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Lázne Sedmihorky -sobota 22. ledna 2000

Pro úcastníky clenské schuze bude vypraven autobus tam i zpet.Odjezd:Tumovnádraží-12.40hod.azastávkauzáv.GranátTumovZUŠ-13.25hod.azastávkaubývalémasny
Zpet pojede autobus v 17.00 hod.ZACÁTEKSCHUZEve14.00hod.
Pozvánky zvlášt na tuto schÍIzi nebudou zasílány.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENÍ

Pripravujeme sjezd Rodáku a prátel Tumova na sobotu a nedeli 27. a 28.
kvetna 2000 v mestském divadle.Zárovenbudouprobíhatstaroceskétrhy:Remesloalidováslovesnostpod
horami.
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Výbor Spolek rodáku a prátel Turnova preje všem svým clenum a príznivcum

prfjemné prožití vánocních svátku a do nového roku 2000 hodne zdraví,
životní pohody, úspechu v každodenní práci a hodne síly a optimismu k
prekonávání všech nesnází, které se nám nekdy staví do cesty.
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-2-AutorvzpomínkyzprvnístránkyLadislavNovák
- narodil se 4.8.1925 v Tumove, zemrel 28.7.1999 v Trebíci.

Detství a jinošství prožil v Trebíci. Po válce studoval na Filozofické fakulte

Karlovy university v Praze hlavne bohemistiku a historii. Po ucitelském pusobení
v severních Cechách se vrátil

v roce 1954 do Trebíce, kde žil až do své smrti v léte roku 1999.

Profesor na gymnáziu v Trebíci - básník, prekladatel, výtvarník - je
zarazován mezi nejduležitejší osobnosti naší poválecné kultury.

Vážené rodacky a rodáci,

vkládáme do Vašich rukou další císlo Našeho Tumova a jsme napnuti,jakseVámbudelíbit.VýborSpolkurodákuaprátelTumovautrpelv~lkouztrátujižúmrtímKarlaKnopa,potomMUDr.E.Hubicky.Tatopohromabyladovršenaodchodem
Mirka Hakena, který krome starosti o casopis zastával i velkou cást cinnosti
Spolku.NYnímusímepracovatvícekolektivne.Protosevracímekestarédobré
redakcní rade. Rozhodli se v ní pracovat: Milena Šolcová jako šéfredaktorka, jejízástupciJaroslavHajfleraVladimírDrholec,ovýtvarnoustránkusepostará
Zbynek Suk, korekturu provede Dalibor Sehnoutka. S prepsáním na pocítaci a
tiskem nám ochotne vypomáhají pracovníci odboru školství a kultury mestského
úradu.

Chceme i nadále vydávat casopis dvakrát rocne, v cervnu a v prosinci. Obracíme

se na všechny cleny tuzemské i zahranicní s výzvou ke spolupráci. Jste vetšinou

pametníci, máte zajímavé zážitky z minulosti i soucasnosti. Tešíme se, že námnapíšeteclánky,kterébymohlybýtprínosemiproostatnícleny.Tímchcemedosáhnoutzvýšenípoctudopisovateluazlepšenírozmanitostináplne.Tešímese,žeiVászaujmemožnostsdelitsvénázoryostatním.Vašepríspevkyzasílejtena
adresu: Milena Šolcová, Skálova 917,511 01 Tumov.

Všechny Vás srdecne zdraví
Dáša Jandová

r
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Podstatná cást z projevu starosty mesta ing. Hejduka v Mariánském kostele na
pohr1m Mirka Hakena dne 25.9.99

Mirek se narodil v Tumove. Zde také prožil své detství. Po zdárném dokoncení

strední školy v Pardubicích chtel prevzít rodinnou pekárnu. Komunistický režimmuvšakjehozámernedovoliluskutecnítaposlalhoformounucenéhoorganizovanéhonáborunaruznépodradnéprácemimoTumov.Melštestí,že
úplne nezmizel z rodného kraje, i když ho posílali od místa k místu. Jehopracovitosthostejnenakonecdoneslatamkamchtel-pusobilvobchodea
zásobování, kde se neustále potkával s obycejnými lidmi. Pred více jak triceti lety
se oženíl, vychoval dva syny a v poslední dobe predával svuj optimismus i své
oblíbené vnucce.

Celým Mirkovým životem prostupovala láska ke sportu a pozdeji k divadlu.

Spolecne se svými kamarády prožil nezapomenutelné sportovní mládí v Sokole a

Junáku. Paradoxne oznacil válecná leta za jedno z nejskvelejších období, kdydíkysoudržnostipartysportovcuakamaráduprekonalitežkéživotníchvíle.Aleisportmunastupujícírežimzošklivil.Ponezapomenutelnémstrahovskémsletuve
ctyricátém osmém roce nastala postUpná likvidace Sokola a pokrokových

