
HeLelkov~ch sadechavy~ezávánlmbezinekvp~imesLsk~chparcích.
lipovéaleje.SdokoncenímvšechVzime1996pakbudouorezávanypracísepocíták31.12.1997.Ing.J.Hadacová

1816 - 180 let

VZPOMINAME,že roku

inžen~r silnicních a

1861 - 135 let

1861 - 135 leL

1866 - 130 let

1871 - 125 let

1881 - 115 let

1881 - 115 let

1901 - 95 let

1906 - 90 let

1921 - 75 let

1921 - 75 let

se narodil Jan Skála,

vodnlch staveb, postavil a venoval Turnovu

sirotcinec

se narodil JUDr. Václav Šolc - významný
starosta mesta Turnova

se narodil Eduard Karel, rytec a profesor

gl'afIkysenar'odilJosefKuhn,~ediLelkuruasbor-
mistr Zpeváckého spolku Dvorák

se narodila Abigall Horáková, dramatická

spisovatelka a divadelní umelkyne

senarodiIMilošVoLrubec,akademickýmalír,

vynikající krajinársenarodilJosefVarcl,akad.malír,profesor
SUPŠ, správce sbírek turnovského muzea

se narodil Karel Klnský, malír. grafik,kronikármes~a
se narodil Ladislav Vele, akad.malír a

grafik

se narodil PhDr.Lumh' Jisl, archeolog.

pracovník CSAV

zemrel PhDr. Jindrich Metelka, vicepresident

zemské školní rady, starosta Ústrední

maLice školské

zemrel PhDr.J.V.Šimák. univ.profesor'vlastivedyUKzemrelaM.V.Ježková,ucitelkahudby,
básnírka

zemrel MUDr. Jirí Šolc, lékar lidumil,

významný regionální pracovnik Ceského ráje
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. -. - . .VYROCNICLENSKASCHUZESPOLKURODAKU
TURNOVA'lI.LEDNA 1996

APRATEL
schuze našeho spolkuvýt'ocní clenské se konají pravidelne vlednukaždéhoroku.TaLobylajižpátávradeabylasvolánana14

dov Turnove. MísLnost byla zcelahodin restauace Sokolovna

zaplnena, zájem clenu našeho spolku o Lato shromáždení je veliký.Škodajen,žese nám nedarí prilákaL vícenašichobcanukprácivevýboru,velmibychom1.0 potrebovali.

Po zahájení zasedání promluvilo práci spolku pred~eda HUDl'.

Jirí Šolc. Zmíni 1 se jak o cinnosti, kterou jsme již vykonali,

Lato perspektivních plánech, kterými sebudemezabývaLvdalších
letech. prospešne cinných spolkuPripomnel, jaká pestrá pa 1eLaaorganizacívTurnovepusobilavminulosLI,z nichž ne všechnysevsoucasnédobeprojevují.VzpomneliLechclenunašehospolku,kterívr.1995odešlI.ZectyrLobyl)dvaclenovévýbot'u
- Míla Kopal a Jlndra Brož. Za ne je Ležko hledaL náhradu.

Stežejním bodem našeho snažení stále zustává obnova kašny.

Vzhledem knevyrešenémuprutahu mestem je zaLím Latosilnice

záležitost nedohlednu. Nakonec poprálpredsedaspolkuvšemvprítomnýmdobrézdravíaradostnýživotvbudoucnu.
Celkovou obsažnou zprávu o cinnosti spolkuvminulémroce sprihlédnutímkuplynulýmlétumodzaloženíorganizacepodalMirek

Haken. Jednou z nejvetších akcí vt'.1995 porádanoubylzájezd
clenstva rad studentu,s prizvanými hosty z s nimiž nacvicila

Ceskou Jarmila Kubínová, Holandska.
Odjezdbesedu paní do.1.

