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16nikdynechteli,atakjsemrádnatomtosveteadekujiPánuBohu,žejsemsetohodožil.Taknevím,cosisezmenilo...Záverjevelmisnadný,joslíbiljsemvám,ževámprozradímslova
sapéra Vodicky, ale vy je prece všichni znáte, je to prece snadné a dnesužjetovlastnejedno,játuspálenouzemnikdenevidím.Ktomujsem

dospelpriplnémvedomíasvedomí,prisprávnépolitickézainteresovanosti,prichutikjídlu,podovršenísvésedmdesátkyaÚplne
bez donucení, rád.

Díky Bohu, vono se to vopravdu moc zmenilo...Aještejednavec,neb}1velkésametovérevoluce,nebylobyaniSpolku
rodákÚ a prátel Turnova a to by byla škoda, ne ?

11. listopadu 1998. Mirek Haken
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! Výbor spolku rodákÚ a prátel Turnova preje všem svým cleni'1m a-l

I príznivclun do nového roku 1999 hodne zdraví, pohody, úspechu a I
I optimismu. Tešíme se, že naše prátelství potrllá i nadále. I

! Hezké vánoc.e a štastný nový rok 1999 našim prátelum v holandském II Reeuwijku

IIVletošnímroceseuskutecnilopostaveníhistorickékašnynaturnovském.Inámestí.Narealizacisepodílelinašiholanštíprátelé,patríjimzatonášI
I dík. i
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PozvánkanavýrocníclenskouschuziSRPT
Lázne Sedmihorky sobota 23. ledna 1999 'I:
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Pro úcastníky clenské schuze bude "ypraven autobus tam i zpet

odjezd1.Tumovnádraž,j2.TumovZDŠ12,45 hod

13,30 hod

se .Z<1stávkouu z.ávodu Granát

se Z<1stávkou u b)'Valé masny
" .
1

zpet pojede l.atitobus v 17.00 hod

ZACÁTEK SCHUZEVE14.00HOD
I

IIPozvánky zvlášt na tuto schuzi nebudou zasílány
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Prosinec 1998

KONECNEJSMESEDOCKALI
28. ríjen 1998 v Tumove

Oslava letošního 80. výrocí vzniku samostatnéhoceskoslovenskéhostátubylavnašemmestespojenasvýznamnou
událostí - s predáním rekonstruovaného námestí turnovské verejnosti a se
slavnostním požehnáním nové kašny. Bohatý program si vyžádal

nekolikatýdenní Úzkou spolupráci všech zÚcastnených, predevším

mestského úradu, clenÍ! kulturní komise a samozrejme již tradicne
Spolku rodáku a prátel mesta Turnova.Všezapocalojižvpredvecerstátníhosvátku,27.ríjna,
slavnostním programem v mestském divadle. Hlavní tvÚrce, pan Mirek

Haken, kter)' také program uvádel, zdarile zapojil do celého pásma mladé

.



2studentyturnovskéhogymnázia.TipodvedenímPetraHakenapripravili
nejen pusobivé zahájení, doplnené detským peveckým sborem Carmina,

ale predevším zajímavé pásmo, dokumetující prubeh památného roku1918vTumove.Dohistorickýchsouvislostí,kterépredcházely
vyhlášení samostatného Ceskoslovenska, uvedla pozorné posluchac~

pracovnice turnovského muzea PhDr. Hana Maierová. Umelecky
hodnotné vystoupení manželÚ Lédlových i velkého orchestru Základní
umelecké školy pak završilo slavnostní atmosféru celého vecera.

Druhý den hned od casného rána probíhaly na turnovskémnámestíposledníprípravy.Odpredchozíhodnezdejižstálokry1é
pódium pripravené pro odpolední kulturní program a stánky, kde hnedránozacalyprodejcichystatbohatéobcerstvení.Nadruhéstranezdobili
zahradníci kašnu hetinami, aby bylo toto nádherné dílo pl1praveno na
blížící se slavnostní akt.Celodenníprogrambylzahájenjižvosmhodin,kdystarostamestamDr.V.ŠolcspolusdalšímiobcanyuctilpamátkupadlýchupomníkuveSkáloveulici.OpílIhodinypozdejizacalavchrámuP.Marieslavnostnímšecelebrovanálitomerick-ýmbiskupem1.Kouklem.Vtu
dobu vyhrávala na námestí dechovka. Pred desátou hodinou se od kostelavydalprÚvodvšechknežíaverícíchknámestí,kterésejižmezitímzcelazaplniloturnovskýmiobcany.Zdruhéstranyseodradniceblížilak
pódiu u kašny skupina významných hostÚ, v jejichž cele krácel zadoprovodustarostymestapredsedaParlamentuCRVáclavKlaus,který'prijelpritétoslavnostnípríležitostidoTurnovanapozvánívedenímestaajehoobcanÚ.Slavnostníaktmelnekolikcástí.mDr.V.Šo!cprivítalvšechnyhostyaobcanyTurnovaiceléhookolí.Vesvémprojevu
vyzdvihl v)'znam obrovského díla, které se v Turnove podarilo uskutecnitvlastnímisilamimesta,isymbolickéspojenítétooslavysestátním
svátkem. Všechny prítomné jiste zaujala také slova Václava Klause,
který zduraznil význam vlastenectví a národní hrdosti i v dnešní moderní

dobe. Vy'Zdvihl odpovednost obcanÚ, nebot jedine oni tvorí v každé dobesvýmicinydejinyazodpovídajízasvouprítomnostibudoucnost.
Pusobivé bylo vystoupení pana lvI. Hakena, kter)' jménem Spolku rodákuaprátelTurnovaseznámilvšéchnyprítomnéspohnutouhistoriíturnovskékašnyisÚsilím,kterévedlokjejímuobnovení.SamozrejmepripomenuliobrovskouzásluhupanaB.1.Horácka,rodákaz
Radvánovic, který i po dlouhých letech v cizine na svílj rodný kraj
nezapomnel a nyní svým financním darem prispel k Úspešnému završení

tohoto díla. Slavnostní chvíle, provázené vystoupením Peveckého sboru

Antonín Dvorák, vyvrcholily aktem posvecení kašny a sochy P. Marie
lmmaculaty litomerickým biskupem Kouklem.
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Atmosférapospolitostiapocitydojetí,kterévtomtochladném
dopoledni ovládly turnovské námestí, jiste zustanou natrvalo uloženy v
srdcích stovek prítomn)'ch obcanÚ.

