Členská schůze 24.1.2009
Datum konání :
Místo konání :

24. ledna 2009 (14.00 hod.)
Hotel Karel IV. v Turnově

Oficiální část valné hromady byla zahájena paní Evou Kordovou ve 14.15 hodin. Ta přivítala přítomné,
zejména pak čestné hosty, jako senátora, pana PhDr. Jaromíra Jermáře a jeho asistenta Lukáše Nedvěda.
Dále starostku města Turnova PhDr. Hanu Maierovou, ředitelku Muzea Českého ráje v Turnově, PhDr.
Vladimíru Jakouběovou, starostku Karlovic ing. Vlastu Špačkovou, předsedu praţské pobočky SRPT ing.
Drahomíra Machaně, předsedu spolku Přátelé Sobotky MUDr. Ivana Kafku, předsedu Spolku Dědina
v Tatobitech Petra Peška, jednatelku Pekařovy společnosti Českého ráje Jitku Petruškovou a autora
vzpomínkové publikace „Turnovské příběhy“ Petra Kučeru.
Moderátorka valné hromady paní Kordová připomněla zesnulé členy SRPT v uplynulém roce a poţádala
přítomné, aby uctil jejich památku povstáním a minutou ticha.
Poté zazněly tři slavnostní fanfáry starých mistrů v podání ţesťového souboru turnovské Základní umělecké
školy pod vedením učitele Jiřího Richtera.
Následoval krátký dokumentární film o ak. mal. Karlu Vikovi. Ten vytvořila skupina spolku Přátel Sobotky
v čele s MUDr. Kfkou a film získal první cenu na Karlovarském filmovém festivalu v kategorii
dokumentárních filmů. Promítání se účastnily i obě vnučky významného malíře a grafika, ing. Milena
Jeřábková a ing. Jiřina Komárková (roz. Steklé). MUDr. Kafka pak pohovořil o významu i podrobnostech při
vzniku tohoto filmu a poděkoval téţ vedení SRPT za pozvání a nabídku ke spolupráci. Členům spolku pak
zdarma nabídl několik DVD s tímto filmem. Jeho promítnutí přítomní ocenili velkým potleskem, o nabídnutá
DVD byl velký zájem.
Na počátku pracovního jednání valné hromady paní Kordová objasnila technické záleţitosti, jako úhrady
členských příspěvků, informace o občerstvení, způsobu hlasování a průběhu voleb.
Poté předala slovo jednateli SRPT panu Ivanu Veselému. Ten přítomné seznámil se změnou programu, která
nastala v důsledku onemocnění a nečekanou nepřítomností správce matriky ing. Jaromíra Ducháče, dále
členů komisí Jana Hájka, Vladimíra Jirana a Karla Loudy. Přítomní následně odsouhlasili změny
v programu, jakoţ i to, aby řízením schůze bylo pověřeno dosavadní vedení spolku. Zápisem z jednání byl
pověřen pan Ladislav Bičík. Ten při této příleţitosti důrazně upozornil, ţe není drţitelem titulu inţenýr, na
coţ uţ v minulosti vedení spolku upozornil. Současně poţádal o nápravu tohoto trapného nedopatření.
Jednatel Veselý zároveň poţádal plénum o schválení návrhů volební a návrhové komise. Pak předal slovo
předsedovi spolku O. Grundovi, který přečetl hodnotící zprávu za uplynulé období roku 2008 (viz.
samostatná příloha).
Po něm zazněla zpráva o hospodaření paní Hany Táborské (viz. samostatná příloha).
Následovala zpráva předsedy revizní komise, Jar. Novotného (viz. samostatná příloha).
Moderátorka Eva Kordová v zastoupení pana ing. Ducháče, přednesla zprávu matriční komise.
Podle ní měl spolek na počátku roku 394 členů, přibylo 18 členů, zemřelo 5 členů a z různých důvodů
členství ukončili 4 členové. Počet členů k 31. 12. 2008 je tedy 403. Z toho 216 členů bydlí v Turnově, 95
v Praze, 64 v ostatních místech republiky a 28 ţije v zahraničí.
