
16V.J.Kulich
sepsal "Pameti okresu Tumovského za svetové války",
význacný sokolský pracovník.
Zemrel 2. 8. 1944 v Tumove - 55 let.A.M.JihlavskýjedenzintimníchprátelK.H.Borovského,napsal,"VzpomínkynaK.H.8."Narodilse9.9.1814vTumove-185let.

PHDr. J. Metelka poslanec zemský i ríšský, víceprezident zemské školní rady,
starosta ústrední matice školské, clen prvního národníhoshromáždeníCSR.VTumoveMetelkovysady,park.
Narozen 11. 8. 1854 v Tumove - 145 let.

Spolek rodáku a prátel 7'u.rnova preje všem
svýmclenumapríznivcumhezkoua

spokojenou dovolenou.
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Tak jako každorocne koncem ledna sešli se v sobotu 23. 1. 1999 tentokrát
v lázních Sedmihorkách clenové Spolku rodáku a prátel Tumova, aby po roce
zhodnotili svou práci.

Po zkušenostech z lonské výrocní schuze ocekávala se opet znacnánávštevaaprotobylyzamístojednánízvolenySedmihorky.Vpeknémprostredí
se shromáždilo na 130 osob, které se zájmem vyslechly zprávy o cinnosti spolku

v uplynulém roce.

Po úvodním projevu a privítání prítomných predsedou spolku MUDr.JirímŠolcemprecetlahlavníreferát,vypracovanýclenemvýboruMirkemHakenem,paníPhDr.HanaMaierová,protožeautorzprávysepronemoc
nemohl schuze zúcastnit. Vycerpávající údaje o práci spolku v r. 1998 vyslechli
úcastníci setkání s pozorností.

Protože se jednání zúcastnili i nekterí verejní cinitelé, bylo jim dáno
slovo. Vystoupila se zdravicí paní Ing. 1. Filipová, clenka Senátu ParlamentuCR,dáleposlanecParlamentuCRpanVáda\!HanušistarostamestaTurnovapanIng.MilanHejduk.Tivšichnioceniliprácispolkuajejichprojevybyly
odmeneny potleskem. S projevem vystoupil rovnež i bývalý starosta Turnova,clenspolkuSRPTpanJUDr.VáclavŠolc,kterýocenilcinnostspolkuvdobe
svého starostování. I on byl odmenen potleskem.



Schuze dále pokracovala podáváním zprávo cinnosti jednotlivých
funkcionáru. Zprávu pokladni prednesla paní Milena Stelzigová, její práci
zhodnotila clenka revizní komise paní Valerie Koutová. Se zprávou o stavu
clenstva vystoupila paní Dagmar Jandová. Po uvedených informacích došlovdalšímjednáníkvolbámdonovéhovýborunadalší2roky.Zprítomnýchse
k práci ve spolku prihlásil jen pan Vladimír Drholec z Tumova a byl zvolen dovýboru.Svouiniciativujižprojeviltím,ženatocilnavideoslavnostníodhalení
obnovené kašny, které se ve smycce promÍtalo na této schuzi. Zajímavé záberybylyporízenyprávevdenoslavstátníhosvátku28.ríjna.Vevolbáchdovýboru
spolku jinak nedošlo ke zmenám.

. BehemschuzedostalvýborSRPTodmecenášepanaIng.J.B.Horácka,kterýmávelkouzásluhuoobnoveníkašny,faxovanýtelegram,vnemžpreje
shromáždení dobrý prubeh a slibuje podporu dalším cinnostem spolk"U. Tato

zpráva byla radostne príjata a sponzor byl jednomyslne zvolen cestným clenem
SRPT.

Po ukoncení valného shromáždení, které se setkalo s kladnou odezvou, se
úcastníci rozdelili podle zájmu na skupinky, vyhledali své známé. ProstredíSedmihorekseukázalojakovelmivhodnépronaševýrocnísetkání.Tešímesejižnadalší,jenbytencasnemeltakletet.Hlavnedodalšíchletdobrézdraví,
rodáci a prátelé!

A.S.P.S.Priprvnívýborovéschuzispolkubylyprovedenyvolbyfunkcionáru.DocelaSRPTbylazvolenapredsedkynípaníDagmarJandová,jednatelempan
Vladimír Drholec, ostatní clenové výboru zustávají na svých místech. Snad se
casem podarí další zájemce získat a k cinnosti prilákat.
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Úvodem oredstavuii výbor:

Dagmar Jandová - predsedkyne a matrikárka
Dr.JiríŠo!c - místopredseda
Jaroslav Hajfler - místopredseda
Vladimír Drholec - jednatel
Milena Stelzigová - pokladní
Karel Zelený - zapisovatel
Irena Šídová - revizní komise
Valerie Koutová - revizní komise

Miloš Doudera .
Aleš Svoboda
Dr. Václav Šolc
Zbynek Suk
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PovýrocníschuzivSedmihorkáchdošlokezmenenamístepredsedyspolku.Ktétozmene,kterájejisteprekvapením,došlozcelaprirozenoucestou.
Pan Dr. Jirí Šolc se již dlouhou dobu bránil tomu, aby se stal predsedou na další
již páté volební období. Potrebuje více casu pro své povolání a také si chce od
své funkce oddychnout. Doufali jsme, že na jeho místo nastoupí bývalý starostaTurnova,panDr.VáclavŠo\c.Aleionpredsednictvírodákukategoricky
odmítl. Po dlouhých devíti letech starostování se chce venovat svému zdraví a

svým soukromým radostem a starostem.Musímseještezmínitotom,žekezmenedocházívcaseúspechunašeho
spolku a vlastne v dobe, kdy se nám splnilo naše, dríve tak težko dosažitelné
prání - znovupostavení kašny a úprava celého námestí. Tato naše snaha byla
ocenena i verejným uznáním, získali jsme spolu s Mestským úradem

