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Psal se rok 1967, značně se zmírnila politika vládnoucí KSČ a proto se u nás uţ 

tušilo, ţe v našem státu dojde k některým politickým změnám. Nasvědčovalo tomu i dění 

na tehdejší politické scéně, na které došlo k mnohým překvapením. Po polednových 

politických změnách, nazvaných „obrodným procesem", přichází známé „Praţské jaro 

1968". Uţ od ledna je jasně vidět, ţe u nás vstoupil do veřejného ţivota nový politický 

duch. V rozhlase i televizi stále probíhaly kritiky, polemiky a debaty. Mluvilo se mnohem 

otevřeněji o demokratizaci v komunistické straně i v celém státě. 

V republice vznikly dva tábory lidí, dokonce i straníků. Jedni prosazovali 

pokrokovější kurz podle skupiny vedené Alexanderem Dubčekem („dubčekovci“), druzí, 

konzervativní „novotnovci“, se soustředili kolem Antonína Novotného. Zhruba v té době 

československý generál Jan Šejna uprchnul do USA a náměstek ministra národní obrany 

Lomského, generálmajor Janko, spáchal sebevraţdu. V březnu vysílala televize reportáţe z 

okresních stranických konferencí a také reportáţ ze shromáţdění mládeţe ve Slovanském 

domě v Praze, kde mladí lidé ţivě besedovali například s Pavlem Kohoutem, Josefem 

Smrkovským, Miroslavem Hanzelkou a dalšími. 

Na začátku dubna nastaly některé kádrové změny v Ústředním výboru KSČ, kde byl 

podán i návrh k demisi vlády. Ta nová byla skutečně 8. dubna ustavena a do jejího čela byl 

zvolen Oldřich Černík. Prezident Antonín Novotný byl zbaven funkce a jeho místo zaujal 

armádní generál Ludvík Svoboda. Do funkce prvního tajemníka komunistické strany byl 

zvolen Alexander Dubček. Ten chtěl u nás vybudovat jakýsi „socialismus s lidskou tváří". 

To se nelíbilo tehdejším mocipánům v Moskvě. Představitelé států Varšavské smlouvy 

projevili váţné obavy o osud socialismu v Československu. Vedení Sovětského svazu a 

jeho spojenci nevěřili našim novým vládním činitelům a prohlásili, ţe u nás nastupuje 

kontrarevoluce. Leonid Iljič Breţněv ţádal, aby naše strana a vláda tvrdě zakročila proti 

tzv. protisocialistickým silám. Uskutečnilo se mnoho mezistátních jednání, nejznámější 

bylo například v červenci v Čierné nad Tisou. Tehdy Československou socialistickou 

republikou znělo heslo: „Jsme s vámi - buďte s námi", kdy lidé opravdu stáli za našimi 

novými představiteli. 

Dne 3. srpna se v Bratislavě uskutečnila schůzka šesti spojenců. Na naši republiku 

byl činěn nátlak, aby se vzdala reformačních kroků. Dubček mlhavě přislíbil, ale věděl, ţe 

u nás budeme pokračovat v duchu „Praţského jara". Dne 9. srpna 1968 u nás pobýval 

tehdejší jugoslávský prezident Josip Broz Tito a 14. srpna do Prahy přiletěl rumunský 

prezident Nikolae Ceausescu. O den později se v Karlových Varech sešel Dubček s 

Waltrem Ulbrichtem z NDR, který Dubčeka zcela váţně varoval, aby si „nezahrával". 

Lidé u nás byli znepokojeni. Pozorovali, ţe armády Varšavské smlouvy, které nedávno 

skončily své velké cvičení na našem území, zůstaly v Polsku a v blízkosti našich hranic. A 

pak, 21. srpna  na naše území vtrhly armády SSSR, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska, 

nezúčastnila se pouze armáda Rumunska. Naši lidé se z mimořádných relací rozhlasu a 

televize dověděli, ţe jsme byli těmito vojsky obsazeni a všude vznikl nezvyklý ruch. 

Dověděli jsme se, ţe k tomu došlo bez vědomí našich státních představitelů, z rádia byla 

při vysílání zpráv slyšet i střelba z míst před budovou praţského rozhlasu. Lidé se vylekali 

- po celý den poslouchali rozhlas i televizi a byli udiveni, jak je to všechno moţné? 

Rozhlasová i televizní pracoviště byla obsazována a jejich pracovníci hledali tajná místa 

pro další vysílání. Proto bylo vysílání rozhlasu často přerušováno, podobně velmi často 
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„vypadával" i televizní obraz. Naše republika proţívala svůj „černý den". Heslo z Čierné 

nad Tisou stále nabývalo na aktuálnosti: „Jsme s vámi, buďte s námi", hlásili se s 

přestávkami reportéři Sláva Volný, Karel Jezdinský, Jiří Dienstbier, v televizi Kamila 

Moučková, Richard Honzovič, Jiří Kantůrek a další, kteří se snaţili informovat 

obyvatelstvo o všem, co se v obsazovaném Československu právě dělo. Představitelé 

strany a státu ţádali občany, aby zachovali klid, aby nedošlo ke zbytečným obětem na 

ţivotech. V klidu musela zůstat také naše armáda, i kdyţ na mnoha místech byla v bojové 

pohotovosti. Přesto jsme se záhy dověděli, ţe v Praze je několik mrtvých. Nedlouho nato 

byli naši vládní představitelé odvezeni a internováni kdesi v Moskvě. 

Lidé v ulicích našich měst vojákům okupačních armád marně vysvětlovali, ţe u nás 

ţádná kontrarevoluce není a ţe není ohroţen ani socialismus. V letácích okupačních vojsk 

se tvrdilo, ţe jejich vstup se děje na poţádání představitelů našeho státu. Ale kterých, 

vţdyť ti naši byli zavřeni v Moskvě!! 

Dny okupace pokračovaly. Lidé vysedávali u rozhlasu i televize, podepisovaly se 

archy na podporu „Dubčekovy politiky" a do Moskvy odjel i prezident Ludvík Svoboda. 

Tam nastalo pětidenní jednání. Naši internovaní politikové byli nakonec propuštěni, ale 

museli podepsat prohlášení, ţe budou dodrţovat zásady ujednání z Čierné nad Tisou. 

Ve všech městech republiky byly rázem domy pomalovány a ověšeny plakáty i 

hesly, československé vlajky byly spuštěny na půl ţerdi na důkaz státního smutku a 

protestu proti okupaci. V řadě měst jsme četli protiokupační, často i ţertovné nápisy: 

„Lenine, vstávej, Breţněv se zbláznil!" a mnoho jiných podobných... To uţ se vědělo, ţe s 

okupanty „drţí" někteří naši činitelé, kteří obsazení země asi se sovětským vedením 

domlouvali. Například Kolder, Indra, Jakeš, Šalgovič a další. Z Dráţďan začala vysílat 

štvavá vysílačka Vltava a začaly vycházet i „okupantské" noviny. Vůdčí písní vysílání 

našeho rozhlasu se stala „Modlitba pro Martu", kterou zpívala Marta Kubišová, ale vznikly 

i další protest songy, jako například Vomáčkova píseň „Jdi domů, Ivane, čeká tě Nataša" a 

i jiné. 

Okupační vojska se po čase začala stahovat do jim vytýčených prostor, situace se 

zvolna začala uklidňovat a normalizovat. Ta skutečná „normalizace" měla teprve přijít. Po 

návratu našich představitelů z Moskvy se národ cítil bezmocný, a lidé byli zaraţeni všemi 

těmi událostmi posledních týdnů. Dne 27. srpna k národu hovořil předseda Národního 

shromáţdění Josef Smrkovský. Jeho řeč byla velice smutná. Vyzýval k rozvaze, 

vysvětloval situaci při jednáních v Moskvě a nastínil přibliţné vyhlídky naší země. 

Děkoval občanům za solidaritu a jednotu našich národů v době jejich ohroţení. Tvrdil, ţe 

západní komunistické strany jsou na naší straně proti okupantům.  

