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Zápis
z valné hromady Spolku rodáků a přátel města Turnova
ze dne 19.ledna 2008

V 14.15 hod.zahájila tradičně moderátorka paní Eva Kordová dnešní valnou hromadu.
Na zahájení představila Smyčcové trio Základní umělecké školy v Turnově, které svým
koncertem přispělo významně k slavnostní náladě přítomných členů SRPT.
Jménem přítomných poděkovala umělcům za velmi hezkou interpretaci díla skladatele
Georga Friedricha Händela.
Poté přivítala hosty naší valné hromady , především pana senátora PhDr.Jaromíra Jermáře,
starostku města Turnova paní PhDr.Hanu Maierovou, pana ing.Drahomíra Machaně z pražské
pobočky SRPT , pana JUDr.Borka Severu a představitele různých spolků z okolí Turnova.
Stejně srdečně přivítala všechny účastníky dnešní valné hromady .
Slova se ujal předseda matriční komise pan ing.J.Ducháč.
K 31.prosinci 2006 měl Spolek rodáků a přátel Turnova 373 členů.
během roku přibylo
49 členů
zemřelo v průběhu roku 2007
10 členů
a členství ve spolku ukončilo
18 členů
takže ke konci roku 2007 má náš spolek celkem
394 členů
Je to po dlouhé době radostná zpráva , neboť počet členů se zvýšil o 21 .
Paní Kordová pak požádala přítomné, aby minutou ticha uctili památku zemřelých členů.
Předsedou návrhové komise k formulaci závěrečného usnesení byl pověřen pan Jan Hájek a
provedením zápisu z valné hromady pan Ladislav Bičík.
Zprávu o činnosti v roce 2007 přednesl předseda SRPT pan Otakar Grund. Zpráva byla
kvitována upřímným potleskem přítomných, její podrobný obsah jeho je uveden ve
zvl.příloze.
Poté paní Kordová zhodnotila významnou práci pro spolek dvou členek výboru, které se po
několik let podílely na jeho práci. Paní Antonie Kuchařové, která svoji obětavou činnost ve
výboru letos ukončila, a paní Mileny Šolcové, u příležitosti jejich 80. narozenin. Kytičky,
které jim byly předány, se staly jen malou odměnou za jejich dlouhodobé úsilí.
Předseda pražské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova, pan ing.Drahomír Machaň,
v projevu poukázal na sto šestiletou tradici jejich organizace.Problémem, jako u všech
podobných spolků, zůstává stárnutí členstva. Přesto se „Pražákům“ podařilo za poslední dva
roky uskutečnit 8 besed. Neutěšená finanční situace je donutila zvýšit roční členský příspěvek
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z dosavadních 50,- Kč na 100,- Kč. Předseda Machaň také pozitivně hodnotil spolupráci se
základní organizací v Turnově. V závěru vyjádřil přesvědčení, že i v budoucnu bude jejich
pobočka i spolupráce s Turnovem úspěšná.
Zprávu o hospodaření v roce 2007 přednesla paní Hana Táborská.
Příjmy celkem
82.969.00 Kč
Vydání celkem
101.935.00 Kč
Celkové přečerpání činí 18.966.00 Kč. To bylo pokryto z hotovosti, kterou má spolek u České
spořitelny.
Současný stav na účtu k 31.prosinci 2007 činí 67.395.75 Kč.
Podrobná zpráva o hospodaření je přiložena v příloze.
Ze zprávy revizní komise, přečtené panem Jaroslavem Novotným vyplynulo, že revize všech
účetních dokladů od čísla 1 až do čísla 293 byla provedena v měsíci lednu letošního roku.
Nebyly shledány žádné závady a veškeré výdaje byly podloženy příslušnými doklady. Nebyly
shledány ani žádné závady ve vedení účetnictví, které je naprosto přehledné a Novotný navrhl
schválení zprávy v tom znění, jak byla přednesena paní Táborskou. Tento návrh byl všemi
hlasy přijat.