1941 - 55 let

1951 - 45 let

1971 - 25 let



úcastníku
byl

27. dubna. Dalši akci, kterou spolek porádá

každorocne, byla vzpomínka na prvního presidentaT.G.Masarykav
den jeho 7.brezna.narozenin OslaviJi jsme státní svátky

8.kvetna a 28.rijna. Velmi zajímavý
vMuzeuCRdneporadbyl21.cervna

-vzpomínkanausporádáníKrajinskévýstavyvTurnovepred70letyvroce1925.Soucástibylopásmootétovýstaves
promítáním velmi zajímavých dobových diapositivu.Vsobotu24.cervnabylsvolánd>'uhýsjezdspolkudorestauraceŠetrilovsko.Predcházelomusetkáníúcastníkunahrbitoves
návštevou hrobu Šetr i lovskuvýznacných Turnováku. Na behem

prátelského posezení
byly promítnutydiapositivyznovu s

komentárem o Krajinské výstave. z dalších zdarilých
akcibyl

výlet clenu výboru a dalších zájemcu na spolecné posezení do
restaurace Chlum

pod Vyskrí 28. cervna na ukonceni spolkového

roku.
Tady naposledy s doprovodem

k}'tary J í'ndry Brože jsme siLakézazpívali.
Po prázdninách jsme v zárí pripravili na další mesíc hned

nekolik akcí 10.ríjna bylo usporádáno setkání s telesnepostiženýmidetmivmuzeu
s ukázkami jejich literárních projevu.

24. r í j na jsme podnikl izájezddo
Prahy k prohlídce Hradcan se

zasveceným výkladem

následným

chrámu

sv.Víta. prohlídkou Ledeburských

vzahradsetkáníma
pražskými cleny

s
spolku na

Vinohradech. Zájezdbylvelmi

zdarílý i vzhledem kekrásnému
podzimnímu pocasí. Oslava státního svátku 28.rijna se konala v

mestském divadle. V listopadu jsme se úcastnili vecera porádaného

mestskou knihovnou jako vzpomínky na umuceného spisovatele Karla

Polácka.
Kpravidelnýmakcím patrí také

koncem každého rokuvmestskémdivadlezábavné dopoledne

pro prvnácky zdejších školspojenésprogramemapodarovánímde~imikulášskounadílkOU.Tosekonalo8.prosincevzaplnenémdivadleazpusobiloradostnejen
detskému

obecenstvu, ale
poradatelum. Tím skoncila cinnost

našeho spolku

spolku.

vr.1995 - jedna z nejbohatších oddobyzaložení
Mirek Haken potom nastínil program. kterým se bude spolekzabývatvroceletošním1996,Mimoobvyklýchakcíporádaných

každorocne bude stežejním programem spoluúcast na vedeckém

symposiu o prof.J,V.Šimákovi a odhalení pametní desky na jehorodinnémdomeveSkáloveuliciausporádáníslavnostníhovecerao
tomto slavném Turnováku a vynikajícím vedci. Dalším podnikem budezájezddoLánkehrobuMasarykovyrodinyanávštevahradu
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Karlštejn. Obojí je plánováno na kveten.VzáveruvýrocníclenskéschuzevyzvalM.Hakenprítomné,abyvdiskusipredneslisvépripomínkykprácispolkuapomohlinámv
cinnosti. kteroudelámerádivzájmumestaajehoobyvatel.

Po 2právách dalších funkcionáru promluvil i náš clen starosta

mesta JUDr.Václav Šolc o aktuálních problémech Turnova. Poslednim

poradem schuze zebylo promítnutí zájezdu dovideozáznamu
Holandska. Zvlášte ti. kterí se návštevy u našich holandských

prátel zúcastnili, s! rádi na podarený podnik zavzpo~nali,

Bilancování naší za rok 1995 skoncilo úspešne.cinnosti

budeme se

spolupráci

snažit.abyivTešíme se naroce 1996 nebylo horší,

kterým mestavšemi, prosperi ta našeho neníse

lhostejná.

