Zápis
z výroční valné hromady Spolku rodáků a přátel Turnova
konané dne 23. ledna 2010 v sále hotelu U Karla IV. v Turnově.
Schůze byla zahájena ve 14 hodin moderátorkou paní Evou Kordovou. Ta přivítala přítomné a
uvedla smyčcový soubor Základní umělecké školy z Turnova pod vedením slečny Šárky Langové.
Ten zahrál pět skladeb jako kulturní úvod slavnostního shromáždění.
Před zahájením programu valné hromady byli přítomni seznámeni s technickými detaily (uhrazení
členských příspěvků, poskytování občerstvení a nabídka propagačních materiálů z Informačního
centra Turnov).
Pracovní část schůze zahájil Ing. Jaromír Ducháč zprávou matriky, která je přílohou tohoto zápisu.
Celkový stav k 31.12.2009 činil 403 členů. V loňském roce odešlo členů, přibylo 18 nových.
Památka osmi zemřelých byla uctěna povstáním a minutou ticha.
Následovaly návrhy zapisovatele (p.Ivan Veselý), návrhové komise (pí.Tamara Kobosilová, Milada
Smutná a a Jan Hájek). Pro absenci p. Hájka navržena nově předsedkyní pí. Marie Hamadová).
Při následné volbě byly všemi hlasy oba návrhy v plném zastoupení odsouhlaseny.
Předseda spolku p. Otakar Grund poté přednesl zprávu o činnosti za uplynulý rok, která je rovněž
přílohou zápisu. Ve zkratce uvedl zájezdy do Horní Lužice v sousedním Německu, na Mělnicko
(Mělník, Kokořín, Nelahozeves), Jičínsko (Kopidlno, Veliš a okolí), Podještědí (Český Dub,
Světlá), a s Pekařovou společností návštěvy hradu Housky a Broumovska.
Dále návštěvy statku v Borčicích, přednášky o archeologických nálezech v Příšovicích a přednáška
o židovském osídlení naTurnovsku.
Dále se zmínil o spolupráci s dalšími spolky, zejména z Tatobit, Světlé pod Ještědem, Mnichova
Hradiště, Jičína. Při zmínce o VIII. ročníku letních koncertů vážné hudby v kostele na Hrubé Skále,
vyzdvihl jmenovitě účast sponzorů, bez jejichž přispění by realizace hojně navštěvované akce
nebyla jen ze vstupného a vlastních prostředků spolku, možná. Současně se zmínil i o finanční
podpoře ze strany turnovského městského úřadu.
V závěru poděkoval celému kolektivu výboru SRPT i dalším členům, za úsilí vedoucí k úspěšnému
splnění celoročního plánu.
Zprávu za pražskou pobočku spolku zaslanou jejím předsedou Ing. Drahomírem Machaněm přečetl
za nemocného p. Pavel Tyrychtr, který pozdravil shromáždění a vyzdvihl nezvyklé úsilí věnované
práci pobočky jejím dlouhodobým předsedou.
Ve zprávě zazněla vzpomínka 110 let od založení Pekařovy společnosti rodáků a přátel Turnova,
které uvedlo Turnov do povědomí tehdejší pražské a nejen pražské společnosti.
V souvislosti s v Praze uspořádanými přednáškami poděkoval p. Machaň především ředitelce
turnovského muzea PhDr. Vladimíře Jakouběové, turnovské starostce PhDr Haně Meierové a
profesoru Vlastislavu Hnízdovi.
Následovala zpráva o hospodaření spolku, přednesená pokladní pí. Hanou Táborskou (příloha
zápisu) konstatovala navýšení finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu proti
předchozímu r.2008 o 8180,- Kč. Nejpodstatnější položkou však zůstávají opakovaně dary
především od sponzorů koncertů, dále nečlenů i členů spolku v celkové výši 47.300.- Kč z
celkových příjmů 96174.- Kč. V poznámce k položce režie bylo uvedeno, že nejsou uhrazovány
poplatky za telefonní hovory uskutečňované členy výboru při zajišťování činnosti spolku.
Návazná zpráva revizní komise přednesená předsedou komise p. Jaroslavem Novotným potvrdila
správnost uvedených údajů v předchozí zprávě a konstatováním, že účetnictví spolku bylo vedeno v