myšlenek jeho mladých príznivcu. Proto se po zákazu Sokola zacal venovat
naplno divadlu. Spolecne s turnovskými ochotníky strávil desítky let nadivadelníchprknech.Bylnejmladšímzesilnédivadelnígenerace60.let.Bylozajímavé,žemubylyšiténamíruspíševážnéhry.OblíbilsidílaKarlaCapkaobsahujícívelmisilnéživotnímyšlenky.Tysesnažilpredávatsvýmsynumpri
víkendech na Vidláku, kde jim predstavoval krajinu Ceského ráje. Rodina,
divadlo a príroda mu.pomáhaly prekonávat urcitou nesmyslnost doby, v níž žil.Zásadnízmenavjehoživoteprišlaspádemkomunismupreddesetilety.
Mirek, který se od 50. let o verejný život skoro nezajímal, okamžite ožil. Chteldohnatto,cozarneškal,chtelpomocisvémumestujaknejlépeumel.Vtomtoobdobíserozvinulajehoosobnostdoohromnéšírky.ByluzaloženíSpolku
rodáku a prátel Tumova. Stal se jedním z vudcích osobností spolku a totéž brzyplatiloivturnovskémSokole.Vobouorganizacíchhýrilaktivitou,každéznich
prispel svou osobností na získání spolecenské vážností a úcty.Išutameljednuzásadníprednost.Bylkaždodennímvzoremproostatní,
dokázal strhnout k aktivní cinnosti celé své okolí. Platilo pro nej totéž co pro
všechny, kterí jsou v cele a pusobí na ostatní. Spousta lidí ho zbožnovala, sespoustoulidísepohádal,kdyžjepresvedcovalosvémnázoru.Zasvousnahuse
dockal odmeny. tumovská divadelní spolecnost na vysoké úrovni, silné hnutí

rodáku mesta, dnešní plná turnovská sokolovna jsou jasným znamením vlivu

jeho osobnosti a celoživotních zkušeností. Nejenom hovoril, ale svou aktivnícinnostídokázalsvémyšlenkyuplatnit.Mnohokrátsivšakdomaseženouríkali,
že venuje víc Tumovu než své rodine.
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Ale on proste nemoW jinak. Jakýkoliv problém našeho mesta ho možná až

príliš trápil a proto chtel za každou cenu pomoci. Zvlášte v posledních letech
dokázal svým jasným a pevným Wasem, svým logickým uvažovánim a s

optimistickou tvárí celit všem težkostem a nešvarum ve svém meste. I proto,bohužel,neumelvdnešnínárocnédobecastejivypnoutavzhledemkesvémuvekuzvolnitživotníúsilí.Odránadoveceraneustálevymýšlelnápadyve
prospech Tumova a burcoval k jejich realizaci. Logicky se pak stalo to, z ceho se
stále ješte nemužeme vzpamatovat. Jeho lidská aktivita podleWa nasazenému
životnímu tempu.Mirekbylpromevzoremserióznostiacestnosti,clovekem,snímžjsem
diskutovalo podstate problému a o lidských charakterech. Velmi casto vzponúnal

a snažil se využít svých ohromných zkušeností ve prospech celého Tumova, veprospechjehospolkuaorganizacíprisvékaždodennídobrovolnépráci.Díkysvémuoptimismumelblízkokdetemakmladýmlidem.Pridiskusisnímjsmesiutvárelinašenázory.AIšutamocdobrevedel,žejentakmuževychovatsvé
nástupce.Vnašichvzpomínkáchvšakzustanouinekteréokamžiky,kterénássMirkem
navždy spojily. Jeho dokonalý Was a kultivovaný prednes, skvelé ochotnické role,
nejznámejší turnovský Mikuláš a

pohádkové bytosti na detských táborech. Jeho nezapomenutelný proslov pri
otevrení našeho nového námestí vedle svého dítete -tumovské kašny.PoslednídobouvnašemmesteWedámeodpovednaotázku,jakábyvlastnemelabýttumovskáobcanskáspolecnost.Melabytobýtspolecnostaktivních
spoluobcanu - spolecnost, která stojí na pevných pilírích. Mirek Haken byl
jedním z techto pilíru.
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Pro svuj rodný kraj.

Být rodákem, to neznamená jen si uvedomovat,

že jsem v rodné obci zapsán v matrice

narozených, ale je to hluboký vztah k místu aspolecnostilidí,zejménakdyžjsmetamprožilisvámladáléta,kdyclovekvnímávšechno
citliveji a výrazneji.

Nelze také preWížet, že krása prírody

našeho kraje zapusobila na mnoho vynikajících

lidí a to nejen se zamerením umeleckým, ale i

technickým a jiným.

Zejména pak ve vyšším veku se clovek rád vrací nejen ve vzpomínkách, ale i
ve skutecnosti do míst, kde svuj život zacínal a vytvárel si své predstavy. Snaha
oživit si dobu svého mládí a svých zacátku je zvlášte výrazná u lidí, které osudzaváldalekoodrodišteadomova.Aikdyžživotdomacastonebyllehký,
presto na nej lidé rádi vzpomínají a snaží se, aby dnešní generace jej mela snazší.Jednímztakovýchrodákuznašehokrajejepaning.BohuslavJanHorácek,
rodem z Radvánovic u Turnova. Jeho rodice nebyli bohatí a tak i na
stredoškolských studiích v Turnove a pozdeji i na vysoké škole v Praze se muselpostaratsámosebe.Kdyžvosudovémroce1948dospelkpresvedcení,ževnašemstátenebudesvobodnýživot,kdebymoWuskutecnitsvépredstavy,vzalcerstvývysokoškolskýdiplomaodešelzahranice.Tamzacínalvtežkých
podmínkách, panujících v zemích, kudy prošla 2. svetová válka. Vyškolen