Po celé odpoledne až do vecerních hodin probíhal na kry1ém
pódiu kulturní program, z jehož bohaté nabídky si jiste každý vybral.
Námestí se vyprázdnilo jen na chvíli -to když v pul páté zacAly z mracen
padat prívaly dešte. Ale ani neprízen pocasí nemohla odradit malé
Turnováky od netrpelive ocekávaného lampionového pnI vodu, který v
pÍlI šesté za doprovodu dechovky vyrazil od autobusového nádražísmeremknámestí.Tosepakpredšestouhodinouzcelazaplniloa
mohutný ohnostroj, který se za doprovodu podmanivé hudby rozzáril nad

turnovským námestím, se stál nádherným vyvrcholení celého

slavnostního dne. .

28. ríjen 1998 se zapsal do historie Turnova nesmazateln)'m

písmem a zanechal v srdcích všech zúcastnených nezapomenutelné
dojmy. PhDr.HanaMaierová

MESTSKÁNEMOCNICEVCERA,DNESAZíTRA

Mestská nemocnice Turnov byla založena v roce 1942 jako
prirozená reakce mesta na potrebu zdravotní péce pro své obcany.
Založení nemocnice je spjato se jménem Dr. Františka Panochy ( 1894 -
1965 ), který byl hlavním iniciátorem stavby a soucasne prvním
reditelem.

I
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Nemocnice byla pílvodne koncipována jako monoblok. Postupne
však prošla rozsáhlými rekonstrukcemi a Úpravami, které se pro ni staly

nezby1ne nutný'mi, a to zejména v souvislosti s obecným rozvojem

medicíny. Hledisko komfortu pro pacienty sehrálo rovnež významnou
roli. Bylo dobudováno technické zázemí nemocnice - budovy prádelny a
kotelny, které jsou z provozního a technického hlediska na dobré Úrovni.Zanejvýznamnejšístavebníakcimožnopovažovatstavbunového,tzv.
interního pavilonu s lužkovými oddeleními a operacními sály. Pavilon byl

zprovoznen v dubnu 1996. Dalším dÚležitým krokem k zásadnímu

zlepšení komfortu pro pacienty Turnova a jeho okolí byla realizace stavby
ambulantního pavilonu. Ty10 prostory byly slavnostne otevreny pred
nekolika málo dny. Vlastní provoz ambulancí zacne postupne, zacátkem
roku 1999. Mestská nemocnice tak bude posky1ovat ambulantní péci v
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dllstojných a hygienicky vyhovujících prostorech v oboru interní, vcetne
diabetické poradny, chirurgickém, vcetne traumatologické a urologickéambulance,gynekologickém,ORL,plicní,endoskopiiaskiagrafii.

Celkové náklady této stavby cinily 38 miliónu korun. Investorem

stavby bylo mesto Turnov ( 36 miliónu korun) a nemocnice hradila zesvéhoprovozu2milionykorun.Zdejenutnopodotknout,žecelástavba
vznikla rozhodnutím zastupitelll Turnova za znacné podpory celé
turnovské komunity.

Nemocnici však ceká rekonstrukce dalších prostor, aby tak mohla
dostát v)'sledkÚm výberových rízení a obstála v konkurenci nemocnic
okolních.NemocnicemáHlžkováoddeleníinterní,chirurgickésoddelením
akutní medicíny gynekologicko -porodnické a detské. Nedílnou soucástítechtozákladníchoddeleníjsoukomplementárníslužby,kampatrí
anesteziologie, oddelení klinické biochemie a hematologie, patologie,

radiodiagnostika a rehabilitace. Samostatná zarízení pi'lsobící v areálunemocniceORLaZáchrannáslužba.
Pocet lužek v soucasné dobe je 231, z toho interní oddelení 52

lllžek, chirurgické oddelení 65 lllžek, gynekologie s porodnicí 40 lÚžek,
detské oddelení 64 lužek a oddelení gkutní medicíny 10 lužek. MestskánemocniceTumovprošlaúspešnevýberovýmrízením,kdysepodarilo
udržet nemocnici jako komplexní zarízení, sjednocující lužkovou péci a
speciální ambulantní služby po stránce organizacní i odborné. PocetlužekbysemeldlevýsledkÚvýberovéhorízeníustálitna154lÚžkáchakutnípécea36lužkáchnáslednépéce.Vsoucasnédobejespádová
oblast Mestské nemocnice v Turnove cca 35 tisíc obyvatel. Nemocnice
leží na hranici peti okresi'1 ( Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá
Boleslav, Jicín ).