Začalo se poněkud „normalizovat" i vysílání rozhlasu a televize, ale všechny 

redakce se stejně vyjadřovaly proti okupantům. Vysílaly se protiokupační písničky, lidé se 

alespoň humorem snaţili překonat velký národní smutek a těţké chvíle naší historie. Na 

klopách svých obleků a kabátů nosili malé vlaječky překryté černou stuţkou, jiní černé 

vázanky, na mnoha místech se znovu a znovu objevovaly velkými písmeny napsaná jména 

státníků: Dubček, Svoboda, Smrkovský a Černík... Přišel podzim a politická situace byla 

stále neurovnaná a nejasná. Cizí vojska se zatím nehýbala, lidé byli ujišťováni, ţe po 

příslušné dohodě bude část armád staţena, avšak straničtí a státní představitelé jsou stále 

pod obrovským tlakem, aby se u nás situace vrátila do minulých kolejí (zřejmě 

podobných, jako tomu bylo za A. Novotného). To  ovšem znamenalo konec všem nadějím 



 

 

 

Časopis Náš Turnov č. 36 – červen 2008, strana  
 

6 

na „socialismus s lidskou tváří", na jakoukoliv demokratizaci státu a výhled na klidnější a 

šťastnější jeho budoucnost. Lidé cítili, ţe naše země bude na dlouhou dobu ţivit sovětské 

okupační vojsko a začala nákupní panika. K přicházejícímu říjnu uţ začalo být jasno: 

Sovětská armáda zůstane na našem území, jen její část se stáhne domů. Sovětští vojáci se 

zabydleli v některých kasárnách, která museli vyklidit vojáci naši. 

Turnovští občané viděli zprvu na Hruštici polské a německé tanky. Kasárna musela 

být brzy přenechána sovětským jednotkám. A tak 30. září se s Turnovem loučila 

dosavadní československá posádka. Na nádvoří hořeních kasáren se shromáţdila zdejší 

mládeţ, ţáci a studenti škol. Ti přinesli vojákům kytice květin, padala slova na 

rozloučenou a tekly i slzičky... Posádka se stěhovala do Uherského Hradiště na Moravu a 

kolem našich kasáren po celou dobu hlídkovaly polské tanky. Do turnovských kasáren se 

nastěhovali vojáci sovětští, avšak lidé jim neřekli jinak, neţ „rusáci". To uţ nebyli ti 

osvoboditelé z roku 1945.  

V politickém ţivotě se na lednových pozicích drţel Josef Smrkovský, zatímco 

František Kriegel, předseda Národní fronty, odstoupil uţ v září a na jeho místo přišel 

Evţen Erban. Na Slovensku začal mnohem vehementněji „dělat pořádek" Gustav Husák a 

v českých zemích stanul v čele byra pro řízení stranické práce Lubomír Štrougal.  

Dne 16. října byla podepsána Smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na 

našem území. Poláci opustili Turnov a zůstali tu jen vojáci z SSSR. Sídlem Centrální 

skupiny sovětských vojsk se stalo velitelství v Milovicích (Mladé) a také v bývalém 

vojenském prostoru Kuřivody-Mimoň zabrali všechny objekty. Za ruskými důstojníky se k 

nám začaly houfně stěhovat jejich rodiny. Děti důstojníků vozil do školy denně do Mladé 

Boleslavi zelený vojenský autobus... 

Naše Národní shromáţdění přijalo v neděli 27. října Zákon o federaci státu. ČSSR 

se podle něj rozdělila na Českou a na Slovenskou socialistickou republiku. Lidé však se 

smutkem vzpomínali na 50. výročí vzniku samostatného Československa 28. října 1918. 

Tak skončily pohnuté události roku 1968, roku plného očekávání a společenského 

napětí, radostných i smutných událostí. Byl to rok velkých nadějí, ale také nesmírného 

zklamání...  

 (-fm-) 

 
 

K přehlednému článku o roce 1968 ještě krátký doplněk. V minulém čísle NT jsem 

psal o některých zvláštnostech, jimiţ se ubírala novodobá historie Turnova. Platí to 

v určité míře i o roce 1968. V březnu vzniklo v Praze rychle rostoucí hnutí – Klub 

angaţovaných nestraníků, které (společně s nově vytvářenou sociální demokracií a K 231) 

bylo pro komunistický reţim nejen u nás, ale i v dalších zemích tehdejší Varšavské 

smlouvy nebezpečné zvláště tím, ţe členové chtěli organizovat opozici mimo Národní 

frontu a narušit tak samovládu KSČ. 

V Turnově vznikl přípravný výbor KANu uţ koncem dubna, zřejmě jako první po 

Praze. Největší podíl na vzniku měli bratři Šolcové napojení na praţské organizátory. Po 

srpnu byli členové přípravného výboru postiţeni změnou zaměstnání a často i „dohledem“ 

reţimních orgánů. Členské přihlášky byly zavčas spáleny. 

DS 

DODNES VARUJÍCÍ PŘÍBĚH Z DOBY PŘED ŠEDESÁTI LETY  
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                              JUDr. BOHUSLAV PEROUTKA 

 

Počátkem roku 1948 byl jedním ze zaměstnanců tehdejšího Okresního úřadu 

v Turnově také mladý právník Bohuslav Peroutka. Na jeho osobní kartě v rubrice nazvané 

osobní charakteristika bylo vepsáno: „velmi 

schopný úředník“, avšak v rubrice 

charakteristiky politické bylo doslovně 

uvedeno: „podle zjištění předsedy ZR u ONV 

v Turnově, nemá kladný postoj k dnešnímu 

lidově demokratickému zřízení…“  

Bohuslav Peroutka se narodil 

v Kolencích u Třeboně 20. listopadu 1909. 

Absolvoval Právnickou fakultu v Praze. Do 

Turnova přišel pracovat v roce 1943 jako 

vrchní komisař politické správy na tehdejší 

okresní úřad, kde svoji funkci vykonával aţ do 

února 1948, kdy byl novou komunistickou 

garniturou zbaven místa – „vyakčněn“, po tři 

měsíce internován doma a následně nasazen 

na zpracování polomů na Jizerce.  

V lednu 1949 byl zaměstnán jako 

závozník ve velkoobchodu se zeleninou 

v Turnově, kde také došlo v roce 1952 k jeho 

zatčení. Byl obviněn z velezrady, souzen a uvězněn. Prošel věznicemi v Liberci, Valdicích 

i Leopoldově, aby byl nakonec po osmi letech amnestován. Přestoţe vzděláním právník, 

jako „nepřítel socialismu“ našel jen místo dělníka v cihelně a pak na místní pile. Pozdější 

rehabilitace mu byla zamítnuta, protoţe se stal v roce 1968 členem Krajského výboru 

K 231. Po listopadu 1989 ještě stačil zaloţit odbočku Konfederace politických vězňů 

v Turnově, kde také po pěti letech (4. prosince 1994) ve svých pětaosmdesáti letech 

zemřel.  

Z jeho dochovaných vzpomínek lze vyčíst nejen záměr představitelů tehdejšího 

reţimu potřít jakoukoliv demokracii v poválečném období, ale i snahu o jednoduché a 

absurdní rozdělení lidí do skupiny slepých zastánců politiky komunismu a jejich odpůrců. 

„Mezi právníky ONV platila zásada z první republiky, ţe musí být ve své práci, tedy 

při svých rozhodnutích, politicky nezávislí. Jenomţe zástupci všech politických stran nám 

v roce 1946  neustále vytýkali, ţe stojíme proti nové demokracii a tak kaţdý z nás vstoupil 

do jiné politické strany. Ono totiţ uţ před Únorem docházelo v Turnově k napadání 

přestavitelů města a po převzetí moci v roce 1948 a po výměně méně „bojovných“ 

komunistických funkcionářů za mnohem bezohlednější byli z policejního sboru odstraněni 

všichni nepohodlní a nahrazeni takovými, kteří byli odhodláni udělat téměř cokoliv. 

Z vedoucích funkcí ONV byli vyhozeni řádně zvolení lidé, jako předseda a učitel 

Pravoslav Svoboda, členové rady dělník pan Červa (oba nár. soc.), lidovec pan Ladislav 

Antoš a sociální demokrat pan Prudič.  Vedením byli pověřeni soudruzi Lothar Volejník a 

Louthan. Z rozkazu akčního výboru byli Svoboda, který celou válku proţil 

v koncentračním táboru, Červa i doktor Josef Plíhal 26. února 1948 odvezeni do věznice 
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okresního soudu. Do funkce předsedy ONV nastoupil soudruh Ladislav Beneš a 

tajemníkem, který schvaloval veškerou protiprávní činnost, se stal soudruh Jan Gdovín. 

