvodním význo,mu :8.ríj-

no. 1918, ktarý by~ -;opoj':!1 '; datem. '? ni'hnž byla obnovena 5amostat-náAátnostbývalého~e=;kéhokrálov'OivftGmer;;;o~CCtetech"xi-
-;tence v rámci Rakou:;;!co-uherské monarchie .1'('nto názor o oslave

I

~'

II

28. Hl""" :1akonec v!!.eobecnr! prevládl v celé na;;í verejnosti, ,;l bk

i osl,'.wa tohoto státního 3vátku v ~urnove byla bezpoch:;t-!1a.O;;polupráclnapríprave-o,davyJsmepnžádali:,;est!';ký-,'!rad,
'!'urnov!!;kó [,ultu.rní 'i'trp.disko, ?eve<":j<~f 'i;bor .-~l1tonín :Jvorák. r-edit~l..

ství základní umi?ler.!:á ;Gkoly a .3polek divadelnkh ochotníkQ ,-'..oto-

~~I

};1

[
!I

J/,

:-:ín ~;rarek. Oslava 3e :,onala v ;::r~dveé(~1" ,;vátku ~7. ::íjna-.r mp.st-skémdivadle.V,hraduzaznelanašenárodní:1ymno.z.:lzpívaná".l<:>-
ny pE>veci,eho ;;.boru. !\'ísto drívejší 31ov.mské c6..~1i "1dnradUl "r:lvc-

rákovd" tuto cást druhou .:;lokou pisn@ Kde domov -n~,j. ,derou mož-

ná nekterí ucastníci "lyšell jJcprve.

Význo.m dne =:8. rijna 191!? zd&r&.;r.nllVád""vŠalc.kterýpresr~~znén~zoryno.II,

potom "t3l"0sl..:\ mesto. JUDr.

tento den ~1'!pomnel, že

J'



c..

%Vló.~fpro nt.S', ou.rod jE uv(.>('\en~"dN;nc:z.ostupltelnýrr:lin~lZE:jej n-
hradit datem jln)'n, bez ohledu no. nové sté,toprávn! usporádání naš....

hc státu.

Po projevu p. sturosty pokracovo! porad prc.dnesem n€;koUkc1

jen~. '1i<sto muso;olo zvládnout ,"'koly pri prlvl1t1zl1.;;í. restltuci I prevodu

státního :najetku na ~n':;sto utd. Starost,.., budovy jak obytné ( ;;1.511400

Jyt~ ), tak i ost U1í budovy ( 1koly. budovy v!'>relne "'P. ) pr'?$la z ma-

jetku =I.álu ne, "radnicí". YiJsto nynC obhcspoduruje Inv0stlcní m~jetekvcelkovJv-/šlpreslCOmlllon&!<:Cvpvidenc:nichcenácn:'/zhl'~del"1
k tomu. že se lti!dná o maj..-tek dlouho zl'\np.dbáv,~ný. je j",no ~práva vp.l-miobtCžnlÍ.;!.nákladné.-'.:!osahuje.'oenCvýšeaž11'nUlonl?I<c...k1o.dcbzo.::pí..-o.n::'chP5AD.tIto'nové:6pclkudi\1adelr.khoctiOt..('.,e.J'.5.l'~omner,CIp.1='.f-~8ke"Jdoplnilzpevreclto.cem!básní.Pás-

men; :z;Capko~: knih}' "Hovory s '!'G~.'" priblížili obc jmenovc";í pri-

tomn~Í'm hloubku myšlenek našeho pn'ního presldent~. na nichž ani

uplynulá dQseti1etí nic neubral... nb ":i"znamu.

\' d~lÉi;í cás.t1 program!: se prvTtc v ':'~rnove, predvedlo nov? Tur-

novské orche~trJ.lní sclru~enr základní umele cic? školy. jp.hož j<?dno-Ulv';clen~'posluc:hac&mp;«-d5tavllr"i'diteIZU~V.Capek.Z~rízení
o, ""0'.'0 0.0"00-

c.lrigente souboru J. tfovo~n...hc :: Lihcrc(oo predvu<llí clenov'; orc:lwstruni:.kollksklad!'.b.sv",dcíC1Ci.CIv)'bornéúrovniorch0stru,kler')'bude
°d~!;tojným pokracoviJ.tdem I.d:lsi V',,-nikajídho tE;:'lesc., zdejšího orchestrál..

nÁhosdruien! .
Cel~:' pre.beh v"'ccr~. b)'! de.kc.zcm ,"'::c b-j"lc. správné dl~lI>tojným zp~-

sobem I"sla.vlt 28. rCjtm. jehoi význair.sc lét:,' ncstCrc.. I úcast v hledi-

šti bylo uspokojlvf.a mne nAs. prekvbpi!i návstevnCci vecere. .kterf pri-vt>dlisv;"d~ti.Presvedcuj'"nti...toCIlom,Ž"'-IvmladEígeneracijsou
ideál)' první MasarykoV)' e Bene~ov:. repul:-Hky trvco1é.

VerímF ,ž<:' j v príštích letech tradic€' osla,' našeho státního

_vátku 2[.. nInb hudl? dál~. pokrC1,C::ove,t. D<;:kuj<:>me v..em ÚCl'\..tník~m je,L

nu jE'vllti. laJ: I " hlf--dI6ti za. úcast. Národ, kle 1"';. riezC1pomin6 nt' svou

minulost. m~I~t"' se nadejí hledt:t idosv{ budoucno:;,t!.

~-,~,-~"'--~-;--.-:~~

.- -<;:... ..

