
VzQomínámenavýznamnéosobnostiarodákvTurnova

1858 - 140 let - Narodil se Matej Kotátko, prední sokolský pracovník,
plných 40 let byl starostou Sokola

1873 - 125 let - Narodil se Lotar Suchý, spisovatel a básník
1863 - 115 let - Narodil se Karel Vik, význacn)' malír a grafik

v)'tvamík Ceského ráje

1898 - 100 let -NarodilseMUDr.JiríŠolc,lékar1ídumil,ochránce
prírody Ceského ráje

1908 - 90 let - Narodil se Otakar Fiala,ucitel, dlouholetý pre~seda
ochotnického spoJk-uA.Marek, režisér a herec

VÝznamná výrocí turnovských škol a spolku

1868 - 130 let

1898 - 100 let
1908 - 90 let
1908 - 90 let

1908 -SpolekrodákuaprátelTumovmábežnýúcetuCeskésporitelnya.s.
Tumov, c. 2164156 - 588/ 0800
Prosíme nezapomente vždy uvést vaše jméno pro správné zúctováníTumovštírodáciaprátelé!POZOR!Kašnaletosbude!VkvetnuprobehlonaMÚv).berovérízeniprostavbutolikvzpomínanékašnynanašemnámestÍ.Dokonceletošnihoroku,kdyžsenestaneneco
opravdu mimorádného, bude opet kašna instalována. V)'še uvedené konto
platí i pro tuto akci, nezapomente!
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Píše se rok 1998CoprínesenámCechumhistorickáosudováosmicka.
Rodácká yýrocní clenská schuze.
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Svojí každorocní cinnost zah~iujeme už od založení spolk."1l

clenskou schuzí. Tentokrát to bylo v sobotu 24. ledna 1998 od 14 hodin vrestauraciSokolovna.Totojednáníspojujemevždysurcitouspolecenskou
událostí pro své cleny i hosty, tedy i s jejich obsluhou. Podcenili jsme všakzájemclenstvaocinnostspolkurodákuacekalijsmepodobnounávštevu
jako v roce minulém ve stejné budove. Prišlo o 40 lidí více a z radosti
vznikla starost o místa. Nekterí museli stát a urcitá cást bohužel i odešla.

Moc nás to mrzelo a všem se omlouváme. Již nyní prem)'šlíme, jak a kde
schuzi usporádat v roce 1999. .

Jednání se standartnún programem clenské schuze rídil Mírek
Haken. Její slavnostní ráíz zv)"faznila úcast cestných hostu, které privítal
predseda Dr. .Jirí Šolc. Byla to :;enátorka paní Filipová, starosta mestaJUDr.VádavŠolc,panvikárV.VlasákaceskobratrskýfarárpanO.Halama.Všichnipredneslivdiskuzizajúnav)'krátk)'projev.Z
jednotliv)'ch funkcionáru výboru a jejich zpráv zaujala statistika DagmarJandové,podlekterémáspolek408clenu,ztoho198zTumovaaokolí,
87 z Prahy, 41 z ostatních míst republik)', 52 z Holandska a 29 z ostatních
státu, celkem 14 zemí z celého sveta. Clenské schuze se zucastnili i

nejstarší dva clenové, paní Ružena Verichová a pan Ladislav Posner, oba
93 roku.
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Karel Zelený



Spolek rodáku_opet na cestách. jeho premenu na mince ruzných druhu, která byla zdrojem vehlasu a
bohatství, jak mesta tak i Cesk-ých králu. Hlavní cíl naší cesty je návšteva
výstavy akademického malíre Zdenka Buriana. Ja zde vystaveno prakticky
celé jeho velké dílo. Ilustrace k nescetným knihám, prevážne
dobrodružn)ich a velké obrazy fauny dávné minulosti. Jsou zde i obrazy zezoologickézahradyveDvoreKrálové.PoobedejdemekolemJezuitskézahradydochrámusv.Barbol}',klenotunašigotik)'.Takénejstaršíchrám
sv. Jakuba vypadá v jarním slunci impozantne. Cestou zpet prohlížímeKamennýdum,morovýsloup,kamennoukašnu,kostelsv.Jana
Nepomuckého a koncíme u rodného domu Josefa Kajetána Tyla. Cestou

do Turnova se ješte stavujeme v lázních Podebradech, procházime krásneupraven)'mlázensk)'mparkemnanámestíazpet.Byltokrásnývýleta
krásný jarní den, stížnost nebyla žádná.

Praha nás stále pritahuje sv)'mi v)'stavami, rekonstruovan)'mi

budovami, láká kulturními požitky.

Tentokrát byl zvolen odvážný tennín ] 4. leden a nárocný program.

Pocasí nám opet velmi preje a ackoliv je leden, je dost teplo a bez snehu.