Úřednictvu byly předloţeny přihlášky do KSČ, a kdo ji nepodepsal, byl okamţitě 

vyhozen. Já jsem byl také hned dán do domácího vězení, protoţe ta okresní uţ byla 

přeplněná. Nesměl jsem se nikam vzdálit a musel být stále k dispozici na telefonu. Teprve 

po třech měsících byli nekomunističtí funkcionáři propuštěni a postupně nasazováni na 

práce v dolech a lesích. Pamatuji, ţe nepohodlní sedláci, kteří v té době odmítali vstup do 

JZD, byli ze svých gruntů násilně vystěhováni, a to třeba aţ někam na Šumavu. Rodiny 

byly roztrţeny, jejich majetek rozkraden novými představiteli moci, nebo převeden na stát. 

Komunisté, aby v třídním boji zničili všechny své potencionální nepřátele, se neštítili 

ničeho. Dokonce i zločiny proti lidskosti byly běţnou normou jejich činnosti. 

Zatčen jsem byl 30. května 1952. Toho dne jsme rozváţeli zeleninu po Turnově a 

cestou jsme na velkém mostě přes Jizeru potkali po nesprávném směru jet osobní vůz. Můj 

šofér začal nadávat, ţe to jsou estébáci, kteří si dovolí úplně všechno. Udivilo mě, jak je 

pozná, ale on jen nadával dál. Kdyţ jsme přijeli do Jednoty a začali skládat, přiběhl ke 

mně pan Blaţek s varováním, abych se rychle někam schoval, ţe mě hledají estébáci. Paní 

Blaţková je poslala do jiného skladu, ale oni se za chvíli vrátili. Oznámili mi, ţe jsem 

zatčen. Chtěl jsem vidět řádný zatykač podepsaný soudcem nebo státním zástupcem, ale to 

prý se brzy dovím, spoutali mě, strčili do auta a odvezli domů. Tam byla moje ţena 

Zdenička sama, děti byly naštěstí u babičky v Jičíně. Hned hledali zbraně, ale ty já ţádné 

neměl, probírali naši korespondenci, fotografie, chtěli sebrat i některé obrazy z Jičínska, 

ale ty Zdenička prohlásila za svůj majetek, který dostala od  rodičů za studia na gymnáziu. 

Rychle mi do kapsy strčila ještě kousek čokolády, který měla pro děti, a to uţ mě ti lupiči 

spoutaného a se zavázanýma očima odváděli do auta. Podle jeho pohybů jsem odhadoval, 

ţe jedeme někam na Liberec. Současně se mnou zatkli jiní také Vojtěcha Valkouna a jeli i 

pro Antoše do Modřišic. Ten ale leţel v sádře celý od břicha aţ po krk, tak jej zatkli aţ 

později – v srpnu. Odvezli jej do nějaké nemocnice v Praze, kde z něj tu sádru otrhali a 

skončil s námi na STB v Liberci. Vratislava Michala tu měli ve vazbě uţ asi rok, protoţe 

zjistili, ţe si píše s kolegou v exilu někde v Rakousku. Michal se jim při zatýkání pokusil 

utéct, ale chytili jej brzy na Trávnicích, kde jeho pobyt někdo prozradil. Asi dva dny před 

státním soudem zatkli i doktora Plíhala, takţe měli v drţení celé tehdejší vedení lidové 

strany. 

Jednání estébáků, aţ do chvíle, kdy mě v Liberci vystrčili z auta, bylo přiměřené. 

Ale jak mě převzaly tamní orgány, bylo hrubé a surové. Přirazili mě hned ke zdi s rukama 

vzhůru. Počínali si, jako by měli v rukou nějakého zločince. Co jsem měl v kapsách, hned 

mi vzali, jeden estébák přede mnou hned snědl i tu čokoládu, co mi darovala Zdenička, 

chytili mě pod krkem a odvedli do cely, kde jsem musel stále stát při čekání na výslech. 

V cele byl uţ jiný vězeň, který měl vyšetřování za sebou. Kdyţ jsem mu sdělil své číslo 

(469), hned začal plakat se slovy, ţe za deset týdnů nás zatkli dalších 250. Kdyţ jsem mu 

řekl, ţe si nejsem ţádného trestného činu vědom, on mi potichu radil, ţe si tedy musím 

něco vymyslet, jinak mě tu umlátí. On byl také zatčen jako okresní funkcionář strany 

národních socialistů v Jablonném. V cele jsme měli jen malé, pěticentimetrové průsvitné 

okénko nad hlavou, v rohu otvor na výkaly, lůţka zazděná do podlahy a v rohu sedačku. 

Větrat nám mohl jen někdo z estébáků.  

Převlékli mě do vězeňského mundúru a vyšetřovací orgán mě připoutal ke stolici 
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v rohu své kanceláře s jednou rukou přivázanou  pod stoličku. Po osobních údajích na mě 

chtěl, abych ze sebe vysypal své viny, jako naučené zpaměti. Samozřejmě, ţe jsem si 

nebyl ničeho  vědom, a tak mě obvinili podobně jako všechny ostatní. Dostal jsem deset 

let vězení, propadnutí veškerého majetku a na pět let ztrátu občanských práv…“ 

  

Po osmi letech proţitých ve věznicích byl JUDr. Bohuslav Peroutka v roce 1960 

amnestován, ale i se vzděláním právníka musel zbytek svého ţivota pracovat jen 

v dělnických profesích, jako všichni tehdejší „nepřátelé socialismu“. Zemřel v roce 1994, 

dočkal se i roku 1990 plné rehabilitace, avšak pouze jako jediný z pěti tehdy společně 

zatčených funkcionářů lidové strany na Turnovsku. Vratislav Michal, Ladislav Antoš, 

Vojtěch Valkoun ani dr. Josef Plíhal bohuţel to štěstí neměli. 

 

Z autentických dochovaných materiálů zpracoval O.Grund 

Fotografie je zapůjčena z rodinného alba 

  

 

100 LET BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SKÁLOVĚ ULICI V TURNOVĚ 

 

Letošní rok se jistě zapíše do historie města Turnova a regionu kraje 

podkozákovského, podještědského a středního Pojizeří jako rok oslav výročí otevření 

budovy původní 

chlapecké školy ve 

Skálově ulici. V tomto 

roce totiţ uplynulo 

rovných 100 let od 

chvíle, kdy 5. ledna 

1908 vstoupili do nově 

postavené budovy 

obecné a měšťanské 

školy chlapecké první 

ţáci a jejich učitelé. Ve 

škole, která dodnes bývá 

často nazývána jako 

„chlapecká“ či 

„chlapajda“, se za celé 

jedno století vystřídalo 

několik generací učitelů 

a škola vychovala na 

tisíce absolventů. Právě 

letos v závěru května 

jsme si připomněli toto slavné výročí, kterého se málokdo z nás doţije a je bezpochyby 

dopřáno budovám, které něco ve své historii znamenaly. Jsme názoru, ţe budova Základní 

školy ve Skálově ulici čp. 600 takové charisma má. Ze stavby, která je nezaměnitelná díky 

své věţi, dýchá duch historie a majestátnosti. Ještě neţ do ní člověk vstoupí, jistě jej 

zaujme honosný vchod se symbolem Českého ráje v podobě barevné vitráţe a bysta 
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stráţce vzdělanosti, učitele národů, Jana Amose Komenského. Budova jako taková 

přečkala sloţitá období: zaţila epochu rakousko-uherského mocnářství, vznik 

samostatného československého státu, dvě světové války, období rekonstrukcí a přeměn za 

éry socialismu, ale i vznik České republiky a vstoupila do nového tisíciletí. Jistě uţ není 

taková „mladice“ bez bolestí a  bez problémů, přesto i po 100 letech z ní dýchá pohoda, 

klid, rozváţnost „staré dámy“ a neutuchající snaha stále něco znamenat a vzkvétat. Je ctí 

všech našich současných pedagogů a zaměstnanců, ţe nám byla dána příleţitost a snad i 

výzva pracovat v takové škole. Jedině tak můţeme plnit odkaz našich předchůdců, kteří 

zde vychovávali a vzdělávali tisíce ţáků. Jsme přesvědčeni o tom, ţe současní pedagogové 

se stejným úsilím probouzejí u ţáků zájem o vzdělání a touhu po poznání, ale také učí 

lásce k líbeznému kraji, kde jsme se narodili. Ačkoliv nové tisíciletí přináší jistě svá 

nezaměnitelná specifika, související se změnami v chování lidské civilizace pod vlivem 

vědeckotechnologického pokroku, který nemá 

obdoby, přesto učitel nadále zůstává a zřejmě i 

zůstane jedním z činitelů kvalitní výchovy a 

vzdělávání. Jeho cílem však jistě nebude učit ţáky 

neúměrnému mnoţství informací, nýbrţ učitel bude 

jakýmsi průvodcem ţáka ve vzdělávání a výchově a 

jeho partnerem. A věřme, ţe duch učitelů zůstane 

nadále tím, co bude i do budoucna naši školu 

oţivovat, neboť není krásné budovy bez učitelů, 

dalších pracovníků  a především ţáků. Bez nich by 

naše škola nebyla tou školou, jakou je dnes.  