Mestská nemocnice Turnoy. zamestnává 326 J)zick-ých osob, z toho
35 lékarÚ, 170 osob stredního zdravotnického personálu a 121 ostatních
zamestnancÚ. Velk)'m problémem nemocnice je její jednozdrojové

financování. Financní prostredky, které dostáváme od všeobecné
zdravotní pojišfovny, casto ani nepokryjí náklady spqjené s provozem
zarízení. Navíc zde existuje urcitý rozpor mezi prostredky, které
obdržíme, a rozsahem služeb, které poskj1ujeme. Nemocnice realizuje

urcitá Úsporná opatrení, ale ta se nedají realizovat dlouhodobe. Projeví setopaknapríkladnatom,ženemocnicizacnezaostávatprístrojové

-~,

5vybavení.Atonenídobré.Dálesetakéstává,žeVZPopoždujesvéplatbyamysepakdík"yníocitámevdruhotnéplatebníneschopnosti.
Naším cílem do budoucna je zajistit dobrou ekonomickou prosperitu

nemocnice a ,.yrovnaný rozpocet. Manažerské schopnosti soucasného
vedení nemocnice jsou toho zárukou.
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Zdravotnický personál nemocnice je na velmi dobré odborné

úrovni. Pracuje zde hodne lékarll s atestací II. stupne. Sestry absolvují
krome požadované kvalifikace i pomahlritní specializacní studium.

Zdravotníci se pak úcastní odborných seminárÚ a konferencí na všechúrovních,vcetnemezinárodních.Vposledníchletechbylorovnež
zavedeno mnoho nových progresivních léceb!1ých metod, což je zárukou,
že pacienti dostanou v naší nemocnici z lécebného hlediska jen to
nejlepší.Spolecn~'músilímzdravotníkÚMestskénemocniceTurnovje
posk}1ovat péci na co možná nejlepší Úrovni tak; aby se pacienti u nás
cítili spokojene. Nadále bude nutné získávat pro nemocnici podporu jak
morální, tak i materiálnl Zde bude záležet i na výsledku komunálních
voleb i na vztazích se zrizovatelem nemocnice.

~

Ing.TomášSláma,reditelnemoclllcePOVíDÁNíSRUŽENKOU
20. listopadu 1998 u Šoldi, Skálova 917 v Turno,'e.Sešlyjsmeseunásdoma-RÚženkaVerichová,MilenaStelzigová

a Milena Šolcová -clenkyspolkuRodákÚaprátelTurnova.PopíjelyjsmeBeaujolaisNouveauapovídalyjsmesi.Vzpomínalyjsmenastarécasyv
Turnove prožité, na osudy postav, které jsou již témer zapomenuty.Ri'lženkamástáledobroupametnajménaiudálosti.Celýživotjipri
zdraví a svežesti držela reka Jizera, kam chodila již od 4 let plavat, jakož i
Sokol, kam chodila cvicit až do 80 let! Se svou sestrenicí Zdenou a s
prítelkyní pí Plátkovou procestovaly kus sveta. Oci jí už mnoho neslouží
a nožkY' ji donesou obcas na posezení Spolku, obcas na zdravotníprocházkuaobedkeKarluIVaconikdynevynechá..tojenávštevachrámupannyMarievnedelipridopoledníchbohoslužbách.



Nakohobys,Rtlženko,vzponmelaráda?
Predne na primáre Panochu, reditele a zakladatele turnovskénemocnice.Nanejjsemvzpomnelavždypriotevrenínovýchanov)'ch

prostor nemocnice. Jak delal primáre a reditele zároven a byly jen triprimariáty.Žilskromneacelýsvujživotavšechnysvépenízeobetovalnemocniciaslužbepacientiim,Pomáhalymupritomrádovésestry,kterésloužilyjenzabytastravu.Melysvoukapli;kdesescházelyk
bohoslužbám a s pojízdným harmoniem objíždely na Vánoce pokoje azpívalykoledynemocným,kterínemohlijítdomÚ.Spolusprimárem-prísnýmalespravedliv)'m,zÚstalývernysvémuposlání.Prestobylyis
primárem Panochou v 50. letech z nemocnice vypuzeny.Azdalipakvíš,holka,kdojimtenkrátpomáhal?1"roce1995bymlibylo100let!Noprecetumovskýadvokát-Tvujpantáta.Tobyl
velký prítel primáre Panochy. Jezdil do Prahy na ministerstva a
vyjednával dotace nejen na nemocnicí, ale také na dívcí školu, osvetlenímestaavodovodyakanalisace,beznichžbynemocnicesotvamohla
existovat. Jeho žena Helca. spolucvicenka ze Sokola, si casto posteskla,

že by si Václav mel také trochu hledet své advok. kanceláre - stejne prýsklidíjennevdek.Ataksetakéstalo.Vpadesátýchletechhomocípáni
zlikvidovali, vystehovali, pronásledovali - až onemocnel težkou
nervovou chorobou.

RÚženka též vzpomíná, jak si v kvetnu 1945 uvázal bíl)' kapesníknakusklackuasámpochodovalulicemiTurnova,abyvyjednalbezbojesNemcimírazabránilkrveprolití.Zasvémestonasadilživot,nebotse
tenkrát ješte strílelo.

S velkou radostí v ocích si RÚženka vzpomnela na sokolské tábory.
Nevynechala ani jeden. Žilo se tehdá skromne, ale bylo "ýletÚ, písnicek aradostidostadost.VpametijíutkveltáborvHiadélinaSlovaci,kde
zažili spoustu legrace, když tri zdatní sokolíci / tres ŠoIces / kopalilatrinu,jakprýrazilinav)'letizapsíhopocasí,nebotusoudili,žese
mÚže už jen zlepšit -a tak se také stalo. Vyšlo slunce.