nelehkým životem už za svého mládí doma, pustil se houževnate do práce, která

byla po letech korunována úspechem, a získal významné postavení i majetek.Kdyžjsmesetadyunássetkali,h'kalzavýraznégestikulace:"Všechnocomám
jsem získal poctivou prací temaWe rukama a touWe hlavou." Dnes, když

bilancuje svuj život, dospel k rozhodnutí, které je u nás zatím neobvyklé:
znacnou cást majetku, který vydelal za svého života, venuje do našeho /a svého/
kraje na podporu vzdelávání, zdravotnictví, na charitativní a sociální pomoctem,kteríjipotrebujíanemohousipomocisami.Mnohamilionovoucástkou
prispívá na vytvorení podnúnek pro vzdelávání na výstavbu školy. Zajímavý je i
zámer vytvorit nadaci, která by i v budoucnosti podporovala studenty stredních
škol, absolventy s výborným prospechem, a to znacnou financní cástkou, kterájimpomužepridalšímvzdelávání.Mázrejmestálenamysli,jaksesámna
studiích težce probíjel. Vzdelanost považuje za predpoklad úspechu nejenjednotlivce,alecelénašíspolecnosti.Dárcemávšakjednustarost:jakzabránit
tomu, aby prostredku nadace nebylo zneužito v prípade, že by došlo k
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necekanému zvratu a moci se uchopili extremisté at praví ci leví, pred kterými ze
svého domova kdysi odešel. .

Nechci tímto vyzdvihovat jednoho z mnoha úspešných a zasloužilých rodáku,
který pamatuje v nadaci i na rozvoj okolních obcí, na opravy památek, abyzustalozachovánoto,conašipredkovévytvorili.SponzorskýcinpanaB.J.
Horáckaje v dnešní dobe naprosto neobvyklý. Již z úcty k dárci je nutno vytvorit
predpoklady, aby techto prostredku bylo dobre využíváno.Nejdevšakvždyjenopomocfinancní.Rodácidohromadypredstavujíohromnýpotenciál.Majícennézkušenosti,odbornéznalostiapostavení.Jestliže
tyto prednosti spojíme s láskou k rodným místum a využijeme k jejich rozkvetu,

vykonáme mnoho i pro naše nástupce a navíc nám zustane hrejivý pocit v duších.

JUDr. Václav Šok

17.11.1999

Kozákova jáNarodiljsemsevŽeleznémBrode,tedyvsilovémpoliKozákova.Ctete,
jaké to melo dusledky a následky.Mojeprvnívzpomínkajespojenasjakýmsivýletemnašírodinyspráteli
rodicu ze Železného Brodu. Šli jsme prakticky stále do kopce, poslední úseklesem.Lessenajednourozestoupilaprednámibylakrásnájarnílouka,plnákvetuazalitájarnímsluncem.Tobyloradosti!.Naloucejsmeválelisudy(detii
dospelí - asi se to tehdy smelo) a celý svet byl krásný. Pak jsme došli na vrchol
Kozákova, který už byl na dosah, a užasli jsme nad rozhledem do široka a dodaleka.Byltonádhernýdenadnescítím,žemitehdyKozákovrekl:"Pamatujsi:odtudjsiasempatriš!"Tehdyjsemtoovšemnevedel,alednestovím.Tehdymidosrdcevetknulharpunu,zakteroumedržídodnes.

Další zážitek: byli jsme na Kozákove se školou, na školním výlete - ještezeŽeleznéhoBrodu.Maminkamidalasseboušumáky,ažbudumítžízen,abychsiudelalnápoj.Jenže!NaKozákovenebylavoda,takjsemsikoupilsodovkuadonítenšumáknasypal:Nonazdar!Cotoudelalosineumítepredstavit.Nebo
naopak to vidíte zretelne pred sebou: gejzíry šumáku stríkaly kolem dokola, na

spolužáky, na stul, na ubrus. Gejzír byl umocnován ješte tím, že jsem se snažilláhevsesodovkouzavrít,cožsemi-naštestí-nepovedlo.Tehdyjsemsi
myslel, že jsem postríkal celý Kozákov. Ale ten byl stoicky klidný a jako by ríkal:"Vidíštyklukupitomej,príštesirozmyslicodelášanedelejblbosti!"

~

.\0

r

-7 -SKozákovemjsemrostldál.KdyžjsmeseprestehovalidoTumova(k
Chvalovum do Premyslovy ulice), získal jsem zasklenou verandu na svoulaborator,jakjsemtomumístuhrderíkal.Meljsemtamchemickénádobí,delal
nejruznejší pokusy (tehdy jsem tomu ríkal bádání), zkonstruoval elektrickou

rozvodnou desku (ze starého sedátka od židle) a vubec prožil mnoho štastnýchchvil.AKozákov?Dívalsenamneoknemajánanej.Kdyžjsemzacalchápat
základy optiky, zkonstruoval jsem z rolí papíru a ruzne získaných cocek

dalekoWed (samozrejme jsem ríkal hvezdárský, i když jsem ho nikdy ke hvezdámnenarídil).PrvnímahlavnímobjektembylpráveKozákov,najehožchatujsemdalekohlednamíril.Byljsemunešenjehozvetšením(nevadilomi,žeobrazjeobrácen,oblohoudolu)akaždémujsemtunádheruukazoval.AKozákovdržel,.
ani se nepohnul.