Mgr. Roman Mareš, ředitel školy 

 

 

VZPOMÍNÁNÍ NA ŠKOLU A ŽIVOT 

 

Ve stáří kaţdý z nás rád si zavzpomíná na své mládí, zvláště kdyţ  nejproduktivnější 

léta svého ţivota stráví v cizině a na konci svého ţivota  se vrací zpět do svého rodného 

kraje. A to je i můj případ. Se zájmem sleduji historické materiály v souvislosti se 

stoletým výročím Základní školy ve Skálově ulici v Turnově a rád v této souvislosti 

vzpomínám na svá mladá léta.  

Jako rodák z Tatobit byl jsem vlastně předurčen k tomu, abych vychodil obecnou  

školu v Tatobitech a  pokračoval poté na měšťanské škole v Rovensku pod Troskami.  

Jenţe v roce 1943 provedly německé úřady nějakou reorganizaci školství v bývalém  

protektorátě  a výsledek byl ten, ţe jsem nemohl přejít do 1. ročníku měšťanské školy.  

Jediná moţnost byla pokusit se dostat do druhé třídy měšťanské školy. Škola v Rovensku 

pod Troskami byla ale beznadějně přeplněna a nemohla přijmout ţádné nové ţáky. 

Zbývala měšťanka v Turnově. Tam byla 3 místa volná. Stejně ale jako já, ve stejné situaci 

byly desítky dalších ţáků mého ročníku z celého turnovského okresu. Můj otec mě tedy 

přihlásil k přijímacím zkouškám – bylo nás celkem přes 180!!  Zkoušky trvaly celé 

dopoledne a odpoledne jsme pak všichni společně seděli v tělocvičně a čekali na výsledek. 

Vůbec jsem si nedával naděje a nevěřil, ţe bych snad mohl být mezi těmi 3 šťastlivci.  A 

tak kdyţ se blíţil večer a já věděl, ţe mi  jede poslední autobus do Tatobit, váhal jsem, zda 
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mám počkat, anebo  jít na autobus. Potom přece jen zvítězila zvědavost a tak po 18. 

hodině byl nám vyhlášen výsledek. Jako třetí bylo přečteno moje jméno. Nechtěl jsem 

tomu věřit a dodnes si myslím, ţe asi tady musela zapracovat protekce. Později jsem se 

dozvěděl, ţe můj otec hrával často mariáš s panem farářem, který na této škole vyučoval, a 

tak si myslím, jestli tento pán neuplatnil svůj vliv. Ţe bych byl třetí nejlepší ze 180 

ostatních ţáků, tomu se mi opravdu nechtělo věřit. Rád jsem ten den šel pěšky z Turnova 

do Tatobit a po cestě si prozpěvoval.  

Na podzim roku 1943 jsem nastoupil do 2.A třídy měšťanské školy v Turnově. 

Nejdříve byl naším třídním pan Josef Šťastný, později pan Bohuslav Finke, pan Václav 

Červa a v posledním roce pan Lubomír Drašar. Po válce se stal ředitelem pan Finke. Na 

tohoto pána si moc dobře pamatuji, velmi  jsem ho obdivoval.. Byl to takový rozváţný, 

autoritativní, přísný, ale při tom se mi zdálo takový otcovský typ člověka. 

Pokud si vzpomínám, prvním rokem  byla naše třída  v nynější  Základní škole 

v ulici 28. října.  Jednou při vyučování nám  pan učitel přednášel o boji proti bolševismu. 

Nevím jestli opravdu byl tak zatvrzelým odpůrcem bolševismu nebo to přednášel, jenom 

ţe musel. Na tabuli visel v tehdejší době známý plakát s krvavou rukou nad Hradčany a 

s nápisem Zachvátí-li tě, zahyneš.  K tomuto plakátu se tajně obvykle připisovala věta : 

My se nebojíme, my tam nebydlíme. 

Pan učitel hovořil velmi vášnivě a s dlouhými mezerami mezi jednotlivými slovy.  

Nakonec tehdy prohlásil: A proti tomu (rozuměj bolševismu ) – pauza – vás  chrání   - 

pauza  - liga proti – pauza – a nyní zezadu někdo řekl: tuberkulóze!  Místo Liga proti 

bolševismu!  To tedy byl poprask.  Učitel zbrunátněl, vyskočil, běhal po třídě a  křičel: 

Kdo to řekl? Pochopitelně se nikdo nepřihlásil a nikdo ani tohoto ţáka neprozradil. Na 

štěstí zazvonilo a on vyběhl na chodbu a teď jsme všichni jen čekali, co se bude dít. 

Poněvadţ na druhou hodinu přišel někdo jiný, ten den jsme ho jiţ neviděli. A ani při příští  

hodině se o tom jiţ nezmínil. Kaţdopádně moc do smíchu nám tenkráte nebylo, ale zůstalo 

to bez následků. 

V příštích letech jsme chodili do Skálovy ulice. Vyučování bylo ráno od 8.00 aţ do 

večera. Můj otec byl podruhé ţenatý, moje maminka zemřela, kdyţ mi bylo 6 let a bohuţel 

ta druhá ţena byla pro mě opravdovou macechou. Můj o 6 let starší bratr musel odejít 

z domova a nesměl ani na Vánoce domů a já jsem zaţil 

často velmi těţké chvíle, jednou dokonce jen zázrakem 

jsem přeţil její bezohledné chování. To mě totiţ v únoru 

za silné vánice večer jiţ potmě  kolem sedmé hodiny 

(bylo to za války)  přikázala zajít do jednoho statku pod 

Kozákovem pro mléko.  V mých mladých letech přes 

metr sněhu v zimě nebylo ţádnou zvláštností. A tak jen 

z posledních sil jsem se dobrodil sněhem k té rodině. 

Kdyţ mě viděli, nechtěli tomu věřit, ţe mě mohla v této 

vánici k nim poslat a ţe jsem vůbec došel. Nechtěli mě 

pustit zpět, ale já jsem říkal, ţe musím a tak mě nechali 

usušit u kamen, dali najíst a asi za hodinu jsem vyrazil zpět. Vánice ale nepolevila  a přes 

veškerou námahu došel jsem jen na okraj vesnice, tam mi došly síly a ztratil jsem  vědomí.  

Zřejmě v této době se vrátil můj otec domů a kdyţ zjistil, ţe jsem šel pro mléko, sebral 

ještě  několik sousedů a šli mě hledat. Našli mě jiţ napůl zavátého  v bezvědomí, na saních 
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pak odvezli do Turnova do nemocnice, kde jsem si pobyl asi dva měsíce a kde údajně jak 

čeští tak i němečtí lékaři bojovali o můj ţivot. 

Moje druhá matka si do manţelství  přivedla asi o 3 roky starší dceru, která chodila 

do gymnázia  v Turnově. Jezdili jsme společně autobusem. Ona dostávala denně peníze  

na  oběd do Belgického dvora,  a  já dostával pouze dva krajíce chleba s marmeládou. 

Prvních několik dní jsem to snědl. Bylo to hrozné, marmeláda se vsála do chleba, takţe 

jsem z toho měl takovou břečku. Po několika dnech uţ se mi dělalo špatně jenom při 

pohledu na ty dva krajíce, a tak jsem to raději hodil do koše a celý den nejedl.  

Ve vedlejší  B třídě byla dvojčata Zbyněk a Břetík Tomšovi. Seznámili jsme se 

spolu a dost kamarádili. Pocházeli asi z nějaké zámoţné rodiny, myslím, ţe jejich rodiče 

měli   nějakou větší dílnu nebo továrničku. Kaţdopádně dostávali z domova housky 

mazané máslem a často i se salámem, coţ za války byla opravdová vzácnost. A na oběd 

navíc chodili domů. Kdyţ viděli,  ţe já nikdy ke svačině nic nemám a kdyţ se dozvěděli, 

ţe nechodím ani na oběd, přenechávali mně svačinu. Sami říkali, ţe oni to stejně nejedí a 

kdyţ to přinesou domů, dostanou jenom  vyhubováno. A tak celou dobu aţ do konce války 

jedl jsem vlastně jenom  to, co mně kaţdý den dávali. Jednu housku jsem si nechával na 

svačinu a druhou na oběd. Tak jsem překonal válečnou dobu pokud se týká stravování 

díky  těmto dvojčatům Tomešovým.  

