
prf3jp.me. aby

pohode

"' prejeme

pr-;o:íci .., hodne

Všem ,;vým ,::lenl1m. její.;!-, rodinám a ZlIi!mýmv..!11u(:ni.sviitkYpc'ožiliOJkr..!snérodinné
akliduvduš'iadoIIového,-oku1~l9

hudn~' zdr.1vi. spnkcl.iE<r1osti a lJspechu v ka2dodf,':nro:í,

2:ivr.>tlliho upt 1.mismu.

'-eŠ111113 se. :::Ee lIaše p/'..!telstvi nad.ile p"'Jtrv,j.

vÝ8(n~ SHPT

v"ÝRU':;NÍ

'-;LENSKi>.
:.:;CHUZE s [{ P f

se kollá v s '-' bot. u 25. l dna 19~r7
od 14 hodin v n3stauraci SOKC»_UVNA
Všechny Vj" sr-decne zveme a - t.'.<~íme se na setk<ini s Viimi.
Prosime. zapište s,i toto datulII do svého kalelldár'e - pClzv.inky
nebudou Ji L zas.íl.iny.Nashledanourodjc:iaprátP.l.é I
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Zcinnr.>stiSpolkurodákuapi".itelTurnovavzáriUl~m
Po spolkovýc:h pr6zdninách v cer'v"'nc:i. a ,"cpnu 199fi. PO léte.

kter-é je možno nazvat. dnes už klasicky o'rozmarným". r-ozbehla se
i::innost spolku opetnaplno.

12. zári bylo pri zapln~ném hl dišti Okresniho muzea Co::ského
r.iJe v furnove provedeno dobre pr'ipravené pi!smo pod názvem ..Jan
Masaryk. Glovek a diplomat". k t"'-ré sest"vj.l Glen spolku MirF~kHaken.ÚCinkovalivnemvedlejmenovanéhoV.R6n.V.NP.umannCJvá.

E.Kordová.básne z díla J.ir. Se:l1'erta rec1tr;ova:l 8. Koll:lner. Páslllo.
uvedené ke 11O.výroc:í. narozo::ní t,;yna slavného otce <narr;ldi~ se14.zárí~(J8~3.TGMzE:mrel14.z.iÍ"-i1937).me-lclvelkouodezvuu
rJb"ecenstva. PCJr-adateJ.é 'JeGera. na ru!:mž klavir-ni dopr',.>vC:d zajistil
M;Hybler. ž.ik pražské konzE:rvator'e. byl Spolek rodáka. Okc'E:,,:rli-

mu'zeum'::es.rájeaKn1hclvnaA.MarkavTurnCJve. Pro velký clhl.!s.
který tento slavnostní vecer mel. bude se p.i8mo ClpakCJvat i pf'-i

z.1jezdu turnCJvských clem1 spol~u do Prahy pro tamni cleny. $koda.
že mladši generace maj:í. málo zájmu I) podobné kulturni ,.:Ikce. které
ni;:kr_llik obetavý :h clenu tur'novských spolkl1 nezištne pripravuJe.

21. z.ir:!. bylo daJ.š:í. datum. kdy se clbcanstvo Turnl)va a okolí
IIlflhlcl sE:známit s cinnosti clem1 turTICJv$kých spolkl). To::n do::n vecer

se v kapli z..!mku Hrubý Rohozec. slušne zaplnené pozorným

posluchacstvem. rozvinulo pásmo s názvell1 "Vecný Shakespeare".

sestavenép.B.Kollinerem.Vmonolozíchtohotoklasickéhod1vadelnika,lcinkova1iautclrpásma.dáleV.R6n.E.Kr:lrdov.i.Miro::k
aPetrHakenové.doprovodnavarhanyCJbstaralM.Hyble:r.Vkrásném
Prtlstr'E:di zámecké kaplI".. vyzdr.>bené diky správe z,imku cerstvými

kvety.znelyukázkyzh.JrW.Shakespearaskoromysticky.Je

CJbdivuhodné. kolik casu a práce musel každý' z ú(;inku.iic:ích
venovat tomu. aby ceJ.ý vecer vyznel tak kulturne a zaj:í.mave.
Dlllhotrvaj:!.cí potlesk se sci.iž11 být odnol'JnCJu "cinkuj:í.cim. kteri
jako clenové pr5r-.1daJícich or9anizaci Spolku rodáka. Správy zámku

Hrubý RohoZE<c a Knihovny A.Marka se na krásném veceru pod:(le11.
Protože nekter-:!. zcJ.em1 $PCJlku rodáku jsCJu i cleny Ochotnického

spoku A.Marka v TumCJve. je slušné podotknout. že 1 tento
chvá11hodn:,1 spolek turnovský sesvýmdilemnaobou zdar-i-lých
vecerech úcastnil. VýtežE<k' ,dobrovolného vstupného byl pr-edán
knihovne A.Marka k zakclupení detských knih.