Sbd

Velkých zm;!;n rovnež doznalo iin<3l1ccvání ,,;hodu m~sta, zmenil'OedanoV'/systémIdalšízp~.30hyríZ~llí.~ecelkovývýsledekhos-
podarení byl pres všechny problémy úspešný. vypl)'Vá z toho. že

koncící zastupitelsivo predává nové zvoleným clen,o,m "',"5to bez dlu-

hu. Celkové výdaje a príjmy jsou v rovnováze .:l cin! za celé funk-

cni období dosavod.ního z"",,tupltelstva t~n,er pol :n1llurdy Kc, což je

jiste C4stka nemalá. Zmena režimu znamenala také rozšírení p~sob-nostiazv)';;enJ'odpovednostiv~tGinyodbor':'.;"'10'15105estalot~žzri-
zovatelem nekter)"'ch nových org"mizací jDi< príspp,v!(ových. !6k I ual-šíchpromestopotrebnÝCh.Rovn~žcinnosttechnických31uzebse
'X"znamne rozšCrila a vzrostla. ~cve lak.j byla zHz<:!'na pro '.;držení

?orádkU ,a. zvýšení b<?zpecno5ti obc::m,~ a "chrany jejich majetku Mest-

ská. policie.

:3ehem uplynulého volebního období doznalo mE:sto svým vzhledem

znacných zmen, I když mnoho r>r.ice v tomto smeru Je~te zbývá.Opra-

vy. rekonstrukce i nová výJ:>tavba verejnÝCh budov byla -=n.~cná.

Mnoho získala, radnice na svém vzhledu, kdy rekonstrukcí '~elého

objektu stala se d~stojn)'m stánkem mE>st.ské;;pril.vy. když ze staré

ponuré budovyo za "ájemné od Investicní banky dostala vnejší! vnitr-

ru vzhled moderní vkusné budovy. Hodnota ":;koi1strukce prf>.dstavuje:8,8milion~I<C.
Velkých náklad~ sl vyžádco1y práce .spojené 5 odstranovánCm n6-

.;Iedlc& po " ctoca$ném .. ;Jé'bytu 8ovtít!1kých vojslcjo>.k prímo ve meste

J

, '" v, , o

ZPRAVA OCINNOsnMESTSKYCH ORGANUTURNOVA
I ,

ZAOBDOBI 1990-1994- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Nu'po~.t(>dnimzasp.u5.nímestsltéhc,zastupltf"lstvaYTumovt-9.11.
1994 pred k~mun6lnfml volbami pode! Etarosk :n:Dr. V6.c!,r: Soie zprá-

vu o cihnostl do~svadnÍhc zastupltelstva " nejV)'šiiícnpredstavltel&m~-

ste., z níž k:-átce uvádím'? :

".~;;:stc, TurnO'.' pro;10 tak jal,o ná: ::('1)'- 5t6! ,"e!1~~'m! .. obtížným:

zm;;;l1bmi, Ider~ 5(0 octrt.žeji na cclltovém dení V" rn~st~. V c.'.~,S'kdltu te-

ho prf>.sly na Turno"l.' n;;;kt',rÍ: p~l:;;obnost1. ktt,r";' jinaK vyi.e>nóv6 o,kre"n,

úrad v S;;.mlto;-ch c. vznikly I u ov.;, c.dbOl";/. C,,!Ú orgnni:u"c,.' :\1\:- ",t'o musi-

]{, pro~; dC,sClv"'tlnÁrnl.l st"vu prcdi:t::::\, .. <:"'>'0;: '"yp!;;-val~' :0:1":17,1'<)' ;. ti", sp-.,..

2.



( !taEárn03,dem...ce"ežáku),takinaokrajirn,!':=ta('J'~secko)Cjná-
klc.qy pres 30 mil. Kc. Dag! náklady byly ;;erpány na pr"'.stavbu ke..-

EárE"n na ';kolu s jídelnou. VÝstavbu pE"nslonu pf'O dl1chodce, presta,v -

bu kotelny u "ádraží na tctm-ení plynem, rekonstruJ,cí hraau Valdštejna,domucp.72veSkáloveuliciadalší'~pravyaprestavbyver"'-jnýchob-
jekt~ v (:elkové výši pr<>,.s 1.5,2 miliony Kc.

ZprO$tredkl1bytovév)'stavbybyly postavE"ny obytné domy v ulici

Jana ?alacha pot Vf"šlnkou, molobyty kv.sárna a m<;;stský dl'.m na nám<:-

stí ( Cedok).

:"a r02voj technické vybavenosti (komur\lkace ,rozvod <>nergie. !nže-n)",.skés!ti!;)byloynaloženotémerl~mil.Kc.
Lo~,tatní :>!"ganiz&.ce se ;1odílely na zlepšení vzhledu mesta a zmé-navla",tnick)'chvztahl1prispelat&žkobnovéne!der.rc!1soukrom)'ch

doml1. Dokoncuje se stavba pojlštovny na Havlíckove !"Iámestí. oprc"'a

1<0$1<:10. sv. l,,:ikuláše. Ceská ;;porite1na a. dat!!'!.

Zé.v.?i'<?m podekoval p. starosta Všem, kterí se podíleli na roz-

voj! mesta, na cinnosti mestského úradu 1 clenum mestského zastu-

p!t~lshfa a rady, kterí venovo..ti mnoho casu pri <:etných zasedáních

a re",,?ni nelehkých úkolE..'I'olikvestrucnostizezprávy"3tarostymestaJUDr.V.Šolce
Qclnno,~ti mestsl-c)'ch orgán~ za koncící volební období.V):'borSRP'!'bylvcastémstykus"radnicí"odsvéhozaložení,
mistopr'?dsP.da ::>polku )il!loslav Kopal ~;yl :>':lE!nem mestského zastupi-telstva,takžetektoprímojsmebyliinformovániocinnostiMZ.r.11-
InO to jsme se jako obcané zúcastnovali verejných zased~ní, I když

to mohlo !:>ýt ca5tej1 a ve ,.-etš!m poctu. SpoluprácE" byla vždy dobr,~.

neber nd,sh" dle jscu totožné, a co bylo v mo211ostech mesta, bylo

vykonáno. Sám p .;t"r05ta, clen našeho spolitu, nikdy n",oc!mitl

úcast - pokud~Utookolnostidovolily-na na~!cn a.kcfc~l , '., ;Jt"o-

slovil na nich mnoho zásadních projev&. Dekujeme alespon tímto "pt":-

$obemza I:)odpol"'...t našich snah o další zlepšení vzhledu mesta .:1 'l~-Hrne,žeInadále.citbudevjakékolivfunkciv:\12,hudesn6ml:~polupracovatanámpomáhat.
!-Iovému zastupitelstvu, vzešlému z poslectních voleb, i ncvemu

~tarcstovi (ne bo $1aI:0210e) , at jím bude ~~dokc!iv, pr",j'?me. aby .:; srec,.