Zacínáme výstavou Mistra Theodorika v Anežském kláštere. Navazujeme

tím trochu na návštevu Karlštejna, kde jsme ani kapli sv. Kríže, ani tytoobrazy.nemohlizhlédnout.Obrazybylybehemposledních15let
restaurovány, z celkového poctu] 29 obrazu je vystaveno 89. Obdivujeme
jejich krásu, dokonalost restaurování i zpusob, jak)'m je v)'stavaínstalována.Ktomuznejígregoriánskéchorály.Pozasvecenémv)'kladupruvodkynebychomsnadještechteliprojítvýstavou,aleprogrammáme
pestrý.ProcházimeStarýmmestemkObecnímudomunanámestírepubliky.Izdemámeštestínaobetavoupruvodkyniinazástupcesprávy
Obecniho domu, kterí nám všem se zanícenim ukazují a vysvetlují.

Obecni dum se po nárocné rekonstrukci sk'Ví v plné kráse a je potešením

se dívat, jak bylo dbáno na každý detail od zácJon, svítidel, nábytku,
obrazu tak, aby celek pusobil velkolepe. Po prohlídce Smetanovy síne
prohlížíme Grégruv sál, salonky Slovácký, Boženy Nemcové a Orientální,Riegruv,SladkovskéhoaPrimátorskýsál.Vsuterénunahlížímedo
Plzenské restaurace a Amerického baru, který zatím není v provozu.

Opravdu velká péce byla venována každému detailu a všecJmo vyznelo v

dokonalý celek.NazávernašehoputováníPrahoujsmesinechalimódníbonbonek
dnešní Prahy, návštevu tolik populární kavárny Slavie.Ikdyž byla plneobsazena,precesenánlpodarilanejakátamístasehnatajsmerádi,žerekonstrukcesepovedla.Umeleckáverejnostmáopetsvésídloatoje
dobre.

ZaKarlemKnopem

TentokrátjenašímcílemKutnáHora
Všechna loucení jsou smutná, o to více, když je to loucení navždy s
nek)'m, koho jsme meli rádi.

Karel Knop zemrel 23. února 1998náhle,týdenpo težkéoperaci,když
jsme se již všichni tešili z toho, že ji zdárne prestál a dobre se zotavuje.
Clovek moudrý, velice vzdelaný a pritom nesmírne skronmý, až
ostýchavý.

Jeho velkou láskou byla hudba. Obklopovala jej už od detství, vždyt jeho

otec byl známý hudebník, regenschori a hudební pedagog. Hudbu pestovalsám,zmuzikantskérodinypocházíijehomanželka,samavýborná
zpevacka. Léta pusobil v tumovském peveckém sdružení AntonínDvorák,byldušíznárnýchturnovsk)'Chhudebníchveceru.Vždymne
udivovalajeho úžasná znalost hudební teorie a historie, když tyto koncerty
uvádel.

Tyto úvody, které približovaly posluchacum následující koncert, byly vždy
malým o'dborn)'m i literárním dílem.

Skronme a obetave pracoval i ve Spolku rodáku a prátel Turnova.Redigovalcasopis"NášTurnov",Sánlprovádelgrafickouijazykovou
úpravu a psal první stroj opis.Tovšedelalvždytaktišeanenápadne,skorosomluvou,ženeumí
zahálet. Poznal jsem za život hodne lidi, jen o nekohka z tech nmohých sivšakmyslím,žebyjimještenatomtosvetemelapatritkolemhlavy
taková nenápadná aureola, jak ji známe na starých obrazech svetcu. Karel
byl jedním z nich.

7. zári 1998 by se dožil 78 let.

Letošní mírná zima nám umožnuje další výlet a to již 2.dubna na
výstavu obrazu Zdenka Buriana do Kutné Hory. Pocasí, jako vždy, se
postupne vylepšilo, svítí slunce, je krásné pocínající jaro. Cesta kolem
Voršilského kláštera a Sankturinovského kláštera privádí nás k soše
T.G.Masaryka, která byla dvakrát odstranena a snad už potretí bude zde
natrvalo. Stojime pred Vlašsk-ým dvorem, cílem naší cesty. Prohlídka

Vlašského dvora nám pripomíná zašlou slávu kutnohorského stríbra a Jirí Šolc



Sto let od narození MUDr. JiríhoŠolce
- ochránce prírody a památek Ceského ráje

(21.4. 189It-28_.2.1971}

CecháchCHKO Cesk~' ráj. Je s podivem, že její rozloha 95 kilometru

ctverecnich se pres veškeré snaženi pokracovatelu MUDr. Šolce do
dnešního dne nezvetšila. Presto však jeden významný úspech príšel

symbolicky práve v letošním roce, kdy zvlášte výjímecná území Ceského

ráje ziskala statut rezervací se zprísnenou ochranou.
Pro ochranu prirody tohoto kraje získával pan doktor verné

spolupracovník)'. Jako zpravodajové ochrany prírody zde pusobili místní
obcané, napr. entomolog J.Kohoušek, ornitolog Fr. Beran, Arnošt Vinš apredevšímMPojkar,kterýsestalpozdejiprvnímvedoucímSprávyCHKOCRvTumove.

Fascikly zažloutlých dopisu, bežná úrední korespondence - to je
obsah tri kartonov)'ch krabic uložených v turnovském muzeu. Výstavba

chat, povolování letních táborišt, kácení stromu, výstrahy v prípade

poškozování rostlin - to byly nejcastejší problémy, které pan doktor rešil.