26.za~~uspo~ádalnášspolekdalš~zajímavouakc~.kterésezúcastnilo40zájemcl1.ByltoautobusovýzájezddoPrahy.kdesedokrJncezár~konalavýstava"Architekturapr'onovoudemokr'acii"varedluPražskéhohradu.Nab~zelysetuukázkyzprojektován~i

pr'oveden~ 11pr'av na Hr'ade. kter'é za života prvn~ho pr'esidentanašehostátuT.G.Masar'vkanavr'hl~uskutecni:lobcanSlclvinska
inq. arch. Josip Plecnik. Pr'ohl~dka si vyžádala znai::nou cást dne.

kterou.ismemelikdispozici.kter'dvšaknestacil.:,na~>r"ohl~dkuvšechvÝstavn~chobjektO.Tobypot~Bbovalonejméne~Bloudenn~dobu.pokter"oubylHr'adotev~'en.Díkytomu.žen,išobjednanýpnlvodcebylvelmiirrfonnovaný.meliúcastn~c.inašehozájezduz
prohl~dky dobr'ý dojem. Zaj~mavá byla napr.. Polec:nikova Sloupovás~n.c~sa""skákon~rna.kapleSv.K""~že.románsképodlaž~Starého

královského paláce i pur'krab~ Pr'ažského hr'adu a další objekty.

MimoprTJ9r~,mjsme..ieštestihli si prohlédnout výstavu uspor'ádanouup~iležitostiIlO.výroc~narozen~JanaMasaryka.kdejsmesina
velmi zajímavých exponá tech overili. jak prJhnutý byl ž:ivot tohot.o
syna TGM :i jeho asi již nikdy nf~vYJasoen'. smr.t.

Po skonc:ení pr'nhlídek všech výstavních ar'eálCl Jsme dost

unaveni r'ádi nasedli do autobusu. abychom si trochu ol;LJ:'oc:inu:li a

nasytili se z vlastních zásob. Cena za šálek kávy ve výši Ki:; 40.-
se nám zdála trochu p~e~~aná. Jakbylokonstatován~zájezdy
tohoto dr'uhu jsou velm.i zajímavé a proto se již tešíme na zájezd

do Pr'.:,hy na prohlídku pr'ostor' Poslanecké snemovny. kter'ý
pL1nujeme na listopad.

Nashledanourodáciaprátelé! 'A.Svoboda
KAŽDOROCNÍSETKÁNÍ PRvNM:KYAsv.MIKULÁŠEMs

-------------------------------------------------
Vroce1991.v prvním r~:'ce založen~ našeho spolku na popud

našich pr'átel z holandského Reeuwijku. aniž bychom t.o tušili.
zapocali jsme krásnou tradici. Ano. vznikla mikulášská nad~lka

pro tur'novské pr-vIV,ácky a je to akce. kterou vždy konc~me
kaler,,::lár'n~ r'ok.

První takový Mikuláš byl v r.199l a všechny prvn~TurnclvejsmE<objíždeliautmniestskéhoút"adu.Mikulášemui:::itel'Petrnoušek.-JinakzvanýRob:in.Akcemelanei'::ekaný
dár'ky pr'ivezli ..naši" pr'átelé z Ho:landsk... kter'í se také
zú!;astnil1....._-

t.~ídy v
byl pan
L,spech.
nadí.lky

j .&:.-
)

.:<
~~

".

~PodprunavšechškoláchjsmemeLivf'dikou.Aprotonámnic

nebr'An:iJ.o 'JCom.abychom111:ikul,.F-;kounad:í1kuop.,kovali1.v)(:e

l!3~32 ~;e sta jllým 11spechE:m i stoi' jnýjmM:ikulAšE':m.Sttuacj-nám

tentokr".1t 7-kompLikoval sni.h a tak v TurTlove II u školy jsme
I.Iváz1.i v z..ive j'i a za pomoc i žAki1 vyšš:(ch ti"'í.d mohla 11 pr"I..'lv,.1(:kO

nad"Í.lka pr'obehnout. Dár'ky z Holandska jsme dop1ni.1:i .iižnlm ovocem

a radost det~ byla o to vetš~.

1\n.1. 'J r'oce l~m::1 jsmE< neupustiLiodCohutrJ kr'ásného ;~.1;U.tku.

JenM.ikuL1šse1I<1mzmif:nil.Robi.npronemocmuseltutocinnost

vzdát a tak ho nahradil Mirek Hakert. terta v civilu delala s

lJspechf~m Milena ~;olcov.i. I tent.ukr-.1t pr'i.jeli naši. Holandané a
celé Cf~stov.1n~ pu školách snámiabscdvuva:li..Jejich ,:lár'ky a naše
jižn:! ovoce pr'i. iali del,:!. s velkou r'adost"f.Vr'oce1~~94jsf:mpi"'iuspor'ád,.n:!m:i..kuliišskér'",dilkyudl;ila1i

zmenu. Pr'vrtácky jsme pozval:i do našeho l1tulného divadla. Celkem

:;"(;0 pr'vi",á,;ku. nekter'í z nich byli v divacUe popr'vé. zhl('dli
ne jpr'-ve divadelní hr'u v pod,111:! ž.1kO '::IYllHlazia v r'ežii Mgr. Pet.r'a
HakE:na. M:l.kul,1;:; zQstaJ ~;te iný. ,:;er.t:y jsmE'. s:i vypl1 j(';jl:i a ml"l:i