Dále Riiženka vzpomíná, jak chodila na obedy na námestí dohoteluBendaajmenovalavšechnyznáméprátele,kterítamtakéchodili.
Pamatovala si jména firem, kde k1:erá sídlila a kdo ji vlastnil, vy~imenovala.námvšechosmzahradníkÚfy!Maškovyzahrady.Firmaprýtehdy
pracovala pro rodinu knížete Rohana pri osazování a Údržbe sychrovskézámeckézahrady.Topr}obylaekologickácinnost!Atakjsmesipovídaly,vínobylodopito,kávaazákuskymizely.
Vzpomínání jsme zakoncily v Turnovském muzeu ( pres ulici naproti ),
kde byla vernisáž predvánocní adventní výstavy, venované kultu ohne akeltskékulture.OchutnalyjsmenaohnipecenouI)hlajedlyjimkama,jakotodelalistaríKeltové.Ochutnalyjsmeimedovinu.Tobylzážitek!

Bylotokrásnéanezapomenutelnéodpoledneashodlyjsmesevtom,žedokudžijemapremýšlíme,mámesescházetautužovat
prátelství. Jen tak se dá prežít lidská zloba, závist a nenávist, jakož i
Zb)1ecné hádanice a intriky politické. Spolek RodákÚ a prátel tuto funkci
plní.Tešímese,žesebudemenajarescházetinanašemnovémnámestínalavicceukašny,obklopenékvetinami.Budenadnámibdítachránit
nás naše patronka Panna Maria, Její obnovu naplánovalo vedení mesta

Turnova a zaplatil prítel mesta a našeho spolku Bohuslav Jan Horácek.
Budiž jim dík a radujme se z toho!VTumove,listopad1998,.zapsalaMilenaŠoIcováTURNOVVEVOLEBNíMOBDOBí1995-1998

Ctyri roky zástupce starosty mesta

~

YrámcipredávánírízeníTurnovadomkoujinéhozastupitelstva
je vhodné ucinit základní inventum ctyrletého Úsilí minulých zastupiteh\.

Dovolím si tedy jejich jménem predstavit turnovským rodákum dosažené

výsledky a dnešní Úroven jejich mesta. Mestští zastupitelé prijali na
svých jednáních behem celého období 400 usnesení a na jednáních rady
mesta 1300 usnesení. I proto moje následující shrnutí nemuže bý1
vycerpávající a navíc bude trochu ovlivneno subjektivním názorem na to,
co bylo nejpodstatnejší. Navíc je velmi obtížné srozumitelne vysvetlit onu
ohromnou ~uznorodost rízení mesta a omlouvám se predem tem, kterí

budou mít pocit, že jsem opomenul neco podstatného.

~

PenizeZavšímjsouvždypeníze,aprotomusímzacítrozpoctemmesta.
Rozpocet samotného Úradu zahrnoval v letech 1995 - 1998 více než 900
mil. Kc. Skoro jedna polovina z nich byla investována zpet do majetkumestaanezmizelavprovozníchnákladech,cožjejedenznašichvelki'ch
ÚspechÚ. Výše uvedené výdaje jsou uvedeny bez zapocítání

samostatn)'ch mestských organizací, takže se dá ríci, že mesto a jehoorganizacespotrebovalyzactyTirokycástkublížícíse1,5miliardy
komn.Vtakvelký'chcíslechmusímesamozrejmedennerešit

problematiku Úcetnictví, daní, hotovosti i Úveru. Mesto však nepredáme

nijak predlužené. Veškeré dluhy mesta se budou na konci letošního roku
pohybovat okolo 55 mil. Kc, což jsou prostredky, které se dají za jedenspori\ýrokvymazat.ToalenenízmnohadllvodÚv)"hodné.Spíšje



duležité, aby s financními nástroji umeli príští zastupitelé úcelne a
efek.1:ivne pracovat.

Mestské organizace, chod mesta a privatizace

Mesto je dnes zrizovatelem 29 mestských organizací, v nichž
pracuje skoro 800 lidí. Približne v polovine organizací probehlo výberové
rízení na jejich reditele. Celkový chod mesta rídí z úradu 55
zamestnancu. Jednotlivé odbory mestského úradu se príliš nemenily,pouzedocházelokjejichobcasnémuslucovánípodjednohovedoucího.
Úplne novým jsou pouze odbor rozvoje mesta a osamostatnená

prestupková komise. Zásadním posunem v práci Úradu bylo zavedení

kompletní pocítacové síte a zacínáme cinit první úspešné kroky v oblasti

zavedení a využívání internetu. Velk~'m prínosem bylo zv)'raznení úlohy
pracovních komisí mestské rady, kde se do rízení chodu mesta aktivne

zapojují odborne zdatní Turnováci,

Dokázali jsme dotáhnout do úspešného konce otázku privatizace

pro chod mesta nezbytný'ch cinností a vzniku mestských spolecností.
Mestská teplárenská, vodohospodárské sdružení, nemocnice a technickéslužbyjsounejviditelnejšíznich.Zárovenjsmezrizovalidalšínové
mestské organizace (napr.Informacnícentrum)aprávne

osamostatnovali jiné ( školy,kulturnízarízení,apod.). S privatizacítaké
souvisí nabytí vlastnictví akcií nekolika turnovsk-ých a celostátních firem,znichžjsmepribližne113prodalizacca17mil.Kcadalšímámev
aktivní správe finny Patria Finance.

Majetek a majetkové kroky

Mestomádnesmajetekvhodnote2,5miliardykorun.Zezajímavýchcísellzeuvést,žejsmeprodali407bytovýchjednotek,což
predstavuje predání 38 by1ových domÚ do rukou soucasných nájemníkll..Dálejsmeprodali8neby10výchdomu,znichžnejviditelnejšíbylydomyc.p.3a4nanámestíaSkalák,Státníorganizacimuzeajsmedarovalihlavníbudovu.Nadruhéstranej§mekoupili4domy,heréjsouklícovéprorozvojmestavbudoucnu.Dál~jsmeuzavrelipribližne400smluvna
pozemky Je pozitivní, že jsme jen neprodávali a nevymenovali, ale ve 20
procentech jsme i nakupovali pro budoucnost. Samostatnou otázkou pak
bylo dokoncení restitucí, kde. zbý'Vá k vyrízení opravdu jen nekoliknejkomplikovanejšíchprípadll.Vrámcibytovékomisejsmepridelilipribližne100bytÚ,znichžjednatretinabylanovepostavena.