Nebo: Premyslova ulice byla v té dobe (bylo to za války, samozrejme té
druhé) ve znacne dezolátním stavu. Jakási finna privezla na její opravu hromadyšterku.NoodkudodjinudnežzKozákova!Tobylonadšení!Haldyšterkubyly
plnické krištálu, jaspisu, ametystu a ametystových druz, achátu, záhned, citrinu,olivínuatd.Samozrejmejsmetypokladyvytloukalikladívkyasamozrejmejsme
od toho byli odháneni pracovníky fmny. Veztež tedy, Tumováci, že Premyslova
ulice leží na pokladech a pamatujte na Jo, kdybyste nekdy chteli tuto ulicirozebrat.Mákozákovskézáklady.Jakšlalétaadospívaljsem,takjsemsetakyzamiloval.DoDášenkyT..
Mne bylo 14 let, jí 13. Chodívali jsme casto v lesích a údolích u Valdštejna, pod

doWedem Kozákova. Nejvetší naší prostopášností bylo, že jsme se nekdy drželizaruce.Kozákovtovšechnovidelanicnenamítal.Anámbylospoludobre,anijsmektomunepotrebovalisladkáslovícka.
I moje muzíkantské zacátky byly úzce spojeny s Turnovem, s

podkozákovským krajem. Pravda, Kozákov to prímo nesledoval, protože sevšechnamojezápolenísvioloncellemodehrávalavmístnostech.Aleasiotomvedel,nebosemutodoneslo.Vedel,jakjsemsenaprvnízkoušceorchestru(TrojanovahudbakeKlicperovuZlémujelenovi)hnedpodvoutaktechztratil,jak
dirigent Knop nic neríkal, ale na príští zkoušku pozval ješte jednoho cellistu. Ten
taky na cello moc hrát neumel, ale byl to rutinovaný muzikant, který se nikdyneztratil,vždyckyvedelkdejsme.Atohojsemsedrželjakocertkošile(nebojaksetoríká).Atakjsem-díkykolegovi-získávalprvníostruhyprihranívorchestru.Atakdále.Bylotohomoc-ažsenekdydivím,kdejsemnato
všechno bral cas. Ajiste se aspon neco doneslo na Kozákov.



-8 -Vroce1946senašerodinaprestehovaladoBrnaajájsemjipomaturitenásledoval.OkolíBrnamátakésvépuvaby.Aletehdyjsemteprvepochopil,
v jak nesmírne krásné krajine jsem na Turnovsku žil. Tehdy se poprvé ozvalakozákovskáharpuna,onížjsemsebylzmínilaokteréjsemdotédobynevedel.
Rád jsem se do Turnova vracel a pobýval mezi práteli, i pozdeji, když jsem

nastoupil jako vedecký aspirant v Ústavu jaderné fyziky Akademie ved v Praze.Vroce1968jsemsinapracovištikádroveublížil,aleještejsemstacilnastoupitvAnkarevTureckujakoexpertOSNprootázkyjadernéenergieajadernoufyzikuvubec.TamsemipodarilokádrovéškraloupyrozhojnitzejménaprátelskýmivztahysDubcekovými.AlexandrDubcektamtehdykrátcebylve
funkci velvyslance. Vedel jsem tedy, co mohu po návratu ocekávat. Podmínky

pro emigraci jsem mel mimorádne dobré: byl jsem v Ankare s celou rodinou, mel

jsem s sebou všechny potrebné osobní doklady (zejména o studiu), i violoncellojsemmelssebou,dokonceinábytek.Meljsemvelmidobrékontaktys
Anglicany, v Anglii jsem tedy mel pripravené dopadište. Jen jsem se musel

rozhodnout, budu-li opravdu emigrovat, nebo zda se vrátím domu. Rozhodovánítonebylosnadné,nešlojenomneaomanželku,aleiodeti.Tehdyjsemzacal
"vyrábet" racionální rozhodnutí z emocionálních faktoru. Rozdelil jsem list

papíru na dve pulky a na jednu stranu jsem psal duv.ody pro emigraci, na druhou

puli pak duvody proti. Temto duvodum jsem se snažil priradit jakousi váhu. Bylytamargumentyjazykové,rodinné,nechutžítnadálevbolševismu,prátelské
vazby (zásadní roli zde hrál Vašek Šolc - pozdejší starosta Turnova -casto jsemvucinemucítilmorálnídluh,protožeonbylvždyckybolševikemdeptán,zatímcojájsemcelkemprocházel,ikdyžnázoryjsmemelistejné),fmancníotázky,vztah
k našemu kvartetu, které jsme v roce 1968 založili, totální ztráta profese po

návratu -atd.Vždyckytamtakébylo:nikdyužnenavštívím'Kozákov.Samozrejmejsemjednotlivýmargumentumprirazovalbodovéohodnocení
emocionálne, podle toho, jak jsem to práve cítil. Jiná cesta totiž nebyla. Hledal

jsem racionální rozhodnutí z emocionálních odhadu. OvšeffiŽe to k nicemu

nevedlo, vždycky z toho byla plichta. Ale zajímavé zjištení jsem udelal:

nemožnost už nikdy navštívit Kozákov dostala vždycky nejvyšší ohodnocení.