Casto využíval sv)'ch cest za pacienty, aby si na fornmlár receptu
poznamenal prímo na míste názor na problém, který mel rešit a který pak
zanesl do úredního vyjádrení. Nekdy vedl odpor proti nesprávnému
rozhodnutí nadrízen~'ch orgánu i k takovýmto vtípn)'m ironick)Jmdotazum:adresát-MínísterstvoškolstvíabJltury,5.10.1960-MUDr.ŠoJc
žádá o sdelení" zda snad byly zmeneny podmínky zákonité ochranychránenéoblastinebozmenenapusobnostokresníchkonzervátoru?"V
takovém prípade nebyl on jako konzervátor o tom infornlován.

Lidský prístup uplatnoval nejen ve své lékarské praxi, ale jak je
zrejmé z nekter)lch úredních dopisu, i k nmoh)'m provinilcum, jež dobre
znal. Jiste si Turnováci pan1atují na paní Chlumovou, která u kostelaprodávalalécivébyliny.Tynejednoupocházelyzchránenýchstanovišfa
nebo byly zákonem chráneny vubec. Pak následovalo ze strany MUDr.

Šolce prísné pokárání a nejednou i pohružka soudním rešením. V)'tky se
dostalo také detem z m3Šovské školy, že v prírode trhají prísne chránenébledule.AdopissokolskémuprítelibratruVaníšovijetakmil)',žena
tomto míste jiste stojí za zaznan1enání:

"Bratre Vaniši !Tentodopis:pišíTivelminerad.Bylomihlášeno,žeplenišnalezište
lilie zlatohlavé na Turnovskll a pokoušíš se o její presazování dozahrádky.Byljsisledovánpriodnášenícelýchbalíkusvé"koristi"domu.JeTijisteznámo,želiljezlatohlavájestposlednínašívolne
rostoucí prírodní Jilií, že jest prisne chránena a její trhání a dokonce
vYr)'vání jest prísne trestáno vysokými pokutami. Jest mou povinností,abychTenatatofak'taupozornil.Upouštímzatímoddalšíhotrestního
rizení tohoto prípadu bezpecnostními orgány, ale predpokládán1, že
chudinky lilie, které jsi odebral z jejich prírozen)/ch stanovišt, neprodlene

Vzáverudubnauplynulojižceléstoletíodnarozeníznámého
turnovského lékare, clena zdejšího Sokola a vynikajícího fotografa MUDr.
Jirího ŠoJce. Jeho všestranný zájem o krásy Ceského ráje ho privedl až k

ochrane prírody a pan1átek tohoto kraje.

V)'stava, kterou usporádalo v jan1ích mesících Okresní muzeum

Ceského ráje, se snažila postihnout nejen obrovskou šíri cirmosti MUDr.

ŠoJce, ale také ukázat soucasné nejduležitejší aktívity v ochrane prírodyCeskéhorájeavpamátkovépécivcelémsemilskémokrese.MUDr.JiríŠOJcmelvedlesvéodbornépráce,kterouvykonával
nejen v turnovské nemocnici, ale predevším jako obvodní lékar, na jehož
obetavost ješte dnes bývalí pacienti casto vzpomínají, nmoho dalšíchzájmu.Nacelnémmístestálturnovsk:ýSokol,kdesejakovynikající
sportovec pilne venoval nejenom san1otné aktivní cinnosti, ale byl také

platným organizátorem nejruznejších sportovních akcí a úcastníkem sletu.Vjehorodinejsoudodnespietneuchovávánastaráalba,jejichžstránkyzaplnujífotografiedokonce~zobdobí1.svetovéválky.Již
tehdy jako malý chlapec poznával možnosti fotoaparátu a byl ucarovánkouzlemzachycovánízajímavýchudálostínafotografickémpapíre.Z
fotografa reportéra, který osvedcil svou odvahu v letech 2. svetové války
vyrostl pozdeji umelecký fotograf - krajinár. Jeho cernobílé fotografie z
Ceského ráje, Maloskalska i Krkonoš, jsou ukázkou vysoce
profesionálního umení, o než projevovaly zájem nakladatelství i kulturní
organizace. Nejen výstavy, ale predevším cetné prednášky doplnené
barevn)'mi diapozitivy, plnily význanmou osvetovou a výchovnou funkci.
Pan doktor si byl vedom význan1u poznání a vedení pro ochranu prírody a
pan1átek, kterým se predevším v poválecných letech venoval vedle své
lékarské praxe skutecne profasionálne.

Jíž z roku 1946 je zachován jrnenovací dekret do funkce okresního

konzervátora pro ochranu prírody v Turnove. Prakticky hned vzápetí
zapocalo nekolíkaleté snažení a jednání s ústredními orgány až po
ministerstvo kultury o vyhlášení zákormé ochrany prírody na
nejzajímavejších územích v okolí Turnova. MUDr. ŠoJc upozornoval
predevším na krásu a nezby1nou ochranu zdejších skalních mest v okolíHrubéSkály,navyjímecnostTrosekajejichokolíasamozrejmei
malebného Maloskalska. Témer desetileté snažení bylo korunováno

úspechem. l.dubna 1955 byla vyhlášena první chránená krajírmá oblast v



zpátky nasadíš na místa, kde se nalézaly. Jejích trvání jest ovšem v

každém prípade težce ohroženo.