>\e pokracovali v zapocatém dne a veríme, že naš" vzájemná spolu-

práce bude i nadále oboustranne ,)rospešná, abychom za další ctyri

roky mohli prohlásit. žedobrá vec '5e :,>octarila.

It 3hd

TURNOVVREEUWljKUVzáveru

mesíce srpna ietosníno roku pripravili a Instalovali

pracovnici tumovskeho rnuzea v Reeuwljku výstavu Turnov - mesto

drahokaml1. Výstave predcházelo pozvání Spolku prátel mest 'l'ur-

nov - Reeuwljk, !conkrétne jeho predsedkyne paní Baukje Boonstra
pri prfiež!tosti výstavy Roeuwljk - mest> vody, :derou tumovské mu-

zeum realizovalo ve spolupráci a holandskými práteli v lét;;' 1993.

Po celý rok korespondovalo muzeum s Reeuwijkem o možnostechrealizacezámeruvýstavy,poctu~xponát~apod.Nakonci':irpna
bylo vše jasné. Byly vytišteny plakáty, pozvánky. výstava byla na-

ložena,odbavenanacelniciamysemohliv(:terý22.srpnav

odpoledních hodinách vydllt na cestu.

."'::'~.~~~l:~=-

Druhý den ráno jsme byli na míst;;'. Po krátkém bloude-ní 'jsme

našli :-adnici a hned v jejím sousedství knihovnu, :-cde mi;;la ",>,,'sta-

va probíhat. Po prohlídce výstavních prostorll a vyložení exponá-t~jsmeseubytoval!vmístnímkempu>CI.melimožnostvolnéhopro-
gramu. TJnava po ceste z nás rázem spadla pri návšteve okolních

mest - Rorterdamu, Schevenlngenu a predevším Goudy. kde byl ná-

sledující den tradicní sýrorý trh (Kaasmarkt). :\1olé mestecko ze 13.

stoh~t( s gotickou katedrálou a radnicí z poloviny 15. století nás

okouzlUo natolik, že jsme ho navštívili ješte trikrát.Vpátekodpoledne26.srpnajsmedokonciliinstalaci.V17J10-
din výstavu :;;!avnostne zahájila ~tarostka mesta Reeuwijk spolecne

:i> redilelkou turnovského muzea dr. Jakoubeovou. Náv&tevníci ver-

\

nisáže POZl"lall prostrednictvím barevných !otogr.:lfií mesto 'l'urnov a

jeho okoH, historické a prírodní krasy a naše regionální speciClka.

Samozrejme že nechybely ukázky jedinecné kc.menárské d zlatnické

tradice - granátové šperky. drahé kameny, ale i archeologické QXPo-

náty, lidové kroje, ukázky tradicního obradního pE>civa ópod. Výsta-

5



ve.vzbudllavelk~'ohlasnejširšíverejnosti.Cnašín6vštevebyl

natác:en portl.d do místníhc vysílání rozhlasu I tel<!'vize. Bezespol'U

tato akce prispete. j, prohloubení pe.rtnerských vztah& Tumova s Reeo-

uwtjkem a k propagaci 'I'umova v zahranicí. nebot Reeuwijk patri

mez! v-/zna,mná turIstlck6 centrl'! oblasti.

Program, kteli- b}'l pro pracovnÍk~' našeho muze~ pripraven,

pokracoval sobotu 27. srpne. trhe:r, , na kter; muzeum priprdvll0

tradicní pecivo, kamenárskou bi:žut"'rii Co.malované pernik}'. Odpo-

ledne jsme ID<;-}; možnost navštívit místní muzeUlt., kde byl s r<!dit/;'I-kol.!muzeanat"cer,rozhovordomí$tnIhotelevizníhovysLláoíC'tur-
novskérr, muzeI.<. Cht.lraktel našeho a zdejšíhc, muzejnictví a'c- výraz-

ne Uší. Muzeum v ReeuWijlcu je zcela dobrovolnou záležitostí. Pracu-

je teprve aeset let a tak'" jei1o al,...izicr.í rinnost je ze",l", odlisn6..

Sbírl'ové f(')ndy zd,;; vznik",j! Z nahodilÝCh dare", sber~ are::. Provoz-nídobá.muzeapro.verejnostjepouzeVsobotue:.nedel!atCIpouhédvehodin»'.Nicmén~'prostorprospoluprácioboumuzEíj...m(-našli
e douCáme, že se podarí ,. budoucnu realizovat nejaké další spolec-

kamenó-rskému strpdisku ldar-Obersteinu,kde jsme meli možnost srov-

návat e. hlavnE plánovat, co všechno by v Turnove bylo možn~ rea-

lizovat. Exl,urzi jsme uzavreli prohlídkou tzv . Císarskéhc domu v<,-

Speyeru a príležitostné jedinecné v)'stavy carského pokladu Romanov-ci',VE:zdejšímarcibiskupskémpaláci.Tou;';sepriblížilútemíveceranámnaces.tudoTumovazb>'-valouijen12hodin.Vestreduránojsmeješteplnídojm&podávaliinformacevšemtem,~:ter;prišIi,abypoznalistejn;:;jakomynecono-
vého 8. zajímavého. Doufejme' jen, že takoví mezi nám! budou i v bu-

doucnu, nebotchut poznávat nové a neznámé nejen rozširuje naš"'- ob -

zory, ale zároven nás všechny sbližuje.