Jak to dopadlo? Poslední noc ve Vídni, kde jsem uzavrel svuj pracovnípomersOSN,jsemsiprecetldopisyodkolegy,kterýzustalvHolandsku.Daljsemmuúplnezapravduarozhodljsemseproemigracido.Anglie.
Ráno jsem se probudil a uvedomil jsem si, že dnes odjíždíme do Anglie.Cosisevemnevzepreloareklo:"Kdyžtonicnestálo,takjsimelreciabyljsi

kurážný. Ted, když máš možnost ukázat, že za svými slovy stojíš, utíkáš dobezpecídoAnglie.Skutecnesimyslíš,ževCedtáchjsoudomaspíšRusácia
,

-9-jejichslouhovénežtyatvojedeti?Skutecnesimyslíš,žetomajítáhnoutVaškovéŠolcovésami?Nenítozbabelé?"Acítiljsem,jakvdálcemiKozákov
vzkazuje: "Opustíš-li mne, nezahynu" a cítil jsem i to varování, které melo"Opustíš-limne,zahyneš".AtakjsemserozhodlpronávratUmyljsemse,vycistilzubyajelzamanželkousdetmi,kterétunocbydlelyutety.Kdyžjsemjívysvetlil,címjsemvnociaránoprošel,reklami,žeprošlaúplnestejnýmvývojem.Atakjsmeserozjelidomu,setkalisesrodinouapráteli.A"Zosudurukouvzalisvujlos",jakjsmekdysizpívávaliveDvorákovi
v Turnove.Stalose,cojsemcekal.Mnevyhodilizpráce,jadernoufyzikuužjsemnikdynedelal,celéodbornévzdeláníjsemmohlzapomenout.Byljsemzarazen
jako technik, dostával jsem jenom docasné pracovní smlouvy atd. Cekáte, žejsemlitoval?Nikdy.Schválnosti,jimižjsembylcastován,jsemcítiljakopotvrzenísprávnostirozhodnutísevrátitdomu.Cítiljsem,žeprekážím,atobylodobre,tomilichotilo.Zjistiljsem,žebylosnazšínežseobecnemyslelozachovat
si svuj názor, že to budilo vetší respekt než klickování a uhýbání - a to dokonce iukádrováku,kterímelizrejmepokynmeneprijmout.Ahlavne:cítiljsem,žejsemmezidobrýmilidmi,kterímidržípalce.Asijenevhodnépocítatvtétosouvislosti
ztráty a zisky. Možná jsem neco tratil, ale rozhodne na duležitejších hodnotách

jsem získal.NakonecbychještechtelrozebrattenvztahkeKozákovu.Ztoho,cojsemnapsal,byasimeloplynout,žejsemponávratunavštevovalKozákovnejménejednouzactvrtroku.Omyl.Jiste,nekolikrátjsemtambyl.Alepochopiljsem,žemiKozákovsymbolizovaldomov.ŽetaharpunanetáhlajenzKozákova,aletakyzHruštice,zValdštejnaajeholesu,zHlavatice,zeSedrnihorek,zHrubé
Skály, 'ale také z gymnázia (kde jsem patril spíše k slabším studentum), z

hudební školy, ze sokolovny (kde jsme hráli celý Dvorákuv Kvartet Es-dur),
z Mariánského kostela (kde jsme hráli pod Karlem Knopem Rybovu mši), aletakézMikulášskéhokostela,kdemeoslniltumovskYstudentíkBorekSev~ra
Bachovou Toccatou a Fugou d-moll, z biografu, kde tumovští muzikanti (a já

mezi nimi) hráli celou Dvorákovu Novosvetskou symfonii a se zpeváckým

spolkem Dvorák celou Smetanovu Ceskou písen. Vše v provedení místníchmuzikantuazpeváku.Tonelzedostidocenit.Atd.Nemohuvkrátkostivyjmenovatvšechnatapouta,kterámivtémachometánskécizinesymbolizovalpojemKozákov.Alemyslím,želaskavýctenáružsílutohotahuchápe.Kéžji
také pocítí.NakonecchcipritétopríležitostivzpomenoutnaIšutuHakena,kterýmel
v sobe-jakvšichnidobrevíme-takézatnutoupodobnouharpunu.

Jaromír Juna
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Kostel sv Jana Krtitele v Nudvojovicích je nejstarší stavební kulturní památkou
v širokém okolí. Jeho generální oprava byla zahájena v letošním roce. Je
opraven krov a položena nová krytina nad presbytárem, opravena je cást oken arestaurátoripracujínarenesancnímepitafu,kterýjevhavarijnímstavu.Vpríštímrocechcemepokracovatvopravekrovunadhlavnílodí,výmenoustrešní
krytiny, odvodnením kostela, opravou omítek, oken, mobiliáre a dverí.