Tumovskou pecku. Patrí za to dík minulému vedení, každému našemu dárci i

sebenepatrnejšímu, prátelum v Reeuwijku, panu BJ. Horáckovi a vubec všem,kterínejakpomohli.DelnoudušínašehospolkupoceloudobubylpanBohumírHaken,kronikáraorganizátorcetnýchkulturníchakcí.Vtechtojarníchdnechse
rozhodl, že se na nejaký cas vzdá cinnosti ve výboru spolku a bude více bdíti
mlh ~vým zdravím. Doufáme, že se mezi nás brzy vrátí.

Budu postavena pred težký úkol v tak úspešné cinnosti pokracovat.
Nebude to možné bez soucinnosti všech clenu výboru spolku a všech jeho clenu.Vyvstávajíprednámidalšíproblémyaúkolyamymusímeodhadnout,naco
stací naše síly.Prozatímpokracujemevzacatécinnosti,pripravujemecasopisNáš
Turnov, pro clenskou základnu jsme usporádali celodenní výlet autobusem po

památkáchnašehookolí,abychompaktímvíceporozumenímelipropametihodnostinašehomesta.Zhlédlijsmenejstaršípamátkuvnašemkraji
- kostelícek v Mohelnici nad Jizerou, kostel v Letarovicích s krásnýminástropnímimalbamianavštívilijsmeMuzeumKarolinySvetlévCeském
Dubu. Potešili jsme se krásným pocasím a pohledem do dávné minulosti. Proto

si troufáme hledet s nadejí i do budoucnosti. Dáša Jandová

@[2)@@D@[nJU~~~@g~@[nJU~@@~@W@~W~@@~ooo Nedávnojsemsipozvaladomunávštevu.Bylatonávštevamnenesmírne
milá. Chtela jsem jí ukázat kousek mého domova a tedy i kousek svého já. Poobedejsmešlinaprocházkudomíst,kterámámnesmírneráda,kamchodímkaždouvolnouchvílinaprocházkusepsem'azatímcopesmásvépsístarostianepostrádámouduševníprítomnost,chodímapremýšlím.Jemitamdobre.Známka?dýstrom,každýker.Tešímseznovuaznovuažtrešne,kterýchjetam
hodne, rozkvetou, nabídnou své plody a na podzim barevné vonavé listí.



Rozhodlajsemseneríkatnic.Ataknejakmlckyjsempredpokládala,žemíprátelésamitomístonajednouobjeví,zjistí,jakjetamkrásneareknoumito.Aleonosenicnestalo.Chvílijsemsepokusiladívatsejejichocimaaskutecnetamnebylonictakkrásnéhoavýjimecného,cobyzasluhovaloobdivnávštevníka.Atakjsemzacalavypravovat.Jakjsemtamchodilarešitskamarádkaminašedívcíproblémy,jakjsemsvýmdetemukazovalapríroduvjednotlivýchrocníchobdobíchavlétenosiladomunáruceplnékvetinajaktamnyníchodímnaprocházkysepsempremýšletopráciioživote.Anajednounávštevaroztála.Azacalavypravovatosvéceste.Zacalirozumettomu,procjsemjetamprivedla.Každýznásmátotižnekdesvou
cestu, svuj kout. Jenom každý nekde jinde. Jen jakési neviditelné nitky násstemitokoutysvazují.Pripomyšlenínanesenámsvírásrdceacítímecosinevyslovitelného.Apokudnásosudnadlouhoodtechtomístvzdálí,myslímena
ne s nehou a toužíme je alespon jednou videt, vrátit se, posedet a prožít znovualesponkousektohonepopsatelnéhovztahu.Anecoproneudelat.Atojejedno
z nejkrásnejších poslání lidí, udelat neco pro cloveka, nebo pro místo, které
miluje.

Spolek rodáku je spolek lidí, kterí toto vše už VÍ.Jejich místa a kouty jsou
pro ne tak duležité, že pro ne chtejí neco udelat, chtejí se z nich tešit spolecne achtejísionichpovídat.Atojepráveonaduležitácástnašíobcanskéspolecnosti.Lidésami,zesvéhozájmu,podepreniláskoukesvémumestu,obci
a kraji pracují na jeho zvelebení a snaží se ukázat jeho krásy i okolnlmu svetu.MámcerstvouzkušenostzIrska,kdeobceamestanerídívolenéorgány,aleo
zvelebení obcí se starají skupiny lidí sdružené na základe tohoto obcanského
principu, na základe tohoto spolecného zájmu o své okolí.Smyslemstavenímesttotižnejsoupouzeveci.Nedásejimimeritani
bohatství. Smyslem a bohatstvím je uzel vztahu, který v takovém spolecenstvívzniká.Anemámnamyslipouzevztahymezilidmi-jsoutoivztahymezilidmiavecmi.Pokuddokážeme,abytytovztahyfungovalyapoklIddokážeme
správne videt souvislosti, budeme jako lidé mnohem dál.