Předseda praţské pobočky ing. D. Machaň ve svém krátkém vystoupení (zdravice) krátce poukázal na malou
aktivitu a vysoký věkový průměr členů v Praze a vyzval přítomné, aby všechny známé Turnováky, ţijící
v Praze, upozornili na existenci a činnost našeho spolku. Zmínil se téţ o vydání kníţky vzpomínek na
události roku 1945, kdy mělo být zastřeleno několik občanů sousedního Mašova, mezi nimiţ měl být i on.
Z hostů vystoupil jako první senátor PhDr. Jaromír Jermář. Poděkoval členům spolku za vyvíjenou činnost,
kterou on sám povaţuje za velmi důleţitou. Všechny pozval na akci Velikonoční slavnosti, kterou pořádají
„Přátelé Luţice“ (12. dubna). Do dalšího roku popřál všem hodně zdraví a elánu.
Starostka Turnova, paní PhDr. Hana Maierová, pozdravila přítomné jménem celého vedení města. Velmi
kladně hodnotila především spolupráci členů spolku v Komisi pro občanské záleţitosti. Pak se soustředila na
informace o některých akcích města, jako dokončení stavby Střelnice, politovala trapnou situaci při oslavě
100 let Gymnázia Turnov a ujistila, ţe po výměně starého nájemce je uţ vše v pořádku a z mnoha stran je
slyšet jen chválu. Po dvanácti letech byla konečně dokončena renovace ţidovské synagogy. Všechny práce
prováděly turnovské firmy.
Oprava „Dívčí“ školy se uskutečnila za 25 mil. Kč, z toho 15 mil. Kč bylo získáno z dotací.

Byla zahájena oprava bazénu u III. ZŠ – dle rozpočtu za 25 mil. Kč, z toho 23 mil. Kč bylo získáno z dotací.
Činnost města v příštích letech se soustředí na největší projekt v jeho historii, kterým je „Čistá Jizera“. Ten
bude realizován z podpory EU, město musí vybudovat novou kanalizaci a další inţenýrské sítě. Tato činnost
se nepříjemně dotkne mnoha občanů. Jedná se o oblasti Károvska, Zborovské ulice, ulice 5. května. Na
Hruštici bude zřízeno malé parkoviště u hřbitova. Nové chodníky povedou aţ k nemocnici. Rekonstruovány
budou i chodníky v ulici Skálově, rovněţ v dalších ulicích proběhne obnova inţenýrských sítí. Celkové
náklady představují asi 300 mil. Kč, 120 mil. pochází z dotací. Tyto akce potrvají aţ do roku 2011.
Rekonstrukce okolí vlakového nádraţí a výstavba autobusového nádraţí (terminálu) bude stát zhruba 100
mil. Kč, z toho dohodnutá dotace EU bude 93 mil. Kč.
Rekonstrukce nádraţní budovy bude prováděna ve spolupráci města a ČD, přičemţ město bude obhajovat
vzhled a úpravu v souladu s propagací města Turnova a Českého ráje.
Edice knihy „Turnov – Město na Jizeře – Město drahokamů – Srdce Českého ráje“ bude aktualizována a
doplněna novými údaji a obrázky. Také film o Turnově bude po dohodě s panem Brunclíkem přepracován
na současný stav.
O projektu vybudování nového koupaliště se uvaţuje po jednáních s investory a to ve velmi cenném a
pěkném prostoru směrem k obchodnímu centru Plus. Zde by mělo vzniknout velké středisko se sportovní
galerií i s bytovými jednotkami.
Na závěr svého vystoupení starostka Maierová popřála spolku hodně úspěchů v další činnosti.