Opravy tumovských kostelu v letech 1996 -1999
--------- -- -----Vzárí1996jsembylpoverensprávouturnovskéfarnosti,cožznamenástarat

se nejenom o duchovní záležitosti, ale také opravy a údržbu sverených kostelu.Brzyjsemzjistil,žejetrebaprovéstnaléhavéopravykostelasv.Františkaz
Assisi na námestí Ceského ráje, sv. Mateje na Hruštici, Narození Panny Marie a
sv. Jana Krtitele v Nudvojovicích. Jak vidíte, uvedené turnovské kostely se mení k lepšímu a stávají se ozdobounašehomestajakodekanskýkostelsvMikuláše,kterýnechaliopravitmoji

predchudci pan vikár Klement Ruisl a pan kanovník Jirí Hladík OCr.Kostel sv Františka z Assisi je v centru Tumova a proto jsme zacali se
stavebním technikem vikariátu p. Miroslavem Jircákem práve tímto kostelem. Po

trech letech byla dokoncena generální oprava, která zahrnuje opravu krovu,
výmenu strešní krytiny, opravu vnejších i vnitrních omítek, kamenické práce,elektroinstalaci,zabezpecovacízarízení,výmalbukostela,restaurováníoltáru,
soch a obrazu, opravu lustru, varhan a spoustu další drobné práce. Kostel znovu
vysvetí litomerický biskup Mons JosefKoukl v nedeli 28 II 1999 v 10 hod

Pritétopríležitostinemohuopomenoutanifinancnístránkuveci.Vše,cosezatrírokypodariloopravit,bylomožnéjendíkyfinancnipomociMeÚTumov,OÚMírováp.Koz.,OkÚSernily,MinisterstvakulturyCRbiskupstvívLitomericích,
sponzoru a obcanu Tumova a okolí prí sbírkách. Všechny tyto financni zdroje
jsou ale i pri nejlepší vuli omezené a zrejme nepokryjí náklady na pokracováni
oprav
v príštím roce. Proto prijmu s vdecností jakýkoliv financní dar na opravy
turnovských kostelu, který predáte na dekanském úrade
v Tumove a nebo poukážete na jeho bežný úcet c. 1260674399/ 0800 vedený u
Ceské sporitelny v Tumove. Uprimný dík za Vaši pomoc pri oprave techto
kulturních památek.

KostelsvMatejenaHrušticibylpronajatMeNVvTumove.Podlezámerubývaléhonárodníhovýboruzr.1978melbýtkostelpremenenvobradnisín.Nestalosetak,MeÚsmlouvuopronájmuvypov.edelakostelbylvrácendo
správy dekanskému úradu v Tumove. Po stavební stránce byl v dobrém stavu,nebotMeÚnechalopravitstrechu,krovy,omítkyakur.Kdyžjsemkostelvr.1997prebíral,bylaleprázdný,bezprípojkyel.energieamelrozbitáoknaadvere.Zacalijsmeprípojkouel.energieapokracovaligenerálníopravouvšeho,codokostelapatrívc.okenadverí.Vletošnímrocebylyopravydokonceny,kostelmánováoknaidvere,jsouinstalovánanovásvítidla,kosteljevymalován,
mobiliár je zrestaurován a v kostele jsou již umísteny opravené lavice z kostelasv.VáclavavRovenskup.Tr.Zbýváještedokoncitmrížezavstupnídvere,instalovatvarhanyazbývajícímobiliár.Vpríštímrocebudekostelvysvecen.
Chci, aby se v nem opet konaly bohoslužby a také pohr'Oy vše c h , se kterými
se budou chtít jejich pozustalí v tomto kostele rozloucit.

ThMgr. Václav Vlasák, vikárKostelNarozeníPannyMariemelvhavarijnímstavukrovnadbocnílodísmeremkmestuaprotojsmevletošnímrocepristoupilikjehovýmene.Krovjenovýanovájetakémedenákrytina.Vpríštímrocebychomchteliopravit
balustrádu na západní strane kostela a pokud bude dostatek financníchprostredku,pokrýtmedítakéhlavnílodabocnílodsmeremkehr'Oitovu,kamtakézatéká.Potéprijdounaraduvnitrníomítky,oknaaelektroinstalace.
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-12- - 13-zkonnnpovaníprávnícíamámiliznichvalutyslibujícejimvyrovnánísopuštenouvlastíasobcanstvím!Mnozízaplatiliobrovskésumykvulidetem.Chybelacelágeneracesolidníchprávníku,nebotunászatotalityvládlojenpaprávoaneprávo,
mnoho pochybných zákonu platí dodnes. Emigranti nemohou dostat ceské
obcanství, nemohou si ve své rodné zemi nic koupit Inemovitost/, kdyby se
rozhodli zde dožít. Vetšina z nich jsou seniori.Kdejsoutycasy,kdyžunásvrepubliceplatilprorodákyabezúhonnéobcany
zákon o domovském právu pro všechny, kdo žili v míste alespon 10 let!Rakouskoa1.CSR!!Nestálobyzato,abychomseimychopiliiniciativyabojovalizatentozákon?NášSpolekrodákuaprátelTurnovabymohlsvou
cinností prispet a jako obcanský spolek prosazovat tato lidská práva. Seniori,kterýmosudprál,neboneprálvcizine,bohatínebochudí,bymelimítprávovrátitsedosvýchrodnýchdomovu,nastárímítstrechunadhlavouanejnutnejšízaopatrení.Vedenímestaobcí,primátori,starostové,poslanciasenátoribystímmelijistestarostiaprácinavíc,šikovníprávnícibyvšakmelinatétomyšlencepracovat.Vždytpatrímezilidskáprávaamelabyseuvéstvživot.