Obei: ~cimesto nejsou totiž pouze nové chodníky, opravené zdi, správnefungujícídrátyamístakparkování.Obeccimestojeproclovekamnohemvíc.Jetomístokdeseclovekucí,žezavrátkyjehodomovajsoudomovydruhých.Domovylidí,kterímajítrochu
jiné zvyky, jiné hodnosty, jiné radosti a jiné smutky. Clovek se ucí žít vespolecenství,ucísetoleranciamelbysenaucitiuznávatprávodruhýchnajejichhodnoty.Ucíseapoznává,žejsouilidé,kterísvédomovynemají.Atjiž
pro to, že je nikdy nezískali, nebo proto, že v jejich domovech všechna láska
vyhasla.Obecjemísto,kamseclovekvrací,kdyžjehonadejeskoncínebokdyžpotrebujecasnavyhledánínadejenové.Aobecbymelabýtmístem,kterénáskdykoliznovuprijme,ukonejšínašesmutkyapomuženámnaléztnovýsmyslživota.Prostetakovýdomov,jakýmjerodina,kteránehodnotí,jestlijsmese

I

svým životem nakládali správne, ale pomáhá nám odrazit se znovu a znovu odedna,pokudjetotreba.Amysesnínaoplátkudelímeosvéradostiaúspechy.Takovouobcíbymelabýtdlouhoopomíjenádomovskáobec.Právetentosmyslobcenámzatímtaktrochuuniká.Možnázatomužeživotníshon,možná
to, že jsme se príliš zamerili na veci a nebo trochu sobectví v každém z nás,kterénámbránízabývatseproblémemdruhého,pochopitapodelitsesnímoto,comyužmáme.Poznánítohotosmyslujedalšícástcesty,kteroubudememusetujít.Apokudtutocestuujítdokážeme,budemevšichnimnohembohatší.Samisepresvedcímeotom,ženašecílejsouzhlediskahistoriecestou.Atojenesmírneduležité,nebotcestatrvá.Aprávelidé,jakojstevy,rodáci,jsouzárukou,že
z této cesty nesejdeme. 31.5.1999JarmilaFilipová
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Hruboskalské skalní mesto, horolezci a Turnováky nazývané duverne

Skalák, patrí zcela jiste k nejkrásnejší a nejnavštevovanejší oblasti Cech. Jeho
malebne divoké veže a údolí pritahovaly cloveka již od pradávna. Zprvu
ocenoval jejich rozmanitost a množství previslých sten jako vhodný prístrešek
pro trvalé nebo prechodné táborení, pozdeji jako úkryt v neklidných casech.
Nejstarší památky zanechal po sobe neandrtálský clovek ( zejména Jislova
jeskyne v Klokocských skalách) v dobe více než pred 30 tisíci lety ve formekamennýchnástroju.Pobytdalšíchpopulacítémerpodvšemivhodnýmiprevisy
dokumentují nálezy keramiky od starší doby kamenné pres Germány až do
stredoveku.Vminulémstoletízájemooblastnabyljinýchsmeru.RomantickýzájemoprírodusemprivedlK.H.Máchuavroce1841vedlkzaloženílázníSedmihorek.OpoznávánítétooblastisezasloužilKlubceskýchturistu,kterýmimojinévybudovalvroce1927známouAngrovustezku.

Skalák je tvoren geologicky mekk:ým pískovcem, svahy jsou pokrytyjemnýmpískem.Oturistickécesty,vybudovanépoI.svetovéválce,sevdobe
totality vubec nikdo nestaral, nekteré zcela zanikly. S prudkým nárustem

návštevníku byly zbylé cesty devastovány, byl strháván vegetacní kryt, vznikaly
hluboké erozní rýhy, byl obnažen sterilní písek a místy klesl puvodní terén i p
nekolik metru. Státní lesy se sice dobre staraly o cesty pro svoz dreva, ale
turistické cesty byly zcela bezprizorné a neudržované.

Nejvíce pro svuj sport využívají Skalák horolezci, mezi které od pocátku
50. Let patrím i já. Naši pozornosti neušla devastace pudy, obnažování skal,
trcící koreny suchých pahýlu místo stromu. Padal z toho na vnímavého cloveka
smutek zvlášte proto, že i horolezci svým pobytem v postižených místech se natomtostavupodíleli.Vroce1985jsmezaložilitelovýchovnoujednotuCeskýrájsesídlemnaHrubéSkáleprímovcentruSkaláku.Odtédobysedatuje,krome
organizování horolezecké cinnosti a výchovy mládeže, pravidelná a do jisté
míry i odborná péce o celý Skalák.