Kdyţ se v roce 1946 odstěhovali moji rodiče do Karlových Varů, ztratil jsem s nimi 

pochopitelně kontakt a nikdy jsem se s nimi jiţ nesetkal. V roce 1968 jsem odešel 

s rodinou do Švýcarska a nyní se vrátil zpět do svého rodného kraje. Na Zbyňka a Břetíka 

jsem po celou dobu ţivota nikdy nezapomněl  a tak jsem si sliboval, ţe po návratu  je 

musím vyhledat a za jejich kamarádství a pomoc za války  poděkovat. Dlouho jsem po 

nich zde v Turnově marně pátral,  vyptával se,  aţ jsem se bohuţel dozvěděl od p. Jiřího 

Čihulky smutnou zprávu, ţe oba dva jsou jiţ po smrti.  Škoda, ţe  jsem se s nimi jiţ 

vícekrát nesetkal. Určitě bychom si zavzpomínali na zlé i dobré doby z našeho mládí a i  

na řadu jiných zajímavých příhod na měšťanské škole ve Skálově ulici.  

Ladislav Bičík 

                        
 

Číslice 8 na konci letopočtu přinesla do našich dějin mnoho událostí, které výrazně 

ovlivnily ţivot národa v pozitivním i negativním smyslu. Není divu, ţe mnozí znalí občané 

připisují osmičkám aţ magický význam. I v dějinách Turnova některá data s 8 na konci 

najdeme.  

Předchozí články připomínají 100. výročí „chlapajdy“, před 100 lety bylo zaloţeno 

gymnázium v Turnově (připomeneme si toto výročí v příštím čísle) a do třetice dobrého – 

nejstarší zpráva o škole v Turnově je z roku 1508. 

 

VZPOMÍNKA 
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Chtěla bych vyuţít časopisu Náš Turnov a připomenout svého otce Josefa 

Stehlíka, odborného učitele matematiky, kreslení a rýsování na základních školách a 

učňovské škole v Turnově od roku 1939-63. V období první republiky 

působil 2 roky na Podkarpatské Rusi.  Před okupací učil několik let 

v Českém Dubě a po obsazení Němci se rodiče ještě s několika 

učitelskými rodinami přestěhovali do Turnova. 

Otec byl nesmírně poctivým kantorem. Jeho metodika 

matematiky naučila snad kaţdého počítat. Lepším ţákům dal základy 

logického myšlení pro studium na vyšších školách a slabším ţákům 

dal praktické znalosti pro ţivot. Vymýšlel příklady pro určitá řemesla, 

kterými připravil ţáky pro jejich příští povolání. Budoucím kantorům 

se stal příkladem, jak dětem přiblíţit matematiku a naučit je logicky 

myslet. Byl i spoluautorem učebnic. Tam dokázal vyuţít všechny zkušenosti získané 

dlouholetou praxí. 

Jeho aktivita i mimo školu byla obdivuhodná. Byl členem Sokola v Turnově a 

v době přípravy XI. sletu v roce 1948 byl jednatelem ţupy ještědské. Tehdy měla ţupa 

více neţ 100 jednot. Agenda spojená s jednatelstvím byla velmi náročná. Rozmnoţovací 

přístroje byly primitivní a pamatuji se, jak jsme byli celá rodina zapojeni do psaní adres, 

plnění obálek aj. Účastnil se ještě s jinými členy Sokola fyzicky velmi náročné práce při 

budování vodovodu do tábořiště v Pleskotech, které jiţ tehdy patřilo turnovské sokolské 

jednotě. 

Byl také aktivním členem ochotnického spolku Antonín Marek v Turnově. 

Nepamatuji se, ţe by působil jako herec, ale úspěšně reţíroval celou řadu divadelních her. 

Byly to mimo jiné: Vdaná ţena, Trojané, Vlci, Idiotka, Příliš štědrý večer, který měl 28 

repríz, nejvíce opakovaných představení ochotnického spolku. 

Byl i náruţivým a velmi úspěšným pěstitelem ovoce a zeleniny na velké zahradě u 

rodného domu v Příšovicích. Celou válku jsme měli dostatek všech jeho výpěstků. Parcela 

byla na obvodu osázena rybízovými keři. Byly zdrojem vitaminů nejen pro nás, ale i pro 

některé rodiny, jimţ byl můj otec během války určen jako poručník. Tátové těchto rodin 

byli učitelé a aktivní sokolové. Byli bud vězněni v koncentračních táborech nebo byli 

popraveni. Pamatuji se, ţe mezi nimi byly rodiny Jirešova, Matějova a Škodova. Jako 

poručník je oficiálně kaţdý měsíc navštěvoval. Tohoto kontaktu se vyuţilo k tomu, aby 

tajně dodával finanční příspěvky matkám těchto rodin, které byly v podstatě bez 

prostředků. Peníze byly ze sokolských, ochotnických a moţná i jiných fondů, které se 

podařilo před Němci utajit. O této otcově statečnosti jsme se já i sestra dozvěděly, 

samozřejmě, aţ po válce. Během  okupace to rodiče před námi tajili. 

Můj otec byl důsledný a náročný nejen k druhým, ale především sám k sobě. 

Poctivou prací ve škole a nezištnou prací mimo školu se zapsal do paměti svých ţáků i 

spolupracovníků. Zemřel na následky ochablosti svalové v únoru 1969 ve věku nedoţitých 

68 let. Kdo zaţil jeho působení na turnovských školách, jistě ocení vzpomínku na 

výborného kantora, který ho vybavil do ţivota trvalými praktickými i teoretickými 

znalostmi. A to je také jeden z důvodů, proč jsem ho připomněla. 

Milada Smutná 
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ZALOŽENÍ A ČINNOST VODÁCKÉHO ODDÍLU TJ LOKOMOTIVA TURNOV. 
 

Za první republiky jsme na Jizeře mohli spatřit občas některého vodáka – soukromníka, 

který si pořídil vlastní loď a mohl vyuţít toho, ţe městem protéká řeka Jizera a dva potoky 

/Libuňka a Stebénka/, které při vyšším vodním stavu byly rovněţ 

částečně sjízdné. Vedle těchto „soukromníků“ byl v činnosti  

/1937/ 5. oddíl vodních skautů střediska JUNÁK v Turnově. 

Oddíl tehdy vedl Zdeněk Jarý,  v r. 1945 obnovil činnost Jan 

Štundl a v r. 1969-70 Fr. Bursa. Turnovská veřejnost pak měla 

moţnost vyuţít projíţďku po Jizeře na veslicích, které bylo 

moţno si vypůjčit na městské plovárně, která stála na břehu 

soutoku Velké a Malé Jizery za tenisovými kurty LTK Turnov. 

Plovárna stála na pilotech, tvořily ji dřevěné kabiny a dřevěný plovoucí bazén se 

zábradlím. 

Sportovní vodácký oddíl vznikl postupně na základě iniciativy učitele Míly Kopala 

a prof. Nadi Adamové-Soukupové na 3. ZŠ na Výšince. Z iniciativy jmenovaných 

sportovně zaloţených pedagogů se vytvořila skupina zájemců z řad ţáků, kteří si postavili 

první papírové kajaky. Plánek a materiál zajišťoval Míla Kopal, dřevěné kostry zhotovoval 

truhlář p. Nohýnek na Trávnicích, papír byl získán od n. p. Juta ze zbytků po výrobě 

motouzů a lepidlo se dělalo z brusného odpadu při výrobě brýlí v Okule, který se 

rozpouštěl v acetonu. Na těchto kajacích ţáci pod vedením jmenovaných kantorů v r. 1957 

sjeli Vltavu. 

Výborný propagátor Míla Kopal získal pro vodácký sport řadu nadšenců – např. 