Z hostů se ujal první slova senátor pan J. Jermář.
Hlásí se k našemu spolku, rád k nám chodí a zajímá se o naši práci . Považuje naši činnost za
velmi důležitou a popřál nám i v budoucnosti hodně úspěchů a radosti z práce. Totéž přál
všem účastníkům valné hromady, celému národu pak hodně šťastných let.
Paní starostka PhDr. Hana Maierová přednesla zdravici přítomným, poděkovala členům
spolku za jejich činnost, kterou vysoce hodnotí jako potřebnou a nezbytnou i pro ostatní
turnovské občany. Váží si spolupráce s občany, a za tu dobu, co vykonává funkci, cení si
setkání a výměnu názorů s občany Turnova. Přeje nám všem, aby se nám dobře dařilo.
Pan Petr Pešek z Občanského sdružení Dědina v Tatobitech poděkoval za morální a finanční
podporu, kterou jim náš spolek poskytuje. Poděkoval i za dobrou spolupráci a pozval
účastníky valné hromady na návštěvu Tatobit, do parkového areálu malíře Dědiny. Zároveň
informoval o otevření nové pěti kilometrové turistické stezky v okolí Tatobit. Spolku popřál
dobrou budoucnost.
JUDr. Borek Severa připomněl kořeny svého rodu, které se váží k Turnovu, velmi pozitivně
ocenil činnost našeho spolku, zejména pak vysoce hodnotil kvalitu vydávaného časopisu Náš
Turnov. Poděkoval za možnost, vyjádřit se k životu v Turnově a popřál spolku hodně dalších
úspěchů.
Předseda Sdružení rodáků a přátel Karoliny Světlé přítomné pozdravil a krátce je seznámil
s činností jejich spolku. Kladně hodnotil dosavadní spolupráci a popřál všem hodně úspěchů.
Předseda návrhové komise pan Hájek předložil návrh na usnesení z valné hromady SRPT :
Valná hromada schvaluje : Zprávu o činnosti spolku předsedy pana Grunda
Zprávu o hospodaření přednesenou paní Táborskou
Zprávu revizní komise
Bere na vědomí :
Zprávu o činnosti pražské organizace SRPT
Navrhuje :
Pokračovat v organizaci kulturních letních akcí
Pokračovat v organizaci výletů do okolí Turnova
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Doporučuje :
¨

Prohlubovat spolupráci s vedením města Turnova
Získávat nové členy, především z mladé generace

Valná hromada souhlasí s navrženým usnesením.
Z diskuse členů:
Otázka : Proč jsou koncerty na Hrubé Skále a ne v Turnově?
Odpověď : Tyto akce na Hrubé skále byly zahájeny před 7 lety. Tehdy paní M. Šolcová je
organizovala proto, aby se získaly prostředky na opravu kostelních varhan. Zájem byl natolik
velký, že jsme již u nich zůstali.
Připomínka p.ing.Pekaře : Měli bychom si více vzpomenout na pana Horáčka, jehož památce
vlastně byly tyto koncerty původně určeny
Připomínka paní Lídy Pejškové :
Měli bychom uvažovat i u nás o zvýšení příspěvků na 100 Kč eventuálně na 150 Kč. V dnešní
době nelze opravdu s tak malým příspěvkem starat se o organizaci našeho spolku.
Velmi dobře hodnotí práci vedení města Turnova a připomněla doby, jak to ve městě vypadalo
dříve. Nelze jen kritizovat, ale je třeba spravedlivě hodnotit. Nelze se dívat do minulosti, ale
je nutno akceptovat dnešní dobu a stavět se k věcem kolem nás pozitivně.