Zastat se techto lidí patrí hlavne nám, seniorum, zvlášte v letošním roce 1999,kterýbylOSNvyhlášenjakoMezinárodníroksenioruaoficiálnejepodporován
a potvrzen parlamentem i senátem. Mnoho senioru vracejících se do vlasti by

rádo prispelo svou pomocí svému rodnému kraji, mestu, obci. Mnozí již tak ciní:vizseniorJanBohuslavHorácek,'kterýdávámestuTurnovkdispozicisvépracnevcizinevydelanémiliony.Budiždíkvšemtakovým,cestaslávajim!V
našem Spolku rodáku a prátel Turnova, kde jsme vetšinou seniori, vše toto rádneznamenámevesvékronice,rodákyaprátelezcizinyvždyrádividímemezináminasjezduivalnýchhromadách,rádisnimiprivítámeinovétisíciletí,když
Pánbuh zdraví dá.

Rodáci a exulanti
1k Mezinárodnímu roku senioru/Bylydobyvnašívlasti,kdyobcanéopouštelisvourodnouzemi,svárodnámestaavísky,svédomovy.Meliktomuruznéduvody.Kdysizavelké
hospodárské krize bylo mnohým rodinám tesno

v malých chaloupkách a putovali do sveta za prací. Jiní prchali
z politických duvodu pred mocipány, další chteli lépe vydelávat, lépe uplatnit své
vzdelání. Všichni však meli jedno spolecné: touhu po svobode. Zanechávalidomanejenmajetek,aleisrdceapravýpocitdomovaacastoistárnoucírodice.

Ti, co kdysi prchali za prací v podpalubí zaoceánských lodí do Ameriky z
Cech i Slovenska, již pomalu vymreli, jen jejich potomci obcas zavitají do vlasti z
ruzných koutu sveta. Ti, kterí prchali pred totalitou po 48. roce a byli okradeni o
pracne po generace budované továrny a domovy, vracejí se cas~o do rodnýchmíst.Hledajíkrajsvéhodetství,vzpomínajínamládíacastouronínejednuslzu.Navštevujíhrobysvýchrodicuaprarodicu,hledajímísta,kamchodilinarande,
na houby a na trešne, rodilí Turnováci si casto i zaplácí
u nové kašny na novém námestí. Vrchol štestí pocítila u nás na chalupe pod
Pannou /Troskyl prítelkyne emigrantka z Brazílie, když našla na zahrade podlesemhoubickysvéhomládí,natrhalasijahody~spolecnejsmeuvarilihrnecbramborackyajahodovéknedlíkyprocelouvelkourodinu.Tovšezastáléhovzpomínání.InávštevaexulantuzNewYorkuprožilaunásvrcholnépocityblaha,kdyžjsmepriohýnkuzpívaliceskélidovéanárodnípísne.Tosipak
clovek uvedomí, jak málo stací ke štestí!

Ti, co prchali v 68. roce pred okupacní sovetskou armádou se také rádivracejí,hledajíspolužákyaprátelemezitemi,kdotupreckalidalších20lettotality,ahledajíunichporozumení.Bohuželnášstátseknimzachovalvetšinou
macešsky. Znárodnený a zkonfiskovaný majetek byl za babku prodáván

prominentum totalitního režimu a jejich prisluhovacum, milicionárum afunkcionárumKSC.JenomvTurnovebylydesítkytechtoprípadu.Vracejícísemajitelénemajíkdebydlet,spípohotelíchauprátel,vjejichpogeneracebudovanýchdomechžijívychytralí
obcánci. Jen málokdo uspel s restitucnírni nároky u soudu, ješte casto sklízeli
posmech, Vždyt' to vlastne byli naši vyslanci ve svete, prospešní naší vlasti nasvýchmístechvcizine,kdesecastoproslavilisvýmischopnostmiaumem,vetšinoudelalicestsvémunárodu,rodnémumestuavísce.Vtomtoje
Iq-átkozrakost státní politiky neuveritelná. Exulanti casto na hranicích nasazovali

pvoty /hlavne v r. 1948/, težko se probijeli bez prostredku, delali pomocné práce.~létatrvalo,nežsevypracovaliopetnadnešníúroven.Zasloužilibysibývali,dalekovíceúctyodvládyrodné~zeme,odvedenísvýchrodnýchmestaobcí.Našezákonodárstvísevyznamenalo!ZaHusákovarežimuvydíraliexulantynaši
Milena Šolcová , clenka spolku

Ipsáno v cervnu 1999 pro sjezd a valnou hromadu Spolku rodáku a prátel mestaTurnova,procasopisNášTurnovajinézverejnenívtisku1ZaslánodocasopisuAmerickélistyvN.Y.lcasopisCechoamericanu-
emigrantu!adocasopisuNášdomov-vKanadeITorontol
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Poucili jsme se z chyb, které se staly? Nebo se nyní opet zdá, že už zase"držímehubuakrok?"Nedásenicdelat,budemežítvždyckytak,jaksi
zasloužíme.Rádabychpodekovalavšem,kterínecodelaliadelajíprospolecnoudobrou
vec. Skoncila revoluce v ulicích - ta sametová. Zbývá dobojovat tu v našichmyslíchasrdcích,atojeještehodnepráce.S"blbou"náladousetobudedelathodnetežko.Jakríkámojemoudrámaminka:"Kdyžsetidonecehonechce,udelejtohned.MáštozasebouaneprerostetitopresWavu."

Bože, lidi, vždyt jsme tady na tom svete jenom na chvilku, pujcený. Tak si to

neotravujme navzájem!