PhDrV,Je.koub;;ovli
redite1kc. muzee.

né akce.

Pest~' denuzavrele...vodnislavnosttOkonant; v(' mestt> plném

vodnfcil kanále. vždy jedenkrá~ ze. rok. Alegorické lode. pripravovanédc-t6dobymfstnímisdruženími.spolkyapod."naprostét.:.jnooti,SE'
od 20 hodin promenovaly pred obyvateli n.esteck:o., kterí se ohromnémpoctushromáždilipodélkanálu.Také'I"urnovzdem~lmezilodem!sve
zastoupení. Lod, ozd~benou malbami skalních mest, kopácI', drahých

kamenI'. a posádkou rJorenou turnovskými muzejnÍ'?Ya cleny sp-' olku
'I"urmov - Reeuwijk. Romantickou proj.íždku po kanále zakoncilo slav-

nostní vyhodnoceni "nejkrásnejší" lodi a planocní ohnostroj. Nái;pobyt.vReeuwijkunemohlmítpríjemnejš;zakoncen(.Vnedelirán"jsmeseužjenroc.louciIle.VYdali5«=nazpát<>.cnf
cestu. 'I"u j5m!" spojili se vzdelávací umeleckohistorickou ft prírodo-

vednou e;N;kurzí, kterou si pracovníci muzea k.:>.ždorocnE- prohlubují a

rozširují své zn8Josu z prí!iušnýc.h obor~, což pHspív§ k jejich odbor--

némur~stuazkvalItneníprácesverejností.Po prohHdcL' historického

jádrc> Antwerp, brusirn)' dieomante" katedrál)' a radnice jsm~- navštívilil<o.rlovufcJcivCl;ich6.ch.Cestapol-:racova!bpohorímVelk~'EUfela
údolím rek)' r.lO:E-ely. prosle;veným svýmI vinohrady . Navš>tívUl jsmemestuCochem,'I"raber.-TrerbachEmnožstvímantickýchl;!.stredov~
k)'ch památek. Dal;'í denjsmp cel.? dopoledn~' venovali v)'znamnému

~~.::::.-\J-~--'--"\c:'~.T~~~---y---~~-~Q~-~-

-~~~==:, . ~,' ". '. ....

TURttOvsKÝMEmKÝPfiRI(

Turnovsk)' parl' byl vždy oznacován za krásný c- mimorádn)', ne-

bot se zde snoubf umelá pa.rkovní úprava a volnOl-' prírodou - rpUlcnU-
cké opukov~ sl<áiy, rokle", potl'ick)', pram",n pitné vod;,', množstvf cest

e. ce9t!c€>k slavickamilialtán"")'.Nadtedydivu,ževhradeckýchno-viruichbyloznacenjakCInejl,rásnejšíparl'vevýchodoceskémregionu.
Bohužel tento stav i charakterisUka se vztahují ne, dobu pred dru-

bou svetovou válkou. V té dobe zde pl'isobU Okrašlovací :;;polek v,,-lmt

podporovan)' r.léstskou sporitelnou a nesmíme zapomenout ani na rni;.st-

ského zahradníka pana Ko~tJ.:a, který o park pecoval nekdy i tvrdou

rukou, jak si nekterí pamatujeme z vlastních zkušeností.

Nejen lidé, al<'. i ved mají své osudy. I park za uplynulá des.-

UJet. podU! zmeny o. to ne k lepšímu. Regionální a VIl1sténecké cítení

nebylo populórní. a tak no to doplatily! památl1íky dl'. J. Metelk~,' Ci

6

V.'Rývytivlastni;;celf,údržb,,-parku.Došlosic€'kúprav'"Mt?telko-
výctl sade.., byle všat, prov,,-dena dosti neciteln~ k cel:tovl- .!:.trukturt;.

9
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Ostatní vybavení chátralo, prípadn<; j bylo pobkozováno Udmi, nemají-

címik príroBe a úpravám žádn):' vztah. Prlldadem koho jsou P.ývovy

sady, kde péc. tzv." trináctipodlažáku .. byly zniceny nejen vzrost-

lé k~:::re rododendron&. al"., i zdevastován hudební pavllor., kte!") zdE'.

stá! v dobrém stavu od krajinsk~ "-'Ýsta"y v roce 1925.

~

,

.

' .
.

',"~~---'--~. ...t-"""~~'i"-
~-_:-o,-~.~-~~..'-'---,:..'--"".-d--,~.

rI':t:;.," - rl--'"'\ III""- '

,.
.'i

Mestsk~' úrad podedil po prE'dch&dcfch nejen množství závad

ve meste, lIkvidaci Ekod po Sovetsk& armádtt, ale i zpustl)' park,

což je o to hor~í, žejím prochází tiske návštevnfkt'i Ceského ráje,

Je jasné, že není '" silách Mestského úradu napravit nekolik~ 1."...

tech škody napáchané za nekolw.. desetllet!.

Protože zde není organisa.ce, kter6 by navázalI> na tradici

Okrašlovacího. spolku, ujal 56' lohoto úkolu Spolek rodák& a prátel

'!'urnova, (iI~ol~ bylo mnoho, b prolo bylo nejprve zapocalo s tem!

akcemi, nu kter4 spolek stacil sám nebo s pomocí Iv'JÚ zastoupcným

technickými službami mesta. Tak byly obnoveny tabule u vstuP~ do

parku, opraven hudební pavllon, znovl,t postave,-, pomník dr. Metel-ky,zhotovenI;>pametnídeskaV.Rývy.opravenasochasv.Jane.Nej;,..
e. množství dalších drobn5'ch prací. Postupem doby se zjistilo, ŽE, na

dal~f úpravy nestací spolek sám a aby nedocházelo I~ živelni: cin-

nosti <:< bylo usnadneno naplánování d<:l!ších akci, byl zhotOÍ>'X".n plá-

nek parku s oznac<:nim nejvetších závad, Ider) byl 5 komentárem

predán MÚ. V posle-dr,: dob~ s€' již pracuje na nejnutnejších úpra-

vách: byla rekonstruována lávka, opraveny schody, vyšterkovány

nekter~ cesty. Je pripravován plán na no,"Ý pHvod vody do rybníc-

kt'i v Šetrllovsku, je cisten lesní porost a pripravuj: st'> další akcI!'..