ohromný úspech. Naši Hotan(Iané obd.ivoval:i nli'jen miku.l.<I;:;skou
nad~lku. ale i naše kr'.1sné divadlo. v l:om nx:e staré l:2U let..
Nad~lka od holandských pr.1t~"l byla opet bohat.1 a byla doplnena

novým sponzor'em naši akce. Pan Nezdara. ma..iitf~l velkonbchodu

jižn:í.movocem'JeS'JiJanech. daroval pr"o prvlV,ácky j:ižllÍ ovoce. JsmemuI..'",lm:ivde,v:n:f..,velmi.cleku.ieml"..
Po velkém "spechu'J minulém roce j~"ne se ,-'ozhodl:1. že i v

r'oce1~J95budemedelat1'1:Lkuláš'skolJ nad:ílku j",d'iné 'J d:Lv<idle.

Spolupracujesn~m~imestskýdt"ad - ~jbor kultlJry.Užsamotnánávštevadi.vadlajepr'odeti.z.1žitkem.Ž.k:igymnaziafOndvedp.ním
M9r'.Petr'..\ Hakena sP.hráli pr'o deti s I..'I".lkým IJ~'pechem váno,v:ni hnJ.

Mikul.áš v tr'adii:;ním provedení se svÝ"t~ b,1 je(:nými c:er..t.y me:l u detí

opet velký lJspech. Naši pr'ál:elé z Holandska 'V88 'l:11movali a
fot.09r-af:Clvali a dokonce obr.izek na;::';",ho MiklJLišl". se IJb jev.1.1 v
holandských nov:inách s n.1pts",:m "DI". Tsjl".chischeWint.er'klal.ls".
Nadílka tr'ad:U::ní zase od naši.ch . i:r'ad U:oich sF.'unzor"O. TurTlovské

kulturní stt"ediskonámr~tutoakciF~.icujedivadlozdarma.
Vminulém"-':II;e 1.9~3fj bylMikuLišpnJved""n 5. pn',s::Lnce a opetv

d:Lvadle. z("v:as

.

1:lIi.lo
.

St', ho 240 pr"'if",(:kCt. tr'och
.

1J ,"1m ut

.

Jýva ii.

divadlo bylo plnoS.. Mi_kuLiš.i cer.t.i.q;>:radicllí a nadílka díky lIašim
sponzcwOm výb(w lic'; . -



Mys:1ím. že se našemu spolku podarL1a dot,...,1 akce a nedovedeme

s~užpredstavitsv.Mikuldševnašemdivadlebezprvnd~ku.

Nejvetší odmt'!nou pr-o nds všechny jsou iej:tch rT)zzjrené tvár-:i~ky.
pr'ot:o a nejen proto budeme v této hezké tr-adici- pokr--at:ovat :i v
dalších letech.

Hk.TAKŽILrURNOVPr~ED100

LETY -TEDYVROCElB~JI:)
-----------------------------------------------

Nevímpro-oc.aleživot.vminu_1émstol-et:íbylpr-omenel'::ímjiným.,tr-ochuvzdálenýmajednásev_1ast:nejenoIUOlet.Po

pei::livém pf-ei-;tení Pojizerských listu. rol::ník lB~Jf3. jsem pr-:i.~;(,d k
názoru. že starDsti našich predku byly akorD stejné _jako dnes
naše. i když žili v relativne klidném prostredí C.K.RakouBka. Co
napsat o ud.~lostech v Turnove _isem se r-ozhodl r'-ozdi"H_:i.t: do mE'sícu.
b-eden , Je nutné zal::ít tím. co je až dodnes r-ozhoduj:íc:ím f'aktor-em

každého mest.a.

Obecní rozpocet mest:a pro r ok :18~,Jf3.

Plánovaný pr-í_jem ,42.~,20.OBzlat.ých

PJAnované vyd<~ní , 5t,. BB4. [,9 zlatých
Jevísetedyschodek.kterýjeuhrazen35%prD~žkoukveškerým

pr-edepsaným daním mesta TunKJ'la.

Plesová sezona je v plném proudu pr-evdžne v budove Slavie a

tak se zmíním jen ojednorn. dnes pr-o nás tn:JC:hu ""xotickém plese.

Elitn:íplesC.K.~"borustr-eleckéhosekonal:19.:1ednaZaIJ.::astibujar-ýchunifonnovanýchl'::lenOsbor-u.Vevelkémtomviutanel::n:ím
prohánelysedámyspaniJ.éponejvícevbílýchar-Ožových

toaleb1ch. Sál nestac::U- z,-1jmua ples skor,,':;i,l v i-;asných r'anrrLch
hod:i.nAch.