Investicní výstavba

1

ZnovýchinvesticbylynejrozsáhlejšívýstavbaareáluTechnických
služeb, dokoncení interního pavilonu a výstavba ambulantního trahu v
nemocnici, rekonstrukce mestských kotelen, výstavba penzionu pro
dllchodce a Úplná rekonstrukce námestí vcetne mestských domÍ1 veSkáloveulici.Každájmenovanáakcepresáhlasvýmináklady30mil.Kc.
Zajímavé také byly rekonstrukcní akce hrazené cástecne z prostredkll
stáhl na obnovu památek - divadlo, kostel sv. Františka, fasáda SUPŠ aValdštejn.VoblastiškolstvíjsmevedledokoncováníareáluIILZŠv
kasárnách postupne rekonstruovali budovy turnovských stredních škol aÚplnepremeniliškolníjídelnuvLZŠaobjektdetskéhostacionáre.VoblastisportujsmepodporiliakcerekonstrukcestrechnahaleTJ,haleTSCunádraží,dokonceníplaveckéucebnynaV}'šince,zahájenírekonstrukceatletickéhostadionuaplynofikacisokolovny.Domestskýchkomunikacímimonámestíjsmeinvestovali15lilil.Kc.Jennamátkou
uvádím chodníky v Bezrucove a Kinského ulici, na Výšince a Skalicce,

komunikace v Mašove, ulicích Polní, Vesecká a I, máje, parkovište v

sídlišti Turnov II. a stavbu nové prístupové komunikace k technickýmslužbám.Propríštíobdobíjsmesivyzkoušeliobnovumestsk-ých
bytových domll formou nástavby na Preperské ulici, zateplení c.p. 1671

na Patockove sídlišti. PrÚbežne rešíme opravdu vážné havarijní stavy

pomocí kompletních rekonstrukcí rozvodu plynu a elek1:roinstalace v
nejstarších mestsk-ých bytových domech.

;J.

Životní prostredíVoblastiekologieapéceoživotníprostredíjsmeplynofikovalivšechnykotelnyvmestskýchobjehech,uhradilivícenež10kmnových
plynovodu na Mašove, Pelešanech, Malém Rohozci a Nudvojovicích. StímÚzcesouvisíivyplacení430príspevkudomácnostemnazmenu
ekologického vy1ápení. Pecujeme o 3 x více zelených ploch než v roce
1995, viditelná je systematická obnova mestski'ch parkÍ1 aprednádražníchprostoru.Zahájilijsmeplánovanou'obnovumestský'ch
lesÍ1 v okolí Hlavatice, ve Struhách a na Šetrilovsku. Ohromným
prínosem je zprovoznení bezplatného sberného dvora na veškerý'
separovaný odpad v nových Technických službách.

Vodohospodárské sdružení Turnov, jedna z mestských organizací,postavila4,5kmnov)'chvodovodÚ,nakterépripojilavícenež100domu
v lokalite Kaderavec, Malý Rohozec, Kyselovsko a Vrchhura. Vedle toho
došlo k zasádní rekonstrukci vetšiny vodárenských budova velké cerpací
stanice v Dolánkách.
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Doprava a koncepce

nikdy nemohli dokázat bez ing. Žalského, který byl hnacím motorem této

akce.Jestlibychtedymelvyzdvihnoutnekohozmýchspolupracovníkli,takbychmuselzacítprávejím.Ajmenovatdalšíradšiužnebudu.Každýprispelsvýmdílem,nekdoméne,nekdovíce,a
všichni si zaslouží podekování. Jen bych chtel záverem poznamenat, že
na úrade i v mestských organizacích pracují na klícO\,ých místech v
prevážné vetšine velmi kvalitní a odborne zdatní lidé.Tojsoufal'ta,l1eráovlivnilarozvojmesta.Turnovjevšakzásadnejinýidíkyaktivitefiremaobyvatelvnemžijících.Tamužjsmezpozicevedenímestamohliovlivnitchodvecíjenvmalémíre.Verím,žejsmeztohotopohledunebránilizásadnímzmenámvTurnove.

Kdo dokázal docíst mlij príspevek pozorne až do tohoto záveru,musíuznat,žejsmeminuléctyriroly,'nepromarnili.Jménemdnešních
mestsli'ch zastupitelli dekuji všem, kterí prispeli k úspešnému rozvoji

našeho Turnova, Príštím zastupitellim preji, aby jejich inventura za ctyri

rol) byla obsáhlejší, než je ta naše.