Vš<, je všal, podmíneno možností uvolnení dclškh financních pro5tred-k~.Shadbudeparkmítšteslícioojdt',mecenáše,jakomelkdysi
6krašlovací spolek.

8
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I Clenev';SRPTsestál€'aKtivn~pod!lejínavšechtechtoakcích.
aby tak pomohli svemu mestu odstral10vat neblahé pozi:Lstatky minu-

lých let. Vždyt I znovuzrízenf pomnn~u dl'. J. Peklirc je vlastne dí-

lem spolku. Mnozf jeho clenov'; perná-haj! podle svých sil i možno-

sti a nebylo by proto vhodné uvádet jednotlivé cleny jmenovite.

Je však na míste uvést príklad, který zasluhuje mimorádnou pozor-nost,.t~lokolektivnícinnosti.JE>tozl'lovuzrízerlivyhlídkovéhoaltá-
nu Oc; jezem Jizery. Vešj~E'rou organisacni práci ".rcetne opatrení ma-tEo'riá!uiodbornýchpracovnfk&zajistilclenvýboru1\1.Kopal.Pri

ton,jE' nutnC' podekovat podniku Pila Plátek, který dodal veškeré re-

zivo zdarma. Financní nákladyu.hradll SRP'!', a tak jI."" tento a~t-6nekkonl.,rétnín.pHspevl<emnašehospolkukúpravep<srku.Ažbudouod-
stranen;' kere- a $tromov)" nálet, bude opel kdysi velmi populární vy-

hHdkBsloužitvšerr..kteríse chte'jÍ potešit pohledem do údolí Jizery.

na Dlask0.v stalEC-k ó zámek Hrub)' Rohozec.

Jak uzavrít vypráveni o turnpvskér:-: p~rku - "noc;; nejle-pe citova-t

slova nápisu nv tabuli, kterou naši dedové 6 otcové postavili roku1893priv5tup~doparkuV.Rývy!
.. Ob;:ané, šetrt",. iech10 sad~,

ne.dejr jsou lepší budoucnosti !

Obci ku cti, vlasti ku ozdobe !" M.Doudera
Mikoláš Aleš a Jan 'Prousek(K80.výrociúmrtíaI~.malf'reJanaProuska)

Miko.láš Aieš nejvíce jióte miloval své rodné mestec1H;'i'-.HroticE-

li kraj okolo neho, ale miloval i jiné kraje, do ktarých Z(ivital. .t>-

taj: poznal e-. zamiloval sl I náš Cesk)' ráj.

Zprávy o AlšovE. pobytu v Ceském rájI a o jeh;:, vztazc.::'h k na-

šemukraji Jsou 'I.'dopisech, kt<cré Aleš PElávol svá""..! oddanému prí-

teli akademic:(€~mu malír! Janu Prouskovi.

MU~olá.~ Ale" se setkal s Je.nem Prous.ltem poprvé to. 16S(). Oba

maliri se hned stali uprímnými prátellJan Prousek nekolJ.krát", zval

Mlkolá.še Alše, aby ho navštívil v Turnov$.Aleš, chtel prijet! ji.ž \'0(.,podzimlt:91.Vdopise.vktél'émPtouskoviozl1amoval,ŽE<Inl,.posí~109.swjobra;:6vatéhcV6dava,napsatVš6ktak-fftoto:..Posi1ámsv.
9



Václave.tlprálbychsi,abystebyl!;nímspokojen.Do'I'urnovajsem
se vypravit nemohl. musune to nechatI až napre5rok."

Ale i v Jéte 189: gyll> chystaná návšteva Tw'nove zmarena. a topredev~Ú'nnaléhavouprac!.Cternpotomv/..išov(;,dopisE' z 30.srp-n61892:nZrovnajaKobyneJak~'neštástnýosudmlzabranovalkVámsedostati,sVám!párdnÍsepobavltlaVašikrdanoukrajJ.nu
spatriti. Pred nejakým casen. by to bylo šJ.o. e. to jSie právt. nebyl

v 'I'urnove."RadostnejšízprávudostalJ.Prou!lek"Alšovedopise-ze1~.cer-vence1893."nemžprše:"Mllýprlh'!li!Cekán.nCisv.Prokopa
(4. cervence), kd)' 'I'omáš obdrží atesté.t (I tu bychom se 5.cervence

vydali k 'I'urnovu. Srdecn:,"" pozdrav od nás všech 'I'v~j Ate&."

V:t'fUkajrcr malír stál v slov?;: a v udan)" der. prijel I SI? synem '1'0-mó;šem.V'I'umov(s<!'hosttamUbUo.BydlU:vdomemwfreprouskane
námestí Cp. :? ( t: ceského granátu) a zdržen se tu radu dní. Matka

maUre Prou&ka i její syn velmi peccoval! o to, aby sV'.fm host&m pobytvmestezpríjemnUi.!lUstraprišlanavštívit1raC1~jehoprátel.Vturnov-
skémklášterežUvté dobe kvard14n :P. Clbulk~, Alš~v rodák a pFftel

z mládí, v blízke; Brezlne žn jeho druhý druh z detství rídící ucitel

J. BE;.1ík a v Loukovc1 p~sobn Atštav synovec Josef Aleš, ucitel.

Hos~m !,rá1o ! pocasí, takŽE> podnikali cetné v:?lety. Hrubosko.lské

Jeli)' byly naplneny ptacim zpevem, v6ud(o byte plno krásy a romantiky.AU\ovipripadalpobytTurnovrjal<ckráso)'I:Hm.Natumovskémhrb!-
tove poklonU sec také památce 'slavls~; F onunáte Durycha.

