
Zápis z volební valné hromady Spolku rodáků a přátel Turnova
konané 29. ledna 2011 v Hotelu „U Karla IV.“  u příležitosti 20. výročí znovuobnovení spolku v 
r.1991.

Slavnostní část výroční schůze byla zahájena s asi 20 minutovým zpožděním (placení příspěvků) po 
14. hodině moderátorkou paní Evou Kordovou přivítáním přítomných členů, zástupců ostatních 
spolků (Ing. Machaň-pražská pobočka SRPT, p.Pešek-OS Dědina z Tatobit, Ing.Jindra OS Paměť, 
M. Pavlů OS Světlá p/J.) a vzácných hostů (PhDr. Jakouběová - ředitelka Musea Českého ráje a p. 
Zikuda - měst. zastupitel a radní).
Následovoval kratičký koncert 5ti skladeb flétnového kvarteta dětí ZUŠ v Turnově pod vedením pí. 
Moniky Szantó s případným doprovodem violoncella a akordeonu (předehra k opeře Carmen, 
violoncello-italský tanec, Ježek-David a Goliáš, a d.).
Po té přečetl náš nový člen p. Petr Kučera historickou zdravici a povzbuzení k činnosti p. Bohuslava 
Jana Horáčka zaslanou před lety k znovuobnovení činnosti spolku dopisem z Tenerife z Kanárských 
ostrovů.
Ing. Jaromír Ducháč po té seznámil přítomné se zprávou matriky za uplynulý rok, kdy poněkud 
poklesl počet členů spolku (ze 401 na 388 při získání 11ti nových členů) v důsledku ukončení 
členství  některých členů pro zdravotní potíže spojené především s pokročilým věkem, ale též s 
úmrtími. Minuta ticha byla věnována zemřelým vzpomínka.
Pak bylo navrženo udělení čestného členství paní Mileně Šolcové za mimořádně 
obětavou a náročnou činnost pro spolek. Hlasováním byl návrh absolutní většinou schválen a 
vyznamenané věnován diplom.
Slavnostní zahájení schůze ukončil p.Kučera přečtením roztomilého autorského fejetonu
věnovaného kdysi stavbě doláneckého koupaliště a vzpomínce na některé tamější plavčíky.

Pracovní část schůze byla zahájena jednatelem sdružení p.Ivanem Veselým přečtením návrhu 
komisí k volbám. Návrhová k.: předseda p. Vladimír Jiran a pí.Tamara Kobosilová a pí. Milada 
Smutná,
             volební k.: předseda p. Petr Záruba pí. Marie Hamadová a pí.Vladislava Ejemová.
Jako zapisovatel byl navržen p.Veselý.
Návrhy byly v zápětí hlasováním schváleny většinou.

Zprávu o činnosti spolku v uplynulém roce přednesl předseda p. Otakar Grund.
Pak následovalo vystoupení předsedy pražské pobočky Ing. Drahomíra Machaně.
Zprávu o finančním hospodaření přednesla hospodářka paní Hanička Táborská a revizní zprávu 
přečetl pan Jaroslav Novotný.
Ze zprávy o finančním hospodaření vyplývá, že vyšší celkové výdaje 124818.- Kč v uplynulém roce 
snížily stav majetku proti celkovým příjmům 102394,28Kč o 22423,72 Kč. Stav pokladny činil k 
31.12.2010 27365,56 Kč.
Zpráva revizní komise konstatuje, že vedení účetnictví bylo vedeno v souladu s předpisy a je v 
pořádku. Zmiňuje se o návrhu pro nový výbor, zvážit kompenzaci finančního propadu vydáváním 
pouze jednoho čísla spolkového časopisu ročně.
Všechny zprávy jsou přílohami tohoto zápisu.

Po přečtení zpráv následovaly projevy hostů.
(Mezi tím návrhová komise předložila zúčastněným členů volební lístky s navrženými členy do 
nového výboru spolku a do revizní komise).
Projevy a diskusní příspěvky:
- Jako první se vystoupila paní ředitelka Musea Českého ráje Dr.Vladimíra Jakouběová, která 
přítomné seznámila s činností musea v uplynulém pracovně náročném roce, kdy byly otevřeny v 
nové expozice. Klenotnice s pracemi zdejší šperkařkaské školy, dokončení Kamenářského domu 
a v závěru roku otevření stálé  expozice Český ráj a Pojizeří J.V. Scheybala.



