VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE – SEDMIHORKY 25. 1. 2003
Krátce po čtrnácté hodině zahájila p. Kordová jednání členské schůze v lázních
Sedmihorky. V příjemném prostředí sálu se sešlo na 120 rodáků a řada pozvaných
hostů. Mnozí účastníci přijeli již prvním autobusem, svátečně poobědvali a vytvořili
si tak hezké sobotní odpoledne. Ve slavnostní části schůze vystoupilo Turnovské
kvarteto absolventů ZUŠ s hudebním programem. Dále bylo vzpomenuto osobnosti
pana B. J. Horáčka a čestným uznáním oceněni in memoriam zakládající členové
spolku A. Svoboda a K. Zelený. Ocenění předal čestný předseda spolku p. Posner
manželkám obou oceněných.
Potom již začala pracovní část schůze. Úřadující předseda spolku D. Sehnoutka
přednesl zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok. Vyzdvihl obětavou a časově
náročnou práci členů výboru, ocenil uspořádání letních koncertů v kostele sv. Josefa
na Hrubé Skále. Zhodnotil i uspořádané vycházky a výlety i navázání plodných styků
se Spolkem přátel K. Světlé a Okrašlovacím spolkem v Rovensku. Zmínil se i o
přednáškové činnosti spolku a o dalších akcích, na kterých se spolek podílel.
Pohovořil i o vydávání časopisu Náš Turnov a o zvyšujících se nákladech na jeho
vydávání. Spolek se i finančně podílel na opravě Laupyho betlému, na opravě varhan
a přispěl i na postižené povodněmi. V závěru seznámil přítomné s přípravou sjezdu
turnovských rodáků chystaný na květen letošního roku a požádal o pomoc a
spolupráci.
Letošní schůze je schůzí volební, proto dalším bodem byla volba volební a návrhové
komise. Předseda komise J. Hájek pak seznámil se způsobem a organizací voleb
nového výboru spolku.
Dalším bodem programu byla pokladní zpráva, kterou přednesla M. Stelzigová,
zpráva revizní komise, kterou podal J. Novotný a zpráva matriky o stavu a pohybu
členstva.
K 31. prosinci 2002 měl spolek 389 členů a jejich počet se od předchozího roku
zvýšil o 12.
Za hosty pozdravili schůzi představitelé MěÚ v Turnově, starosta M. Hejduk a
místostarostka p. Majerová. Vystoupil i poslanec F. Pelc, zástupci spřáte-lených
spolků p. Pavlů a p. Brožková. Za pražskou pobočku vystoupil p. Juna a za
zahraniční rodáky p. Kraus. Vystoupila i zástupkyně Turnova v Liberci p. Königová a
za Pekařovu společnost p. Petrušková. V diskusi pak vystoupila i řada členů spolku.
V závěru schůze vyhlásil předseda volební komise výsledky voleb. Všech 15
navržených kandidátů bylo zvoleno. Přítomní pak schválili navržené usnesení, které
přednesl Z. Suk.

I po oficiálním zakončení výroční schůze pokračovala neformální diskuse až do
odjezdu autobusu v 17 hodin.
A na závěr ještě několik fotografií, které připomenou atmosféru výroční členské
schůze v Sedmihorkách.
Připravil J. Ducháč