A.Svoboda

. . -. .
VZPONINKANA146.VYROCINAROZENIT.G.KASARYKA

-. -VMESTSKEHDIVADLE6.BREZNA1996
Stalo tradicí našeho spolku porádat veceryjiž dobrouse

pripomínající naše básníky, vedce a na vÝ2namnápol iUky, mal íre,

výrocí našeho sLátu. po páLé jsme v2pomenuli narozeninLetos již

našeho prvního presidenta T.G.Masaryka. Abychom trochu pozmenili

téma oblíbeného redaktoratohoto vecera, pozvali jsme velmi

rádia Svobodná Evropa panaCeského

Jirího

spolupraconikarozhlasu a

Ješe, breznabylaudelena cenakterému práve pocátkem

Ferdinanda Peroutky
V Lidových novináchvkategoriiPublicista.

napsal redaktor fejeton, zeBohumil PecinkaJirím Ješovio

kterého cásl cena Ferdinanda Peroutkyuvádíme, "Už nikdy nebudebyjednoznacneztelesnoval onen komplexudelena' cloveku, kteý

hodnot, .postoj u proste všechno to, co si vybavujemea hledisek,

pri vyslovení pojmu Myslím onen duch a étos,první republika.pretavenýse nedá ani dobre
vkulturu a životní styl, který

vyjádril, pres s všechny oprávnenéale na který vetšina z nás

kritiky - vzpomíná s tesknou nostalgii. Ztelesnením tohoto všeho

je vedle F,Peroutky bezesporu i Jirí Ješ."

Pan redaktor si prál, aby celý vecer nebyl jen jeho prednáška.

ale chtel probleroatice postavit nekonvecne asekmasarykovské
-'3



bez opakování zbytecných legend, které nejsouMasarykahodny,

Proto jsme celý vecer pripravili jako besedu, kde hosly pana

J,Ješe b)'li prof. J ,HOl'ácek, prof.M.špila a prof.M.Vávra, Tilo tri

akléri se svého úkolu zhostili více jak dobre a prúbeh celého

vecera byl velmi zajímavý a pro mnohé úcaslníky úplne nový, mísly

až prekvapivý.Turnovmávtechtotrechpánechvelmidobré

historiky. Otázky pana redaktora J,Ješe byly opravdu nekonvencní,

a lak se rozvinula beseda. kterou málokdo cekal. Pochopitelne ne

každýplnesouhlasilsevším,ocembesedujícíctvericehovorila.aprotovecermelisvéoponenty,klerísevdiskusihlásili

o

svuj názor. Škoda, že v záveru léto cásti vecera bylo již lak

málo casu. Mnohým nevadilo, co slyšeli. byly i pripomínkY k

nekterým olázkám a nekterí i nesouhlasili a lo úspech vecera jen

zvýšilo,Vpojizerskýchlislechnászaujala velmi konslruklivnl

krilika pana V.Jenšovského, kterÝ litoval, že Jirl Ješ prenechal

iniciativu lurnovským aklérum, I když lo nebylo ke škode vecera,

ale že posluchaci byli touto metodou do jisté mlry "zaskoceni".

Pochválil však všechny tri. že pomohli zduraznil na Masarykovi lo

nejkrásnejší a nejpritažlivejŠí : jeho obcanskosl. lidskosl a

nesmírnoucestnost.Ha záver pak napsal, že vecer byl bezesporu

pozoruhodnou pripomínkou abnormální Masarykovy velikosli a zásluh

o náš slál,

hlási I i o

Ve

druhé cásli vecera vystoupilo Turnovské orcheslrálnl

taktovkou dix'igenla J, novolného se pi'edslavi 10sdx"užen I. Pod

skladbami Mislru 18.sl01ell a

vystoupil loulnisla Jlrl Lukeš zVkaždémprlpadesepodarilplnezaujaldiváky,kteríse v divadlejenvelkáškoda.žejsmemezinámiopelS orcheslrem
lo velmi úspešne.

Liberce.

našemu spolku opet vecer. který

sešli v hojném poctu.Je

poslrádali mládež. Snad

príšle.

M.Hk.

. - .CHCETEJETNAVYLET1POJEDTESNAlU!
Po lonském úspešném zájezdu .do Holandska knašimprátelumv

Reevijku priházíme už zacátkem roku .na myšlenku usporádal výlel

po vlastech ceských za obnoveni. dojmu z mládi nebo za zlskánlm

nových poznalku. Jako prvnl nás napadá hrad Karlšlejn a hned za

Lr-

.,

pomoci dr.F.llováka naobjednáváme hraducas pl'ohlídkypana

16.kvelen ve 13.30 a 13.50 Zájem jehodin. znacný, pojedou dva

aulobusy. také zúcastnili neklerílIávšlevy hx'adu
by

se x'ádi

clenové spolku z Prahy. ale organlzacnl nejasnosti a kollsajícl

pocet slaví lomulo plánu doosob pri zakoupení vslupenek se

cesty. Když se vše konecne vyjasnilo, je už tesne pred odjezdem.