Zprávy z m~stské
m~stského osv~tlení

hodnot~ 2. uno zl'.

rady Jsou p~lztmzující, zavedení nového
pr--ovede fir-ma br-at(-i- H,.,škové z Pr-ahy v

Ún<;.!c ' Velmi- m<~lo. skoro rrtc. nedocetli, jsme se cokoliv u spor-t:u.Jenzpr-c1vyKLUBUc:eskýchcyklistujsouvcelémr-oc'níkupr--avidelne
uv,1deny. Klub I::eských cyklisbj na své 11non::>vé schtjzi konstatu_ie
nep(-ízei'í obcanO k tomuto zd, av0mu spor-tu. Svou d:tvokou a l1na~'nc)u

jízdou jsuu nebezpecnI. a pe~dp()nJ jí domnenky o škodlivosti tohoto
spor-tu. Klub je však ve meste velmi

~

'PUlárTlí- a okr'-~Ih zájemcu

stdlestoupá.~VchrámuPalmy-Mariebyl~provedeno

rekviem za zakladatele

sir-otc:tnce Jana Skálu za p('ít:omnosti/1l.. starosty mesta p. H'-:\ka a
clenu mestské rady~ ~

~,

i

I

r

U k'laJi_Li~ rozhodnutI. obecního zash.lpttelst:'..a svech':::í. že
ne5ch'.I,11ilož,1dost;host:irlskýchvrurTloveCI,::dst.,.'cnousJevu

z pivn:Lho kr-e icar-u.!2!":~;?;t'.!-pM{'stozakoupiloz,-11oženskoubudovuSlavie.AtojHn
proLiJ.žeOkoupimeJazá,iem cizina a ti_III by-i odr-ažen ieclHn z
nejnHbHzpecnejších l1tokO na Turnov.DAmskýodbor'N.TSuspn(,1daloslavu50.nar-nzeninbásníkaS~'atop_1ukaI::echa.Ajet,oskcwoJakodnes.ddmysi-sb~žu__iJnaab!c;o-lutn:[
nez,1jem obecenstva. Básn~ rec:i._tovaly sl. Mar-:i._e .Težko'h1 a

sl. Fr--anti_i!:ka Vf'T:i.cho\lá.

Q!,!,Q§rl' Odbor i::eských turistu na své schClzi- p(-ed nastjvajicí

sezonoubilancoval!;VOUcinnost.Odborse st.,11e rozrustd a li..~ nyní-

116aktivníchclenu.VeškeréturistickéCH5tyvokolíJsemoznac,.-'nyznalv:kamiatabuJ.kam:i.VTurnovesamém

,je 1nstalov<~na

velká orientacní tabule teského rá_ie. Vyhlídka Hlavat1ce
zp(-ístupni",na a upravena jako r-ozhledna. Vydáni- r'eklamních obr-azu

predních partií teskéhorájejehotnvoarnzesíldse.Nazáver
schtjze zazn~la výzva ke zmohutni"'ní c1rmost.I. a zvelebHní (:eskéhordjesestr-ede1lljHhostan:)slavnýmTurTlovem.Vtdaavtur-ist;:i_cese'
pracovalo bez nadace. -

!Ó;y!"J~~;~IJ' Ukr-ašlovací spolE:k zapn(;al svou blahodárnou .::innost..

Ve~;ken~ sady v Turnove díky všem clenOm a zejména místop(ed!"""jy

V;íc1.ava r~Ý\lY j~;ou v optimdlnÚn por-,klku. I'lestský pc,rk stkví se 'Je

své kr-,1se. všecl,r-IY '3t:r-nmy. kf"("'. kvet.:tny _isou oznac(~ny v (-e(;i

f::eské a latin~:ké. Tak vzorná. úprava mestských sadO slouží
predevším k obr-azu mesta. rík,~ ~'e s~";'m pro_jevu pr-~,dseda spolku

.HJDr". Fr-anttšek JappL c. k . soudní zc-;mský r-ada.

1:0 rJcl k tmnu dnes. když takový park. který byl naší ch_ioubou.

byl 'Jplne zdevastov,1n a dnes se pracrlf" ~'elkým nAkladem r--Hrlovuje.

i:\'-r:~f~lJ' SLH.ní tel e-for Iní stanice. ~;naha mestské r-ady. aby nu"'st:o
flJrTl0V bylo p(-ipojeno ke sLoH,ní teleforll!:Í s1t.i a zarazeno do

s~~jení m~st Praha - Libere~ se neF~tkala se žjdemcím výsledkem.

Podmínkou pf-iiet.í bylo ne_iméne .l~, 'pri"l,i~;ek. Pf-es všechnu snahu
ml'osta tento pcu"et nebyl dosažen.
Spolek "StOl pr-avdy" meJ. svou valnou hr-omadu. kter--ou zahéj:i.I

predseda František Šlechta. Vevelmiobsáhlémclánku o cirumst1

spolku -jsou vyjmerlov<~ni všichni šlechetní dcir-ci. kter'ým jepr-ovoL1110"ZaplatBOh".Vesvézr.'r,1~'euv<~di.spolekv'~echnydary.
kter6hvlvposkytnutydetem.