Opravdu znacným úsilím se nám spolecne se státem podarilo

zahájit velké silnicní stavby -dokoncení prlitahu mestem a rekonstrukcemostupresJizeru.Dobudoucnajsmepripraviliprojektynapozastavenou
rekonstrukci horních kasáren a výstavbu domova dlichodclt a rešenínekolikaostatníchdílcíchinvesticníchakcí.Zkoncepcníchotázek
zdlirazním pouze nejduležitejší - schválení nového územního plánu a
prípravu plánované prllmyslové lokality Ohrazenice,

Spolecenské otázky, aféry, zajúnavostiZespolecenskýchzáležitostístavímnejvýšeúspešnéoslavy725let
vzniku Turnova, završené schválením nových symbolli mesta. OhromnývzestupúrovneinformovanostijsmedocílilidíkyfinancnepodporovanýmmédiímRTTaHlasliaohlasli.Myslímsi,žeTurnovupomohlanaše
snaha o zrízení místních pracovišf okresních státních úradll ,Škoda jen,
že k nám ze Semil nejezdí více Úredníku a vícekrát týdne.Melijsmeisvéaféry-benzínovécerpacístanicenadDioptroua
Modrou hvezdu, cástecne prlltah a nejnovejší predvolební zastávl) na
námestí a ceny potravin, Naštestí z mého dnešního \ýctu vypl}'Vá,jak asi
byly z celkového pohledu na chod mesta podstatné,Melijsmeisvézajímavosti,knimžradímúspešnouvýstavbupsího
útulku, rekonstrukci a \ýstavbu trech verejných záchodklt, dokoncenou
opravu chudobince na holobyty , nákup mamografu do mestské
nemocnice a rekostrukci rybníckli a Boží vody na Šetrilovsku. Mezi
nedokoncené a tedy zatím i neúspešné prípady patrí kauza navrácení
majetku Karla des Four Walderode a spor o Hrubou Skálu. Bohužel však
mají velký význam pro celý Turnov.

ing.MilanHejduk90LETTURNOVSKÉHOGYMNÁZIA
Zpoved žáka i následne kantora školy.

Nejnárocnejší akce

Vážení kolegové, absolventi z caslt dávných i nedávných..Nejsemhistorikachciprestorícipárslovkhistoriiškoly,dnešníoslavenly'ne.Byljsemsníspjatjakožácekodroku1936apozdejijakokantor.Pohledkaždéhoznásnaturnovskoualmamatermllžeb)1jen
subjektivní Vy'povedí, jedním z hlaslt toho mohutného chóru, k'terý jedinýmltževydatcelésvedectvíotom,jacíjsmebyli,kdyžjsmechodilidooné
kouzelné boudy na Výšince.Majísvéosudyknížky,ríkajílatiníci,majísvéosudytaké
instituce. Turnovské gymnázium se tento rok dožívá kmetského veku a

naše dnešní zastavení nechce bý1 jen nedllVeriv)'m pohlazením po

jubilantov)'ch vousech - opravdu 90 ?OvznikuaprenatálnímvekuvdruhémposchodíBabylonuna
námestí nám prinášejí nezvratné dllkazy exponáty z pohledu ak. ma!.KarlaKinského,prof.JuliaPauluseneboTomášeAugustina.Odnesmelý'chsondapokusupaviánaV.F.Durycha,zpovedníkaMarieTerezie,vedecestakpeticímamemoranduo100letpozdejia
touha mít doma svou vlastní strední školu, dostává tak 'od 90. let reálnoupodobu.VžádostinaZemskouškolníraduvroce1906bylapodrobneZdllvodnenajejípotreba.Atakse14.zárí1908konalnaMestskénloÚradezápisdo1.trídystátníreálky'.Vroce1933sezreálkypostupneMožná,žebymohloctenáre?ajímat,cojsemjáosobnepovažoval

za nejsložitejší tématiku našeho volébního období. Podle mého názoru šlo

o rekonstrukci mestski'ch kotelen. Jednalo se o technicky velmi nárocný
problém, se složitým financováním pomocí státních dotací a pujcek,

ohromným množstvím rlizných "papírll a predpisll " a komplikovanýmcasovýmprlibehemrešení,herébyloovlivnenonutnostíkaždouzimu
topit. Akce prinesla \ýmenu všech vedení, cástecne rozvodlt v domech,

demolice komínll, kogeneracní jednotku, automatické pocítacové rízenítechnologievcetneregulaceaohromnéekologicképrínosy.Tobychom



12 13stávaloreálnégymnázium.Toužovšembylovjinébudove,sjejížstavbousezapocalovroce1929.A-svetedivse!-užvnásledujícímrocenapodzimsevnízacalovyucovat.Adodejme-nikolivbeztrpké
Úcasti - že její pozdejší snatky s nežádoucími ženichy jí prinášely jen
nová jména, která zanikala tak rychle, jak prekotne \znikala, než prijala
to dnešní: Gymnázium v Turnove.

Velkolepá majestátní budova na Výšince jako by byla predurcena
ke kulturnímu Úkolu: držet stráž! Držela ji poctive, dokud jí síly stacily
a jména 70 absolventÚ, kterí se ve svých oborech zvlášt proslavili, jsouozdoboualmanachuvydanéhopred30letyisborníku,herývychází
letos. Sluší se proto vzdát dík oné staré reálce, o níž pozdeji nezasvecení
nadšení budovatelé hovorili s despektem, ale i reálnému gymnáziu, že
jeho profesori zaseli ušlechtilou setbu, která pozdeji dále kultivovaná,
mohla nést ušlechtilé plody.Bylobyprílišušlechtilýmpohlazením,kdybychomsetvárili,žesipaknakrutédobevyvzdorovalazaautoritativníchtotalitníchsystémÚ
svobodný vývoj a byla nadále onou oficinou humanitatis, dílnou lidskosti,
jak to chtel velký Ámos. Demokratický ruch první republik)' pronikal
dosud silne do národního povedomí za nemecké okupace a postavildostatecnoubariéruprotivnejšímtIakÚm.Sklánímesepredobetmistudentuiprofesorllaspohnutímsictemeprespropastletjejichjménai
dnes. Zasluhují naši Úctu.