Pan Grund vysvětlil, že otázkou zvýšení příspěvků se výbor spolku už déle zabýval. Dospěl
ke dvěma návrhům. Buď opět ponecháme dosavadní výši (50,-Kč) s tím, že necháme na
úvaze členů, kdo může přispět vyšší částkou. Podle druhého můžeme všichni odhlasovat
jednotnou částku 100 Kč. Pro první návrh hlasovalo zhruba 30 členů, zbytek (cca 80) se
vyjádřil pro návrh druhý. Částka 100,-Kč. bude vybírána od počátku roku 2009.
Připomínka pana Petra Peška z Tatobit: Oznamil, že i spolek Dědina má také pobočku v
Praze. Zároveň uvedl, že jejich spolek pořádá zájezd do Prahy na výstavu Albrechta
Valdštejna. Bohužel zájezd 2.února 2008 je již zcela vyprodán a nemůže proto nabídnout
volná místa.
Z řad členů zazněly i další dotazy : Jak to vypadá s areálem Maškovka a co se udělalo
s Horáčkovými penězi na tento areál? Co udělalo město a co spolek rodáků?
Jak to vypadá se Všení, nebyla by to případně konkurence pro Maškovku?
Pan Grund odpověděl, že sice někteří členové spolku pracují v různých komisích rady a
zastupitelstva Turnova, proto se na ně mohou členové spolku, jako občané, obracet s otázkami
a podněty. SRPT je ale nepolitické sdružení občanů a nemůže vystupovat a prosazovat
podobné akce. K tomu jsou tyto příslušné komise a především pak volení zástupci občanů
města.
V další části odpověděla na mnohé dotazy starostka PhDr. Maierová.
Maškova zahrada – to byl sen pana Horáčka. Osobně dbal na to, aby toto rekreační centrum
vzniklo podle jeho představ a návrhů. Měl v úmyslu také celé toto centrum financovat.
Hodnota díla podle posledního projektu byla původně až 700 mil. Kč. Po provedení úprav
projektu byl rozsah staveb snížen a předpokládaná částka by byla asi 350 až 400 milionů.
Avšak na realizaci takového díla ale město nemá dostatek peněz. Není naděje, že ani z
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Evropských fondů nelze získat nějakou finanční pomoc. A proto teď se rozhoduje jak dál . Je
připraven návrh pro jednání v zastupitelstvu města na hledání privátního partnera. Město dá
pozemek a investor uhradí stavební investice, včetně bazénu a kluziště. Jsme inspirováni
situací ve Špindlerově Mlýně, kde se udála podobná situace a tam to funguje.
Areál Všeň . O nějaké konkurenci zde nelze hovořit. Všeň je relaxační středisko pro určitou
skupinu lidí z celé republiky, kteří budou celý areál včetně hotelů a restaurací využívat pro
kratší i delší relaxační pobyty. Maškovka má jiné určení – kluziště a bazén jsou určeny
především pro občany a návštěvníky města Turnova. Bazén jak s možností vnitřního, tak i
venkovního koupání. Vím, že vás moje odpověď neuspokojí, neboť vám nemohu říci, kdy
začneme tento projekt realizovat.
Jenom zhruba bych chtěla připomenout akce z roku 2007, které vyčerpaly finanční prostředky
města Turnova v minulém roce.
Rohozec,Daliměřice,Bezručova ulice – ukončení kanalizace, chodníků, povrchu ulic. Hodnota
150 milionů, z toho polovinu hradilo město a Vodohospodářské sdružení Turnov, které bylo
investorem této akce. Zbytek nákladů byl pokryt z prostředků EU.
Nádražní ulice – ukončení kanalizace, úprava povrchu ulic a chodníků – hodnota 30 mil.
polovinu muselo uhradit město, část EU a část Liberecký kraj. .
Mateřská školka na Zelené cestě – tady musím poděkovat panu senátoru Jermářovi, město
v závěru minulého roku dostalo ze státního rozpočtu dotaci 1 milion Kč, která byla použita na
nová okna, osvětlení a radiátory.