Konecne je clvrlek Pocasl je zalímt6.kvelna 7 hodin ráno.

milosrdné, neprš I , ale slunlcko se na nás neusmívá. Odjlždíme

smerem hrobPrahu kytici , chceme polo~i:i t.klerou nana s

prezidenta po dlouhémTomáše Garrlgue v Lánech. TamMasaryka

objíždení dojlždíme. PoPrahy krátkém hledání hrbilovaa

shromáždení u hrobu Masarykovy rodiny ujímá se slova Mirek Haken.Nekolíkavelamivyjadrujeprání,abyjehomyšlenkyaIdeálynašly
naplneni Iv naši dobe.

Rádí bychom se pod I va I i do zámeckého parku. ale len je

príst.upný dopoledne. díkyaleaž od hodin. Je leprve14

I askavosl i Hradnl stráže jsme prece vpušteni. Obdivujeme budovu

zámku, krásné lelilé stromy v parku a svežl zelen a úpravu záhonu

atrávníku.Smímeslprohlédnout. i zámeckou kaplí. vzpomínáme a v

duchu prejeme mnoho úspechu nynejšlmu prezidentovi Václavu

Havloví a naši republice.

Pokracujeme smerem na Karšlejn. Projlždlme krásnými lánskýml

'"'

lesy.ulIižborusedoslávámekBerouncea romanllckou krajinou sedobrepripravena.Vpodhradlkrámku.je mnoho slánku. kavárnicek
a reslauracl, V)'ŠŠ f. Úroven suvenýrucen)' ruzné, prijatelné I

také ruzná, hracky, všehosklo druhu,splše dobrá. hlavne

lázenské oplat.ky. nápoje. Vobcijetéžmuzeumbet.lému.Ceslanás

vede po pul hodinedo príkrého vidímehradkopce. brzo a asi

cesly lákadly lu'adu. Obdivujeme rozhled pome21 dorá21me do

krajine. kupujemevstupenkyamužemevejll.
Protože se ješte neslýská, Mirek Haken navrhuje,námpodomove
abychom navštívili Pruhoniclch. Návrh prijímáme aješteparkvautobusyBerounky presdávajl do puhybu. Ujlzdlme

kolemse

Dobrichovlce. Cernošice, Radolln a Zbraslav a prejlždlme Vllavu.

Všechny reky plné predcho21ch dešllch.kalné
vody

jsou po

Projlždíme Brežanským seskrývákeltskáúdollm,vysokonadnámi
pevnost Závlsl. Pres okraj Prahy se dostávámenadálniciado

6.

stránemi a skalami zárlelmi žlulou laricí ujiždíme k Bel'ounce,

mljíme Srbsko a už jsme v obci Karšlejn. Všude je spousla

lurlst.ického ruchu. Obec je na návštevníky hlavne zahranicnl



Pt'uhonic. Kolem 2ámku pricházlmedo2aclnajl kvésLparku, kde

rododendronya a2alky. 2ákrukya rybníky poPoLok BoLic vyLvárí

celém parku, Jedinecný je pohled na pruhonický zámek, Procházlme

se po parku V18hodinmámesrazua jsme rádi. že nám neprší.

auLobusu a už se pomalu 2ácínáme LešiL domu.

Nasedáme a po jízde pražským na dálniciokolim se dosLáváme

smerujíci k 19.30 nazdar
hodin si ríkáme "Sláva.Turnovu. v

výleLu, nezmoklijsmeužjsmeLu'"ALešímesenaprišlizájezd.
D.J.