Ředitelka Muzea Českého ráje, PhDr. Vladimíra Jakouběová, přiznala, ţe je zdejší rodačka a k městu má
vřelý vztah. Z činnosti muzea vyzdvihla především rozšíření depozitáře. Stavba je dokončena, kolaudace
byla uţ provedena. I kdyţ je Turnov malé město, je ráda, ţe se jí tuto akci podařilo uskutečnit. Podle ní je jen
málo měst v republice, která se mohou podobným muzejním depozitářem pochlubit. V letošním roce
očekává méně akcí, zato kvalitnějších. Mezi ty nejzajímavější budou patřit „Kroky země“, „Kolekce stříbra
z Turnovské umělecké školy“ a výstava kopií Korunovačních klenotů, které jsou dílem turnovských
šperkařů. Ke kulatému výročí místní šperkařské školy budou organizovány besedy s různými osobnostmi,
např. s bývalými profesory této školy, ak. mal. Václavem Ţatečkou, a výtvarníky Jaroslavem Prášilem a
Jiřím Beldou. V závěru roku zde bude výstava „Babiččina kuchyně“, která bude zaměřena na lidové
stravování v našem kraji a na výroční obyčeje, které například patřily k Masopustu, Svatojánské noci a
Svatováclavskému posvícení. Vdova po panu Korcovi, významném medailistovi, věnuje muzeu sbírku
medailí a plaket. Jejich výstava bude zahájena letos 19. února za účasti několika významných hudebních
interpretů. Na konci roku zde vystaví své nejlepší sbírky i turnovský spolek sběratelů poštovních známek.
Paní ředitelka poděkovala turnovským občanům za velký zájem o práci zdejšího muzea.
Pan ing. Josef Jindra ze Sobotky poděkoval jménem nepřítomného pana dr. Václava Jenšovského,
představitele o.s. Paměť Českého ráje, SRPT za vzornou spolupráci s vydavatelstvím časopisu „Od Ještěda
k Troskám“. Zejména zdůraznil zajímavý cyklus od p. Otakara Grunda, věnovaný dvacetiletému výročí
pěveckého sboru Musica Fortuna z Turnova, dále se zmínil o příspěvcích ing. Drahomíra Machaně a pana dr.
Karla Svobody o dynastii šperkařských umělců Urbanových a o příspěvku „Turnovské kamenářství“. Na
závěr poděkoval sponzorům a přispěvatelům, bez nichţ by vydávání časopisu nebylo moţné.
Vzhledem k nutnému odjezdu předsedy volební komise pana Petra Záruby, byl jmenovaný vyzván, aby
přečetl zprávu o průběhu a výsledku voleb. Z ní vyplynulo, ţe bylo vydáno 96 volebních lístků, z nich jeden
byl neplatný. Dvakrát bylo připsáno jméno paní Jitky Petruškové, jednou paní Zajíčkové. Chybně bylo
přečteno jméno paní Emingerové, coţ bylo vzápětí opraveno.
Pak ve zdravici hostů pokračovala starostka z Karlovovic ing. Vlasta Špačková. Poděkovala za pořádání
koncertů na Hrubé Skále, zejména paní Antonii Kuchařové a popřála všem členům hodně elánu a zdraví do
další práce.
Předseda o.s. Jan Dědina z Tatobit pan Petr Pešek přednesl zdravici a upozornil na výstavu v Praze s názvem
Bytosti odjinud, jejíţ součástí jsou i obrazy malíře Jana Dědiny. Zároveň přítomné pozval na akce
v Tatobitech, jako vynášení smrtky, otevření další části Dědinovy stezky a tradiční Slavnost Lípy (20.
června).
Paní Jitka Petrušková ve svém příspěvku konstatovala, ţe Pekařova společnost a Rodáci patří k sobě.
Turnovským „Rodákům“ sice závidí, ţe mají čtyřikrát více členů, ale jejich společnost má i osm kolektivních
členů – například v Muzeu Jičíně, Mladé Boleslavi, Turnově a také v SRPT, takţe dohromady tak mají přes
tisíc členů. Také ona si postěţovala, ţe věkový průměr jejich členů převyšuje 80 let, avšak připomněla, ţe
tento stav uţ trvá po čtyřicet let a funguje to. Proto je plna optimismu i do budoucna. Z jejich činnosti
především velmi vysoce hodnotila přínos a celoţivotní dílo PhDr. Karla Samšiňáka ze Sobotky, který byl
velkým a uznávaným znalcem Českého ráje. Pozvala přítomné na Valnou hromadu Pekařovy společnosti,
která se bude konat 28. února v Galerii muzea, na rozhovor s paní dr. Lustigovou (28.2. od 10.00 hod). Dále

upozornila, ţe 24. dubna bude zahájena 13. konference Pekařovy společnosti na téma Šlechtické rody
v Českém ráji, k níţ bude pozvána řada odborníků. Po dvoudenním jednání v Turnově, bude 26. dubna
uspořádán pro účastníky výlet autobusem po Českém ráji. Ten bude zaměřen především na barokní krajinu,
jeho trasa povede na Jičínsko a Valdštejn, pak také po Šimákových památkách. Velká pozornost bude
věnovaná historiku Josefu Pekařovi a stoletému jubileu vydání jeho „Knihy o Kosti“. Na podzim chtějí
připravit dvoudenní zájezd, jehoţ cíl není dosud znám.