Moje poděkování patří také všem třem poslancům za náš kraj, zejména pak panu Machovi,
kteří obstarali na opravu Základní školy v ulici 28.října 15 mil. Kč.
Chtěla bych poukázat na stavbu synagogy, budovy, která je pro turnovské občany zcela
neznámá .Je financována z Norských fondů a otevřena bude na jaře v roce 2009. Město se na
tomto projektu podílí částkou 5 mil. Kč.
Máme rozpracovaný projekt městské naučné stezky, pořízení informačních panelů.
Jednáme také o spolupráci s polskými a německými městy o společných projektech na
vybavení Střelnice. Též jednáme o společných akcích v kulturních, sociálních a jiných
oblastech.
Budeme žádat o státní dotace na pokračování rekonstrukce sídliště Jana Patočky.
Spolu s Vodohospodářským sdružením města Turnova máme nové plány na rekonstrukci
kanalizace ulic nad kasárnami, ulice 5.května a dalších míst v Turnově.
Pod Střelnicí by mělo vzniknout nové náměstí, které ponese jméno pana B.J.Horáčka, jako
dík města Turnova za jeho velikou finanční pomoc . (Žádost o přidělení prostředků z Fondů
EU).
Je toho opravdu moc a vyžaduje to spoustu práce a úsilí. Byla bych ráda, aby toto naše úsilí
bylo oceněno a potěšilo mně, že jsem zde slyšela několik připomínek k dobré práci vedení
města.
Paní Kordová se zmínila o úspěšné dětské akci turnovské knihovny Noc s Andersenem, kdy
v čele průvodu kráčel pan senátor Jermář a paní starostka Maierová. Jak nám to záviděli
účastnící z ostatních měst !
Senátor Jermář nabídl pomoc při organizaci zájezdu na výstavu Albrecht z Valdštejna
s možností spojit tento výlet s prohlídkou senátních prostor.
Paní Kordová poděkovala panu senátorovi za jeho angažovanost a pomoc občanům Turnova.
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Pan Grund informuje účastníky o spolkových vývěsních skříňkách ve městě. Jsou tři a
nacházejí se na Výšince v ulici Jana Palacha,v Nádražní ulici a v ulici 5. května.
Informace výboru o připravovaném zájezdu do Prahy na výstavu o Valdštejnovi tu budou včas
vyvěšeny.
Paní Evě Kordové patří dík za skvělé moderování celé schůze, za vtipné komentáře a za
vytvoření hezké pohody. Jednání valné hromady SRPT bylo ukončeno v 16.45 hodin.
Zápis sepsal: Ladislav Bičík
Dne 19. ledna 2008 v Turnově
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USNESENÍ 2008
z valné hromady SRPT ze dne 19. ledna 2008
Valná hromada schvaluje :
Zprávu o činnosti spolku v roce 2007
Zprávu o hospodaření 2007 a zprávu revizní komise
Valná hromada bere na vědomí :
Zprávu o činnosti pobočky SRPT v Praze v roce 2007, přednesenou ing. Drahomírem
Machaněm.
Valná hromada navrhuje :
Aby výbor pokračoval v dosavadní činnosti, které spolku vymezují stanovy.
Výbor pověřuje, aby podle finančních možností připravil další ročník Letních koncertů vážné
hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále.
Vydáním dvou čísel časopisu Náš Turnov.
Aby nadále pokračoval v organizování vlastivědných vycházek, výletů a besed, které budou
propagovat historii i přírodní pamětihodnosti Turnovska 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 ostatních spolků s podobným
zaměřením.
Aby výbor nalezl cestu, jak propagovat spolkovou činnost zejména na středních školách a
získal pro své aktivity i zástupce mladších generací.
Aby zlepšil finanční situaci spolku z prostředků vlastních příspěvků, vypsaných grantů i
individuální pomoci sponzorů.

V Turnově dne 19. ledna 2008
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