
              Zpráva o činnosti Spolku rodáků a přátel Turnova 

 

                                           v roce 2009 

 

 
Vážení přátelé, 

 

Dovolte nejprve, abych vás přivítal na dnešní výroční valné hromadě, na jedné z těch, na 

kterých vždy  pravidelně hodnotíme činnost našeho spolku v uplynulém období. 

Vloni jste zvolili členy svého devítičlenného výboru, který uskutečnil navržené akce podle 

schváleného plánu činnosti, jež vycházel z podmínek spolkových stanov. 

Výbor se pravidelně každých čtrnáct dní scházel v klubu Základní školy v ulici 28. října, kde 

jsme našli díky pochopení jejího vedení vhodné zázemí. Pokoušeli jsme se zahájit svoji 

činnost v některé z kluboven nového Kulturního centra Střelnice, ale finanční podmínky pro 

nás byly nepřijatelné. Členové výboru pravidelně přinášeli nové podněty a podíleli se na 

přípravách a organizacích všech akcí, které vznikaly v duchu velmi dobré a plodné 

spolupráce. Díky tomu se jich většina setkala s velkým ohlasem u mnoha členů, o čemž 

svědčila i jejich návštěvnost. K zdařilému průběhu mnoha z nich přispěla  i tradice, kterou 

mimoděk založil náš bývalý člen pan  Ladislav Posner. Každé úterý odpoledne se totiž 

scházeli členové výboru i s řadou ostatních našich členů na neformálních schůzkách 

v příjemném prostředí restaurace v ulici Kinského  a později v nově restaurované Cleopatře u 

Havlíčkova náměstí, kde vzniklo mnoho zajímavých podnětů k další činnosti spolku. Ty se 

pak po schválení na výborových schůzích staly předmětem naší činnosti. 

Díky této pečlivé přípravě se uskutečnila řada poznávacích vycházek a zájezdů do blízkého i 

vzdáleného okolí, dokonce i do příhraničních oblastí našich nejbližších sousedů.  

Naši členové tak navštívili Lužici, prohlédli si areál odchovu koní manželů Lierových 

v Borčicích, seznámili se s dávným osídlením v oblasti Příšovic, vyslechli poutavou besedu 

pana Pavla Jakubce o židovské komunitě v Turnově, která se konala v přednáškovém sále 

zdejší Správy CHKO. Velkému zájmu se těší především naše autobusové poznávací zájezdy, 

například do Mělnicka a Nelahozevsi, právě tak jako další do Jičínska, k sousednímu spolku 

ve Světlé pod Ještědem a mnohé další. Stále větší ohlas získává pro náš spolek poněkud 

netypický sjezd Jizery od Malé Skály až k Zrcadlové koze na raftech. Tuto akci pro nás 

s výraznou slevou zajišťuje zdejší podnikatel pan Goruk.  

Velmi dobrou spolupráci máme s vedením Pekařovy společnosti. V letošním roce mnozí z nás 

absolvovali velmi zajímavý poznávací zájezd na Broumovsko a do jeho okolí, spojeným 

s bezvadně připraveným výkladem o jeho historii.  

Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s podobnými spolky, jako je náš. Navázali jsme dobré 

kontakty se spolkem v Tatobitech, Rovensku pod Troskami a ve zmíněné Světlé, další dobrá 

spolupráce se ukazuje mezi spolky v Jičíně, Sobotce, Mnichovu Hradišti a Hodkovicích n. 

Mohelkou. Poměrně úzce spolupracujeme i s Pamětí Českého ráje a Podještědí. Samostatně 

pracuje naše pobočka v Praze, její činnost bude obsažena v samostatné zprávě předsedy ing. 

Drahomíra Machaně.   

Také ostatní činnost spolku můžeme označit za úspěšnou. Naše místopředsedkyně Marie 

Meixnerová se pravidelně účastní vítání nových občánků města, kde všem nejmenším předává 

náš pamětní list a drobnou pozornost v podobě pletených výrobků, které společně s našimi 

členkami obětavě zhotovují důchodkyně v klubu městského penzionu. Naše dlouholetá členka 

Paní Eva Kordová při pořádání řady kulturních akcí připomíná naši spolupráci a upozorňuje 

tak veřejnost na naši existenci a činnost ve městě. Představitelé našeho spolku pravidelně 

v závěru školního roku navštěvují všechny tři základní školy a u příležitosti předávání 



vysvědčení odměňují nejlepší absolventy posledních ročníků, aby jim připomenuli jejich 

vztah k rodnému městu.  