.~.-..-..~110.VYROCIZALOZENIOKRESNIHOMUZEACESYJrnORAJEVTURNOVE
v leLošního probehlo nekoIikroku v TurnovekveLnu

kulLurních

jubi leí.

akci pi"lležiLosLi významnýchusporádaných u dvou

Huzeum Ceského t'áje vÝt'ocl svého vznikuslavi 10 110.

avlednujsmesipripomneIi 55. výrocl umrLI jednoho z predníchLvurcuLéLoinsLiLucept'of.JosefaVíLezslavaŠimáka.OkresnlmuzeumCeskéhot'ájevTurnoveseradímezinejsLaršl
muzea v Cechách. usnesením mesLské rady jižvždytbylo2aloženo
14, roku t'ozd í I podobných kLerámuzeí,1886, na odkveLna

vznikala ponejvíce souvislosLi s porádánim dvouaž vcelonárodníchuýsLavvleLech 1891 a 1895. Tut'novbylvminulém
sLoleLi malým mesLeckem. pochlubiLcilýmmohl se všaksice

kulLut'ním ruchem. lIejdríve pusob i 10 generací

osobnosL

nekolikzde

obt'02eneckých
budíLe I u, dominovalamezi nimiž"IibunskéhojemnosLpána"AnLonínaMarka.VdruhépolovinesLoleLI

pak

Lradice cinnosL nove usLavenýchnavázala bohaLána LyLo

spolku - peveckého, ochoLnického. mísLního odboru Sokola, po2deji

spolku okrašlovacího, Klubu ceských LurisLu a mnoha dalších.

SoucásLí kulLurne vlasLeneckých Laké probouzenisnah bylo2ájmuverejnosLIodejinyceskéhonároda,kulLut'u vesnického lidu

a 2ácht'anu cenných

úsilím

Turnove se spojila obro2eneckápamáLek.

uskutecnil

Vsnahy

proslrednicLvím novétylotradice s

instituce - míslnlho mU2ea.

Prvnímakad.malírInici álot'em myšlenky se stal

kroku presvedcil

t'ea 1 12álorem Léloa

Jan Prousek, kLerý nejenktomuto
mestskou radu, ale shrolllážd I I okruhpi'edevší. kolem sebe

nadšencu, kterí se' pak spolu shromaždovánís ní II pod íl e I i na

() -
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a porádání muzejních sblrek. Po ct..yrl desetiletí probíhala latoclnnosLvevelice skromných podmínkách. Mu2eum melokdispoziciLoLižjendvemístnostivbudoveradnicealysloužilyponejvíce
jako skladište. Poprvé zdebyly muzejni sblrky predstaveny

propagovalverejnosti výstavou vt'oce1893, jež mela predevšlm

Nát'odopisnou výsLavu ceskoslovanskou. lIa jare t'oku 1895, nedlouho

pred jejím zahájením,
bylypak vystaveny

stovky

nove

shromáždených sbírekvprosLorách budovy Slávie. Na prípraváchvýstavvt'oce1891avt'oce1895sepilnepodílelsynLurnovského
pedagoga

Vítezslav

Šimáka aJosefaŠimák. vt'slevník Josefa Pekare

pusob il

Josef

již jakovturnovskémmuzeu zacal

sedmnácLIIetý

sLudent 1889bylzvolendomuzejnihoa v roce

výboru. Celých padesáL lel pak pecovalo budování Léto InsLituce

na solidních základe. dalšíhoodborných základech, což
bylot'o2kvetuLut'novskéhomuzeavpodsLaLeaždodnes.J.V.Šlmák,absolvenLhistorickýchsLudil.stredoškolskýpedagog

a pozdejší profesor ceské vlasLivedy na Univerzite Karlove

dokázal venovaL obdivuhodné množsLví casu mu2ejním sbírkám.

archivu, knihovne,

problému.

porádání výstava rešení mnoha organizacních

Z jeho iniciaLivy se organi2acne a odborne posunula cinnost muzea

na
vyšší jehož ustavujícíúroven založením Muzejního spolku,

schuze se sešla
vdubnu roku 1914. Spolek,kterýnaplno2acal

pracovatažodroku19i8,prevzalodmesLskésamospt'ávyvšechny
muzejní sbírky (asi 5tislc kusu), aby 2ajišCoval jejich ochranu,

doplnování, odborné zpracováváni a prezentaci. Jeho clenové bylidlesvéhoodbornéhozájmut'ozdelenidotriodboru:archeologicko
- historického(vcelesJ.V.Šlmákem).umelecko - prumyslového(sprofesoremreálkyV.Hodlkem)a pr írodovedného (s red. reá Il:)'

