
VALNÁ HROMADA SRPT 

V sobotu 28. ledna se uskutečnila Valná hromada Spolku rodáků a přátel Turnova v aule Hotelové školy ve Zborovské 

ulici. Mnozí členové přicházeli dřív, aby mohli zaplatit členské příspěvky na letošní rok. Dostavilo se přes 70 členů z Turnova 

a z Prahy, přijeli i zástupci spřátelených spolků z Hodkovic nad Mohelkou a Světlé pod Ještědem. Uvítali jsme i čestné 

hosty, senátora PhDr. Jaromíra Jermáře a další. Schůzi zahájil předseda spolku Otakar Grund, přivítal přítomné a seznámil 

je s programem. Protože schůze byla volební, byly zvoleny i příslušné komise a zapisovatel schůze. V kulturní části 

vystoupil mladý houslista, absolvent turnovské ZUŠ, studující konzervatoře Vojtěch Ištvánek, kterého doprovodil pan Josef 

Uchytil. Matrikář spolku seznámil přítomné se změnami v členské základně v uplynulém roce. Po problémech se získáváním 

nových členů v minulých letech, se podařilo získat 31 nových členů a celkový počet tak činí 277 členů. Minutou ticha 

vzpomněli přítomní i na zesnulé členy. Předseda volební komise Petr Záruba představil kandidáty do výboru spolku a 

vysvětlil způsob volby. Předseda spolku pak ve zprávě o činnosti zhodnotil loňský rok, který byl velice úspěšný – podařilo se 

uskutečnit řadu akcí, od výletů veřejnou dopravou, přes autobusové zájezdy, koncerty na Hrubé Skále, exkurze, besedy i 

aktivní účast na akcích pořádaných Městským úřadem. Poděkoval všem dárcům za nemalé finanční příspěvky. Úspěšná 

činnost se odrazila i ve zvýšeném zájmu o členství. Předsedkyně pražské pobočky Mgr. A. Mánková pohovořila o činnosti 

pražských členů a zdůraznila dobrou spolupráci s výborem spolku. Hospodář spolku přednesl zprávu o hospodaření. Po 

dlouhé době se podařilo vybrat od všech členů příspěvky, spolek získal díky dárcům značné finanční prostředky, které 

mohou být použity na další aktivity, především na Koncerty vážné hudby, které jsou finančně značně náročné. Za revizní 

komisi přednesla zprávu předsedkyně Ing. L. Sehnoutková. Při kontrole se neobjevily žádné nedostatky, evidence je vedena 

přesně. Návrh plánu činnosti na letošní rok přednesla místopředsedkyně výboru paní M. Hamadová. Přítomní s návrhem 

souhlasili.  Valnou hromadu pozdravili i přítomní hosté a zástupci spřátelených spolků. Informace o akcích, které připravuje 

město, pohovořily PhDr. H. Maierová, členka rady města paní E. Kordová a zástupkyně Muzea Českého ráje paní J. 

Petrušková. Volební komise vybrala hlasovací lístky a následovalo občerstvení v přízemí školy. Po přestávce vyhlásil 

předseda volební komise výsledky voleb. Zvoleno bylo 9 členů výboru a 3 členové volební komise. Na závěr byl schválen 

plán práce na letošní rok a přijato usnesení, které ukládá výboru zvolit funkcionáře nového výboru a pokračovat 

v činnostech uvedených v plánu práce. Předseda spolu poděkoval přítomným za účast.                                                              

Zapsal J. Ducháč                                     