Mrzí mne, že práve Tobe jsem nucen posílat podobný prípís, nebot

jsem predpokládal u Tebe více porozumení pro prírodu a snahu o udržení
jejich vzácných krás.Ocekávám,žemilaskavesdelíš,jakjsiveczarídil.UjištujiTe,že
vec dodatecne prešetrím, jak na puvodních stanovištích, tak u Tebe. "

Castokrát se musel MUDr. Šo!c zabývat problémy, které prinášela

težba písku pod Troskami. Snahy o její úplné prerušení se míjelyúcinkem.PodarilosemuvšakzastavitvýstavbulanovédráhyzeStrelcek
rovenskému nádraží. Proti vybudování kravínu na jižním svahu Trosek

protestoval dokonce až u ministra V.Kopeckého. Naproti tomu vrele uvítal

plán na obnovení rybníka pod Paldou prí silnící z Rovenska do Semínové

Lhoty, když ve svém vyjádrení napsal: "...zdá se, že obnovení tohotorybníKabudeprvnímpocinempriobnovovánízašlýchrybníkuna
Tumovsku. "

S pécí o prírodu úzce souvisel zájem o pan1átky a jejích ochranu.
Spolupracoval s ak. mal. l Klápštem jako konzervátorem pan1átkové

péce, po ustavení komíse na ochranu památek se stal jejím clenem spolu sak.mal.J.Solovjevem,JKJápštem,Dr.lV.Schejbalematehdejším
reditelem muzea Zd. Šollem.

Ak."tivnese podílel na záchrane Dlaskova statku v Dolánkách, na
prenesení Rakoušova statku z Malého Rohozce do sousedství statku.
Zpracovával soupisy významných objektu lídové architekwry, pomáhalprizajištovánífinancínaopravupan1átekvTumoveivokolí-napr.v
Príšovicích mela i obec velk-ý zájem uchovat co nejvíce vzácných

roubených staveb. Clenové komise se snažili o záchranu památek lidové

architektury v Preperích atd. - bohužel, nejednou to byla snaha marná.Vprištíchmesícíchbysemelanatumovskénámestíznovuvrátit
kašna, odstranená vroce1953.VkorespondenciMUDr.JiríhoŠolcese
již v roce 1949 objevuje kopie dopisu, který byl odeslán Státním

památkovým úradem v Praze Místnímu národnímu výboru v Tumove :

"Státní památkový úrad v Praze upozornuje na svoje drívejší
vyjádrení z hlediska ochrany památek a pripominá, že ze stanoviska
urbanistiky je nutno pohlížet na turnovský mariánský sloup jako na
príklad neobycejne zdarilého umístení tohoto pro ceské mesto typického
monumentu.

Státní památkový úrad v Praze trvá proto na zachování tohoto
sloupu na puvodním míste a nesouhlasí s jeho premístením, tím méne, že

sloup není komuníkacní závadou, nýbrž slouží naopak k usmernení
dopravy."

on,

Kašna byla odstranena o velikonocích roku 1953. Hned poté
MUDr. Jirí Šolc píše zmínenému Památkovému ústavu v Praze:

"Prosím o sdelení, zda Váš ústav dal souhlas ku odstranení kašny amariánskéhosloupuztumovskéhonámestí.JakVámznán1o,MNV
Tumov dal o letošních velíkonocích kašnu i sloup odstranit, ac to bylo už
v roce 1949 Památko\")'m úradem zamítnuto.

Prosím dále o sdelení, kam sahá pravomoc Vašeho ústavu, popr.Min.školství,jakájepravomocMNV,popr.ONV,popr.konzervátoraMin.školství.Sámjsemsicekonzervátoremproochranuprírodyv
Tumovském okrese, ale i tak mne otázka vysoce zajímá.

Dovoluji si konecne podotknout, že jsou jiste opráv11ené obavy, že
tumovsk-ý príklad bude svádet k svévolnému napodobování v jin}'ch
obcích a že se mužeme dockat, že se najdou jednotlivci, kterí budou
bourat sochy svetcu, boží muka, sousoší na návsích i námestích, zvonice a
jiné vzácné památky našeho lidového umení, nemá-li památkový ústav ci
ministerstvo tolik autority, aby tomu celil. Neúcta k zákonu jest stále
zrejmejší a neúredne se v Tumove tvrdí, že do podobn)'ch vecí nemá
Památkový ústav vubec co mluvit.

Pokládám tyto problémy za vysoce naléhavé a prosím o sdelení, jaksesnimiVášústavvyrovná."
Celý prípad netreba snad již více komentovat. Dodejme jen, že se

po 45 letech dockáme štastnejšilio konce této neslavné historie.Conazáver?SnadjakoposelstvípronásvšechnyjsouposlednívetyznovinovéhoClánkll,kterýMUDr.Šo!cnazval"ChraÚmesiCeský
ráj: "...Mám tech bolestí na srdci ješte víc. Zatím prosím všecky krajany a

prátele Ceského ráje o spolupráci. Prosím, aby poucováním a

vysvetlováním budili zájem o ty10 otázky, aby uvedomovali a

presvedcovali své spoluobcany, korporace i úrady o nutnosti ochrany rázu
našeho Tumovska a aby sv)'m vlivem vcas a vhodne zakrocili."PhDr.HanaMaierová



