ZPRÁVA O ČINNOSTI SRPT V ROCE 2010
Váţení přátelé.
Uplynulý rok by štědrý na mnohé akce, které jsme v rámci našeho spolku pořádali.
Hned po lednové valné hromadě, na které se sešla stovka našich členů i mnoho našich hostů a
přátel, nám koncertovali ţáci turnovské Základní umělecké školy pod vedením učitelky Šárky
Langrové, právě tak, jako i dnes nám jejich kamarádi zpříjemnili naše setkání. Je to myslím
dobrá tradice. Mladí lidé nás tak kaţdoročně přesvědčují, ţe v našem městě se kultuře a
hudbě obzvláště dobře daří.
Minule se počet našich členů rozrostl tak, ţe překročil magickou hranici čtyř set. Bohuţel
v uplynulém roce vlivem několika úmrtí naše řady prořídly. Hlásí se však noví, takţe doufám,
ţe i letos se opět úbytek vyrovná.
Nejlepším lékem na stáří je pohyb a aktivní ţivot. Ne ţe bychom přímo sportovali, ale hned
z jara jsme se pěšky vypravili i za chladného lednového počasí na poznávací vycházku do
nedalekého Rozumova a na Průchody. Pátého března se vydalo přes 40 účastníků autobusem
do Prahy, kde jsme navštívili Luţický seminář, díky senátoru Jaromíru Jermářovi i prostory
Senátu. Zlatým hřebem se stala prohlídka výstavy na Praţském hradě, věnovaná presidentu T.
G. Masarykovi.
Velmi zajímavá byla beseda s turnovským šperkařem Jiřím Urbanem. V Galerii turnovského
muzea nás seznámil s postupem výroby kopie císařské koruny, kterou zhotovil pro praţský
magistrát. To jsme ještě netušili, ţe se chystá na výrobu další kopie, tentokrát koruny
z kompletu korunovačních klenotů, uloţených na Praţském hradu. Kouzelný byl i dubnový
poznávací zájezd do Mohelnice a Kláštera u Mnichova Hradiště. Byli jsme přímo nadšeni
historií i stavbou malého kostelíka z 12. století v Mohelnici. Překvapil nás i kostel narození
Panny Marie v v Klášteře, avšak opačně. Byl totiţ v nedobrém stavu a mrzelo nás, ţe vzácné
památce se nevěnuje tamní obec ani stát. Náladu jsme si spravili návštěvou Klášterského
pivovaru a výkladem erudované pracovnice. Členové rodáckého spolku v Mnichově Hradišti
nám zajistili oběd ve stylové restauraci, prohlídku zámeckého parku i kaple sv. Anny. Také do
lapidária nás doprovodila jejich předsedkyně paní Barusová, takţe celý zbytek dne jsme měli
naplněný příjemnými záţitky.
Poslední den školního roku naši zástupci navštívili tři turnovské základní školy. Nejlepšímu
absolventu z kaţdé deváté třídy jsme předali DVD nosič o Turnově, aby na své město
nezapomněli. Nejlépe je tato akce vţdy zorganizována na škole v ulici 28. října, kde jí učitelé
dají opravdu slavnostní ráz. Sedmého července jsme připravili setkání našich členů v tradiční
výletní restauraci U Zrcadlové kozy, kterou převzal a opět bezvadně zprovoznil syn našeho
zakládajícího člena, Josefa (Františka) Keysy. Několik z nás opět našlo odvahu a k restauraci
přijeli na gumovém raftu po Jizeře z Malé Skály. Tuto cestu nám uţ po třetí zorganizoval u
firmy pana Goruka náš jednatel Ivan Veselý. Vysvěcení zvonů v kostele sv. Josefa na Hrubé
Skále pro nás byl velkým a silným záţitkem. O účast nás poţádal páter František Kocman,
který měl obavy, aby slavnostní akce s litoměřickým biskupem Msgr. Janem Baxabtem
nebyla málo navštívená. Jeho obavy se ukázaly nakonec zbytečné, ale člověku, který nám
vţdy vyšel vstříc při propůjčení kostela k letním koncertům, jsme rádi vyhověli.
