
Zápis ze schůze nového výboru SRPT dne 27. ledna 2015 (14.00-17.00 hod.) v Divizně Turnov 
 
Přítomni: M. Hamadová, Ing. M. Pekařová, M. Pekař, D. Sehnoutka, Ing. L. Sehnoutková,  
                  J. Novotný, Ing. J. Ducháč, V. Válková, I. Kolombová, I. Veselý, O. Grund, V. Jiran. 
Omluveni: V. Ejemová (nemoc), L. Bičík (v zahraničí). 
 
Členové nově zvoleného výboru mezi sebou zvolili rozdělení jednotlivých funkcí takto: 
Otakar Grund (předseda), Marie Hamadová (místopř.), Vladislava Ejemová (jednatelka), 
Ladislav Bičík (hospodář), Ing. Jaromír Ducháč (matrikář), Ing. Milena Pekařová (kronikářka). 
Václava Válková, Jaroslav Novotný, Milan Pekař (členové výboru). 
Ing. Ludmila Sehnoutková, Iva Kolombová, Ivan Veselý (revizní komise, L.S. předsedkyně). 
Jednotliví členové s navrženou funkcí souhlasili, volba přítomných se uskutečnila veřejně a 
jednomyslně.  
Zástupce pražské pobočky do výboru SRPT zvolen nebyl, do doby konání valné hromady 
nebyl předsedkyní p. A. Mánkovou navržen. 
 
Z jednání první schůze nového výboru: 
 
O. Grund připomenul, že příští rok v lednu (12. 1.) bude spolek slavit 25. let trvání od 
založení v roce 1991, připomenul tehdejší aktivitu bývalých zakládajících členů M. Kopala, M. 
Hrazdiry, J. Hajflera, V. Hakena a dalších. Současně informoval, že spolek může očekávat i 
zvláštní finanční příspěvek od vedení radnice, proto by měl uspořádat slavnostní valnou 
hromadu v Městském divadle s odpovídajícím krátkým kulturním programem, s účastí hostů 
a též i veřejnosti. Je potřeba zjistit i možnosti grantů, které vypisují Krajský úřad Liberec, 
případně i jiné složky. 
Rovněž navrhnul zaslat dopis spolku v Hodkovicích n. Moh. A omluvit neúčast na jeho 
páteční valné hromadě (shodný termín s Turnovem). 
 
Ing. J. Ducháč navrhnul ke zhotovení „rodácké“ vlaječky se znakem města Turnova, podobně, 
jakou mají členové spolku v Hodkovicích. Rovněž připomenul, že příští číslo N.T. bude 
jubilejní, padesáté. Sám do něj získal článek o tehdejší krajinské výstavě v Turnově a předá D. 
Sehnoutkovi. Navrhl podobně koncipovat i další materiály do N.T.  
 
M. Hamadová navrhla vyzvat i další členy ze zahraničí, aby nám zaslali své příspěvky o 
vlastních zajímavých osudech.  
 
I. Veselý informoval, že dokončenou digitalizaci kroniky z činnosti spolku do roku 2006 zašle 
nové kronikářce Ing. M. Pekařové k založení a využití. Připomněl, že stále chybí část kroniky 
od Jany Legáthové. 
 
O. Grund informoval, že formuláře s nároky na fin. podporu z kapitol města Turnova, připraví 
a předá do 31. ledna do podatelny úřadu. Jedná se o příspěvky od kulturní komise na činnost 
spolku, na vydání dvou čísel časopisu N.T. a příspěvek na konání koncertů na Hrubé Skále. 
Současně i na příspěvek k návštěvě seniorského spolku v Polském Jaworu u příležitosti 
tamějších Slavností chleba. (bylo uskutečněno 30.1., zástupci pražské pobočky podklady 
nedodali-pozn. zap.) Podobně spolek požádá o příspěvek na spolkovou činnost nové vedení 
radnice, jako každoročně, do konce března. 



Ing. Ducháč a M. Hamadová navrhli, aby byl každoročně plán činnosti vypracován už předem 
a rozdán všem členům přímo na valné hromadě. Drobné úpravy termínů nejsou překážkou.               
 
O.Grund-Členské příspěvky na rok 2015 mu zaplatili Beranovi z ul. 5. května a syn Martin, 
300 Kč bude předáno hospodáři L. Bičíkovi po návratu z ciziny. 
 
Příští schůze výboru se bude konat v úterý 10. 2. v salonku hotelu Divizny od 14.00 hod. 
 
Zapsal: O. Grund.               
  



NÁVRHUSNESENÍ 2015 
 
Návrh usnesení z Valné hromady 23. ledna 2015 
 
Valná hromada schvaluje: 
 
Zprávu o činnosti spolku v roce 2014 
Zprávu o finančním hospodaření a zprávu Revizní komise 
Plán činnosti na rok 2015. 
Volbu členů nového výboru spolku a revizní komise na období 2015-2017 
Návrh toho, že zprávu o činnosti pražské pobočky, přehled jejího finančního hospodaření 
v roce 2014 a plán činnosti na rok 2015 předloží její zástupce výboru SRP v Turnově písemně 
nejdéle do konce března 2015.  
 
Valná hromada bere na vědomí: 
 
Zprávu o činnosti pražské pobočky spolku a zprávu o jejím finančním hospodaření 
 
Valná hromada dále navrhuje: 
Aby nový výbor pokračoval v dosavadní činnosti, které spolku vymezují stanovy. 
Pověřuje výbor, aby podle finančních možností připravil další ročník Letních koncertů vážné 
hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. 
Aby vydal další dvě čísla (50-51) časopisu Náš Turnov. 
Aby nadále pokračoval v organizování vlastivědných vycházek, výletů a besed, které budou 
propagovat historii i pamětihodnosti Turnova a Českého ráje. 
 
Valná hromada doporučuje: 
Aby výbor nadále rozšiřoval spolupráci s vedením Městského úřadu v Turnově, věnoval 
pozornost kulturnímu dění, připomínal zdejší historii a působil na zlepšení kvality života ve 
městě. 
Aby současně navazoval spolupráci s vedením okolních obcí i spolků s podobným 
zaměřením. 
Aby výbor hledal cestu, jak propagovat spolkovou činnost zejména na středních školách a 
získal pro své aktivity i zástupce mladších generací. 
Aby zlepšoval finanční situaci spolku z prostředků vlastních příspěvků, vypsaných grantů a 
individuální pomoci sponzorů. 
 
 
 
 
Schváleno v Turnově dne 23. ledna 2015     
 
 
 
 