Chlapecké škole ve Skálove ulici je letos 90 let.
Turnovští sokolové oslavují letos 100 let postavení sokolovnv

První zmínka o myšlence vybudovat novou budovu pro obecnou a
meštanskou školu chlapeckou, pochází již z roku 1896. Jako stavenište
bylo vybráno místo mezi budovami tehdejšiho sirotcince a sokolovnou.
Novou budovu navrhl Jaroslav Valecka z Prahy a mela b}.t odevzdána k
užívání do konce cervna 1907. Projekt pocital s 12 ucebnami, ctyrmi
kabinety, kreslírnou, modelovnou, reditelnou, dvema sborovnami, bytem

pro reditele a školníka, telocvicnou a školní zahradou. Staviteli budoby
byli Antonín Holecek z .Iicína a Václav Soukup z Turnova. Rozpocet cinil
257.000 korun Slavnostní otevrení nové školy se konalo 5. ledn'a 1908 poslavnostnímšivchrámuPannyMarie.

Sobota 28. brezna 1998 se stala pro základní školu ve Skálove ulici
vyjímecnou. Ten den byly její dvere otevrené, oslavovala 90. 'v)'rocí
založení. Devadesát let života školy bylo samozrejme spojeno s životemmesta.Vjeho725letstaréhistoriitonenídobazanedbatelná.Vždytvíce
jak 10.000 žáku, obcanu mesta a okolí, se práve v této škole naucilo císt,
psát a pocítat, získalo základní poznatky o svete a bylo vychováno tak,
aby se z nich stali slušní a pracovití lidé.Acivtechtoletechtrvázákladnínedostatekfmancí,jemožnoríci,žeV)'vojškolyneustrnul,baprávenaopak.Vposledníchletechbylynove
vybaveny ucebny 1iteratury, matemátiky, prírodopisu ci zemepisu,

nesmíme zapomenout ani na již pet let fungující ucebnu pocítacu a v
neposlední rade na nove otevrenou keramickou dílnu. Mezí velkou zmenu
posledních let patrila bezesporu generální oprava školní jídelny,plynofikacecelébudo'v)'aopravastrešníhopláštetelocvicny.Všesimohli
návšte\TIíci prohlédnout v den otevren)'ch dverí. Rovnež chodby lákaly kprohlídce.Vprizemísepyšnilychodbypracemižáku,prvníposchodíbylo
venováno fotografiím a dokumentum z historie školy.

Ven,.")'zájem projevili návštevníci o vystavené kopie star}'ch \)'svedcení,
fotografie žáku a ucitelu, na kterých se mnozí z nich poznali.

Práli bychom si aby dnešní i budoucí žáci chodili do své školy rádi
a po letech na ni vzpomínali stajne hezky, jako ti, kterí nám své
vzpomínky napsali do almanachu, k.1erýjsme kjubileu školy pripravili.

NakonciSkálo'v)'ulicestojíuž100letbudova,kteroujaksokolové,
tak i turnováci naz}'vají sokolovna. Zapsala se nesmazatelne predevším

svou telocvicnou a sportovní historií. Sokolovna sloužila celému Turnovu,
konaly se zde sokolské "šibrinky", ruzné karnevaly, plesy, ruzné sjezdy,
výstavy - sokolovna promluvila i do kulturního života Tumova. HudebníveceryspolkuAntonínDvorákbylynavysokéúrovni.VTumove
hostovalo mnoho predních svetových umelcu. Bohužel v dobe první a
druhé svetové války a dokonce i v 50. letech sloužila budova jako skládka
obilí.

I'

Podnet k postavení sokolské telocvicny dal v roce 1884 pri
šibrinkách bratr Karel Mádle - malír samouk. Prvním predsedou odboru

pro postavení telocvicny se stal akademický malír Jan Prousek v roce
1885. Pocátecní fond byl 227 zlat}'ch 67 krejcaru, trochu málo pro taknárocnoustavbu.Alesokolovéskládalizlatkukezlatceatakvroce1892,
osm let po založení stavebního fondu, bylo nastrádáno 10. 000 zlatých

sokolského jmení. Všeclmy sokolské akce byly porádány ve prospechstavbyaciniliseiobcanémesta.Vevšechrestauracíchviselykasickyna
akci "Sokolovna".Vroce1893konecnenabízímestskézastupitelstvostavebnímísto
bud v"H1inovníku", tam dnes sokolovna stojí, dále na pozemku pana