---'-,.--,--.,-.,.-



1~!ic~~rJ<;;.<;:,!pr'.1"y080bn,1-pan.JlJLk'.Vijelav~;olc.obhií,jel"'.v~~v~e;eehtn;,stn,íCh"pr'es:fdl.:i,lzNovýcl,[-Jc,</IdtekdorurTlovaazabilHl
advukdtnI;c:i,.,nost.NenItonikdo,i'i,ný.neždedet::ekdnp.~"'I,lho

starosty. kt:er'ý Vf'. 20.letech našeho stoJeti byl ~;tar'nstoumi'.sta.J:iným,islovyi"'el::eno,,.'odiny:~01cui~;ouvTurnuveplných10Ule~t. .

~;>n:.'el'l' ParTI,1 a vano',é lázne. Pan V"íelav Kalousek. inspektor'
banky :;1 <-Iv:1(". v míste b1:[:(e hr'ub...ho mostu založ:1.1 pan'd a va nové

Lizne.I'Ipelu",ienavš(~chnylékarevrurTlove.abyvziijmuzdr'aví

pacientu byly liízne doporucovány.lM1z:Chr".1mPannyJ"Iar"i,;,vTurTlove.jakstavbadokazuje.m~lbýt
mnohem hunosne,iši,. Bohuž",l pro mnohé pr'ekii:tky se tak nestalo.

Starosta meBta p.Hák ucinil mestské rade návrl~ aby na oslavu

panuvnie;kého .iubi.le:i .Jeho Velicenstva císai"'e a kr'ál,e Fr'antii5ka
.J08e1'a I. dostaven byl chrám n;íkladem obc.J. N.1vrh byl r"adou
schv<11en a potvr"zena I'..:ástka f.O. onu zlatých na dostavbu. Tedy vícenež celorocnl rozpocet.8"J..J!"'dl:Vnedeli25.ríjnabylslavnostnepoloženziikladnlkámenke
stavbe sokolovny. nii kterou srJkolové ,::e:,-kali plnýc:h :30

let. Slavnostn:L poklep na kcímen pr"'Clvedl star'c'sta jednoty br'atrM.Kotátkc'.V;~,ikladnímkamenujsouuloženyvzécnédokumenty.!,.;i.J2.tUP.4\1:Reil1.né9ymnaziumvTul"'novi'1.Zir-ticiativyp.1nuV'~c.lavaKalouska.:J.l'lspekt;cJI"'apO"i.lšt:ovnySlavieaFr"anti';kaVondr'dka.
klenotníka. byla l.listopadu podi\na ž,ldost mestskému

zastupitelst:vu. aby se usilovalo o zi"'ízen:( 1"'..:.11ného 9ymnaz:ta.
lároven k tébJ žádosti bylo dopur~Ceno radB. aby se zabývala
výst.a,-'bou diJstojné budovy pr'o Hti"'ední :3kolu. Návt"i", m"':l ve1ký
ohlas a byl podpoi" en obi::;'iny mesta. 'f'nd~?Ar..!!"-s.,'Atak,jsmesedostalinazi!verr'oku113m3.Tur'TIC>Vž:U,
velm:!" poklidne. V Hlasech pojizerských jsou i r'uzné zpr.1vy
osobní. pr'ev,ižne. že ten ni:<keJho rlf.,kde prašt:!l nebo n(,co ukr;:idl.
nebo o nem ni'jco špat"','!'ho rekl. ale n:l,G nepr'E:sáhlo hr'anice mest.a.

Okulturuveme~;tesest.,r'alZpevác:kýspolek.Ochotn:ickýspolek.

Sokol. r"jzné spol"ky a sdr'užení dam. Sport byl v r'ukiichcyklistického klubu.

Rocni produkce tunlovských a okolních pivovar'O :

HnJboskal~;ký pi,vovar' 4.01..10 hl MalcJskalský Pivovar

Hr'ubon.lhoz~<cký" 1:).680 hl Svijanský pivovar
T;iborskéhu pivovar 12. !:,OU hl Svobod!Jv f'j"vov'~r'

To je ,iedna zmáia~ecí.vekterénadnašimipredky

lfJ.410 hl~).:3:30hl
4.032 hl

vedeme.

~Jftl:. -.. ,,;!! '1..
.. "--"--, -"

~~I

I

Acelýrokzakonc":':1mepríhodouopr'avduveselouapr'dlibychomsi..
aby :1 dnešní. ttsk tak to sv(l,i r'ok zak on,~l)_.PaníB.zakoupilavpredvánocnímtrhuživouhusu.Kdyžzjistila.
že ,je pr'i.pr"av~,na pr'o v;,\l'Io(::n1 sttJ.L lIIiiou husu podi"':í,zla. Jaké bylo
prekvapenivrDj1népaní8..kdyžpovykuchénibylav žaludku
nalezena zlatá dvacet1koruna. Jest velkou záhadou. Jakse"milé
zlaté huse" t:ent.o vzécný zlatý peníz do útr'ob dostal. když se
dosud v obehu nenach,izl.
Tolik Hlasy pojizerské vprosincia~Jcelýrok1896v rurnovi'jMi"kHiiken

IOU LET "SOKOUJVNY"
--------------------

Ackoliv je to nuv~ritel,.~, turnovswké Sokolovne Je 100 let.Dne25.riJna11396bylslavnostnepoloženzákladnlkámenabvlo
peJ(:ato s jeJi stavbou. Zah..1j~'ní stavby pi"'edcházela nekol:!"kaletá
práce pi"'ípr"avného výbor'u. opatr'ování finani~rdr;h pr'ostfedkt1-

napr. vydání dluhopisu po 10 zlatých a dalších záležit(~tí. které
takovémuto dílu predcházeJl.