Po svém odjezdu pos.laJ AlesE' Prouskovi dopis datovanÝ 12. cerven-

ce1893o.napsalvnem: " J\.~Uený pilnoU! Prijmi ješt;; jednou nejsrdec-nejšídíkzaVŠi>.CC'jsIpronás""'TurnovtÓuclnll,jal<až1Tvojedobr.!pan!matka.'I'é~oC:m~ženydíkZl'!.zprávicku,kterou:jr2:0.510.1.NynC
mlvše,cojse",v'Tve;krajinE" zažU, PNpadei jako krásný sen (bez fráze)

a rád proh1áŽÚ'n fotografie. ..Vlistopad1902vzpomnel)'l<ro.jlnRkécasopilOYPojizerskélistye.l\-Ua-
doboleslcsvské - l1sty velikého dna i života !\.1ikolá.~<.;"Alš€ tJ pi'nežltosti

jeho 50. narozenlr,. Všechn:,' oslavné clánk-,;' napsal JaJ", Prousek. \1 den

Mistrových narozenin byle Vf>. výklo.dní skríni tumovského knihkupce Mar-

tlnce vystavena Alšova podobizna e rada jeho obr6.Zk~. Ješt<5 téhož ro-

ku cla! J. Prousek zhotovit podlf starých ceských rám~ krásne rezaný

rámecek c poslaj jej AIBOVi. abJ' do neho vložil Qbráz4!'l~ své maminky.Vdopise:t20.prosince190~podekov~Alešslov:";"Drah~'priteli!
10

Zrámeckumán.vt>lkouradost,dosta'jser:.jejvceravE>cerahn",dctnP.5
I ráne dámE:' cio toho sl<1o a pak maminku. Tak pekn~ d~l<uji !!!!\'TikolášAlešpodívalSE<do'I'urnoveještejednouo.tonapocátkusrpne.1906.N~',';&~.jakdlouhotentopobytpotrvo.1,e1ezl'tstale.ponem

i<..ósn.:. \JCli"1I6tka; ctrot.ná ki bl:;ka "..leckJ,.-.>": kterou MI&tr :oakrQs111 do p,:,-

metní knih)' \! hosllnci t.: ceského granátu. Pod obráz.l,ens je d4lult, 3.s.rp-

no 19C5.fI,!i"oI6~Alešnotesk:,""rájrádvzpomínal.Vesvýchdoplf.ech.lderl
psoJ Prouskovi ! pc !Ov";' druhé návštevi.: v Tumove, vzpomín6 slól( ne.

n.:.i,; krás~' kraj. Roku 1908 nakreslU pro casopiS' Kvi,';t~' obr'áze~: 'Trosek.

Když sle.vU Mlkolá~ Aleš 60. narozeniny, nepsal Jan Prousek o Al-

šovi dvb. cJánI,y cic Po}izerských Ustt ... posla] blahopráni:

"V6.z('n~- Mistre I Všecky dobré VUj" z PojizeH pozdravuj! Tebe na.t't ok rát

e. jásav~ provolávají Z<i' severních Cech "sláva" statecnemt.-. sedes.iatr,l'ku,

bodrému práslušnl'ku cechu me1!rského. nechl~ žije e. p&sobj nedáte mnt:-
hálétavecnemládnášMiI,olásAleš!ZeSI<alního me_taposll,,-j! v den

pred 061avou divotvomou kapelu. bJ" zanolovalG dostavenícko umelci.

jenž pred 30 lety predstavU 3 družky jejC malbou "Ne. Jizei'E'" v Národ-nCmdivadle.kterakslpohrávaJískozákovsk}"m!drahokamy.Protota-
Itav!'symbolkraje,ceskÝSranátz CeskoÉtho ráj"'. posClá

nlatka Vlast svému nejceštejšímu synu be~ zlata; proste, co kr~lpej ch.té

krve, '»Tonané z lásk)' za lásku. Prijmi,MIstfe. ltamének umele broušr,..

':"

n)'" e. Ješte-n!' z 'I'urnovb z domu receného "U cesk&hcI granátt.:'~ kde jsi

spolu se svým syn"'-!:! léte PánE: 1893 za své pout! po vlasti pobyl.

Nech si jej za...adlti podle libosti v prsten, aneb ozdob rozmUoU nu-

Cku, necht- patn.itka zt.l>tane v rodine nI> 'rval jubilej: D81šimu konání'Tvému"zdarB~hI..Alešti;jedenpozdravdostaltenlcr6.tr...UatrAleš.::HrubEÍ Sk6Jy.Majitelhruboslto.1skéhoplvove.ruznalAlšovuveseloupovf>hu,CIpa-etc;
11



mu;Jo,;;la!'<:60.narozeninámzásilku"chmelovlnyodpr(;tmcne"zhvQ-d~,kdepodle:'ukopis~kdysi::urUboj.Zásilkuchmelovinydoprováz€'l1prípis;starob-.Iléhovzhledua9c..chovot.lp"'-ceH.'3ylovnemmimoji-
né napsáno, le Je to nápoj" na popití 2\8. pobití" neprátel bez pt'o!1tí

'<rve poražcn~"ch Mistrovým wnením.Škoda,2e3ent?!.r.ohl~.lh.trpodívatnaCeskýrájpotretí!Vcer-venci1913pretrhla3mrtjehosny.~plány.
Mlkoláš .>.leš 3'V"Jm dnem žije st61e 3 námi, nejen" éeSkém ráji,

aleivšudetam,kdebijí verná ceská srdce.

prc5vest bez jakékoliv zkubenost! se zp,h'ohrou. P. t"",.r,d.i21" všok

všechny pochybovace presvédci!, že svou my;;;'lenku je schopen na-

plnit. Obstaral v Praze noty, rozepsal jednoWvé hlasy a zacalo se

zkOu5et. :Joplnil chrámový orchestr. !der<;' zacal zkoušet se stejnou

horUvostí.