Mráze u hrbitova, dále nabízí pozemek u velkého mostu proti provazárne
a na Vyšince, kde dnes stojí budova Gynmázia. Stavební odbor se rozhodl
pro "Hlinovník", a jak se pozdeji ukázalo, bylo to rozhodnutí víc než

správné.~

Koncem roku 1895 byl vypsán konkurs na zhotovení plánutelocvicny.Prvnícenua150zlat}'chzískalJanBurešzVídne.Nazákladetechtonávrhubylvypracovánplánkonecný.KtétoprácibylvyzvánarchitektAloisCenskýaarchitektKarelKupka,obazPrahy.Natomto
základe byl schválen rozpocet 37. 000 zlat}'ch; který byl stejneprekroceno20.000zlat}'ch.NazákladetohobylapožádánaMestská
sporitelna v Tumove o pujcku. Slavnostní položení základního kamene
bylo provedeno 25. 10. 1896. Bylo opravdu slávnostní a stalo se záležitostínejensokolíku,aleceléhoTumovaaširokéhookolí.Dozákladního
kamene, který je umísten uprostred hlavního vchodu do telocvicny, I
metr pod povrchem, byla vložena kovová krabice se zakládající listinou,
denní casopisy, soucasné mince a jiné památnosti. Zednická lžíce a
kladívko, kter)'m byl proveden základní poklep jsou v archivu Jednoty.
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Se stavbou bylo zapocato ihned po položení základního kamene a

pracovalo se , podle kroníky, až do zámrzu. Jak to b)'vá u každé stavby,
docházelo í k cetn)'m úpravám a pripomínkám a tak to pan stavitel Karel
Knop, který byl poveren v)!stavbou sokolovny, nemel se sokolíky lehké.
T)10 i jiné príciny ovlivnily rust stavby, a tak puvodne predpokládaný
termín 31. 7. 1897 nebyl splnen. Dlouhé jednání se vedlo i v prípade
zrízení restaurace v nové budove. Protestovala COS, protestoval a to
zásadne akademický malír Jan Prousek, který chtel dokonce z tohoto
duvodu ze Sokola vystoupit. Presto ale dokoncil konecnou výzdobu stropu
sokolovnya ze Sokola nevystoupil. .

Slavnostní otevrení se konalo 28. a 29.kvetna 1898 a stalo seopravdovýmsvátkemprocelýTumov.Veslavnostnímpruvodu,mimo
obcanu Tumova, pochodovalo 57 sokolsk.1ch jednot s prapory a hudbou.
Mluvilo se, zpívalo se, hrálo se divadlo, a dokonce se i cvicilo. Celý porad
byl zakoncen slavnostním koncertem. Podle sokolské kroniky to byly
krásné sokolské dva dny.

Ješte jednou pripominám, že základní fond byl 227 zl. 67 krejcaru.
Klobouk dolu pred našimi predk.)', opravdu ni~eho se nebáli!

Ceho bychom si meli všimnout -Turnov v roce 1998
a v budoucnu

Mirek Haken

Protožesivetšinaznásvdnešnídobevšímáspíševecíšpatných,dovolímsivmémpríspevkuukázatnaopaktylepšístránkyTumova,
abychom si je aspon na malou chvilku uvedomili. Pojdme se tedy podívatnaTumovpozitivnímaocímaamejmepreddvojímivolbamivletošním
roce na pameti, že úspechy mesta a jeho obyvatel jsou i úspechem státU.

Podarilo se dokoncit nárocnou rekonstrukci Hluboké ulice a doprázdninbychommelistihnoutzprujezdnitiulici5.kvetna.TovšepredzahájenímtUristickésezóny.Odcervenceaždopolovinyríjnaprojderekonstrukcívlast11inámestí.Nanán1estíbymelodojítkrelativnímu
zklidnení dopravy ( zmizí zastávky autobusu a cást míst pro parkování) akjednoznacnémunárustuplochpropeší.Doprostoruprednovou
sporitelnu se vrátí historická replika kašny a na námestí se stylove
obnoví další mobiliár ( lavicky, osvetlení dominant, nové poulicní
osvetlení atd. ) Myšlenka navrácení kašny na námestí vznikla díky
rodákum. Pozitivní však je i skutecnost, že nám soucasne velmi aktivnepomáhajípriprípraveasnažísenámpomocifinancnídotací.Nynímohu
konstatovat, že nám kašna pomohla presvedcit nekteré váhavé mestskézastUpitele,abyodhlasovaliprovádenícelérekonstrukcenámestí.Otovíc
musún skupine rodáku podekovat. Záverem chci ríci, že

nejkomplikovanejší na celé akci je obnova inženýrsk.")'ch sítí pod

povrchem a všechno s tím spojené ( menící se doprava v centru apod. ).

Dnes jsme snad ale z nejhoršího venk.'1l, prestože v Hluboké ulici se

musely menit úplne všec1my síte, na 5. kvetnu nás ceká pouze plyn,

kanalizace a voda, na vlastním námestí jen kanalizace a voda.

Budova Achátu zacíná nabírat jasné obrysy. Soukromý investor

nám dobrovolne pomáhá zkrášlit naše nán1estí.

Ceská sporitelna je v druhé polovine obtížné výstavby a
rekonstrukce svých budov na námestí.

S príchodem jara zacali soukromí majitelé opravovat fasády a
strechy svých domu.

Dokoncuje se úprava zelene a chodníku v prednádražním prostoru.Nazáklademísmíhoreferendaatrochudelšíchprípravzkrášlujeme
centrální prostor této cásti Tumova.

Je velmi pravdepodobné, že o prázdninách bude ve Skalákuznovuotevrenamalárestaurace.OSkalákusezminujizduvodu
konfliktnosti prodeje mestského majetku a TUzn)lch reakcích v tisku, kde

jedním z hlavních argumentu odpurcu odprodeje bylo zrušení restaurace.