Janem Matouškem) . Mu2ejnl 150 clenuspolek mlval 120

a predevšlm jeho vedeni tvorilo odbornou
základnu dobrovolných

spolupracovníkú Brzy sLal spolek clenem Svazumuzea. se

ceskoslovenských mu2eí a lIumismatické spolecnosti. Pres Lrvajícf

prosLorové problémy, klet'é
znemožnovaly prehledné usporádáni

sblrek jejich katalogizaci, pokracovala výzkumná cinnosta

predevšlm na poli archeologie a hisLorie. Pro existenci muzea je

vždyduležit..áprezenLacejehopráce pred verejnosti, a proto již

vroce 1921 Šimáka a prof. Jerábkabyla ,podle plánu prof.

usporádána

Turnovsku" ,

výsLava

kterou

"Lidové umení rázovl l~ prumysla na

navšLívilo 2 300 návštevníku.na

"7 -



V následujjcí;~h lete,ch st: pak Pl'áce všech prlznivcu muzea Vodpolednlch hodinách ve ct.vt'tek 9. kvetna b)'Ja :zahájena
soustredi la na prtpravu Všeobecné krajinské

v~stavy v Turnove.
v~jimecná v~stava Cesk~ ráj v malbe klasiku. na ni2 pak navá:zal

je2 probehla v letnlch mestctch
roku 1925. Ro:zsáhlé bohatsLvl

v 13 mlstnostech školnl budovy

slavnostni vecerv turnovskémdivadle. Po projevech prednostky

mu2ejnlch sblrek bylo predstaveno

na námest I .
Okresnlho úradu v Semilech JUDr. Dany Hulkové a starosty mesta

Turnova JUDr. Václava Solce pribllžila posluchacum práci
Zásadnl

v~:znam pro dalši existenci a ro:zvoj muzea melo mu2ejnlku PhDr. Vladimlra Jakoubeová. Budoucnost ceských mu:zel ve

volebních programech jednoLliv~ch stran aktuálne predstavil PhDr.:ziskánl vlastní budovy. Poprvé vroce1924o:známilturnovsk~LovárnlkJosefBohácekmu:zejnímuv~boruro:zhodnutisvéasvéchotivenovaLdumveSkáJoveulicipropotrebymU2ea.První stálé

Zdenek Zahradnlk. reditel Hu2ea východnlch Cech v Hradci Králové.expozicebylyvnov~chprosLoráchslavnostneotevreny12. cervna1927.SámJosefBohácektehdyocenilv~znam~imákovypráceslovy,
"Dnešnl den patri dr. Šlmákovi. neboe všecko. co tu spatrujete.
jsou výsledky jeho neúmorné dlouholeté práce."

Svým

smysl

vLipn~m vystoupením doká2a I. 2e ani mu:zejnlkum nescházl

pro humor. Po vystoupeni peveckého sboru Kvintus :z Liberce

pak vecer vyvrchol il pásmem o dlle a predevšlm osobnosti

profesora J.
V.Šlmáka. Vystoupeni clenu Lurnovského ochotnického

spolku AnLonln Harek, pripravené Vojtechem Honem. melojakovždy
Pro da I š í r02š í ren I oboru v IDu:zeu:zasLoupenýchmeloveIký

prlnos pripojeni Turnovského dlla k mU2eu. Tento nov~ výtvarn~

obor :zajišeoval odborné shromaždování sblrky výtvarného umenlapribližovalješirokéverejnostivÝstavamiaprednáškami.
V polbvine LricáL~ch let. vznikl :Zásluhouprofesorustátní

klenotnické škoJy Josefa Varcla a Josefa Poláka nov~ prlrodne

obor. Systematické budování sblrky mineralogie

vysokou út'ovei'\. Zároveií Laké jakoby uvedlo dalšl akc I. která

vLurnovskémmuzeu2aclnalanásledujlclho dne.

Pekai'ova spolecnost Ceského ráje. kLet'á venuje vesvé

jehocinnosti po:zornost nejen hisLot'i i

pripravila

LohoLo kraje, alev)'nikajícímosobnostem, ve spolupráci s mu:zeem

a Asociaci mu:zel a galerii celostátne vý:znamnou akci. VedeckáLechnický
konference :1. V.Šimák a posláni regionálnl hisLoriografie

a kamenárské Lechnologie se stalo :základem

a výjimecnosti turnovského mu:zea.