Jednou z nejduležitejších otázek se staly fmancní prostredky. Jako jednizmálavtédobejsmemelimožnostpodnikat.Získalijsmeprotelovýchovnou
jednotu povolení na provádení výškových prací, tj. nátery stožáru, strech, mostu,
bourání vysokých komínu apod. Jednota tehdy zamestnávala 5-8 pracovníku
z rad horolezcu a vydelávala pomerne slušné peníze, které se z vetší cásti
používaly na údržbu Skaláku. Po roce 1989 tento zdroj prijmu vyschnul, protoževetšinapracovníkusizaložilavlastnísoukroméfirmy.Našecinnosttímvšakneskoncila,pouzejsmesezamerilinajinézdroje.Vprvníradenámpomáhají
starostové všech okolních obcí - Hrubé Skály, KarIovic a Tumova. Naši cinnost
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podporuje Ceský horolezecký svaz, Ceské lesy, Chránená krajinná oblast Ceský
ráj, na nekteré projekty prispelo i Ministerstvo životního prostredí. Znacnou cást
prací provádíme brigádnicky, dvakrát do roka, a to na jare "otevírání" a na
podzim "zavirání " Skaláku, pozveme na brigádu krome vlastních clenu i
turistickou a cyklistickou verejnost. Po každé se nám sejde okolo 100 až 150lidí,prokterémámepredempripravenéakcevcetnemateriáluapracovního
náradí. Nechybí ani obcerstvení brigádníku a vecerní spolecný program
s hudbou a tancem. Jsme si vedomi, že tyto akce maji i výchovný smysl zvláštepromládežadeti,kterýchsepravidelnesrodicizúcastnujenemalýpocet.

Práce nárocnejší, které nelze zajistit neplacenými brigádami, zajištujeme

tak, že v letních mesících najmeme 4 - 5 horolezcu a studentu, které rídíodbornývedoucí.Žetaktoorganizovanépráceprovedemezapolovinunákladunežstavebnífirma,nemusímsnadanizduraznovat.KvalitusipoWídámea
množství práce je dvojnásobné.

Seznam prací by byl dlouhý a nezáživný, uvedu pouze nekteré vetší akce:
- kompletní rekonstrukce vyhlídek Prachovna, Mariánská a Janova vyhlídka,vyhlídkaNakapelu,vyhlídkaNadlvíckem,
- oprava a vybudování schodišt na ceste z kempu k Blatníku ( 80 kamenných

schodu ), k památníku zahynulých horolezcu ( 100 kamenných a 50
dubových schodu na železné konstrukci), kamenné schody v soutesce u
Sfmgy, železné schodište od Kapelníka ke Sfmze ( 80 schodu) a dolu
k Certove ruce ( 95 schodu ), kamenné schodište na Prachovnu ( 30 schodu ),

- rekonstrukce cesty pres Adamovo lože k Myší díre ( kamenné schody, lávka
z dubových fošen a dubové schody na železné konstrukci) a rekonstrukce
celé Myší díry ( 122nových schodu),

- cesta k Janove vyhlídce od Krokodýla ( 80 schodu ),
- rekonstrukce pramenu v Sedmihorkách cestou na Podháj,
- zpevnování hrází 4 rybníku,
- desítky protierozních zábran na devastovaných svazích,
- oprava kaplicky na Radci ( krov a strecha ).

Dalších drobných akcí si všimne každý vnímavý návštevník Skaláku.VsoucasnédobevespoluprácíseSpolkemrodákuzTurnovapripravujeme
instalaci mosazné desky s panoramatickým poWedem na skály a okolí. Radost a
potešení z práce nám kazí neukáznení návštevníci našeho kraje, kterí po sobe

zanechávají spousty odpadku všeho druhu a kterým touto cestou vzkazujeme: "