Naštestí za nás tento problém podnikatelský sektor vyrešil.
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Ctyri domy penzi onu pro duchodce posk:ytují kvalitni služby jejich
obyvateJum ajsou ozdobou areálu b)Jval)'ch kasáren,MestskýhradValdštejnjecímdáltímhezcí.Vkvetnubyly
vysveceny nové sochy na moste, probehla další pout a pripravuje se
letošní obnova vyhlídky v zadním traktu hradu a další cástecné úpravy
schodišt v areálu,

Turnovští podnikatelé zahájili stavbu privátních bytov)'ch domu ukinaanaVýšince,Jsmevelicerádi,žebytovédomystavípodnikatelskásféra,Mestosicekaždýrokpribližne10bytuvybuduje,alenenítomocv)'hodnéfinancneaby10vousiruacitímrozhodnenevyrešíme.JedenbY1násvyjdenejménena700tis.Kcapakjejpredámenapr.mladerodinesjednímdítetem.Tojesicezáslužnácinnost,alekdyžzatysamépeníze
predeláme jeden chodník, nebo zplynofikujeme okrajovou cást mesta, takzmínenépenízesloužídalekovetšímupoctuTumováku.Kdyžužjsmeub)10vésituace,takbychchtelríci,žesenámpodariloodprodatpribližne30%by10véhofonduajevidet,ženovímajiteléseosvédomystarají
velmi casto lépe než my.

Turnovské spolky a skupiny aktivních spoluobcanu zacínají
dobrovolne a samostatne V)1Váretnovodobou tradici spolecensk-ých akcí -
Turnovské staroceské trhy, Bikefest, prehJídky peveckých sboru apod. -
k1erými úspešne reprezentují mesto navenek.

Financni úrad v Turnove eviduje' približne 5 400 f}'zick)'ch osob a500právnick)'chosob.Živnostenski'úradMÚpovolil4000voln)'chživností.Okresníúradvícenež2000vázanýchživností.Tojsouskoro
neuveritelná císla.

Bez vetších problému pokracuje výstavba ambulantniho traktu v
nemocnici a úplnou obnovou prochází další životne duležitá stavba proTumov-cerpacístanicepitnévodyvDolánkách.Obedveakcemajíb)-t
dokonceny v ríjnu tohoto roku a stojí mestskou kasu približne 50 mil. Kc,Turnovskémuškolstvísepodarilydalšídvaklícovékroky.Vb)'val)'chkasárnáchsezacalystavettelocvicnyproIII.ZŠaOAHš.
Soucasne vrcholí prípravy na stavbu obchodní akademie a hotelové školy
formou prestavby budovy horních kasáren. Telocvicny by mely b)'tdokoncenynapodzimpríštihorokl1,donovéOAHŠbysemeližáci
nastehovat v zárí roku 2000.

Mestská nemocnice prošla úspešne státním výberovým rízením a

mela by mít na pár let jistou smlouvu se zdravotní pojišiovnou.
Nemocnice je naší vubec nejvetší organizaci ( 300 zamestnancu, 200lužek,rocnírozpocet100mil.Kc)ajsmeprotorádi,ževedenínemocnice
spolecne s námi tvori postupnými kroky základy pro její fungování v

dalším tisiciletí. Zbývá nám však ješte rekonstrukce kuchynského traktu ahJavníbudovy.Tojenejméne200mil.Kc,k1erézatímnevímekdesehnat.- .,

Vedletohovšaknesmímezapomenoutnanákupno\i)Jchprístrojua
zvyšování kvality personálu.

Mesto pecuje o 42 ha zelených ploch od parku, pres príkopy silnicažposídlištnízelen.Vroce1990tobylojen17ha.NaRegionálníteleviziTurnovsejezdidívatjedenstarostaza
druh)'m a nekolik ministerských nán1estku. Všichni si náš model vysílání
pochvalují ajsme pro ne vzorem.

Mestské technické služby úspešne provozují sberný dvur na
separaci odpadu, Mestská teplárenská zabezpecuje svoji cinnost na
zarízení špickové k-vality. Obe dve organizace jsme od roku 1997 úspešne
transformovali na mestské spolecnosti S,f.o.

Areály po sovetské armáde slouží nové v)'stavbe a neustále menísvujvzhJedklepšímu.Vkasámáchsenaposlednívolnéplošezacínají
stavet rodinné domy, vylepšuje se areál Vesecka.