Zcela nejznámější a velmi populární akcí pro veřejnost se staly naše Letní koncerty vážné 

hudby, které už po osm let pořádáme v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále.  

Na jejich úspěšnosti se podílí nejen vhodné a důstojné prostředí, které nám ochotně poskytuje 

představitel římskokatolické církve pan Fratntišek Kocman, ale souhra mnoha dalších 

okolností. Předně osobní záštitu nad jejich konáním nám už po dva roky poskytl senátor dr. 

Jaromír Jermář a značným úsilím se nám podařilo zajistit vhodné a především známé 

interprety. Není divu, že popularita této letní akce neustále roste. S ní ovšem rostou i náklady, 

neboť návštěvní kapacita kostela je omezena. Tady nám velmi pomohl obětavý přístup 

zdejších sponzorů. Je třeba říci, že jejich příspěvky nám zajišťují prostředky, bez nichž 

bychom tak rozsáhlou akci nemohli vůbec pořádat. Proto si dovolím jmenovat obětavé 

manžele Šulcovy z Turnova, ing. Jana Golda, ředitelke zdejšího Sklostroje, Františka Zikudu, 

majitele známé turnovské stavební firmy, pana ing. Vítězslava Sekaninu, z turnovské 

projektové firmy, zástupce Tomových parků pana Lukáše Bělohradského, pana Františka 

Procházku-zástupce Plátkovy pily, pana ing.Václava Formánka z bývalé turnovské Trimy, ale 

také majitele turnovských prodejen pana Vladimíra Sejvala - Delikates i pana Petra Zamla ze 

známého zdejšího papírnictví. Obrovskou pomoc pro nás znamenal pan ing. Antonín 

Svoboda, majitel turnovské tiskárny Unipress, který nám zdarma vytiskl všechny exkluzivní 

plakáty i vstupenky. Je nutné připomenout i obětavost majitele hotelu Štekl na Hrubé 

Skále,pana Karla Zimy, který uspořádal ve vlastní režii raut u příležitosti slavnostního 

zahájení letošního ročníku. Ti všichni nám nesmírně pomohli. Díky nim se nám už podruhé 

podařilo uspořádat tak velkolepou akci bez jakékoliv finanční ztráty.  

V této souvislosti musíme rovněž ocenit i přístup zdejší radnice. Členové Kulturní komise 

nám každoročně přiznávají finanční příspěvek na výrobu časopisu a vedení radnice nám 

přispívá zhruba desetitisícovou částkou na spolkovou činnost. Díky tomu se náš rozpočet stále 

drží na přijatelné výši. Podobně nám vyšel vstříc i pan JUDr. Bořek Severa náš člen z Prahy, 

který nám podle svého slibu zaplatil vydání a distribuci celého jednoho čísla časopisu náš 

Turnov.  

V závěru bych se chtěl krátce zmínit o činnosti členů výboru. Při společné práci jsem se setkal 

s nesmírnou obětavostí všech, které jste v minulém roce do svého čela zvolili. Je těžké 

jmenovat jednotlivce proto bych chtěl především ocenit jejich společný přístup ke všem 

potřebám, které v uplynulém období před námi při zajišťování činnosti vyvstaly, a proto bych 

jim chtěl na tomto místě poděkovat. Jsem přesvědčen o tom, že si to opravdu si to zaslouží, 

neboť rozsah jejich dobrovolné práce byl v uplynulém období skutečně značný. Přál bych si 

jen, aby jim všem sloužilo především zdraví, aby v podobném úsilí vytrvali a pomohli 

propagovat dobré jméno našeho města i spolku také v budoucnosti. 

Dík patří i těm členům, kteří se na práci výboru nepodílí, ale svojí obětavostí přispěli 

k zdárnému průběhu řady akcí. I okolo výboru se tak vytvořila skupina obětavých přátel, kteří 

nám nezištně pomohli.  

Neznamená to však, že náš spolek může hodnotit jen samé úspěchy. Stále se nám nedaří 

k naší činnosti získat zástupce mladší generace, nedaří se nám přilákat i větší počet zájemců 

na besedy, a to i na ty, které mohou být pro ostatní veřejnost z historického hlediska velmi 

zajímavé. Proto uvítáme podnětné návrhy z vašich řad pro další společnou činnost.  

Děkuji vám za pozornost.      

 

Turnov 23. ledna 2010 

 