Nestojíme o vás, zustante doma, když se neumíte chovat v prírode." Všechny
ostatní srdecne zveme, bude se jim u nás líbit.RadovanKuchar,tajemníkTJCeskýráj



~~~ffi)~(illlliill@~~@~.@J\IJ@~~@~@@WW.mm~ffi)@~@115.výrocízaloženíStredníumeleckoprumyslovéškolyvTumovenásvedekzamyšlenínadvýsledkyprácepedagoguíostatníchpracovníku.Dík
bohatým nalezištím drahých kamenu, které vznikaly v podkrkonošskémmelafýru,seTumovstalstrediskemjejichzpracování,ježzvláštevobdobívládyRudolfaII.doznalovýraznéhorozvoje.V18.stoletísevTumove
zpracovávala olovnatá kompozicní sklovina a teprve 19. Století dalo prednost
zpracování drahých kamenu a ceských granátu. Broušení drahých kamenu bylozáklademotevreníodbornéškoly.Koborubroušenípribylopozdejirytídrahokamuazlatnictví.Ve40.letechvzniklodalšíoddelenírytíkovu,roku
1954 umelecké kovárství a v roce 1995 vzniká obor umelecké odlévání kovu.
Tolik asi k historii vzniku "šperkámy".

Výsledky práce školy i pedagogického sboru došly uznání nejen doma, ale
i za hranicemi. Škola se zúcastnila rady výstav. Již v roce 1904 získala dve zlatémedailenavýstavevSaintLouisvUSA,dalšívyznamenáníprišlozParíže
v roce 1925, kde získala škola Grand Prix. Po první svetové válce byly práce
žáku vystaveny v Nemecku. Po druhé svetové válce v Polsku, Rusku a
Švýcarsku, dále na svetových výstavách v Montrealu, Osace, na Kube a na
svetové výstave šperku v Jablonci nad Nisou. Významnou prací pedagogu i žáku
školy byly kopie Svatováclavské koruny a v roce 87 i retezy a žezla krále
ceského.Vsoucasnédobeseotevrelastudentummožnostseznámitsespracíacinnostíjinýchškolvzahranicí.VHolandsku,Nemecku,Reckll,Francii.Tímdocházíikzajímavýmvýmennýmakcímmeziškolami.Obohacujesetímzdroj
hlubšího a odbornejšího remeslného a umeleckého poznání ve vetšine oboru.

Je nutné vzpomenout významných osobností, které se zapsaly do cinnosti
a historie školy. Pusobil zde Karel Zapp ( 1886-1906 ), Karel Tucek ( 1917-
1955 ), Zdenek Juna (1933-1943). Žáky školy byli napríklad JosefDrahonovský,pozdejiprofesorUMPRUM,medailéri1.Prádler,V.HousaaV.Fajt,malíri1.Šerych,1.Jíra,1.Solovjev,herecV.Ron,J.SoukupprofesorUMPRUM,bratriKarouškové,A.Havelka,L.Klas,M.Ondrácekadalší.Dodalšíchletprejemevšemnaškoledalšírozkvetahodneúspechu
v príštím tisíciletí.
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~~~@Q~w iJB@g ~lill~wa[ffi)~~~@~Zanedlouhotobudectvrtstoletí,comneosudzaváldoTumova.Znovusivybavujimyšlenku,kterámnetehdybylaberlickou:"JižzastaréhoRíma
odcházeli nesrovnatelne vetší osobnosti - kupríkladuOvidiusdoKonstanty-
aniž si mohli vybrat kam." Já na tom byl lépe, mohl jsem si vybrat. Již za studií
jsem si oblíbil Ceský ráj a Jizerské hory. Trávil jsem zde mnoho volných chvil ataknabídkaprim.Mayeradotumovskénemocnicebylanejlákavejšía
rozhodující.

Zacátky zde nebyly jednoduché. Mnohému jsem se musel ucit. Tumovská

nemocnice pochopitelne mela jiné priority než klinika a jiné zpusoby jejich
zajištení. Zavádení nekterých novejších postupu a metod do praxe také nebylovždyjednoduché.Létatostacilo,takprocnecomenit?Prevážnávetšina
spolupracovníku - jak je nakonec všude ve zdravotnictví obvyklé - se snažila asnažíposunovatpéciopacientyklepšímu.Atakse,snadimýmprispením,
podarilo v turnovské nemocnici posunout k lepšímu i péci o poranené a
rehabilitaci. Po roce 1989 jsem podlehl oslovení spolupracovníku a ujal se i
vedení nemocnice. Behem delimitace OÚNZ se nemocnice stala mestskou.

Spolecným úsilím se podarilo realizovat první dva predpoklady pro vstup
nemocnice do tretího tisíciletí: vybudovat interní pavilon vcetne operacních sáluarekonstruovatarozšíritambulantnítrakt.Vtomtookamžikujsemsirekl,že
jsem snad alespon kamínkem prispel do mozaiky lepšího Tumova, mesta, kde
jsem našel pracovní uplatnení, prátele a tím i domov. Asi ale ješte neprišel cas,
abych spatril stužkonosku modrou.

Kolo dejin se pootocilo a já se octnul na radnici. Hlavní motivací, proc
jsem uchopil tuto príležitost, byla pochopitelne zejména snaha dále prispívat
k zajištení zdravotní a sociální péce pro obcany spádové oblasti Tumova a dálerozvíjetpostavenímestajakoprirozenéhocentrasubregionu.Ataksetémerpo
ctvrt století opakuje stejná situace. Mnohému se musím ucit. Mnohé, jak sedomnívám,jenutnéposunoutvpred.Ktomunutnosamozrejmetrpeliveapostupnevytváretpredpoklady.Býtvpravýcasnapravémmísteamítspolupracovníkyzasebouivedlesebe.Zapulrokuseponekudpodarilo
vyrovnat náskok ostatních mest a obcí v zaclenení do struktur, které se budou
podílet na usporádání samosprávy a státní správy ( do budoucna snad jednotnésprávyverejné)inaprípravemunicipalitnavstupdoEU.Mámnamysli
Euroregion Nisa ( Sdruženi Ceský ráj bylo jako celek prijato za clena ), NUTS11,SMOajehoregionálníaktivityapod.Pokudsetýce"vnitrníchaktivit",