Je zase o trochu vetší nadeje, že se letos zacne stavet severní
obchvat mesta. 'Odrokli1994jsmeV)-platilidodomácnostískoro400príspevkunaekologickouzmenuV)1ápení.ZanašepenízesepostupneplynofikujeMašov,Pelešany,MalýRohozecaNudvojovice,

Dustojný prubeh parlamentních voleb se nám patrne podarí

zabezpecit. -NazáverbychchtelV)'Užítmožnostiinformovatonekterých
plánech a povinnostech mesta v príštích dvou letech, jak je n)l1í vidím.
Soustredím se však na pouhý výcet bez dalšího oduvodnení. Mesto by
tedy melo provést rekonstrukci kuchynského traktu v nemocnici, dostavet

všechny akce v kasámách a zacít zásadne opravovat by10vé domy a
komunikace ve svém vlastnictví. Snad zacne dlouhodobá zásadní premena
koupalište a dokoncíme prípravy výstavby akce preložky silnice na
Lornnici údolím Stebénky. Ceká nás nárocné odkanalizování okrajovýchcástímestavcetnecástecnérekonstrukcecistírnyodpadníchvod.Melí
bychom, dále zkrášlovat mestské parky, pecovat o mestské lesy a další
zelen.DluhymámestáleveV)1Várenísportovníchzónaverímatletum,že
spolecne s námi vy1Vorí stadion s nejmodernejším po\Tchem v celé Ceskérepublice.Voblastisocíálnísférymusímevybojovatfinancníprostredk)'k
zahájení výstavby domova duchodcu u nemocnice. Spolecne se státem

budeme pokracovat ve výstavbe severního obchvatu mesta a príprave
dalších preložek komunikací na druhé strane mesta. Zmínil jsem se pouze

o možných ínvesticích v budoucnu a nemluvím o pohledu spolecenském (lidskákomunikace,VÚSC,rozvojspolkuaspolecenskýchorganizací
apod. ) a o pohledu financním ( dane, rozpocet mesta apod. ). Navíc jdesamozrejmeopohleddnešníhoclenazastupitelstva.Tapravározhodnutí



však bude muset prijmout nove zvolené zastupitelstvo v podzimních
komunálních volbách.

Ing. Milan Hejduk
místostarosta

Rekonstrukce .Mestského divadla v Tumove je dnes již historií"Vkrovumestskéhodívadlajedrevomorka!"Tímtovýkrikemzacalbojo
provedení rekonstrukce stánku Thalie pocátkem roku 1996. Jen pomalu

probíhala cetná jednání, která mela i nemela svá opodstatnení. Nejen
mestská rada, ale i mestské zastupitelstvo rozhodlo. Rekonstrukce se budeprovádet.Tosepsaljižrok1997.

Zacátkem cervna 1997 zahájila fim1a Kamenoprojekt Tumov

rekonstrukci, na kterou bylo naplánováno pres 2 miliony korun a na tutocástkufirmavevýberovémrízenípristoupila.Bohuželfirma,zrejmeaby
vyhrála konkurs, pristoupila na odsouhlasené podmínky, avšak od
rozestavené stavby odešla bez predchozího oznámení. Nové výberové
rízení prineslo i rozhodnutí navýšit financní prostredkydvojnásobne.MezitímfirmaPYRUSBrnodokoncilarekonstrukcikrovudivadla,bytsevžádnémprípadenejednáovyrešeníproblémunadalších
50 let. Vítezem nového výberového rízení se stala tumovská fIrmaSTAVBYOUVÍNTURNOV.Tem1ínodevzdánídivadlabylstanovennakonecbrezna1998.Zapouhé4mesícetatofim1arekonstrukciukoncilaa
provedla i mnoho dalších úprav nad plán. Patrí jim za to náš dík.Jakoupodobumávdivadelnímzázemíonanezbytnárekonstrukce?~
Již pri príchodu k divadlu zjistíte prístavbu nové divadelní pokladny, ale i
nový pruchod mezi vstupní a historickou cástí od hotelu Slavie. Prestože v
hledišti se nezmenilo nic, je proste historické, rekonstrukce vyrešila nové
podsklepení jevište. Zde vznilky nezbytné skladovací prostory, které vdivadlechybely.Vprízemínovevybudovanéprístavbyvzniklateplovodní
kotelna. Bývalá "Jedová chýš" dostala nové sociální zarízení pro
úcinkující. Všemu vévodí san1ostatné tocité schodište do šaten
úcinkujících v I. a II. poschodí, které je úplne nové. Samozrejmostí jsousociálnízarízeníasprchovékoutyvtechtošatnách.Vhistorických
prostorách po rekonstrukci vznikla nejen divadelní v)'tvan1á minigalerie,
ale i divadelní klub, který se stal místem k obcerstvení jak diváku, takúcinkujících.Divadlomásvujreprezentacnísalonek.Ktomuvšemu
pripocteme obnovu a zpevnení všech nosn)'ch zdí, výmenu stropu, opravy

omítek, novou elektroinstalaci, kanalizace a rozvod vody, úprava podlah,
úprava jevište a tak dostanete obrázek, který vás musí potešit.

Divadlo je opet otevreno a ceká ho již jen poslední prístavbavchodovécásti,kdebymeliširšízázemínajítprávediváci.Natobudeme
muset pár let pockat, není to úkol lehký, ale uvidíme. Divadlo je otevreno,
nyní záleží na nás. jak se v nem a k nemu budeme chovat. Prijdte pobejt a
privedte své známé. Divadlo je stavbou, kterou se již Tumov muže

pochlubit.VáclavFeštr-reditelTKSZatímvším,cojsempopsal,vidímzásluhykonkrétních

TumovákiJ,kterímajítoštestí,žesvojiprácicinítakéveprospechdruh)'chobyvatelnašehomesta.Patríjimzatodíknásvšech.Soucasnese
však všiclmi musíme pustit do rešení všech úkolu, které nás v dalších
letech cekají.
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