
Zápis z volební výroční schůze Spolku rodáků a přátel Turnova 
konané v Hotelu U Karla IV. v Turnově dne 2. února 2013. 

 

       Schůzi krátce po 14 hodině zahájil stávající předseda spolku p. Otakar Grund přivítáním hostí a 

přítomných členů. 

       V technické poznámce se zmínil o připraveném pohoštění, které je zaplaceno z příspěvků. 

        Jako kulturní vložka následovalo promítnutí filmu Návrat krajana o zemřelém místním 

mecenáši Janu Bohuslavovi Horáčkovi natočeném p. Jiřím Mohauptem. 

        Po té byla zahájena pracovní část valné hromady spolku presentací výsledků matriky za 

uplynulý rok uvedených p. Ing. Jaromírem Ducháčem. Byl konstatován celkový úbytek členů přes 

nově přihlášené, což je dáno především vyšším věkem doprovázeným zdravotními problémy řady 

bývalých členů. Proti r. 2011 klesl počet členů z 363 na 348.  (Příloha 1). 

        p.prof. Dalibor Sehnoutka přednesl návrhy složení návrhové a volební komise ve složení: 

pp. Sehnoutka, Jiran pro komisi návrhovou a p. Záruba s pí. Hamadovou a Michnovu pro k. 

volební. 

Osvětlil způsob případného doplnění či změny volebního lístku. Návrhy byly plénem schváleny. 

        Jako zapisovatel byl schválen p. Ivan Veselý. 

Jako kandidáti do nového výboru byli navrženi: Návrh členů komise revizní byl následující: 

p. Bičík Ladislav,                                                    p. Pekař Milan, 

pí. Ejemová Vladislava,                                          pí. Táborská Hanička, 

p. Grund Otakar,                                                      pí. Válková Václava 

pí. Hamadová Marie, 

pí. Koucká Anna, 

pí. Hurychová Marie, 

pí. Legátová Jana, 

pí Pekařová Milena 

p. Sehnoutka Dalibor                                               Všichni navržení byli plénem schváleni. 

 

        Následovaly zprávy spolku: 

1. Zprávu o činnosti v r. 2012 přednesl p. Grund v 17 bodech, shrnujících exkurze, zájezdy, 

výlety a vycházky, besedy a přednášky, vítání občánků a odměňování vynikajících studentů 

absolventů turnovských středních škol (Příloha 2). Závěrem poděkoval odstupujícím 

členům výboru pp. Ducháčovi, Sehnoutkovi, Veselému za jejich přispění k činnosti spolku. 

2. Za pražskou organizaci přednesla zprávu pí. Anna Málková s tím, že činnost v Praze je na 

rozdíl od Turnova podstatně omezenější vzhledem k vysokému věku většiny členů. V r. 

2012 uspořádali pro své členy 3 přednášky (Dr Jakouběová z turnovského musea a 

historička Dr Hana Kábová o připravované publikaci o historiku prof. Šimákovi a beseda pí. 

Alžběty Kulíškové o činnosti zemřelých manželů Scheybalových, kterým je věnována 

expozice v Kamenářském domě při turnovském museu. Na předáškach byli přítomni další 

turnovští činitelé jako starostka města Dr. Hana Maierová a musejník Dr. Cogan a také 

místo-starosta p. Otakar Špetlík a předseda Spolku p.Otakar Grund. Zmínila se současně o 

finančním hospodaření a nově obsazeném výboru (pí. Anna Mánková, Ing. Jiří Fuchs, Ing. 

Drahomír Machaň, pí. Tamchynová-Kejklíčková, prof. Eva Franců, pí. Antonie Kuchařová, 

a d.). Závěrem poděkovala za pozvání do výboru turnovské organizace s tím, že si přeje 

nejprve projednání ve výboru v Praze. Závěrem si postěžovala na finanční aspekty 

spolupráce a nároky na osobní roznášku spolkového časopisu. Vyjádřila naději, že se tyto 

otázky podaří vzájemnou spoluprací vyřešit. Za dobrou spolupráci poděkovala Ing. 