Václava Jareše – otce i syna, Aleše Svobodu, manţele Kubíčkovy, Vlastíka Mráze, Karla 

Šimůnka, Fr. Bursu, Víťu Charváta, Karla Kostku, Pepíka Kalvacha, Zdeňka Tkáče, 

Mojmíra Misíka a řadu dalších; z nich byl zvolen první výbor, v jehoţ čele stál Míla 

Kopal, který na základě souhlasu ostatních poţádal výbor TJ Lokomotivy Turnov o přijetí 

tohoto nově utvořeného vodáckého oddílu do TJ. Přijetí se uskutečnilo v r. 1958. 

Ještě téhoţ roku získal oddíl ke koupi starý dřevěný barák u továrny v Líšném 

/bývalý „lágr“/, který členové rozebrali a dopravili do Turnova a sloţili jej na zahradě u 

Buckovy vily, kde měla podle plánu stát loděnice. Jenţe spolek „památkářů“‘zapracoval, 

prohlásil tamní cihelný plot za historickou památku a tím záměr na stavbu vzal za své.  

Zanedlouho vzal za své i cenný historický plot. Díky pochopení města i TJ jsme dostali 

souhlas postavit loděnici na břehu soutoku Malé a Velké Jizery na pozemku TJ 

Lokomotiva za hřištěm házené. Materiál ze zahrady jsme přivezli na vypůjčených 

pontonech od stavby velkého mostu na nově určené místo.  A začala bohatá brigádnická 

činnost: vykopat betonové piloty po staré plovárně a přemístit je pod budoucí loděnici, 

přebrat a roztřídit dovezený materiál, přičemţ bylo zjištěno, ţe pouţít lze prakticky jen 

střední krovy. Proto jsme zaţádali na MěNV o poskytnutí dotace v rámci „AKCE Z“, 

takţe mohl zapracovat náš člen Pepík Kubíček /tehdy vedoucí pily/, který dodal potřebné 

trámy, vyjednal dodávku lignátových panelů z Černous, takţe tesařský mistr p. Ouvín se 

svou partou se mohl dát do práce. Práce jim šla výborně od ruky, ani zima nás nezastavila. 

Členové konstrukci osadili panely, poloţili podlahy a za pomoci  čety vojáků byly 

umístěny střešní krovy, které byly pobity prkny. Karel Kostka zhotovil plechovou střechu  

a další členové ještě zhotovili a zabudovali krakorce, takţe v r.1959 byla loděnice schopna 
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provozu. 

Vedle uvedené brigádnické činnosti členové stavěli lodě: bylo postaveno 5 

slalomových kanoí, několik „papíráků“ /KAJKU/. Od krajského výboru kanoistiky jsme 

dostali závodní „skořepinu“ /kanoe/ a od Svazarmu Jablonec turistickou kanoi. Někteří 

členové si zakoupili vlastní lodě, takţe se loděnice postupně zaplňovala. Vzhledem 

k tomu, ţe do oddílu vstoupila řada mladých, kteří měli zájem o závodění, byly v oddíle 

vytvořeny dvě skupiny – druţstvo závodníků a parta turistů. Mladí závodníci díky tré-

ninkové pilnosti brzy získali několik výborných umístění: např. přeborníky kraje 

v kategorii dorostu byli Milan Kopal, Petr Kozminský, Jarda Macháček, Karel Syrovátka; 

v kategorii dospělých se prosazovali Slávek Jareš na kajaku, manţelé Kubíčkovi. Rádcem 

závodníkům i výboru byl Pepík Kraus –Turnovák, který byl aktivním členem vodáckého 

oddílu v Jablonci n. N. Z jeho popudu jsme se rozhodli pořádat závod ve slalomu na 

Stebénce pod elektrárnou. Tento závod byl oblíbený /nebyly ţádné umělé kanály/ a 

zúčastňovali se ho přední čeští závodníci Jirásko, Nyč, Šulc, Beneš, Petříčkovi a další. 

Byla to výborná propagace vodáckého sportu, takţe na výroční schůzi oddílu se sešla 

stovka účastníků na sále sokolovny Turnov II. Zúčastnil se i t. č. nejlepší závodník Vlad. 

Jirásek, který na závěr schůze pouštěl film z MS a besedoval s účastníky schůze. Ani 

turistická parta nezahálela a o prázdninách ve dvou skupinách jela Vltavu z Vyššího Brodu 

aţ ke Zvíkovu, včetně Červenských proudů – ještě před napuštěním Orlické přehrady. 

Samozřejmě Jizera a Kamenice byly trvalým terénem pro krátkodobé vyjíţďky. Turistická 

parta kaţdým rokem vyjíţděla na některou z našich řek: Otavu, Luţnici, Ohři, Orlici, 

opakovaně Vltavu – pro stálý stav vody. Někteří v rámci Tatranského vodáckého okruhu 

sjíţděli slovenské řeky – Váh, Belou, Oravu. Členové kromě svého závodu ve vodním 

slalomu pomáhali při organizaci turistické jízdy zdatnosti Spálov - Turnov, která byla 

velmi oblíbená a zúčastnily se jí desítky lodí. 

V rámci společenské činnosti a pro získání finančních prostředků zúčastnili se 

členové pořadatelské sluţby na odpoledních čajích na Střelnici a sami uspořádali 

„Benátskou noc“ na Jizeře, včetně plovoucího parketu, jízdy závodních motorových člunů, 

atd. 

Největší rozkvět oddílu nastává v r. 1964/65, kdy do Turnova přestoupil z Liberce 

závodník Ivo Raab, člen reprezentačního muţstva. Spolu s Víťou Charvátem vytvořili 

deblovou dvojici na kanoi, získali I. výkonnostní třídu ve slalomu i sjezdu na divoké vodě 

a podle výkonnosti byli zařazeni na 6. místo v ČSSR. Jejich příklad strhl i ostatní, takţe 

naši závodníci získali v tomto období 4x II.VT a 6x III.VT. Do Turnova pak dojíţděli 

např. závodníci ze Ţelezného Brodu a z Jilemnice. 

Po odchodu Ivana /rodinné důvody/ nastoupil do kanoe k Víťovi Jirka Ometák, 

ovšem postupně dochází ke stagnaci závodní činnosti. Jsou to obvyklé důvody: studium či 

zaměstnání mimo Turnov, velká tréninková dřina bez obecenstva, nedostatek děvčat 

v oddíle, kterým by se chlapci mohli „předvádět“, málo místních závodů /pouťáků/. 

Činnost oddílu drţí parta turistů a ze závodníků kajakáři Klíma, Ometák a debl Ondráček 

– Šeps. Vzhledem k omezené činnosti je i nedostatek finančních prostředků, i kdyţ 

výhodou jsou reţijní slevy na cestovném /volné jízdenky/, dále TJ vyčleňuje příspěvek na 

opravu lodí a oddíl obdrţel několikrát od správy ČSD příspěvek na zakoupení lodě. 

Nedostatek finančních prostředků byl i důvodem hostování mladých závodníků Ometáka a 

Klímy v Delfínu v Jablonci. Oba se pak po několika letech vrátili zpět do Turnova. 
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V 50leté činnosti oddílu stáli v jeho čele předsedové: M. Kopal, A. Svoboda, F. 

Bursa, V. Charvát a J. Klíma. 

Opětovného vzkříšení činnosti, zejména závodní, se  ujal  Ing. Venda John,  který  

okolo  sebe  shromáţdil  mladé   zájemce. Díky své osobní velmi  dobré   spolupráci   

s vedením  vodáckého  oddílu v Brandýse n. L. získal  odtud  několik starších  závodních  

kajaků  a moţnost   tréninku  na  tamním  umělém  kanálu.   Od   té  doby  se   ţivot   na  

loděnici  opět rozrostl. 

Po  návratu z vojny se vedení oddílu ujal RNDr. Otto Jarolímek, turistickou činnost 

organizuje Pavel Jozífek, ve výboru pracují mladí. 

A tak s novými lidmi pokračuje bohatá činnost, včetně výstavby nového zděného 

objektu – garáţe pro podvozek na dopravu lodí. 

František Bursa 
 

JUBILEUM MANŽELŮ ŠOLCOVÝCH 

 

V první polovině letošního roku oslavili své osmdesáté narozeniny naši členové 

JUDr. Václav Šolc a jeho manţelka  Milena.  

Asi většina turnovských občanů dobře ví, jak několik generací rodu Šolců silně ovlivnilo 

události ve vývoji města i jeho nejbliţším okolí. Výsledky jejich dlouholetého působení 

najdeme nejen v oblasti veřejné činnosti a v komunální politice, ale i v ochraně přírody a 

památek, a samozřejmě nemůţeme pominout ani výrazný podíl na oblast vědy a kultury. 