považuji za nutné najít konsenzus mezi obcany Tumova. Konsenzus, jak rešit
mnohdy nejedn,oduché problémy mesta. Myšlenka jiste dobrá, cesta k realizace
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všaktrnitá.Mámnejlepšíúmyslprispet,aleúspechemsizdalekanejsemjist.
Behem pul roku jsem byl nucen pochopit mnohé, cemuž jsem drive nevenoval

dostatecnou pozornost - pochopit, jak obtížne se individuální zájmy alespon
približují zájmum komunity a jak rozdílné jsou názory jedince na zájmy
komunity a to nejen z principu, ale i v case.Atakpopulrocemohuríci,žesepodarilovytvoritnekolikpredpokladucipredmostí.Kdalšímupostupuvšakbudenutnéspolecnésnaženípodstatne
vetších a pocetnejších sil.

kupovali a prodávali. Branní sotva stací prihlédati, aby nevluzovala se do mestaledajakáchasa.Odprodavacuúradvybírápoplatek,zkoušíhodnotujichzboží,
spravedlnost míry a váhy, mincí, rovná spory, prísne dbá, aby nikdonevykracovalzrádujarmarecníhonaškodudruhým.Mimotržnímístoadríve
než prohlášen jest jarmark nikdo nesmí tržiti, sice ztratí zboží a prodavac i kupecvzatibudouvšatlavu.Domácísmejíprodávatihned,prespolníažpozvonení..."

Myšlenka obnovení remeslnického trhu v Turnove však nevychází pouze
z historicky doložených zprávo konání jarmarku. Krome této tradice najdeme
na Turnovsku a v jeho bezprostredne sousedících regionech nebývalé množství
projevu umeleckého remesla. Clovek zde odpradávna, jakmile uspokojil své
primární životní potreby, vytvárel i své životní prostredí podle stupne svého
vedomí, poznání a podle svých možností. vývoj remeslné produkce v celé
oblasti souvisí s dostatkem prírodních surovinových zdroju. Horská cást kraje je
spojena s lidovou truhlárskou výrobou. Hlavní obživou lidí zde bylo lnárství,
pradláctví a tkaIcovství. Horská pole nedávala dostatek obživy a proto se hledaly
další možnosti - tesarina, truhlarina, kolárství, výroba sánek, lyží a v neposlední
rade i houslí. Rokytnické a pasecké lidové truhlárství bylo provozováno vevelkémamajiteléproduktivníchdílenvozilisvépestremalovanéartefaktyna
trhy do okolních mest i daleko do stredních Cech. Modrobíle mramorovanými

skrínemi, truhlami, postelemi a kolébkami s bohatými kvetinovými, figurálními

a architektonickými výplnemi zásobovaly v první polovine 19. století celou
oblast severovýchodních Cech i dílny v Tumove, Sobotce, Rovensku pod
Troskami. Nábytkárství nebylo jediným remeslem zdejších vynikajících

truhláru. Spolu s tesari se podíleli na stavbách a rekonstrukcích chalup, statku a
mlýnu i mestsk)'ch budov. V)'Tábeli honosné dvere i okna, tzv. obálky, které
vynikaly nepreberným množstvím tvaru. Vedle užitecných pro život potrebných
vecí vycházely z rukou nekterých mistru drevené rezané plastiky, tesanénáhrobky,krížeapod.VokolíVysokéhonadJizerouzapustilokorenylidové
betlémárství, výroba loutek a houslarství. Velké mechanícké betlémy z dílny
Metelku ze Sklenaric patrí k vrcholum lidového rezbárství. Tato rodina takévychovalazakladatelemístníhouslarskétradiceJosefa.Zjehodílnyvyšli
houslari jako byl Patocka, Vitácek, pilar nebo Špidlen. S rezbárstvímbezprostrednesouvisíivýrobamodrotiskovýchforem,drevenýchforemna
máslo a perník, která patrí v Turnove k nejstaršim. Její výroba je v Turnove
doložena ve 14. století.

Prírodní zdroje ovlivnily do znacné míry i rozvoj remesla, které Turnov
proslavuje od 17. století - kamenárství a s ním pozdeji spojené zlatnictví a
sklárství Broušení skla a drahých kamenu- bylo hlavne v minulých letech
hlavním zdrojem obživy jak pro obyvatele mesta, tak i okolních vesnic. Zlatý
vek tohoto oboru se váže k 18.století, kdy se Turnov prosadil v evropském
merítku jako jedno z nejvýznamnejších center zpracování a obchodu s drahými
kameny z okolních nalezišt a Jizerských hor. Postupne zpracovávali i drahékamenypriváženézciziny.Nakonci18.stoletíkamenáridosáhlinebývaléhoa

MUDr.V.Eckert
1Thfl~~~@~W@~~~~~~W VletošnímroceprobehlvTumovejižpátýrocníkStaroceskýchtrhu
s pod titulem Šperk a remeslo. Myšlenka porádat v Turnove trh remesel nenínahodilá.Vycházízesnahyoživittradici,kterámávtomtoregionuhluboké
koreny a která by mela podporit a rehabilitovat rukodelnou výrobu jako duležitý
obor našeho kulturního života. Vrátíme-li se do historie, najdeme první listinné

doklady o porádání místních trhu již z 15. století. Král Vladislav II. udelil v roce
1497 Turnovu právo na porádání dvou osmidenních trhu. Datum jejich konání
bylo pevne stanoveno vždy na úterý pred narozením Panny Marie a na úterýpredsv:JanemKrtitelem.Tentotermínsepevnedodržovalještev19.století.
Výrocní trhy sloužily k nákupu základních potreb a poživatin, ale i plátna,
cínového zboží, keramického nádobí apod., ale predevším podporovaly bohatýrozvojremeselaživností.OprubehujarmarkusedocítámevŠimákových