Dále seznámila přítomné s chystanými novinkami pro r.2011, jako expozicí Židovský Turnov, 
proměny města Turnova za posledních 100 let, výstavou uchovaných řemesel Homo fáber, která z 
Paříže zavítá do Turnova, konání sympozia drahých kamenů (růz. evropské školy), přestavbou 
dnešní pokladny na návštěvnické centrum a konečně zahájením Salonu regionální historie 
především pro seniory.
- k informování členů, tentokráte za Městskou knihovnu vystoupila její ředitelka paní Eva Kordová, 
která seznámila přítomné jednak s udělením ocenění k příležitosti 120 let trvání instituce. 
Oceněnými byli malířka Eva Mastníková, pan Petr Pešek, p. Martin Hybler, Dr. Vlastiil Hnízdo.
Připravuje se konference na téma Karel Jaromír Erben nejen jako spisovatel, ale též jako významný 
archivář.
Poděkovala za významnou pomoc paní Jitce Petruškové z turnovského musea a paní Marii 
Meixnerové a Ing. Jaromíru Ducháčovi ze spolku rodáků a přátel Turnova. Vyzvala při té 
příležitosti „rodáky“  k  oživení spolupráce,
- v následném podobném příspěvku paní Jitky Petruškové z Pekařovy společnosti jsme se dověděli 
další aktuality z turnovského musea: 
pokřtění nové publikace: bc. Pavla Jakubce: Židé na Turnovsku,
připravovanou podzimní výstavu ke 100 letému výročí Millerovy tiskárny,
jarní zájezd připravován do musea řemesel v Letohradu,
podzimní zájezd do Rakovníka a na hrad Krakovec,
presentace 20leté spolupráce se Štěpánkou Horákovou a tématu Trosek v díle literárním a 
obrazovém (Otmar),
- pan Tyrychtr ml. vystoupil s poděkováním učitelům v Turnově za to co dali jemu a Praze kde sám 
učí,
- pan Miloslav Pavlů pozdravil shromáždění jménem světelského sdružení rodáků a popřál hodně 
úspěchů v další činnosti a vzájemné pokračující spolupráci,
- paní Milena Šolcová tlumočila pozdrav od paní Ťáni Kuchařové, bývalé aktivní členky výboru 
spolku, která se pro úmrtí v rodině (Jiří Dienstbier, st.) nemohla zúčastnit. Vzpomenula rovněž 
J.B.Horáčka  a vyjádřila názor, že spolek by mohl iniciovat přispění na sbírku k vytvoření 
významější památky na něj, než je pouhá jediná deska v budově obch.akademie a hotelové školy. 
(Sbírka již probíhá pp. V.Feštr a Charousek, cca 400 tis.Kč). Syn pana Horáčka chce pokračovat v 
předchozím úsilí a byla by vhodná spolupráce s nadací a s ním.
- paní Dáša Jandová navázala na předchozí příspěvek a připomenula přátelství mecenáše p. 
B.J.Horáčka s rodinou Hakenových (znění dopisu z Kanárských ostrovů ...do rukou p. Mirka 
Hakena....., dále že z iniciativy spolku šlo 200 tis.Kč na zrestaurování kašny na náměstí, což je 
zlomek toho co dal p. Horáček Turnovu a jinam.
- v následném příspěvku paní Mánkové z pražské pobočky byl připomenut tzv. Abelův mlýn v 
Dolánkách, který je dnes na prodej od majitele p. Hrnčíře jenž jej nabyl darem. Jde o zachování 
historické památky, která však, jak vyplynulo z dalšího příspěvku je značně změněna stavebními 
úpravami, takže je vyjmuta z fondu památkové péče,
- k předchozímu příspěvku informovala dr. Jakouběová proč st.památkový úřad odebral statut 
památky. Existuje sice pův. dokumentace, ale je prakticky neproveditelné dle ní zrestaurovat objekt 
do pův. podoby. Nicméně něco by snad pro věc šlo udělat. Otázka nákladů!
- závěrem vystoupil předseda Otakar Grund a přečetl návrh výzvy adresované městskému 
zastupitelstvu a vedení města týkající se hrozby zrušení porodnického odd. Panochovy nemocnice a 
možnosti odvrácení této hrozby. Přítomní členové zastupitelstva pí. Kordová a p.Zikuda vysvětlili, 
že město má zájem na zachování stávajícího stavu a usiluje o to. Při zvažování adresování výzvy na 
ministerstvo bylo vysvětleno, že toto žádné takové opatření nepřijalo a tudíž nemůže ve smyslu 
výzvy konat. 

Po skončení diskuse pokračovala pracovní část schůze vyhlášením výsledků voleb.
Pan Petr záruba, předseda volební komise konstatoval: bylo vydáno 89 hlasovacích lístků, 84 bylo 
vráceno, z toho bylo 81 platných a 3 neplatné. Takže navržení kandidáti do výboru: Jaromír 



Ducháč, Vladislava Ejemová, Otakar Grund, Marie Hurychová, Anna Koucká, Karel Louda, 
Dalibor Sehnoutka, Hanička Táborská, Václava Válková, Ivan Veselý,
a do revizní komise: Marie Hamadová, Jaroslav Novotný a  Jana Legáthová
mohli být zvoleni. To bylo vzápětí učiněno většinou hlasů.
Paní Tamara Kobosilová přednesla návrh činnosti na r.2011 a návrh usnesení valné hromady.
Následovalo hlasování o těchto návrzích a oba byly schváleny všemi hlasy.

Na závěr schůze poděkoval předseda Otakar Grund přítomným za hojnou účast a aktivní přístup. 
Moderátorce pak, paní Evě Kordové, předal  kytici  za tradičně vynikající řízení průběhu schůze.

Zapsal: Ivan Veselý

Přílohy: 1. zpráva matriky
              2. zpráva o činnosti za r. 2010,
              3. vystoupení předsedy pražské pobočky Ing. Drahoše Machaně,
              4. zpráva o finančním hospodaření,
              5. zpráva revizní komise,           
              6. plán činnosti na r.2011,
              7. výsledek voleb do výboru spolku a revizní komise pro léta 2011-12,
              8. usnesení valné hromady,
              9. výzva členů spolku městskému zastupitelstvu a vedení města
             10. prezenční listiny Turnov, Praha, ostatní obce, cizina, hosté.