Prišel velký Únor bílý, kdy pole nesílí a kdy se na gymnáziu
etablovala následná neblahá léta. Neprišla pestovanou tradici naplnovat,
ale rušit. Kdo dnes najde odvahu z odstupu let nezávisle posoudit dení veškolevtédobe?Kdojinýnežstudentisami.Aprecevšemunavzdory,všembramborový'michmelovýmbrigádám,omylllmsvýrobnípra;{Í,svýrobnímiblok)',navzdorysvazáckýmškolením,IPV,planýmsoutežím-Covíšozemi,kdezítrajižznamenávcera-Písnickámprátel,navzdory
náboru toho ci onoho tisku, soutežím o nástenku, Fucíkovým odznakum,

presto startovaly ušlechtilé odborné olympiády, pracovalo se v zájmových

kroužcích. Atmosferu divadel malých forem nasálo s Úspechem idivadélkoKompasavyšlotakvstrícpodnetÚmkvlastnístudentské
tvorbe.-.Ataklétašedesátá,jakkoh:rlimitovaná,byladobouspolecnévule,
vzepetí i pracovního vypetí, tehdy vznikal svépomocí u školy plavecký
bazén, byla dobou vzestupu i nadejí. Tak léta kumulovala dlouho
podvázané a postupne uvolnené hodnoty a zasazovala je pevne do
studentského povedomí. Bylo toho pro další v)'voj opravdu zapotrebí.

Následná normalizace pretala organický V)'Voj.Jestliže dríve platilo
ono biblické: vaše rec budiž ano - ano, ne - ne, platil za ztížen)'cb
podmínek jeho logický' kontrapunkt: Budte chytrí jako hadové !

Vhumánníchpredmetech zvlášt se pro vnímavé pracovalo s náznakem,obrazem,analogií.Navlastníkulturnípocinynebylosílyanimísta.
Stejne byly spojovány s požadavkem angažovanosti, panegorické oslavy,vlepšímprípadekomunálnísatiry.Ataktatobílámístavyplnovaly
alespon pravidelné návštevy pražsk)'cll divadel a výstav. Pro vlastní
tvorbu zela mezera, na nejakou revitalizaci Kompasu nebylo pomyšlení. Ireklijsmesi:Cotakhleprenéststudentskoutouhupovlastníaktivitena
pole Úplne jiné, a prece jim blízké a pro nežádoucí oci nepostižitelné.Horyalyžetáhly.AtakjsmesepoodchoduLudkaRejhyaMílyKopalaasnímdalidoodvážnérekonstrukceškolníchatyvPasekách.V
nádherném horském prostredí se pracovne vyžívaly trída za trídou,

skupiny rodicu od nás i ze spoluvlastnické ZŠ, výcet prací by nebralkonce.CojenIyžarskýchzájezdÚ,kursl\techcionechpredmaturitních
rekapitulací, vklínených mezi lyžování, kolik vecerních besed, hrátek,vdecíchatezajejíazyl.Hýckaljsemtotodítkoajsemrád,ževneblahé
dobe dávala chata raison d étre naší málo príznivé existenci.Casoponoutrhnu\,prišellistopadazmenensvet.Jsemštasten,žejsemhomohlprivítatještenanejak-ýcasodkantorskékatedry.Šfasten
také proto, že pametníkÚ doby ubývá a svedectví a výpoved o lidechspjatýchsgymnáziemmádosudsvémísto.

At tedy zllstává ta nádherná dominanta nad mestem i nadále onou

dílnou lidskostí! At drží stráž nad svobodným vzdeláváním mladých lidí
v Turnove !

Miroslav Špika bývalý žák a následne kantor gymnázia

I když se v posledních letech v Turnove zmenilo moc, tra,dicní
nespokojenci tvrdí opakJen proto l'znikl tento clánek...CosimyslímostáleatradicnenespokojenýchlidechTurnova.

Sapér Vodicka ve slavném Haškove románu" Dobrý' voják Švejk"

rekl jednu vetu, byla smerována na jiný národ, ale dá se použít na rllználidskápocínání.Toamnohojinýchvecímenapadlo,pricházejepredkomunálnímivolbamistaroudobrouRiegrovkoudopulzujícíhostredu
mesta. Ptáte se, kterou vetu sapér Vodicka rekl, vysvetlím pozdeji. Snad -

verím - to všichni pochopí.

Myšlenku sapéra Vodicky spojil jsem s tvrzením jedné strany,

kdysi opozicní, k1:erá hovorí cosi o spálené zemi a že se od sametovérevolucepranicnezmenilo.Užusaméhozrodutétohodnesvéráznémyšlenky,jejakovždy,prekrucovánískutecností.KdybyvÚbecknicemu
nedošlo, tak jen to, že podnikají soukrome i komunisti, je prevrácení



14 15dejinnaruby.Tadyseurciterdíislavná"Aurora",aletojsemzašel
daleko, skoro mne to pripadá, že to snad byla jen "bajka ".ZustanmeradejivsrdciCeskéhorájevnašemosmivežatém(snadjsempocítaldobre)Tumove.Jemyslímitrochuškoda,ženámzmesta
odešlo vojsko, myslím tím samozrejme naše Ceské vojsko, dávalo to

mestu svuj typický kolOtit a tumovským dívkám velké možnosti, alemámezkasárenvelmihezkouamodemíškoluaneb)"1tradicních
nespokojencu, mohla se prestavovat i horení kasáma. Ted musíme cekat,

jak bude pan ministr Tumovu naklonen, uvidíme. Celých 40 rokÍ! a vícesenevedelo,žechátrajícídomyjetrebaopravovat,jmenoviteŠperkámaveSkáloveulicitomocpotrebovala,abynestrašilavtomhezkémkoutkuTumova.Aprokouklaohromne,bylahotovazanecelýroka-svetezbor
se - pracovalo se tam v sobotu a v nedeli a Úplne bez závazkÍ!, bez rudých

praporÍ!, žádná Karhanova parta, žádné heslo jako to geniální" Kdo drív

sklidí obilí, Tumov nebo Semily ", jako kdyby to nebylo jedno.
Tak nevím, cosi se zmenilo ,.,