JUDr. Václav Šolc je více neţ důstojným reprezentantem tohoto rodu. Velkou část 

svého ţivota proţil v poměrech, které jemu a jemu 

podobným byly velmi nepříznivé. Totalitní reţim jim 

podstatně zúţil moţnost vlastního uplatnění a zařadil je 

uţ od mládí mezi osoby sledované. V krátkém 

nadějném období roku 1968 proto nechyběl mezi těmi, 

kdo se snaţili demokratizovat tehdejší společnost. Stal 

se výraznou osobností obrodného procesu a bylo docela 

logické, ţe tehdejší turnovští straničtí funkcionáři ho 

tvrdě postihli. Proto období „normalizace“ Václav proţil jako dělník, závozník a později i 

řidič, avšak stále jako člověk, který měl nad sebou dohled státních orgánů. Po listopadu 

1989 se potvrdil jeho vysoký morální kredit u občanů, kteří jej záhy navrhli a zvolili do 

funkce starosty města. Kdokoliv se s Václavem setkává, musí ocenit jeho moudrost, 

uváţlivost, znalosti i silný niterný vztah k principům demokracie a rodnému kraji. 

Jeho manţelka, paní Milena, po jeho boku trpělivě proţívala vše dobré, nejisté i zlé, 

neztrácejíc víru a optimismus ani v dobách velkého příkoří. Její aktivita byla vţdy 

podloţena silným citem pro dobro a její zvídavost a komunikativnost jí pomáhala získávat 

široký okruh přátel. Má jistě i výrazný podíl na úspěších synů. 

Manţelé Šolcovi jsou členy Spolku rodáků a přátel Turnova od doby jeho vzniku 

v roce 1991, paní Milena je dosud členkou výboru, v němţ vykonala mnoho zásluţné 

práce při přípravě řady akcí. 

Oběma jim přejeme, aby je v dalším ţivotě provázelo co nejvíce klidu a pohody. 

 

Výbor a členové  SRPT  



 

 

 

Časopis Náš Turnov č. 36 – červen 2008, strana  
 

17 

DOPRAVA JE V TURNOVĚ STÁLE VĚTŠÍM PROBLÉMEM 

 

V současné době se mnozí občané stále více zajímají o různá řešení dopravní situace 

ve městě, která představitelé radnice navrhují. Na základě projednávaných návrhů změn uţ 

dříve schváleného Územního plánu rozvoje města, posléze i městským zastupitelstvem 

nepřijatého návrhu Regulačního plánu, se letos 

v první polovině roku konala dvě veřejná 

setkání s občany, na nichţ zástupci radnice 

všechny účastníky podrobně informovali o 

další koncepci navrhovaných změn. Tyto 

schůzky v sále šperkařské školy navštívili 

především občané, jichţ se navrţené změny 

bezprostředně týkaly a je nutno říci, ţe diskuse 

i výměna názorů byla právě proto velice ţivá. 

Je třeba přiznat, ţe podmínky dopravy ve 

městě i nejbliţším okolí jsou velmi sloţité a při 

konfiguraci terénu i současných trasách 

dopravy kaţdá změna bude mnohdy vyţadovat 

rozsáhlé a nákladné zásahy do přírodního prostředí, moţná i současné zástavby ve městě. 

Nedávno jsem četl, ţe v průběhu několika málo desítek let se počet obyvatel našeho města 

můţe zvýšit aţ na 25 000 lidí. Odborná studie pak předpokládá, ţe počet aut, 

projíţdějících denně městem, se zvýší ze současných 17 000 na 24 000, pokud se 

neprovedou podstatné změny v provozu. Tato čísla vycházejí zřejmě z předpokladu, ţe 

město bude v následujících letech pokračovat v dosa-vadním tempu rozvoje. Čím by bylo 

moţné zvýšit počet obyvatel o tak velké mnoţství obyvatel a výrazně ztíţit průchodnost 

dopravy? Předně by se v Turnově asi musely usadit nové podniky a s nimi jejich noví 

zaměstnanci. Ti by museli získat moţnosti k výstavbě domů a bytů v plánovaných nových 

rozvojových zónách. Uţ dnes jezdí mnozí do práce auty a hustota dopravy by se později 

zvětšila nejen jimi, ale například i nárůstem přepravy materiálů a hotových výrobků, o 

běţném zásobování občanů nemluvě. 

Nemyslím si, ţe věhlas našeho města by měl spočívat právě v tom, ţe by se stalo 

rostoucím výrobním centrem, pochopitelně se stále většími nároky na dopravu. Město je 

v prvé řadě proslulé jako dominantní středisko Českého ráje, který má podobu přírodního 

celku s mnoha jedinečnými přírodními, historickými i kulturními zajímavostmi. Proto 

bychom i v dalším vývoji měli nadále sledovat tuto skutečnost. Překotný rozvoj bez 

patřičného vztahu k ţivotnímu prostředí a ke krajinným zvláštnostem by z hlediska 

dlouhodobé perspektivy mohl městu spíše škodit.  

Nejen občané, ale především vedení města by mělo tyto okolnosti mnohem pečlivěji 

zvaţovat a snaţit se v následujících letech jeho rozvoj zaměřit tak, aby byl Turnově 

městem, v němţ doprava v ţádném případě nepřekročí určitou únosnou mez. Mnohem 

větší pozornost by proto naši volení zástupci měli věnovat například smysluplným 

přestavbám a rekonstrukcím stávajících komunikací, zřízení vhodných a bezpečných 

parkovišť a v neposlední řadě i lepšímu řešení hromadné dopravy občanů po celém městě, 

a to i do jeho odlehlých částí. 

Dalibor Sehnoutka 
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NOVÉ  ZVONY  PRO  LIBUŇ 

 

 Na sobotu  17. května 2008 budou v Libuni a jejím okolí jistě rádi vzpomínat.  Ve 

zdejším starobylém kostele sv. Martina, původem ze 14. stol., se konala velká slavnost 

svěcení pěti nových zvonů.  Uspořádala ji obec Libuň spolu  se 

zdejší farností a základní školou. Slavnostní obřad  vedl generální 

vikář litoměřického biskupství  mons. Karel Havelka. Libuňský farář 

ThDr. František Kocman při obřadu připomenul mj. jeden, snad 

nejpozoruhodnější fakt celé události, ţe totiţ  nové zvony mohly 

vzniknout jen díky  obdivuhodně štědré sbírce občanů Libuně  a 

okolních obcí. Iniciátorem sbírky byl jiţ jmenovaný pan farář 

Kocman, třeba však dodat, ţe bez pochopení a všestranné podpory  

obecních úřadů a většiny občanů by se nebylo dosáhlo takového 

zdaru. Kromě občanů a podnikatelů samotné Libuně přispěli občané  Březky, Holenic, 

Javornice, Jinolic, Jivan, Kněţnice, Libunce, Pařezské Lhoty, Sv. Petra a Šidlova. Jeden 

zvon zaplatili sami manţelé Pavlíkovi z Libuně. Zvony odlil akademický sochař Josef 

Kadlec ve svém ateliéru v Halenkově. 

 Vraťme se ale k průběhu slavnosti. V kostele byla ukončena vystoupením dětí  ze 

Základní školy v Libuni. Od těch nejmenších aţ po větší, jiţ zdatnější muzikanty, zahrály 

děti  na zobcové flétničky a zazpívaly řadu lidových a populárních písní. Úspěch měly 

veliký. Účastníci  slavnosti si pak prohlédli památnou libuňskou faru, kde dostali na 

památku dětmi vyrobený keramický zvoneček s pamětním lístkem. Čtenářům Našeho 

Turnova jistě nemusím připomínat, ţe je to  fara „libuňského jemnostpána“, turnovského 

rodáka, osvícenského buditele, básníka, prvního  shakespearovského  překladatele 

Antonína Marka. 

 Slavnost pak pokračovala přátelským setkáním účastníků a  štědrým pohoštěním, 

připraveným místními občany ve velkém sále libuňské sokolovny. 

Bylo by nespravedlivé aspoň stručně nepřipomenout, ţe podobnou péči jako 

v Libuni věnuje iniciátor té celé události ThDr. František Kocman svým dalším šesti 

farnostem a jejich  památným kostelům v Rovensku pod Troskami, na Hrubé Skále, 

v Přáslavicích, v Újezdě pod Troskami, Mladějově či Vyskři a ţe má tak libuňský 

jemnostpán Marek důstojného pokračovatele. 