souladu s předpisy a příjmové a výdajové doklady byly shledány rovněž v pořádku (příloha zápisu).
V důsledku jednání výboru přednesla návrhová komise návrh na udělení čestného členství členům
spolku panu ing. Drahomíru Machaňovi za vzkříšení a organizaci práce pražské pobočky a panu
Miloslavovi Holasovi, za dlouholetou práci pro spolek u příležitosti jeho devadesátin. (Samostatná
příloha).
Návrh byl přijat všemi hlasy přítomných členů. Pamětní listy budou pro nepřítomnost osob předány
zprostředkovaně.
Následující diskuse byla zahájena příspěvky hostů: senátorem PhDr Jaromírem Jermářem,
starostkou PhDr Hanou Meierovou, Mgr. Jitkou Petruškovou a za Městskou knihovnu pí. Evou
Kordovou.
-p. senátor poděkoval za pozvání a aktivním i ostatním členům za podporu záslužné a potřebné
spolkové činnosti s přáním dalšího úspěšného pokračování.
Pozval současně členy spolku na výstavu „Poklady muzeí Pojizeří“ začínající 7. března ve výstavní
síni senátu parlamentu ČR v Praze. Tam turnovské muzeum bude mít významné postavení.
-pí. Starostka poděkovala především členům vedení spolku jako hybatelům dění. Poděkovala
rovněž sponzorů, především panu Františkovi Zikudovi za jejich neutuchající, záslužnou podporu.
Další poděkování patřilo za vydávání spolkového časopisu „Náš Turnov“. Který svým působením
přesahuje nejbližší okolí města a seznamuje i oblasti vzdálenější a vhodně doplňuje informace
poskytované dalšími periodiky. Starostka rovněž ocenila pořádání a úroveň letních hruboskalských
koncertů, přispívajících též propagaci zdejší oblasti.
Předběžně potvrdila finanční podporu ve stejné výši jako v předchozím roce, které má v nejbližší
době schvalovat zastupitelstvo.
Ve svém obsáhlém příspěvku informovala početné, především turnovské členstvo o hlavních
záměrech a rozpočtu města (17 mil.Kč).
Hovořila především o programu Čistá Jizera, který odčerpává nejpodstatnější část rozpočtu, dále o
bazénu na Výšince, kde vyzvala k jeho využívání. Dále o přeměně prostranství u vlakového nádraží
v souvislosti s prostorem pro autobusové nádraží (dopravní terminál), o problémech rekonstrukce
kanalizace v ul.5. května mezi Havlíčkovým náměstím a Hrušticí.
Nakonec informovala o chystané nové publikaci o Turnově a novém kalendáři kulturních akcí v
Turnově a popřála spolku úspěchu do další činnosti.
- paní Petrušková a paní Kordová ve svých příspěvcích hovořily především o akcích institucí v
nichž pracují (Muzeum Č. ráje, Pekařova společnost a Městská knihovna A. Marka). Seznámily
členy s nabídkou hlavních akcí pořádaných v r.2010 na které je zvou.
Příspěvky či spíše dotazy v další diskusi se týkaly většinou obecných záležitostí Turnova a byly
zodpovězeny vesměs paní starostkou
-koupaliště v Dolánkách: Nebude, brání tomu řada zásadních příčin, kromě jiných stávající zákony,
ale bude řada realizací v dané oblasti kompenzujících tento nedostatek.
- Miloslav Kovář,- využití investovaných prostředků a výběr firem akce Čistá Jizera. Jsou
realizována výběrová řízení (povinně 3-5 firem podle velikosti projektu, zveřejňování na stránkách
města, rozhodující kriteria odbornost firem a cena. Snaha řešit rozpory vyplývající z prostojů
stavebních strojů, nevhodné skladování materiálů na pozemku města a podobných nedostatků v
souvislosti s investičnímu náklady se nezdá adekvátní).
-staré kino – nedořešená záležitost, není znám další podnikatelský záměr, z původního zřejmě sešlo.
Ve prospěch města propadlo 600tis.Kč.
Podle starostky se prohřešky stavební firmy průběžně řeší, majitelem starého Kina je soukromá
osoba. Do jeho využití město nezasahuje.
-v souvislosti s připravovanou výstavou „Granátový šperk“ v městském muzeu má být vystavena
kopie císařské koruny zhotovená turnovským šperkařem p. Urbanem. Bylo proto upozorněno na
společnou přípravu besedy s výtvarníkem a navržena spolupráce spolku a muzea.

-informace pí. Evy Kordové na téma masopustu a lidové zabijačka na Dlaskově statku (asi
22,února).
-poslední příspěvek pronesl pan Petr Hanus, předseda spolku rodáků v Hodkovicích nad Mohelkou.
Poděkoval za pozvání a informoval stručně o současné činnosti tamějšího spolku, kde především
připravují akci Za historií města Hodkovic. Daří se jim i podchycovat zájem mládeže a to již v
nejmladším věku, jednak prostřednictvím kontaktu se skautskou organizací, jednak se školami v
souvislosti se zmíněným projektem.
Před diskusí vyhlášená dobrovolná sbírka příspěvku na Betlém v kostele sv. Františka v Turnově. Ta
byla do konce diskuse ukončena. Vybraných 2.500,- Kč bude předáno předsedou spolku p. Václavu
Vlasákovi z Děkanství Římskokatolické církve v Turnově. Návrhy usnesení valné hromady
přednesený předsedkyní návrhové komise paní Marií Hamadovou a návrh činnosti pro r.2010
přečtený paní Tamarou Kobosilovou byly jednohlasně schváleny. Spolu s nimi byly schváleny a
vzaty na vědomí přednesené dokumenty. V rámci toho nebyly vzneseny žádné připomínky ani
doplňující návrhy.
Schválené usnesení je přílohou tohoto zápisu.
Na závěr schůze poděkoval předseda spolku všem přítomným za účast na valné hromadě, za jejich
rozhodování a případnou účast v diskusi.
Poděkoval rovněž moderátorce za její vznikající úspěšné vedení průběhu letošního setkání a předal
jako uznání kytici rudých růží.
Zapsal: I.Veselý
Výroční valné hromady se podle registrace zúčastnilo:
Členů z Turnova :
z Prahy :
z ciziny :

90
2
3

Celkem

:

95

Hostů

:

10

Doplnil: O.Grund.