Príbezích mesta Turnova, cit. : "Zavítejme kjarmarku postnímu z roku 1606.

Obec práve rozešla se z rathouzu, kdež uslyšela predpisy jarmarecní a pobožnénapomenutíprimasovo.Sousedé,jimždostalosedozorcíchúkolu,pospíchajíužnasvámísta.Zestodolyobecníaklášteranádennícivozístrechyakozy
k boudám na rynk, hlomozíce a kricíce všelijak mrzute, nedadouce krotiti sevodákem,jenžknimhledí.Teprvezanápivekumlkajíavedouchválupánum.Zaprácijimdáváobecpo24gr.Jedenzvodákovýchpomocníkurozbehlse
zatím ke kovári pro hrebík podlažní i šindelní, jejichžto spotrebují za kopu,
nebot o predešlém trhu boudy z rukou nádenníku nevyšly zcela zdrávy. Pánijdoukmostum,ukazujínatrámyvydrené,narozbitépažení,horšísenadjamamivymle.týmivceste,nadrozviklanýmišranky.Ahnedvodákujest
napravovati a polepšovati. Rychtár prijal od purkmistra peníze na žoldnére, abypomáhaliWídatubranaumostu.Polovicjichmájižvyhlídnuto,druhouprivedoumucechmistri.Zatímchodísúredníkyjarmarecními,kterívykazujívrynkumístacechumdomácímicizím.Odevšadjižsjíždejísetrhovníci,aby
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potom již neopakovatelného spolecenského postavení a hospodárské prosperityastalisevýznamnýmcinitelemkulturnehistorickéhovývojemesta.Ktomutomohutnémurozvojiprispeloiodhalenítajemstvípálenískelnékompozice.To
produkci tzv. nepravých kamenu znacne urycWilo. Prestože zde byla snaha
dostat kamenárskou výrobu z malých domácích dílen do prumyslových brusíren,
zustalo toto remeslo až do dnešní doby závislé na podomáckých delnících.
Individuální prístup ke každému kousku vzácné suroviny se dodnes vymyká
bežným zpusobum hromadné výroby. Pro stovky brusicu na vesnicích bylobroušeníkamenuasklenenéimitacevítanýmdoplnkemzpusobuobživy.Byly
však i práce speciální, které byly zadávány pouze stabilním brusicum

v mestských dílnách. Tyto brusírny zavádely výrobu od poloviny 19. století a
záhy se uvádením nových kamenu prosadily na evropských trzích, napr. brusírna
perel a imitací. Zvláštní postavení mela vždy brusírna diamantu, která dodnes
pracuje v Rovensku pod Troskami. Organizaci práce tohoto konzervativního
odvetví ovlivnovala po dve století tzv. KontTaternita ( kamenárské bratrstvo ),
která strežila kvalitu práce, upravovala vztahy mezi svými cleny, rídila obchod a
ovlivnovala i vztahy s obcí a vrchností. I soucasní zpracovatelé a producenti
kamenárského zboží záhy zjistili potrebu koordinovat svoje výrobní programy ahájitsvézájmy.Vroce1993seprotorozhodliprozaloženíCechubrusicua
rytcu drahých kamenu. Nabízí se otázka, jak dnes muže cechovní organizace
navázat na drívejší svépomocné a ochranné organizace, jakými byly až dopocátku20.stoletícechy.Vprvníradejetosnahaoprvotrídníprodukcidílen
jako základu propagace a dobrého jména turnovského kamenárství -stím

souvisí napríklad vybavování brusicských dílen, podíl cechu na odborné
príprave brusicu a rytcu drahých kamenu, podpora odborného školství a
vzájemná pomoc pri zabezpecování suroviny. Oprávnenost vzniku cechu
brusicu' a rytcu drahých kamenu podnítil i živnostenský zákon. Zatímco napr.
zlatnictví a príbuzné obory byly zarazeny mezi tzv. remeslné živnosti, broušení
a ry1í drahých kamenu se radí mezi živnosti volné. I to je jeden z dl1vodu, procbymelomíttototradicníturnovskéremeslocecho'vl1ízáštitu.Vneposledníradebytotouskupenímelopomocipriprosazovánízájml1remeslníkl1navenek.

Tato myšlenka je spolecná i pro ostatní zavedené remeslníky, k1erým se
v Tumove v posledních letech darí postupne obnovovat tradici
prvorepublikového vývoje. Pro velkou cást obyvatelstva se stává remeslná
produkce hlavním zamestnáním. Drívejší výlucné spojení rukodelné práce
s prostredím vesnice, kdy byla pouze doplnkem obživy vedle sezónního
zemedelství, se dnes úplne vytrácí. Výrobci na vesnicích pochopitelne zustávají,
ale rukodelná výroba je pro ne, stejne jako pro obyvatele mest, vetšinou jediným
zamestnáním. Tyto zmeny ve strukture výrobcu jsou spojeny se sociálním,
hospodárským a kulturním vývojem spolecnosti. Cást remeslníku je odborne

školena, druzí vyrustají prímo v prostredí, kde se tradicní výroba udržela.
Typickým príkladem jsou perníkári, kterí bud' navazují na rodinnou tradici, nebo

vyrostli v prostredí, kde získali znalosti o výrobe, materiálu a obdiv k výtvamým
hodnotám. Tito výrobci se venují svému oboru hlavne ze záliby.

Podobne jako v minulosti patrí i dnes mezi nejrozšírenejší obory
rukodelné práce v našem regionu kamenárství, zlatnictví a šperkarství. vývoj
techto oboru výrazne ovlivnuje místní strední umeleckoprumyslová škola prozpracováníkovuakamene.Vradáchjejichabsolventunajdememnoho
výrazných postav soucasného umeleckého remesla, zlatníkl1, rytcu, glyptiku,
brusicu, ale i umeleckých kováru.

