
Zápis z valné hromady členů SRPT, pořádané 24. 1. 2014 v hotelu „Karel IV.“ 

Přítomno: 56 členů spolku, hosté PhDr. J. Jermář, PhDr. H. Maierová, Mgr. O. Špetlík, Ing. J. 

Pekař, PhDr. V. Jakouběová, Jitka Petrušková, Milada a Milan Paulů (Světlá pod Bezdězem), 

Petr Pešek (o. s. Jana Dědiny). 

Po přivítání hostů a účastníků V.H. (O. Grund) následovala kulturní vložka:  čtyři  houslové 

skladby přednesla Karolína Janatková a Barbora Sulková z turnovské ZUŠ. 

  Přítomní schválili navržený program valné hromady a volby pracovního výboru (M. 

Hamadová, D. Sehnoutka, L. Bičík, O. Grund) a návrhové komise (A. Hamada, M. Pekař) a 

jmenovanou zapisovatelku (V. Ejemová). 

1. Zpráva matrikáře Ing. Jaromíra Ducháče: spolek má dnes 246 členů (Turnov 164, Praha 55, 

Česká republika 15, zahraničí 12). Pokles nastal po úmrtí a odchodu starších členů, také po 

vyčlenění dlouhodobých neplatičů příspěvků. 

2. Zprávu o činnosti spolku přednesl předseda Otakar Grund. 

3. Mgr. Anna Mánková (předsedkyně pražské pobočky SRPT) poděkovala za milé přivítání, za 

kvalitní časopis „Náš Turnov“ a předala pozdrav od členů pražského výboru.  Na valné 

hromadě byli členové pražské pobočky SRPT Miriam Kejklíčková, JUDr. B. Severa, Jiří Kolečko. 

Dále přednesla zprávu o činnosti P.P. a návrh na rok 2014. 

4.  Zprávu o hospodaření podal hospodář Ladislav Bičík a zprávu revizní komise přečetla paní  

Hana Táborská. Byl schválen návrh na doplnění výboru spolku o místopředsedkyni Marii 

Hamadovou za odcházejícího Dalibora Sehnoutku a návrat Jaromíra Ducháče do funkce 

matrikáře a správce dat.  

Marie Hamadová přečetla plán činnosti na rok 2014. 

5. Příspěvky do diskuze a pozdravy hostů: 

Mgr. O. Špetlík (místostarosta Turnova) poděkoval spolku za bohatou činnost a  pomoc při 

propagaci města. Upozornil na včasné podání požadavku pro příspěvek na financování cesty 

do družebního polského Jawora. Současně vysvětlil některé důvody toho, proč není možné 

obnovit městské koupaliště v Dolánkách. 

PhDr. H. Maierová (náměstkyně hejtmana LBC kraje) se ráda setkává se stále aktivními lidmi 

z Turnova, s nímž stále udržuje kontakt přes kulturní činnost. 

JUDr. B. Severa poznamenal, že slyšel smutná čísla úbytku členů spolku, doporučil zatraktivnit 

jeho činnost pro mladší generaci a vypravit se i do škol. O. Grund odpověděl, že podobný 

záměr už výbor zpracovává a připravuje i besedy pro starší žáky devítiletek a studenty 

středních škol v Turnově. 

PhDr. V. Jakouběová (ředitelka Muzea Českého ráje) poděkovala rodákům za dobrou 

spolupráci v rámci a pozvala je na připravované akce v roce 2014 (Afganistán, 60tiny J. 

Urbana, výstava Karla Vika, masopust na Dlaskově statku) a požádala o kompletaci 

prezentace turnovského kroje.  

Pan Milan Pavlů (ze spolku Světlá pod Bezdězem) pozdravil přítomné a nabídl výměnné 

zájezdy i organizaci společných akcí a pozval členy spolku na slavnostní otevření stezky 

Karolíny Světlé (na den 7. 6. 2014). 

Pan Petr Pešek (sdružení J. Dědiny – Tatobity) připomenul, že turnovští rodáci jim v nouzi 

přispěli na instalaci Dědinovy pamětní desky v ZUŠ na náměstí a pozval je na oslavu 500. 



výročí založení Tatobit a 300. výročí vysvěcení kostela sv. Vavřince (dne 21. 6. 2014). Zmínil 

se také o přípravě scénáře filmu o Janu Dědinovi. 

J. Petrušková (před. Pekařovy společnosti) poděkovala za spoluúčast při akcích Pekařovy 

společnosti, zdůraznila, že komunikace mezi oběma spolky je na dobré úrovni a pozvala 

rodáky na jejich valnou hromadu, která se bude konat 1. 3. 2014 v Muzeu. 

PhDr. J. Jermář (senátor) konstatoval, že turnovský spolek patří mezi ty velmi aktivní a je 

dobře, že i seniory takovou měrou zajímá veřejné dění. 

 

Předseda SRPT O. Grund na závěr přečetl usnesení, které bylo valnou hromadou schváleno. 

 

                                                                                                        Zapsala: V. Ejemová 