Proti špére tri soukromé secesní domy, vylouply se jako korálky,jsouozdobouaokulahodí.JakvminulostinekdoopravildÚm,hnedmuhodomovnísprávazabrala.PrávetaksevylouplihoteluKarlaIV,
krásná je budova Základní umelecké školy a hned naproti další

soukromý' díim a tak bych mohl pokracovat v celé ulici. Málem bych

zapomnel, i sokolí ci už strádají a bude se opravovat, zatím to je jen tak,kammalírdosáhl.MalinkosezastavímnarohuuBartÍ!nkíi.Reknese
knihkupectví, ale jaké! Dríve jsme cekávali ve ctvrtek na knižní novinky,tobyloslávyatojsemmuseldobreznátpanavedoucího,abysenamenekaydostalo.Adnesveškeráliteraturaopozicní,koalicní,odbomá,
erotická, dívcí románky, dobrodružná jako Tarzan, veškerá svetovábeletrie,jenomnetyspisysrudouhvezdou.Taknevím,cosisezmenilo...

Mluvit o bohatém výberu ve všech krámcích, krámech, obchodech,obchodníchdomechnemácenu,všechnojesamozrejmostíanemusímesebillitomusemknoutkolemrodnéstrany.Mámradost,žetreba
zahradnická zelinárská tržl,ice je uprostred mesta, nabitá zbožím i

zákazníky, práve tak jako další kyetinové obchÍ!dky a kupuje se treba jenjednarllže,alejaka.Amám]tštevetšíradost,žeanicukrámicky,kavámickyazmrzlinárinezahálejí.Acotykrámkyapoulicníboudyse
zeleninou a ovocem, hory banán li, pomerancÍ!, vína, mandarinek, rajcat,

okurek, kvetáku a to všechno po celý rok. Dríve tak na 1. kvetna a pri
rÍ!znýchdogmabolševickýchakcích.
Tak nevím, cosi se zmenilo ...

Havlíckovo námestí a prilehlé ulice jsou doslova precpány auty
všech svetových znacek a ve všech možných i nemožný'ch barvách, na nic

nemusíme mít poukazy a nemusíme být ani odborári, a to nás cekalvetšinoubájnýšedýtrabant.AtoužzevšechkoutÍ!,zdí,infonnacníchcedulí,koukajínameznáméineznámétváre,sympatickéiméne,
kandidáti na starostu a zastupitelstvo. Žádná jednotná kandidátka,
mužete si vybrat z deseti stran. Jsou to pr)oosobnosti, hlavne, no uvidíme,
rekl slepý a v živote nic nevidel.
Tak nevím, cosí se zmenilo ...Aprecemenecomrzíatomusímezmenit,chceme-lizÚstat
stredem turistického ruchu a srdcem Ceského ráje, jsou to naše kostely.Rozhlédnetesedodaleka,k.1:erémestomávrozpetí500mtritakkrásnékostely.Tumovjemá,alecelýrokjsouzavrenyajsouvelkýmmuzeemmesta,tosemusízmenit.Atadysemusímepochlubitnašímopravdu
krásným muzeem a jeho dominantou, obrazem SasíkÚ, kde jsou spousty

krásných kamenÍ!, jedinecné muzejní exponáty našeho kraje, porádají sezdevýstavyatradicnítrhy,kterézískávajístálevetšíoblibu.Díkyvám,
muzejníci.Stojímenanámestí,kdysisemuríkaloPracujících,ažteprveletos
potvrdilo své bývalé jméno. Pracovalo se zde po celý rok, v sobotu i v
nedeli a je to opravdu videt. Je práve 18.00 hodin, všechno se rozsvecuje,
je to jako v pohádce, svítí radnice, svítí sporitelna, svítí klášter, všude
krásná dlažba a uprostred tohoto všeho náš sen, sen všech rodákÍ!, Úplne
nová kašna, se starou zachovanou sochou Panny Marie a tak')! svítí a jecelápozlacená.Díky,paneHorácku,díkyvám,obcanémesta,díkyvám,
rodáci, kašna opravdu stojí a stává se dominantou nove restaurovanéhonámestí.Atapošta,tuudelaliskvele,interierpoštyjeopravduvelmi
dobre vymyšlen a nic se nenarušilo, je to stále í)'ž klášter. Hned vedle,
bý'Valý " Aéhát ", jaká to byla hrllza a tady se architekti vyznamenali,všemTumovákumsetomoclíbí.Méneužnovepostavenábudova
Sporitelny, škoda, že nešlo využít celé plochy techto parcel. Stará
Sporitelna se opet odela do nového hávu, práve tak, jako protilehlá strana
námestí, které vévodí nove opravená historická budova radnice s velmidobreprestavenýminteriérembudovy,AkterémestomáhlavníulicidokopceaještektomuHlubokou,Tumovjimáajetodobre.Lidé
nepospíchají, všechno si prohlížejí, nemusejí nakupovat, vedí, že zítra to

dostanou taky a treba ješte lepší a treba si pockají na ty 15 -20 - 30 -40
- 50 procentní slevy a rádi.
Tak nevím, cosi se zmenilo ...

Proste žijeme jako lidi, už nemusíme být s nek-ým na vecné casy, a

živit zadarmo jeho armádu, nemusíme chodit na ty zby1ecné brigády, na

ty rÍ!zné magormystické a dogmatické oslavy, mládež jde na 1. kvetna na
rande a nikdo nás nenutí, abychom pri tom poslouchali tu strašnouskladbu"takužmáme,cojsmechteli",kdyžjsmeto,urcitevetšina,