VLéLodobebylyLakédokoncenyadaptacnípt'áce a pi'ísLavba

muzea. Lakžemohlyb~tmuzejnlsbírkyinstaloványdo~vaceLi
mlsLnosLI. Otevreni LakLo ucelených expo:zic: :znamenalosv~m

dnešní specializace
vdnešní
probíhalo

dobe

privedla.
do Tut'nova a na Hrubou Skálu, kde

pracovní jednáni konference, 145 úcastníku :z rad

vedeckých pt'acovn í ku, pedagogu, archiváru a muzejnlku skutecne

:z celé republiky.

BohaLýprogram :zapocal slavnosLnlm
zahájenlm

a uvlLáním2pusobemvyvrcholeni~imákova
organi2acního úsill pr'i budováni

prehlednejšl evidenci sbírek.
pt'ovésL

úcastnlku

okresnlho

konferencevgaleri i muzea .:za prlLomnosLi prednostky

Lurnovského mu:zea. lIové prostot'y navlc umožni ly úradu a stat'osLy mesta. Všichni prlLomnl se pak

13.217 kusQ sblrkov~ch predmeLu.Také návštevnost se zvýšila

- pri nedelní návštevní dobe vleLnlse:zónedosáhlapoctu 6 000
osob :za rok.

Lakževroce1941muzeumvyka:zovaloodebralikdomurodinyŠimákovy. kde uctili památku zakladateleceskévlastivedyprof.J.V.ŠimákaodhalenímpameLnldesky.
Za uskutecneni LohoLo v>,'znamného aktu patridíkSpolkurodáku

a pr'áLel mesta Turnova, který Lak pokracuje v :zámeru Lrvale

Duka:zem V~jimecného postaveni Okresního mu:zea Ceského rájebylyi oslavy.kteréprobíhalyvkveLnov~chdnechu príležitosti

110.výrocí:založeniLéLo instituce

pripomlnaL
vý:znamnézdejšI rodáky. Pt'ojevy MUDr. Jirlho ~olce.

JUDr. Václava Šolce a PhDr. Josefa Hanzala daly tomutoaktu

Ji2 30. dubna

- Umelecké knižní

byly:zahájeny

\'azby Jii'lho

dvehojnenavšLlvenévýstavy

PláLka, lurnovského r9dáka

skutecne dustojnou Qroven.

ÚcasLnlci konference poté odjeli na :zámek Hrubá Skála. kde

je již cekal vel iee nát'ocný pt'ogram l'eferáLQ a prednášek. T)' byly

a pokracovatele rodinné Lradice, a 110 let Poji2erských listQ,

vÝstave venovaná historii i .soucasnosti techto regionálních
novin,

rozdeleny .do Lrl blokQ: J. V.Šimák a jeho dílo, vlasLivedná

práce vdobe Šimákove. soucasné úkoly regionálnl hlsLoriografle.

Zaznely zdezajlmavéa dosti zásadní referáty, které prinesly

Oslavy výrocípakvyvrcholilyve dnech 9. - 12 kvetna 1996. nejen hodne podnetu dodiskuze.ale jsou I pr'ínosem pro další

g
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Uový pa~'k, FarársLvl asvahykJi3e~e)Jedná se o plochu cca

práci vlasLivedných pracovnlkOvregionecha pedagoga vysokých,
3ha. Likvidace bezinek znamená vyi'-ezání a chemický posli'-ik

sl~ednich i základnlch škol. Roundapero na pai'- ízek. Casové i'-ešen í ce~'ven - s~'pen 1996.

Peka~ova spolecnost Ceského ráje vydala pi'-l léto 4.0prava ~'ybníckOna Selrilovsku vcetne
obnovy skalky, jejichpi'-íležiloslinejenspeciálnlclslocasopisuOdJešledakTroskám,obnovení pro estetickou funkci parku. Casové i'-ešenl cervenec -

venované historii a osobnostem lurnovského muzea, ale sloji nyní zár I 1997.Bylyvypsánydvevýzvynavei'-ejnouzakázkudlezák.199/94Sb.napi'-ed ni ješte dalšl úkol,kterýbymelcelé toto úsill završil.