 Moţná se bude některý čtenář této zprávy ptát, proč se kvůli  několika novým 

zvonům sešlo tolik lidí a pořádala taková oslava. Co na to říci? Snadno si můţeme  

představit, o co půvabnější  je panorama kaţdé vesničky s dominantou věţe či věţičky 

kostelíků a kostelů, neţ  pouhé seskupení obytných a hospodářských stavení, byť 

sebehonosnějších. A do kaţdé věţe přece patří zvony, které od pradávna připomínaly 

lidem plynutí času, svolávaly osadníky, varovaly před poţáry a jiným nebezpečím, 

oplakávaly blízké zemřelé, přidávaly lesk slavnostním událostem. A proto patří k tradici 

obcí a proto nové zvony vţdy znamenají pro všechny velkou událost. 

  Milada Ladmanová 

 

Za Spolek rodáků a přátel Turnova se slavnosti svěcení zvonů v kostele sv. Martina  

v Libuni zúčastnila členka výboru pražské pobočky SRPT  Milada Ladmanová. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU 

 

 Počátek roku byl jako 

vţdy věnován přípravě výroční 

členské schůze. Jako místo 

konání byl vybrán nový sál 

v hotelu Karel IV. A ukázalo 

se, ţe to byla volba správná. 

Téměř 100 účastníků přivítalo 

senátora JUDr. Jaromíra 

Jermáře, který je naším 

členem, starostku JUDr. Hanu 

Maierovou, dále i zástupce 

sdruţení, s nimiţ má náš 

spolek navázánu uţší 

spolupráci. 

  Výroční členská schůze spolku 

 

Schůze byla zahájena vystoupením smyčcového tria ze Základní umělecké školy, 

poté bylo vzpomenuto zesnulých členů, zvláště nezapomenutelných MUDr. Jiřího Šolce 

a Vladimíra Drholce. Ocenění za dlouholetou práci ve spolku se dostalo paní Mileně 

Šolcové a paní Antonii Kuchařové. Zpráva o činnosti, přednesená předsedou Otakarem 

Grundem, konstatovala dobrou práci výboru zaloţenou na aktivitě jeho členů. Za hlavní 

úspěch lze pokládat uspořádání dalšího ročníku letních koncertů v kostele sv. Josefa na 

Hrubé Skále, na níţ měla výrazný podíl paní Antonie Kuchařová. Zdařilo se i 35. číslo 

našeho časopisu, který byl čtenáři opět velmi příznivě hodnocen. Velice byla oceněna 

činnost praţských členů spolku, o nichţ podal zprávu Ing. Drahomír Machaň. I při stále 

obtíţnějších podmínkách jsou aktivní a stále spjatí s rodným městem. Usnesení slibuje, 

ţe dosavadní činnost bude 

pokračovat a ţe se výbor vynasnaţí 

hledat i zlepšení, zvláště kdyby se 

podařilo výbor spolku omladit. 

 

 Na 13. února připravil výbor 

zajímavý zájezd do Prahy. Účastníci 

si prohlédli velkolepou výstavu o 

Valdštejnovi a seznámili se i se 

sídlem Senátu ČR. Tato akce byla 

uskutečněna za spolupráce se 

senátorem JUDr. Jaromírem 

Jermářem, který nás i uvítal 

v schůzovním sále a podal řadu 

zajímavých informací. 

         Návštěva Senátu 
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 V dubnu prošlo několik členů spolku 

rozvíjející se jarní přírodou z Rovenska přes 

Borecké skály do Radvánovic. Krásná byla 

vycházka 9. května, kdy za slunečného 

počasí, pod rozkvetlými stromy, jsme 

poznali nově vytvořenou Dědinovu stezku 

v Tatobitech. Zajímavé bylo pak i posezení 

v Hostinci u Sedláčků, kde nás v besedě 

seznámili členové spolku Dědina o tom, jak 

tato naučná stezka vznikla. 

 

 V sobotu 26. dubna se několik členů 

spolku zúčastnilo poznávacího výletu do 

Hořic a Konecchlumí. Jako vţdy Pekařova 

společnost připravila akci velice pečlivě; 

(vedoucím zájezdu paní Jitce Petruškové a 

Mgr. Jakubcovi se podařilo získat pro 

výklad skutečné znalce). 

  

  

                                                                          Památná lípa v Tatobitech 

 

 

    

 

                    

Masarykova věž samostatnosti                                   Smetanovy sady v Hořicích                  

                   v Hořicích      
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Jarní autobusový poznávací zájezd si 24. května vzal za cíl dva vzdálenější přitaţlivé 

objekty. Hrad Potštejn překvapil účastníky rozlehlostí, krásnými výhledy a zdařile 

provedenými opravami zdí, které byly ještě nedávno v katastrofálním stavu. I zámek dole 

v městečku, dějiště Jiráskova románu „Poklad“, je vkusně upraven a zanechá dobrý dojem. 

           

                                                  

Hrad Potštejn 

 

Zámek Častolovice nabídl zajímavou prohlídku interiéru, v němţ se s obdivem 

setkal zvláště prostorný rytířský sál, dále pak i rozsáhlý dobře upravený park s malou 

zoologickou zahradou. Je zřejmé, ţe majitelka paní Diana Phipps Sternbergová o zámek 

pečuje pečlivě. K velké spokojenosti a dobré náladě všech účastníků přispělo velkou 

měrou příjemné počasí a velice vstřícný řidič autobusu od firmy MADOKA. 

  

  Zámek Častolovice     Zámecký park 

 

I letos připravuje výbor slavnostní předání odměn nejlepším ţákům 9. tříd. 

Výbor upozorňuje členy i veřejnost, aby sledovali informační vývěsky, kde najdou 

údaje o připravovaných akcích. Na konci června začínají koncerty na Hrubé Skále, na 

které se podařilo získat solidní obsazení. Věříme, ţe se na nich s mnohými z vás setkáme. 

  

Výbor SRPT 
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SPOLEK RODÁKŮ A 

PŘÁTEL 

TURNOVA 
pořádá pod záštitou  

PhDr. Jaromíra Jermáře, 

člena Senátu Parlamentu ČR 
 

 

7. ROČNÍK 
LETNÍCH 

KONCERTŮ  

VÁŽNÉ HUDBY 
 

V KOSTELE SV. 

JOSEFA 

NA HRUBÉ SKÁLE 
 

Finančně přispěli: SKLOSTROJ CZ Turnov s.r.o., 

SEKOPROJEKT ing. V. Sekaniny Turnov,  

prodejna DELIKATES V. Sejvala Turnov, 

Pila PLÁTEK s.r.o. Turnov, Hotel Štekl Hrubá Skála, 

VEČERKA – prodejna P. Klause Turnov, 

PAPÍRNICTVÍ P. Zamla Turnov, TRIMA s.r.o. 

Turnov, Nadace Preciosa Jablonec n. Nisou s.r.o.,  

Tiskárny UNIPRESS Turnov s.r.o. 

Sobota 28. června,  

16:30 hod. 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
 

MUSICA FORTUNA 

smíšený pěvecký sbor 

z Turnova se svými 

sólisty 

řídí V. Čapek 

Sobota 12. července, 

16:30 hod. 

 

 

GEMMA 

vokální a instrumentální 

soubor z Ústí nad Orlicí 

 

řídí Terezie Martincová 

Sobota 19. července, 

16:30 hod. 

 

 

ADAMUSOVO TRIO Praha 

řídí 

Jan Adamus hoboj, angl. 

roh 

J. Adamusová housle, 

viola 

K. Novotná klavír, 

cembalo 

Sobota 2. srpna,  

16:30 hod. 

 

 

JAKUB PUSTINA 

baryton 

 

doprovází 

Richard Pohl 

Sobota 30. srpna,  

16:30 hod. 

SÓLISTÉ OPERY 

DIVADLA F. X. ŠALDY 

v Liberci 

V. Poláchová-Kavánová 

soprán 

Pavel Vančura bas 

klavírní doprovod 

Bohuslav Lédl 
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Přejeme všem členům spolku hezké léto, hodně 

zdraví a pohody. 

  

 

Těšíme se na setkání s vámi při dalších akcích 

spolku v druhém pololetí. 

 

 

  

 
Budeme vděčni za vaše připomínky ke zlepšení časopisu  

a uvítáme i vaše příspěvky a náměty. 

 

 
 

Redakce 
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