Ke zprávě o hospodaření pouze připomenula, ţe by měl náš spolek změnit banku. Oni přechodem od České
spořitelny k Poštovní spořitelně ušetřili hodně peněz. V závěru poděkovala za důvěru těm, kteří její jméno
připsali na nové volební lístky, ale svojí činností je příliš zaměstnána a to jí nedovolí vykonávat ještě další
funkci.
Do diskuse se zapojila i moderátorka Eva Kordová. Jako vedoucí dětského oddělení Markovy knihovny
připomenula, ţe má na starost především výchovu dětí k lásce k Českému ráji a k městu Turnovu.
Organizovala setkání s různými osobnostmi, jako např. s Františkem Nepilem, Františkem Koţíkem a
dalšími. S dětmi se pravidelně účastní celostátní akce nazvané „Kde končí svět“. Jejich účast byla oceněna
udělením uţ šesti titulů „Rytíř krásného slova“ a jejich předání se uskutečnilo na Praţském hradě za
přítomnosti prezidenta Václava Havla. Byla by ráda, kdyby všichni tuto činnost podporovali.
Slova se ujal autor broţurky „Turnovské příběhy - z dob dávných i nedávných“, Petr Kučera. Nejprve
poděkoval přítomnému panu Miroslavu Špikovi za vše, co jako profesor zdejšího gymnázia pro něho a
ostatní studenty za svého působení udělal. Zmínil se například o tom, jak jej v roce 1963 upozornil na román
Doktor Ţivago, který u nás v té době nebyl k sehnání. Pan Kučera přiznal, ţe je v Turnově naprosto
neznámý, ke stáří ţije Na Trávnicích, kde v jejich okolí i celém městě ţilo na třicet dalších Kučerů, avšak
nejsou nikterak příbuzní. O své kníţce poznamenal, ţe jsou v ní vzpomínky na dětské, studentské a rodinné
příhody. Nyní pracuje na jejich druhém dílu.
Paní Kordová zahájila diskusi, v níţ vystoupil jako první učitel Pavel Tyrychtr, který učí v Praze. Také on
vyzval všechny, kteří mají známé Turnováky v Praze, aby se i oni přihlásili do praţské pobočky spolku a aby
více propagovali Český ráj v hlavním městě.
Pan Karel Štrincl hovořil o anketě O nejlepšího sportovce Turnova, která se bude konat v tomtéţ sále hotelu
Karel IV. dne 12. února a poprosil přítomné o účast. Podle něj je toto slavnostní vyhlašování uţ
sedmnáctiletou tradicí. Město má totiţ významné sportovce, dokonce i mistry světa, jako např. paní
Michaelu Omovou, která drţí tento titul v radiovém orientačním běhu, bratry Kazdovy v kix-boxu a
podobně. Po ukončení diskuse Otakar Grund seznámil přítomné s rozdělením funkcí v nově zvoleném
výboru spolku a jednatel Ivan Veselý přečetl návrh usnesení valné hromady. (viz. samostatná příloha).
To bylo přijato bez připomínek a protihlasů. Předseda Grund pak v souladu se stanovami poţádal přítomné,
aby se hlasováním vyjádřili k přijetí dalších dvou nových členů, manţelů Hamadových.. I to proběhlo bez
připomínek.
Paní Eva Kordová pak v 17.40 hod. ukončila oficiální jednání valné hromady, poděkovala přítomným za
účast a spolupráci.
Zapsal : Ladislav Bičík z pověření výboru SRPT, v Turnově dne 24. ledna 2009