Je lo vydán I sbornlku refeI'álO a diskuznlch

spolupráci

prlspevkO

s Okresnlm

podání nejvýhodnejší nabídky na
akci "Ošelrovánl slromO varchivemvSemilech.

l1elbybýtk dispozici jižvpodzlmnichTurnove" a "RRekonslrukcl rybnlckO na Šelrllovsku".Navýzvu"Ošelrovánísl~'omOv Turnove" se prihlásl 10 8 firem:

z konference, který je pripravován ve

konference, ale budepi'-Inosný j isle pro všechny zájemce

- Asakon Liberec

- Spes a Yelen Sychrov

mesících tohoto
roku a dostanou jej nejen všichni úcastníci

o Šimákovo dílo a regionálnl historii.

Hana l1aierová

-Ing.SlavlkSemily-VerlikalMPavelNemcokLiberec
-KONAS Petr Kábrl Nová Paka

- Ekologické služby Hladlk, Tomsa a Nováková Turnov- - . -.JAKCHCEMEZLEPSITZIYOTNIPROSTREDI- l1aier Turnov

-KALUS Jirl Plocek Koslelec nad Orlici

Rozhodnullm Státního fondu životního

pi'-idelena

proslredl CR ze dne

Pouze 3 firmy splnily kvalifikacní
predpoklady: Asakon Liberec,

í3.12.1995 byla mestu Turnova dotace 1,083.000,-KcEkologickéslužbyTurnov
a Spes. Z techto li'-l firem byla vybrána

(jedná se o 80% z celkové cástky 1,354.000, -Kc) na ošetreni
jako vítezná firma Ekologické služby TuI'nov zdOvodunejlépe

1 Ipových stromoradí, ošetreni slromOvRývových a !1elelkových

zpracované nabldkya bylas ni podepsaná smlouva na provedení

sadech, likvidaci bezinek v prlmeslských lesich a rekonstrukci

práce.

Cerpáni dotaceprobehneodcervence1996doprosince1997 s

Navýzvu
firem:

"Rekonslrukce rybnlckO na Šel~ilovsku" se pi'-ihlásllo 6
3 rybnickO na ŠeLrilovsku.

lim že v roce 1995 bylomestemproinveslováno80.000,-Kcna- Rusl Svijanský Újezd

pi'-Ivodvodydorybnlcku na Šetri lovsku a v roce1997bybylz -TRIGAMFs.r.o.,Lomnice nad Popelkou

rozpoctu mesta doplacen zbytek penez.Dolacebudevyužilanatyloakce:- Garll AG Hodkovlce nad l1ohelkou

- Status Turnov

1.Asanace a rekonstrukce starých lipových alejivulici Skálova,
- LunácekTurnov

- Lebeda Turnov

Žlžkova a Alej legil vcetne stromu NaSbore,stromuvedvore

Muzea Ceského rájeavparclkua bývalých kasáren. Jedná se o
Pouze 2 firmy splnily kvalifikacní predpokladya loSTATUSa

124 stromyvtémerhavarijnlm stavu, které budou ošel~eny zrejme

TRIGA MF.BylavybránafÍl'maTRIGAMFLomnlcenadPopelkouab>'la
nadvakrát. Casové rešeni listopad 1996 až brezen 1997 d

s ni podepsána smlouva na provedeni práce.

listopad až prosinec 1997. .Jedná se o ore z suchých a netvárných
Nyní bude vydáno Okresním úrademvSemllechstavebnípovoleni

vetvi, tvarování korun stromu, zakryli dutin a ošetrováni

na rekonstrukci rybnícku a pak bude uzavrena smlouva o cerpáni

~ezn>"ch ploch.
dotace mezi Slálnlm fondem žlvolnlho prosLredl CR a Mestem

2.0šelreni starých významných stromu v Rývových a !1elelkovych
Turnov.

sadech orezáním suchých vetvi a lvarovánl korun. Jedná se cca o

100 stromu.

Po podpisu smlouvy se v cervenc I 1996 zacne s rekonstrukci

rybnícku orezem suchých vetvi na stromech v Rývových a

3.Likvidace bezinek z pr!meslských lesu (Rývovy a Melelkovy sady, -u
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