Po zdárném zakonceni r~iprav a položení základního kamene byl(,

lIIožno zah,í .i:J.t st:avI;,bní pr,1ce a pud vedBn:ím stavitf~lr~ Kar"la Knopa
byla po 2 letech stavba dokoncena.

Otevrení sokolovny se stalo slavnost:1 nejen pr'o TurTlov. ale

bylo vI astne 63Skou vla",t~,'I',eckou mani,1'estaci š.irokého okoli.
Sokolovna se stala ne jen telocvicnou ci nedllnou solJl~ást:í. Turnova.

ale i vlasteneckým. spolp.cenským a ku,l turTlím sti"'ediskelll. .Tejl

c:'innost v dobe pi"'ed PI"'vn,1 svetovou válkou. za války, v dobe pr'vn:1
r'epubl:1.ky a zvlášte v dobe ohrožen:L nai;i(,:ho sbitu je
nezastupitellláastálabyzasamostatnou pr',íci'.

Sokolovna ,jako symbol c":':ešství a vlastenect.vi lIIela i ~;vou

S III U tnou hi,stor'i1". rémei'" polovi.nu ~;vé existence zápasila o své

tlyt.l. C:innost :;ukola by:Lci olllezov,ina i zakazována a i pcluhá
pi"'jsl ušnost. k Sokolu byla nežádoucí. Vždyt an:l Sclkolovna již

Sokoluvl'lou nesml?la být. Pn) TurTlov,iky však pi"es všechny zvr'aty Jí
zOstala.

Pr"oto také obnovil Sokol po r'oce 1~i90 svou I::innnst. V soucasné
dobe lIIiiasi(;[:IIJ(:lenu.Mimo vlastnil)o cvi':",nlmJ.Jednotaoddíl
stolního tenisu a Klubceskýchturistu.Posložitélll

lIIajetkopr',ivnílll rizení. kter'é bylo dclkor1t::eno v r'oc(,!19HE;. vlastni

.Jednota nejen sokolovnu. ale také "Ostr9v" u Shor"alého mlýna a
tiíboi"'ište v PleskCltech. Ani na "starou" sClkolovnu ~~f? nazapominá.

V prJslednich letech -byla IJpr'avena sti"'...:cha: elektr.ick,í instalace.
~"-'ci;11rlí zar'izen:( a ,j~J;.('ednl topen:[ bylo prebudováno rr3 vytáp,l'ní
plynli<lII.



Prp. ip-lIIe prol:n turTlovskélllU ~_,okolu i ip.__iJlllu ""tar-08to'J:1 brat"u

j",'cII1I1ru Lebedo~':L "by líspC:(;ni~ pokrat:ovaJ_L ~'f: sLopi\cll našich dC:dCl

_1 otci;' aby naše Sokolovna _i nad,ile zils\:ala ';;Ylllbolem vlastenectví
a dcmokr-ac:ie po všechna dal. ,~;:f I éL_J .

11. DnudE:ra

INVESl ]f:NÍPULITIKAMI~STArUI<NUVA
---------------------------------

PrIrozborech~westlenichaktIvItméstaSBdápostupovatdvema

smérv. a leo bucI pohledelll na obecná F'rav:Ldla. nE-:bo pohledem na

konkn:.:tn:Í.akceaz,'1mE:rv.Vtomt.opríspevkuchcIC:Astecne

vysvt:tlit oba smE:rv.
PnJ investjJ'n:í- akce plat"!- stR .iné pr-avi_dlo jako pro-o každou

domácnost- když chci nE:co postav_iL mus1111 na 1:0 mít dostat.ek

pellez.Na'3tn_,,":'-pF-iirnl1vrozpo,::tumest.a_jevtOllltor-oce

pribLižne 4U lIIil.Kr.: na pi'":ímé 1_nvH8teice ~'Edk(,:ho n:Jz'"ahu a okoTo ;"'1]

mil. na "Lrlvp.st:icp. lI1en(;:(ho r-ozsahu. k ten:; jsou <..'yvolány základními.
pnlvozn:(lIIi pnti"f:baIl1I. Cel h,v,i výše roi":n_í..ch pr ClstIedkO na _investi es

samozi"-e jll1é nenJ. každý r-uk ~;tP. .;rk\. .Je pf-SlIlo závislá p(edevš:ím naF'(-íjIl1Uzdaní.odpr""C,,:leLima_ietku,pi"-idE:lellýchsti\tnichdot.ac:ích
na <..'eTké akce d 11vénJvém zat.íženi- obce z minulého období_,