Ducháčovi. 

3. Následovala podrobná zpráva pí Haničky Táborské o finančním hospodaření v Turnově, 

která je přílohou zápisu, stejně tak jako zpráva revizní komise přednesená p. Jaroslavem 

Novotným, potvrzující řádné hospodaření spolku. Byl s důrazem vytčen nedostatek 

příspěvkové kázně u mnoha členů, který má za důsledek disproporci ve výši chybějících 14 



tisíc Kč. 

 

           Následovala diskuse, ve které bylo nejprve dáno slovo hostům p. Senátorovi Jaromíru 

Jermářovi (který však pro časovou zaneprázdněnost nebyl již přítomen), paní starostce Haně 

Maierové a panu Pavlů ze světelského Spolku kraje Karolíny Světlé. 

          Paní starostka informovala přítomné o zásadním dění na Turnovsku jak v r. 2012, tak v 

plánech na r. 2013, kdy bude novým starostou p. Tomáš Hocke. Hovořila o podpoře spolkům a 

nadacím a rovněž se omluvila za předčasný odchod pro časové zaneprázdnění. 

          Za světelské poděkoval za pozvání pan Pavlů, který upozornil přítomné na přivezené a 

vystavené ukázky rukodělné práce jedné z jejich členek, která vytvořila podle popisu Karoliny 

Světlé v jejích povídkách místní krojové oblečení v kraji pod Ještědem. Do těchto krojů byly 

oblečeny malinké panenky doprovázené visačkami, na které dílo spisovatelky navazují. Stručně 

pohovořil o činnosti jejich spolku na do budoucna přizval přítomné k návštěvě. 

 

4. Před pokračováním diskuse byl přečten plán činnosti na r. 2013, který přednesl p. Grund 

a který je rovněž přílohou zápisu. Vzorem pro něj se stal obsah činnosti v roce 

předcházejícím a je též obsažen v příloze. 

5. p. Petr Záruba oznámil výsledk voleb jichž se zúčastnilo 71 přítomných hlasujících 

členů (94%). Všichni kandidáti byli zvoleni. 

6. p. Dalibor Sehnoutka pak přečetl návrh na usnesení, které je obsahem další přílohy. 

Toto usnesení bylo ještě před schválením doplněno na základě nově otevřené diskuse, týkající se do 

jistém míry něšťastné formulace v závěru  zprávy za pražskou pobočku. 

Tento doplněk by měl umožnit uspokojivě vyřešit několik let se táhnoucí rozpor  mezi oběma 

organizacemi, nejspíše dle návrhu p. Sehnoutky na vytvoření společné komise ke konkrétnímu 

problému. Po té bylo usnesení schváleno. 

 

            V pokračující diskusi vystoupili po sobě p. Sehnoutka, pí Mánková, pí Hamadová, pí Veselá, 

pí. Zakouřilová a p. Kučera. 

Kromě výše uvedené možnosti řešení nesrovnalostí mezi Prahou a Turnovem (první 4 diskutující), 

byl p. Sehnoutkou vznesen požadavek ovlivnění mládeže, především potomků přítomných ve 

věcech zájmu o historii. Jako příklad byl uveden malý zájem mladých posluchačů o některé 

přednášky vynikajících odborníků (konkrétně univ. prof. Dr. Roberta Kvačky a prof. Jana Šolce), 

který nebyl dostatečně podpořen ani samými středoškolskými profesory místních škol. 

 

             Na závěr valné hromady, byli odměněni formou květin a drobnějších dárků odstupující čle- 

nové minulého výboru, kterým bylo předsedou poděkováno za obětavou a nezištnou práci a pomoc 

při rozuvíjení činnosti spolku. 

 

2. 2. 2013 zapsal Ivan Veselý. 

  

 

 

 