Podle clánku Karla Klnského v 7. císleRados.tnéstudánkyvdubnu~94C.Zadvamé-sicepiln)'-chZkOl\Šekmohliobcaném~sta,::Jstnav&ech
nárožích divadelní oznámen!. Dne 28. dubna 1839 sehraj! turnovštf

llboherd první ceskou zpe.vohru "Dráteník" od Fr. Škroupa.

Jak nám na;;;e ochotnlc!,á :.cronika ríkó. by!o to pred",tavenC oprav-dumimorádné.liždenpredHmprijelo;:,,:é!éhoOKOUmnohohOS1~.
Vstup<;.nky na první pr'?dstavení !Jyly úplne vyprodány a v den ?red-

sw.ve ní "e 1:Johužel ::-'00110 ná'v-števnOdl do divadla ~edostalo.~~-::-'~:""-'~' '
--,-~-'

----------

.-""(~. .. "" .

~
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~.,.:-~~~~~~
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JAK TUQNOV6TÍ LlliOfIEQCI

c,EIIPJ11 OPERUDRÁTENÍK

,.,,- nyní dáme slovo kronikári J. Svobodo-"'I. který celou '..ldálost

takto zap~<ll: .. Zvonek zar.-onll do slc>vná .;}uvel"tura. zacala. $rdce-

jCrnavý by! to pohled na váženého mnicha Leandeta. který s usmE:-vavoutvárí.~jakodobájecnýchkraj~uodšenvstredu;;ctnýchhu-debník.:'.v-)"tecoousk!<.ldbLl.naiSehoškroupa~mbtmeprednóšeiislyšel.Ato"')'10všeovocejei)opotu.jehoobetavosti.Ouvertura
se dohrála", nastal ~ekonecný já:>"t. Vyhrnula ..e opona a. na jevišti

sedel dráteník p.an Jan 3voboda. Hrálo a zpívalo :;;e nad ocekáván!
tak. že obecenstvo v potlesku neustávalo. Bylo to pr",d&t<.lvení.

které korW1ovace všech až posud dávaných bylo a na které "'ž

posud každý s oblibou vzpomíná. NE>jvetš!ho uz"ání dostalo se to-hove>cel"amimodc,stoJnéhoP.LeandraP<U1USvobodovivtitulní
Poslední povídán! o historii (urnovsk..ho divadla skoncilo v t1'!-

c-..1tých letech '"lm,11ého století. Byla to doba velkého ,ozk,,;jtu '-'chot-

n!ckého divadla. Vrcholem tohoto divadelního snažen! :;c stal rok ~839.

.1'0ho casu žil v turnovském kláštere mnich ::6du sv. Fro.ntlška knez

!.eander .By! výborným hudebníkem, !der;' všechen 3'O&j volný ",as

venoval hudbe a spo!uprácl s ochotníky. jimž se tehdy "rka!,:, !!bo-herci.ZvýborrH~provedenýchr3:znýchmsi.kterénaKruchterídil,
z)isHJ. ::e " Turno'\l~ je rada dob~'ch zp6vák~ a muz!kant~. N'avrhl

"roto ochotník~m nastudovat zpevohru a -"Ybral tehdy velmi populár-

ní zpevohru- od Františka ~kroupa "Dráteník". Návrh:? Leandra mel

ti ochotník~ velkou odezvu. všichni vedeli. že je tak dobr;'" !1Udebníkt

který dokáže hru velmi dobr... nastudovat.

roH. pafl\.4 Verlchovi. .;lecne 3auerové a Zábranské':

t,ár spolku" první zpévohre v Turnove.

V)'l10S pr<? dstavenC cr-j'lurcen ;:>r'o mestské

::aplacení v1&ech ne:'nal~;'ch '..ýJoh 120 zlatých.

na velké prání ješte jednou 5. kvetna 1.839 a

první predstav..,ní.

~)adšení pro zpévohry bylo tak veliké. že ješte téhož roku pod

taktovkou P. Leandera byla ;')!"ovedena 19. ríjna 1839 zp1!;vohra

"Rodina .švejc.~rská .. opét s ve!k~"m ,:'spechem.

Pro :zvi v<?lké n8c1.5.nf hudební byl P. Leander povolán ci9 (ran-

Tolik kronl-

chudé a prinesl po

Dráteník se ,'Jpakova!

'Áspech hry predcil

iišk6nsk..ho id6.šl r<l v PraZ<':. co'"' ::'yla í-'ro lurnov:aké !iboherce velI-

ká ztráta.

Jak "tž to ,.. divadla b)"vá, našli se mnozí, kterí i~ochybo"'o.li. ':e

na turnovském jevišti je :nOŽ'1~ v ~ehdejši dobe tak '~';'roc"ou hru'

12

Pr€'dstavení "Dráteník" bylo ;;ehráno pred 155 lety a právem

vstoupilo do dejin Ochotnického spolku Antonín Marek.

H ;.; .Haken



- ----

~v~ZPRAVAOCINNOSTIVYBORUSRPT

za II. pololetí 1994V,nesld",rpnubYlzásluhouclen!:."polkuupraven;:Iamátnfkpodlých
v Dolánkácr..

