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                  Zpráva o činnosti Spolku rodáků a přátel Turnova za rok 2014 

Vážení přátelé, scházíme se v době, kdy náš spolek může slavit 24 let od svého 

znovuobnovení činnosti v roce 1991. Myslím, že je při této příležitosti vhodné, 

si takto připomenout vzácný počin známého historika, universitního profesora 

Josefa Pekaře, který v době první republiky inicioval založení prvního spolku 

v Praze i našich turnovských členů, Mirka Hakena, Milana Hrazdiry, Miloslava 

Kopala, Jaroslava Hajflera a dalších, kteří se jej rozhodli obnovit po 

listopadových událostech 12.ledna 1991. 

Na dnešní, volební valné hromadně se tak scházíme proto, abychom také 

zhodnotili svoji činnost a hlavně práci dosavadního výboru spolku, který nám ji 

po celé toto poslední období připravoval. Protože se o ní pravidelně dočítáte 

v časopisu, který pro všechny členy dvakrát ročně vydáváme, dovolte, abych ji 

jen krátce připomenul. 

Zmíněný devítičlenný výbor se schází pravidelně dvakrát v každém měsíci a 

podle vámi schváleného plánu připravuje nejbližší akce, o kterých vás i se 

změnami informujeme v našich vývěskách ve třech oblastech města. Zprávy o 

naší činnosti najdete i na internetových stránkách města Turnova, které nám 

vedení zdejší radnice poskytlo. Těžištěm naší činnosti jsou schůzky, besedy, 

přednášky, poznávací výlety do okolí, setkávání s ostatními spolky podobného 

zaměření, a potom pravidelné akce, jako vítání nových občánků města ve 

spolupráci s turnovskou radnicí, nakonec i Koncerty vážné hudby v kostele sv. 

Josefa na Hrubé Skále, jejichž první ročník před čtrnácti lety založila paní Milena 

Šolcová.  

V uplynulém roce, který byl podle našeho mínění opět velmi bohatý, se nám 

podařilo prosadit připsání mezi památné občany města na turnovském hřbitově 

jméno bývalého lékárníka a drogisty Františka Hnika, prohlídku nové městské 

galerie v Liberci a návštěvu budovy krajského úřadu nám zajistila naše členka, 

paní doktorka Hana Maierová, Jana Legáthová se nám postarala o exkurzi do 

Mašova, místa, kde vyrábějí a restaurují církevní památky z Čech i okolních 

států, pan Ducháč připravil návštěvu do Motocyklového muzea v Borku pod 



Troskami. Naše jednatelka, Vlaďka Ejemová nás pozvala na prohlídku 

rekonstruovaného kostelíka na Bukovině a připravila i pěkné posezení 

v klubovně hasičské zbrojnice. Velký výlet jsme organizovali do zámku Nových 

Hradů, dnes majitelů bývalé turnovské rodiny Kučerových, s návštěvou 

Litomyšle a okolí. Prohlédli jsme si i novou expozici Turnovského Granátu na 

náměstí, do Světlé pod Ještědem nás pozvali členové družebního Spolku 

Karoliny Světlé, několikrát jsme navštívili i další spolek v Tatobitech, právě tak, 

jako masopustní veselí na Dlaskově statku a další okolní slavnosti. Úspěšně 

proto spolupracujeme například se spolkem v Rovensku pod Troskami i 

s Pekařovou společností, jejíž jsme kolektivním členem. V další části roku jsme 

se zúčastnili například oslav 500. výročí vzniku obce Tatobit, společně 

s vedením města jsme se slavnostně rozloučili s absolventy našich devítiletek, 

v turnovském muzeu třikrát přivítali a obdarovali naše nové občánky, ale také 

se zajeli podívat na lekníny pana Tyrychtra u Pařezské Lhoty a třeba i na úpatí 

Kozákova. Uspořádali jsme také výlety do muzea v Jilemnici, do Železného 

Brodu i besedu se starostou Tomášem Hockem. Za největší naše akce můžeme 

považovat návštěvy našeho partnerského Polského Jawora, hlavně při loňských 

slavnostech chleba a pak pravidelný, loňský už XIII. ročník koncertů na Hrubé 

Skále. S přípravou, financováním a organizací cesty do Polska nám letos 

pomohlo vedení turnovské radnice, především bývalý místostarosta Otakar 

Špetlík. Při hruboskalských koncertech nám opět poskytl záštitu náš senátor dr. 

Jaromír Jermář a potom nás hlavně podpořili naši věrní sponzoři. Především 

turnovský lékař Marcel Nesvadba a Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, dále pak 

ostatní turnovští podnikatelé, jako pánové Vladimír Sejval, Václav Formánek, 

František Zikuda, ale také Obecní úřad na Hrubé Skále, majitel hotelu Štekl 

Karel Zima a majitel turnovské tiskárny Unipress, pan Antonín Svoboda. Jedině 

díky nim se nám podařilo tento rozsáhlý festival uspořádat s nepatrným 

finančním ziskem. Hovoříme-li ale o sponzorství, je potřeba se zmínit i o dalších 

našich členech, kteří finančně přispěli na naši činnost daleko více, než je jejich 

spolkovou povinností. Pan Ladislav Bičík nám zaplatil celou dopravu na zájezd 

autobusem do Nových Hradů, pan Miroslav Hnik nám poslal sponzorský dar, 

mnohem vyšší částku, než pravidelný roční příspěvek nám opět zaplatil senátor 

Jaromír Jermář, paní Drahomíra Šulcová i bývalý Turnovák Jiří Vít. Výhody svého 

věku nevyužili ani někteří členové a i po své pětaosmdesátce nám příspěvky 



zaplatili, vědomi si toho, že třeba jenom režie vydávání časopisu nás stojí 

značné prostředky. 

V loňském roce jsme popřáli i našim vzácným jubilantům, jako panu Miloslavu 

Holasovi a Miroslavu Špikovi, ale i dalším, kteří je svými léty dohánějí. Naproti 

tomu cítíme, že se neustále do spolkové činnosti nedaří přilákat mládež. 

Pokládáme si otázku, kdo převezme naši činnost v době, až nám to věk 

neumožní? Pro letošní rok proto po vzoru spolku z Hodkovic nad Mohelkou 

připravujeme zajímavou soutěž pro seniory, kterou budeme organizovat 

s turnovskými základními školami. Ale to už je téma pro dnešní diskusi.     

Vážení členové, nyní je na vás, abyste posoudili práci minulého výboru a 

rozhodli se podle toho o jeho kandidátech na další dvouleté období, ale také 

navrhli možnosti dalšího rozvoje spolku. 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem členům výboru, kteří po celé dva 

roky řídili naši činnost podle schváleného plánu a šetrně hospodařili se 

svěřenými prostředky.  

Otakar Grund     

                              

 

 