Dr-uhým obecným fwavidlem _je t.O. že pi"-i r-ozhndov,ln:í ci
tllvestÚ::í..ch nesm."Íme zapomenout. na pnJ'Jozní n,íkTady. kt.er--ýmI

e,.:1.:i zovaná stavba zateJž:f '.J bucloucllost:i nlzpocet IIIt~sta. I'";:(m v~(ce

budeme zalcl?žuvat roz-pucet. ",tAl.ýllli. 'Jýda Ji. \:1.m mi'One budeme mJ.t

111v8",t1(, tich fwustt-edkO.

ftetílll ~ravldlell1 je t~ že sl musíme vždy jasne uvedomit. pro
kolik ub..'-vatel lur-"":I'J'1 bude in<..'est:icr~ S:louž:i.t .a IIa dr uhé st:rani":

tedy. kolik prusttedkl1 Z dani všech TurnovAkO bude pcwžito pro
prltreby konkrétnJ- skup lny lidí. Miižeme napi"-iklad postavi_t s

pomocí st,itní dotace aJ byt.il pnJ mladé r'odi ny za :3 mLl. kor-un z
našeho nJzPol"tu. Když ale pi"-idáme s\:ejllé :i mil. korun do

plyrlld'IkaceMašovdaPp-lešall.budelII:(t.2UOdullliip].Yllovouf'(-ípojku.Najednéstr-alletedybudespokojello10mlfdýchrod:in,IIadr--uhéstraru'::ceUílokali_Laokr--a..iové(",'lstiTurnuva.Dalšímpravidlem.kte-.:résciuvis:í,~pFE:dchuz:ím.jehodnocení
budoucí ill<..'est.ice ze spolet'::enského hJediska. As-;, vždy bude IIrít

prf-.:dnost illve-.:stice do 8kolstv:L a IIe-.:lllor.:lli(:e. pt-ed jllvest.:ic:í... do
krnJpalište. .

",

Posledním obecným pravIdlem zastává to. že bychmn meli sti\Te

ví_ce :i.llvestuvat. do vec:í... které r"lm v budoucnu p(-illesou výdelek

ptímý (nap~. nájell1 v nebystových prostorech). nebo nep~íll1Ý (nap~.

podpor-a cestovního ruchu).

Odobecnýchprav:i.delrozhodov,inísidovolímpre..iítke

každorocní realite. Abychom 1I10hli akci zacít reallzova~

potfebu,iemp. vždy p(-i..imout v dostatet'::né dobe zásadní rozhodnutí tj

mestském zastuP.it.elstvu. Pak následuje dlouh,\ et,1pa projektov,'In:f..
získáni st.avebního povolen_i. a výber-ou dodavatele akce. Dnes. na
podzi.m I:ohoto t""oku. méime za sebou napr-Sklad pi"-i.ietí kladného

usnesení o r--ed_lizaci .výstavby domova dl1chodct1 a p(-estavby horn.f.eh

kas"Ír-en na obchodní akademii. Zelenou ma..i.f. z vet(;Ích akcí také
dostavba divadla. další r-ekonstr-ukce rlemocnlce. z"Ísadní
r-ekonst.I'ukce n,imestí d plynuj'Ikace z,ikladních škol. Zmi(lované

akce zacínejme p(-Ipravovat. pro jekl::ne. Vlastní realIzace ješte
z,1visí na získ,ír.-í státních dotací d knnet"ném schv,ilení v r-ozpuctu
mesta na r-ok l!~~~fl. pr-~[Pddnél!j!Jt3.

Z,iver-Bm bych uvedl výcet akc:i. které se n"Ím v n::>C8 l~~~i(;podar--::l.lodokonci.t.Napr-vnímmístejenutnovyzd'Jihnoutdokom::ení
araálunovýchtechnickýM,služeb.DáleSBpodarilauskutecnIt

zásadní lBkonstnJkce adminIstr-ativn~Í. budovy ve Skálo~'e uLici.

výstavba malc~ytt1 v Ži~kove ulicI. dokoncení penzlolW Dproduchodce.vÝstavbat(-í-novýchWCpc-o,1z8mímésta.o,,"wavaom::ít.ky
na St.r-ední umelecko-pr-Omyslové škole. uprava velké plynové
koteTr~ v kasárnác~ plynovovdy a v~jovody v okrajových cástech
Tunlova a z,isadní rekonsl:nJkce JídelllY I.ZŠ.

MLlanHejduk
m:fstostar"Clsta
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Pr'oqr'am os]av

f'r'vn,1 písemn,i zmírlka CI rurTlove se 'Jáže kl.kvet,nu 1272.

F'r"'uL..Ihl,,!vrdosI~,vy72Ei.1",tjsousll1C~wov,1ny do nlf!.s:f'~e kv,~t,na o

a

:n. kvI".Lna - 10 cer"vna 19!37 - TurTlovské stan:lceské trhy

Záver hlavních oslav výrocí .Bohatý kulturní pr"ogr"am..Jehosouc,istíbude:Lvernisážvýstavy"Trosky-Hr"adi~anyéeského

r",1je". ktop..r',~ bude spojena s celosbH:n:{m setkáním ceskýcl~

humoristu.