Zapisovatel výboru 3. vn 1e na delší dobu nemoc..n, jeho
ci pr~v%al ]\1 .:-iaken,

Zá..lu!'1<:>u ~II. Ko;::aia byl obnoven oolíbenýpa.vllon v parku n.:vI jeZEru
3 ,,"§'hl~dem na Dla,",k~v $tatek. Pa.vl1or\ byl obnoven zásluhou padni.
j,u Pih ~""I5.lek d jJadniku Ing. Sekaniny. Stavbu provedla ,skupina
:.,. :'daZl.inka.

fun!<-

";i"co!" "",- rG'zhodl ,c,r<.:>,xjh&1eni pametnídeskyuniv.prof.dr.J.V.
,5U1'\.;).kcvi na dome, v.' kterém ::m, ve Ské1ov€- ulid. r;",kutec"r.f :;;"'-
v príštím ro<;e. 'U;,oporáctána,~slava28.ríjna1918""pdu~Kulturním.strediskem.
R<e.-:!!tE-lka m!Jzea PhDr,V.Jakoubéováinformovalacl~nyV;:'boruc)'-'Ý-
stavit mest';>. '!'m'nova 'J Re;;>uw!jku. Svá slova doplnila ;:eu-.ými diapositivy.

Spolec:l'..{; $ holandskými práteli .:;e pripravuje na ~acat"'k prosince již
po ctvrté ,'1Iikulái§.skA :14-dnka pro tul"novské prvnác:ky. Letos se \.Isku-
tec:-of v mestském divadle sehráním detského divadla.Zt..'"'Iide.Hvyvýbm',ubytyopravenyschody.,ItteréjsouzamostemkŠe-
U~Uovsku. PriprlWllje $e úprava j1'zirek u restaurace.Nqopravutarníhokostela.sv.:I/flkulášeschválendar3000,-Kc.
Výbor bude bUancovat i>VOU cInnost na valné hromade 3RP'T v t;obotu

:1 1 . I Ii'. ct~n a 1995 vel 4 h <:>d i n v místnostech kavárny
v :.. Inctre hotelu':' ICIví.ev.-IluookeUlici.
P..,zn6omenejle 51 '<:LEkave toto datum do nového kalendár", !Tešímesen6onávšte"'.!jaknašichclen~.takidalšfchhost&.Zároven
upozornujeme, že 'Z",1léštní pozvánky na valnou hromadu nebudou f'"sí-
lány. Rádi bychom uvft<:l\f nové cleny vC:-boru, kterí .se 1"\;' 't.jto 5ch.!Zi

biidou volit. Za posl~dní 4 roky nekterí zinás ochoreU a vl,;khni jsme
zestárU,'pomoztenám...oesnazeCzlepšerlfvzhledunašehomesta,všúm
se nám bude v rl"~zkém prostredí príjemne žít.Vpríštímrocevsobo~24.cervnasvolámesjezdrodákUapr,-itel"I'urne>-
va. ",bychom 319 spolecne pobavili, zavzpomínali si na uplynulá léta avzájemnesepotešilI.Poznamen<>.jtesiprotoitotodaium.Oprogramuna

uvedBné setkání se dozvíte více v dalším :';Ísle "Našeho Turnov,'3." ,i<teré
vyjde na jare príštího roku.

Všem 9vým clfiln~m. jPj(Chrodinám i ,~n"mÝm prejeme, aby vánocní svátky

prožili ve zdn.,;"á ft peltné pohodi a do roku 1995 vykrocili s p,~vnou vtl-

lí splnit svá novororn( predsevzeU.

'šk.stný nový rok 1995 a na o5hledanou - ['odáci a prátelé!

1Lr

V~'borSRPT

~..

Výsledky komunálních voleb 1994 v Tornovi

Platné hlasy pro volební strany a z(skané mandáty
..

poradí pocet hlas~ poc<'.t zvolených!
clen~ zastupltelstve!

strana %

37,S

19,7

10

5

14,4 4

12,7

11,3

4

3

1

O

3,5

0,9~e!k~v§.S'~a~t_v~U~~-'!,,!u!n_o'!,e--_6~,C?2.%-ZVOLEN(P~EDS'TAVlTEI.,ÉtvlES'TATURNOVA- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - .-
:::>taro".;,~..mesta : š o I cJUDr. Václav

Zástupcestarosty:Ing.t.lllanHejduk

Clenové Mestské rady" ,:

JUDr. Václav Š o ! c - 66 let - starosta
Ing. '...!UanHejduk - 28 let -zástupce starosty
PhDr. Hana l\'lalerová - 41 let -pracovnice muzea
Ing. Václav Hájek - 41 let - podnikatel
f..1UDr.1\1anln Hrub)" - 31 let - lékar chirurg
Pavel Šilhán - 49 lel - ucitel hudby

Josef Rytír - 50lel - redItel základní škol\'
MUDr. Jirí 'Tomášek - 36'I<>t - lékar Inte~nlsta
Ing. J6.roO1(rPekar - 36 let - bankovní IJredník

Clellov~ Mestskéh~_~~stupitelstva,:

za ODS: Ing. Václav Hájp.k, Mgr. Pelr Ilakpn,FhDr. Hana Mai..rová,
I\lgr. Eva 1\11'1znnková, Ing. Jl'\romír Pekar, Josef Rakoncaj,
Jo~ef Rytír. JUDr. Véiclav Šok, Ing. Lumír Šubr't,MUDr.Jirí
Torná"ekZ"ODA:t.1UDr.HýdleBakalfkovB,prom.ril.ViiclavJen1'ovský,RNDr.

PrantiE-ek Pf?ic, I\IUDr. Václl;Ov Sev","ra,

zaKDU-CSL:MUDr.EvoŠolcová
za h SCI\ I: Ivan Dohéic, Ing. Vl",disll;Ov Hnízdo, Václav Stehulka,

prom .práv. lreha Strašík ovi\
za Sdružení nezávislých: V[tC;zslav Cap"k, Ing.l\olllan Ilejduk ,1\ rUDr.

i'ot!artln Hrubý, Pavel ŠilhánUlCSSD:1\"110;;l<erpl,IvanKunetka,t.1ilanLongin
za DEtJ : Sergej Solovjev
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1. ODS 64.470

2. Koa1lce
ODA, KDU.CSL 33.838

Konzervativní strana

3. Sdružení nezávislých 24.727
( Sportovnt blok)

4. 1<SCt.l 21.736
5. CSSD 19.372

6. DEU 6.035

7. LSNS 1.515