10 let a dál...Clovekupripadá,žecassenekamztrácí.Kdejetech10let,kamse
propadly? Ješte horší je, že tak, jak se ženou nové a nové události, tím méne siclovekvybavujetystarší.Anekteréseztratilyzrovnatak,jakotencas.Bylajsempožádána,abychsivzpomnela.SpolecnesIvanemKunetkoujsme
pozvali pár prátel, kterí u toho tenkrát byli, i ty, kterí pozdeji prevzali
odpovednost volici jim do rukou vloženou.

Uvedomili jsme si, že už 18. 11. 1989 jsme se sešli v "Šantánu", protože nám

volali prátelé z Prahy. Nejen, že nás to roztocilo, ale cloveku v urcité chvíli
dojde, že už nemuže jen sedet a nadávat na pomery. Pochopí, že musí neco
udelat. Takovéto rozhodnutí cloveka obycejne osvobodí. Prestane se bát. Tedy,
ne že bychom nemeli v urcitých momentech strach! Zmizelo však to zápecnictví.

20. 11. vecer se Ivan vrátil z Prahy, kde byl prítomen založení ObcanskéhoforafOFfvPrazeahnedpojehonávratujsmesepripojiliktomutohnutíjakoprvnívenkovskémesto.Odtohotopondelíjsmesedennescházelikolem16.hodinynanámestí.TamzanámiprijíždelistudentiaprátelézPrahyazLiberceatamsetakézpuvodnívelmiútléskupinkystalohnuq,kterépaknagenerální
stávce 27. 11. 89 zaplnilo celé námestí.

Ale trochu predbíhám, protože se udála ješte spousta jiných vecí. NapríkladjsmenavštívilitajnézasedáníKSCnatehdejšímNárodnímvýboru,cožnámumožnilodvážnýZdenekFišer,kterýmelodradniceklíce,protožepracovalnastavebnímodboru.PrekvapenífunkcionáriWedelijakspadlízvišne.Kdejsmesetamvzaliaještemámenekonformnípožadavky!Pakužudálostivzalyrycwý
spád. Generální stávka, sbírka na Rumunsko, doplnovací volby do zastupitelstvafmimochodemtakérarita!Tumovnecekalnakooptace!!Všichnijsmemeliten
pocit a potrebu, aby Ti, kdož prijdou do zastupitelstva, meli rádný mandát volicu.Adálletelcas.Odchodsovetskýchvojskzkasáren,návštevaprezidenta
republiky Václava Havla u príležitosti odhalení pametní desky prof. Patocky najehorodnémdomevSoboteckéulici,odhalenípomníkuvýznamnéhorodákaprof.Pekare,prevzetíkasárenaVesecka,rešeníúzemníhoplánu.Astovkya
stovky hodin mravencí práce na tom, jak z pokojného stádecka udelat jedince,

individuality -když ríkám toWe, tím myslím jednoho každého z nás. Protože, a to

budme k sobe uprímní, až na cestné výjimky, když už jsme s vlky nevyli, tak
jsme alespon "drželi hubu a krok".Casplynulakdosiještevzpomenejakšedivéaprázdnébylonašemesto.Zkusilijsmetozmenitaonotošlo.

Dnes se ptáme: Zasloužili jsme si tu svobodu vubec? Pracovali jsme pilne ahospodarili?Neplýtvalose?Nemelijsmebýtskromnejší,pokornejšía
nezanedbali jsme hodnoty duchovní? Vzdeláváme dostatecne sebe a své deti?

S pozdravem a úctou
Daniela Weisová dne 19.11.1999ZcinnostinašípražsképobockyUnašichprátelvPraze

Pražské besedování

Pražská pobocka našeho spolku usporádala ve stredu 10. listopadu tf. vsalonkurestauraceGranadavhoteluVítkovvPrazenaŽižkovebesedus
prednáškou paní ing. Pavly Bicíkové na téma "Problematika cestovního ruchu vCeskémráji".OdnászTumovasetétobesedyzúcastnilanašepredsedkyne
Dagmar /Dáša/ Jandová spolu s nekolika dalšími cleny našeho výboru.

Besedu zahájil predseda pražské pobocky ing. František Kobosil vzpomínkounazesnuléhoMirkagutuHakena.VesvémprojevuvyzdviWvšechnyvlastnosti,
které náš iniciativní a obetavý Išuta dával ve prospech nejen našeho spolku, ale ijinýmorganizacímatímicelémuTumovu,kterýmeltakrád.Tichýmpovstáním
pak všichni prítomní uctili jeho památku.

Hlavním programem tohoto vecera byla prednáška paní ing. Bicíkové, která je
vedoucí Mestského informacního strediska v Tumove a jednatelkou SdruženíCeskýráj,takžeproblematikacestovníhoruchuvCeskémrájijejívelmiblízká.JejíprednáškabylazajímaváaobsáWá,címžvyvolalaživoudiskusismnoha
dotazy, ale i návrhy na zlepšení-podmínek cestovního ruchu na Tumovsku.

Naše predsedkyne Dagmar Jandová poté pozdravila v~chny úcastníky od
tumovské organizace a podala zprávu o naší cinnosti v uplynulém období.

Po ukoncení besedování pak znacná vetšina úcastníku spolecne povecerela a
setrvala v družném rozhovoru a ve vzpomínání na léta prožitá v Tumove.

Vladimír Drholec