Snad nejpovedenějším zájezdem roku se stal autobusový poznávací výlet do Dvora králové,
kde jsme navštívili proslulý Kuks, hrad Pecku a přehradu na Labi, Les Království. Počasí nám
přálo, pan Jaromír Ducháč, jako obvykle bezvadně připravil celý program a všichni účastníci
byli velmi spokojeni. Zajímavý byl i poznávací výlet do Ţelezného Brodu. Vlakem, a opět na
vlastní náklady jsme se rozjeli několik stanic od Turnova na místo, kde jsme prošli
historickou část sousedního města, s nímţ nás spojuje naše Jizera. Zájezd, pořádaný

Pekařovou společností na italský vojenský hřbitov z I. světové války v Milovicích a prohlídku
zámku v Lysé nad Labem byl zajímavý, právě tak, jako prohlídka dobrovického muzea
s expozicí o historii cukrovarnictví. Velmi příjemně nás překvapila i expozice Kamenářského
domu v zahradě turnovského muzea, který se stal replikou roubeného stavení, jenţ dříve stálo
na rohu Havlíčkova náměstí.
Samostatnou akcí bývá vţdy vydání dvou čísel časopisu Našeho Turnova. Celému kolektivu
to dá značnou práci, ale podle ohlasu našich členů i cizích lidí, naše úsilí zřejmě není marné.
Časopis se povšechně líbí, a pro mnohé, kteří uţ ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat
některé naše náročnější akce, to je prý jediný styk se členy našeho spolku a také oblíbeným
Turnovem.
Asi nejnáročnější akcí nám připadá pořádání Letních koncertů na Hrubé Skále. Původní
nápad, podle kterého chtěla paní Milena Šolcová před deseti lety získat jen příspěvek na
opravu tamních varhan, se časem rozrostl. Koncertů se ujala paní Antonie Kuchařová, později
jsme tento záměr rozpracovali do dnešní podoby, kdy na Hrubou Skálu jezdí i renomovaní
umělci, kteří se těší stále většímu zájmu publika. Z původních jen známých interpretů ji
navštěvují také špičkoví umělci, jako je třeba Adamusovo Trio, Jakub Pustina nebo Ţesťové
sexteto České filharmonie. Je pochopitelné, ţe tyto umělce bychom nemohli zvát bez podpory
našich věrných sponzorů. Velkými částkami nám přispívají někteří představitelé turnovských
firem, movití občané i majitelé zdejších obchodů. Jedině tak se nám daří krýt náklady, které
v posledních letech dosahují aţ 70 tisíc korun. Výraznou pomoc nám poskytuje také například
pan Karel Zima ze sousedního Hotelu Štekl, i majitel turnovské tiskárny Unipress, pan
Antonín Svoboda, který nám kaţdoročně se slevou tiskne kvalitní plakáty. Ovšem stejně tak
můţeme hovořit o pomoci Obecního úřadu Hrubé Skály, provozovatele zdejšího rekreačního
střediska i vstřícném přístupu rovenského faráře pana Františka Kocmana.
Všechny tyto akce jsou však dílem rozsáhlé a nezištné práce celého kolektivu našeho výboru i
některých dalších členů. Proto mi dovolte, abych všem jeho členům za jejich mimořádně
obětavou pomoc, kterou se na činnosti spolku v uplynulém i předešlém roce podíleli, právě
dnes upřímně poděkoval.
Vedle úspěchů jsou ale i staré známé bolesti. Jsou to úkoly, které se nám daří plnit mnohem
méně. Stále se potýkáme s nedostatkem mladších lidí, kteří o spolkovou činnost nemají
zájem, vţdy se nedaří ani zcela naplnit počet lidí pro pořádání delších zájezdů. Je to škoda,
protoţe mnohé z nich jsou tématicky velmi vydařené.
Nejaktuálnější informace vţdy najdete v naší vývěsní skříňce. Ty většinou zveřejňujeme
kaţdých čtrnáct dní, vţdy po pravidelné čtvrteční schůzce výboru, ale zjistili jsme, ţe někteří
členové je ani nečtou. Ostatním proto nabízíme internetové stránky či telefonické spojení na
členy výboru.
Velkou finanční podporu nám pravidelně věnuje i turnovská radnice, stále lepší spolupráce je
i s ostatními spolky v okolí města. Pokud se nám podaří získat další finanční podporu města,
máme v úmyslu uspořádat setkání všech členů rodáckého spolku u příleţitosti 20. výročí jeho
obnovení činnosti. To uţ ale bude úkol pro členy nového výboru, který si dnes zvolíte. Ještě
jednou bych chtěl z tohoto místa poděkovat všem mým spolupracovníkům i příznivcům za
podporu, kterou nám věnovali v minulém období.
Otakar Grund
Turnov, Hotel Karel IV. 29. ledna 2011