Pomerne pocetná skupina lidí se venuje broušení skla, podomácké výrobe
bižuterie, vinutí a foukání sklenených figurek, soustružení dreva, drevorezbe a
výrobe keramiky. Propojení tradice podhorských oblastí s dnešní dobou
predstavují tkadleny a pletarky. Jejich pocet je však omezený. Málo rozšírené je
i palickování krajek, prestože patrilo v 19. století v Turnove k nejrozšírenejšímuzamestnánížen.Výjimecnépostavenímázpracováníkuží,rucnívýroba
koženého zboží a šití konských postrojl1. Vedle techto profesne
specializovaných remeslníku si rada lidí na Turnovsku privydelává príležitostnevýroboukosištat,hrábí,košíku,ošatekzproutíaorobince,koštatapod.Na
tradici sahající v Turnove až do 13. století navazují místní perníkár"ky a výrobci
zvykoslovných predmetu.Obeprodukcenesouznakytradicnírukodelnépráce,nakteréobdivujeme
puvodní tvar, cit pro materiál a cistotu technického provedení. Se všemi znakyindividuality,nebotkaždývýrobekmávsobepametrukousvéhotvurce.Místní
výrobci vítají možnost Zúcastnit se jedenkrát v roce pracovního setkání
remeslníku z ruzných regionu naší republiky, které se koná u príležitosti
Staroceských trhu. Své zboží tu remeslníci nejen nabízejí, ale trh funguje jako
dílna, kde výrobci seznamují prihlížející s postupy výroby, s užívanými
technikami apod. Snahou poradatelu je predvést široký repertoár a mnohdy

. vysokou úroven znovu se objevujícího umeleckého remesla a zároven
poskytnout jak divákl1m, tak i tvurcum a odborníkum možnost prímé

konfrontace a srovnání umelecké a technické úrovne rukodelné práce.Vneposledníradesloužítakovésetkání,jehožseletoszúcastIi.ilavícejakstovka
aktivních výrobcu, k získávání nových podnetu a inspirace pro další tvorbu.
Zachování, povznesení a rozvoj remeslného umení neznamená pouze udržettradicnívýrobuvnezmenenéformesjejípuvodnítechnikou,dekorema
užitkovostí. Je treba najít pro výrobky tradicního umeleckého remesla novémožnostiuplatnení,transformovatjedosoucasnýchpomeru.Toznamenánejen
cerpat z dedictví výrobních technologií, tvaru a barevností, z vedomí staleté
tradice, ale tvorit z techto základu soucasnou. výtvarnou kulturu, odpovídající
cítení a potrebám dnešního cloveka tak, aby se remeslná výroba stala dostatecne
zajímavá pro mladé lidi a dobrovolne se vrátila do našeho života.V.Jakoubeová

~



14

KarelZappM.A.Kotler
VÝznamná vÝrocí a iubilea vÝZnacnÝch osobností narozenÝch

v Turnove a okolí Turnova F.J.Tomsa
Bohdan Kaminský (vlastním jménem Karel Bušek)

básník pražské bohémy, prozaik, prekladatel,
narozen 24. 2. 1859 - 140 let
zemrel 13.7.1929-701et.

Václav J. Picek

Petr Bušek NarcisaMožná
Kolihová

I

r

vehlasný rezbár Husy u Sychrova,
narozen 5.5. 1824v Praze - 175let
zemrel 29. 1. 1894 v obci Husa - 105 let.

Václav Karel Rohan
Rovenský Zakladatel duchovních písní, známýjako Valdštejnský

Poustevní
Narozen v roce 1644 v Rovensku - 355 let.

DrJ.V. Prášek

15

vynikající ceský glyptik. první ucitel broušení, rytí, rezání a
zasazování drahokamu na odborné škole v Tumove. Jeho

slavný žák byl prof 1. Drahonovský.
Narozen 22.4. 1854 v Turnove - 1451et.synovecP.A.Marka,kamenár,cestovatel,národníbuditel,
vudce národního života kolem r. 1848.

Zemrel18. 11. 1879 v Turnove - 120 let.

lidový spisovatel, gramatik, národní buditel, vrstevník
Krameriuv a prítel J. Dobrovského.
Zemrel 17. 11. 1814 v Turnove - 185 let.

probuzenecký básník, mnohé zhudebneny jako vlastenecké
písne, napr. "Cechy krásné, Cechy mé", "Písne dcery ducha
mého", "Bývali Cechové".
Narodil se ve Svijanském Újezde.
Zemrel 26. 11. 1869 - 185 let.

dramatická operní pevkyne Národního divadla v Praze.Narozena29.10.1879vTumove-120let.
historik a orienta1ista, autor prvních "Dejin mesta Tumova".
Zemrel 27. 12 1924 v Turnove - 75 let.

Jan Mat. Cerný tajemník ceského muzea v Praze, bojovník za ceská práva.
Narozen 26.9. 1839 v Dalimericích - 160 let.

MUDr.V.RencvýznacnýlékaratakélyrickýbásníkCeskéhoráje.
Narozen 28.4. 1889 v Tumove - 110 let.

Jan Knob

Antonín Karc reditel klenotnické školy v Turnove, kulturní pracovník,
propagátor turistiky, znalec nalezišt drahých kamenu na r

Turnovsku.

Narozen 24. 12. 1879 v Mníšku pod Brdy - 120 let.
Antonín Krtickaobetavýprukopníktechniky,vášnivýfotograf,mázásluhunatom,ženámbylazachovánapraváfotografieK.H.

Borovského.

Zemrel 27. 6. 1819 v Tumove - 180 let.Kajetán Tichý hudební skladatel,
narozen 23.2. 1859 - 140 let.

Jan Prousek
Beneš Knúpfer známý a slavný malír morí.

Narozen 12.4.1844 naFrýdštejne-155 let.

spisovatel, ucitel a pozdeji reditel muzea Ceského ráje
vTumove

Narozen 24. 6. 1904 ve Veliši - 95 let.

akademický malír, nadšený regionální pracovník, nadšený
Sokol a umelecký buditel Tumovska.Zemrel2.7.1914vTumove-85let.