"i\.,ský qr"HliH,"slavnostn:!'Jernis,ížvýst.a'JVvUkr"esn:!m muzeu

r:eského r"á je 'J TUrTIIJ",e

J edl,á se o ubsM.luuvýstavu ve"",','!nou dr'ahému kamen:l a ,'!iper'ku.

jež "jsou nEwnzlucne sp iat.y po cel,i stalet:í s histrwi.!" Turnova a

,::elého i,:eského r",'I je. Zár"CI'Jei'í pr"nb,;:hne jednodléwlI',L kon1'~"r"ence
miller ,,:l090. kamer 1i;r"0. ~;pf,-:r'kar"ij a v!:,;p-ch zá "iE:mC:tj o tuto
pr'oblemaLlku.

:30. dubna L~J!,J7

Mesto bude podpon,vat nejen tyto aktivity. ale i další iniciativy
njzných i,rosti"tue.!, a turTlovskýc:h spolku. k ten~. pr'i,fxlmenou výr"ocí a
budou významne FW"opago'Jat mesto behem cp-lého roku 1997 - jako

napi":í.klad .
leden - výstava v muzp-u - Pocátky mesta TurTlova a nejstar'ší
osídlení Po.):izer":í. VE'. sl./etle nejnovejších ar"cheologických výzkumu.

:I.. k'Jetcr,a :I~~~17 "Iurrruvské Im"'lIlw'i,Hy"

tr":\d1.Cr1l. cf~lust:;\tnj" atletJcké z,ivody-por,id,';ACtunlOVúnor" - výr-ocní pr'ehl:í.dka (koncert) tunlovské kulturv

cer"ven - Dvor'"kllljV TunIClv a Sychr'ov - slavncJstnL koncer't. k 120.

výr-ocí prvroí n,1vštevy Anton:{na Dvoráka na Sychrove a v fw-nove.

2. kvetna 1887 (pátek) Sjezd turnov9k~ch rodáku.

Por",hJá Spo]-"k n:It:Mku a p;>':ite:l furT,ova- M,'!sl:ský 11r-ac!. MuzE,,-'m.

Ddpolec!np- - of:icL~ll Ii pr":i jeLi- '-,ýznnmných hosta star'ostou mr'sl',a v

<1a1er':1.i mU;>;E'a za 1:,cast:1. zastup:1.tR1O. predstav:i.te11j l:urTlovských

irrst'ituc:í.. atd.

VeCer' - slavm~stn:í. vecerkv~rocLmestavmestskémdDJadle-
~'r'o,iev stan",~tcy lI1esta. beseda s l..'ýzlr<!IIrn~nd tur Ilovským:i rTJlJi\ky.

cervenec - Mez:in,ir'odní sympozium Kámen a ŠPEw"k

10 let peveckého souboru Mus1ca Fortuna - setkání
pi"átelských zaGran:icnich souborD.

:3. kvetna 18~n (sobota)

zár"í - Výstava "Jan Prousek r"odnému kr-aj:i"" - výstava venclvaná

obsáhlému di.lu této významné t,urrlovské osobrlosti u pi"í1ež:itosti
140; výrclI'.::í nar'ozF.:ní,. Odhalení pametní ;Jesky na Prouskove domu

(cp.2 námestí).

Celostátní setkání etru39rafD.pr'edstal..'ení SP91ku divadf~lldch

ochutn1kC, Aol~arT~k

30. kvetna 1897 (pátek) - SlavnostnívecerkBO. výrocí nanJzení
~~oF. Jana Patocky.Por',hJ<'ímuzeumBarchivemJanaPat.ol:'ckyaJehor'odi.ncJu.

lomut.' r VE,C:r~,nJ v t.un lol.Jskt<m d'ivadle bude pr'p.dcházE:t uví"t<ln:i a
sp-t,k,~n:L 'Ji:;"'~I~h hnsUj v mu"zBu. pr"uhlídka e,,:pnz:i,cr~ vi~nované

J oPatrrCkov,i " v~zrlil1l11lÝIII LurroovskÝIII IISObrll,J8t.elll. J8C1U zv'~ní 1.

zahr dI1Ú-:I1J- hosté a IllI'lol'Ú,," zn"ílllých osobnost,:!" z r"ad odborTI:fkO.

roto} j t.:ikO a kuTU l ch f-'racovnfk(j. An::ht,v J o Patocky ZI..'8 ni! tutu

<JkLJ pr"P.Z'identa V,k:la'Ja Hd"la. kter'ý bylf'o:;:,íd.;1ICIz,išt:it.unadoslav"l1dPat.l.lí:':kova..~~-'~;~;;.~

Pr"i pr"-íležitosti 725. výrclcí mesta pl:inuje Mestský 11rad vydat

pametní lIIedai1L zvláštni c:í.slo Turnovského zpravodaje. popr.sborníkuOd-Tešti':<dakTrosk:im.


