
Zápis z výroční schůze Spolku rodáků a přátel Turnova, 

konané dne 28. ledna 2012 v Turnově v sále U Karla IV. 

 

Schůze moderovaná předsedou p. Otou Grundem byla zahájena ve 14 hodin hudební skladbou 

prezentovanou žákovskou skupinou turnovskou ZUŠ  pod vedení Jiřího Richtera. 

 

Následovalo přivítání přítomných členů spolku a hostů: p. senátora PhDr. Jaromíra Jermáře, 

starostky města pí. PhDr. Hany Maierové, za pražskou pobočku p. Ing. Drahomíra Machaně a Mgr. 

Anny Mánkové, předsedy tatobitského spolku Dědina p. Petra Peška a zástupců hodkovického 

spolku rodáků s předsedou p. Petrem Hanusem. 

 

Po hlavním vystoupení hudební skupiny následovalo upozornění na možnost placení členských 

příspěvků u hospodářky pí. Táborské v předsálí, a organisační informace k občerstvení. 

 

Vlastní jednání schůze bylo zahájeno zprávou matrikáře p. Ing. Jaromíra Ducháče o počtu členů k 

závěru r. 2011 (Turnov 200, Praha 77, ostatní v ČR 60, zahraničí 26, celkem tedy 363 členů) s tím, 

že zejména z věkových či zdravotních důvodů ukončilo 17 členů a naopak přibylo 7 nových). 

Památka 15 zemřelých v minulém roce byla uctěna povstáním a minutou ticha. 

 

Následoval návrh a schválení zapisovatele Ivan Veselého, návrhové komise složené z pí. Vladislavy 

Ejemové a p. Vladimíra Jirana a komise revizní s předsedou p. Jaroslavem Novotným. 

Ing. Ducháč pak oznámil počet přítomných členů, kterých bylo 79. 

 

Předseda p. Grund potom přednesl zprávu o činnosti, která je přílohou tohoto zápisu, a ve které po 

výčtu uspořádaných akcí (besed, přednášek, zájezdů a výletů do okolí) zdůraznil zejména pořádání 

letních koncertů vážné hudby a vydávání časopisu Náš Turnov s tím, jak se spolek potýká s 

vypořádáním finančních nároků spojených s touto činností. V závěru vyzval přítomné, aby se v 

diskusi  k tomuto problému vyjádřili. 

Následoval příspěvek p. Ing Machaně za pražskou pobočku (viz příloha). Shrnul stručně historii 

pražské skupiny, upozornil na omlazení výboru (pí. Mgr. Anna Mánková, p. Mgr. Pavel Tyrychtr, pí 

Tejkličková, p. Ing Fuchs a pí. Mgr. Hana Kábová PhD.) a na funkci starších (kol 85 let) již jen v 

roli aktivistů. Novou předsedkyni pí. Mgr. Annu Mánkovou ostatním současně představil. Mezi 

jiným vzpomenul na odešlé bývalé členy výboru. Též na zakládající prof. Josefa Pekaře a prof. V. 

Šimáka a další významné členy jako Ing. Otmara, Horákovou a Bonharda. Ve svém vystoupení 

poděkoval za významnou pomoc turnovské starostce pí Maierové a ředitelce musea pí. Jakouběové. 

 

Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka pí. Táborská a zprávu revizní komise k hospodaření 

spolku p. Novotný (rovněž přílohy). A to s upozorněním na nutnost řešení stále více narůstajících 

problémů s financováním činnosti spolku. 

 

Následovalo vystoupení hostů: 

- pan senátor Jermář poděkoval členům výboru i těm, kteří se podíleli na záslužné práci spolku. 

Upozornil na vernisáž výstavy turnovské Umělecké průmyslové školy v senátu dne 15.3. t.r. (v 17 

hod), v rámci „oslav 740 let  Turnova“. Upozornil též účastníky na možnost kontaktu v každé úterý 

v kanceláři v Dvořákově ulici (vedle turnovského působiště CHKO), kde pokud nebude přítomen 

osobně, bude přítomen jeho zástupce. 

- paní starostka Maierová pozdravila přítomné i p. senátora, kterému popřála za jeho obětavou práci 

zúročení v podzimních volbách do senátu. Ocenila dobrou spolupráci se starosty Horáčkem, 

Farským a Skokanem a politovala nedostatku zájmu v dalších případech. Podrobněji informovala o 

proběhlém investičním dění v Turnově. Dokončení akcí Čistá Jizera a I. etapy výsadby zeleně a 

úpravy chodníků. Rovněž pak dokončení autobusového terminálu u nádraží Českých drah. Zmínila 

se o problému poklesu objemu přijmu daní, který vyplynul ze změny výpočtu daní, a který měl za 



následek výpadek ve výši 15 milionů Kč. Přesto se podařilo udržet v řádném chodu školy i 

turnovskou nemocnici. Na základě grantového programu se podařila podpora sportovních 

organizací, aktivit pro děti a mládež i přispět na sociální organizace (protidrogová, Náruč a další). 

Ocenila návrh našeho spolku na ocenění zdejšího šperkaře p. Urbana, jehož práce měly ohlas nejen 

u nás, ale i v zahraničí. Paní starostka nabídla spolku možnost bezplatného využití stránek městem 

spravovaných periodik k presentaci spolkových akcí. V neposlední řadě se zmínila i o záměru 

zhotovení skulptury Jana Bohumila Horáčka před kulturním domem Střelnice. V rámci soutěže, 

vypsané pro zdejší Umělecko-průmyslovou školu byla zhotovena řada návrhů, z nichž bylo vybráno 

6 pro další zpracování ke konečnému výběru. Vybrané dílo by mělo být odhaleno k výročí 28. října 

tohoto roku. Tam bude v rámci oslavy 740 let Turnova oceněn i přínos tohoto mecenáše pro naše 

město. 

- předseda hodkovického spolku rodáků pozdravil přítomné a zmínil se o omlazení jejich 

organizace dvaceti novými členy, většinou věkově pod 30 let. Oznámil vyhlášení soutěže 

Javornický stovkař vyzývající k absolvování stovky výstupů na Javorník. Ta má podpořit i fyzickou 

zdatnost, zejména mladých a bude zábavnou formou aplikování turistiky. Rovněž přinese do 

kasičky spolku po padesátikoruně za legitimaci účastníka soutěže. Soutěž není časově omezena a 

ani není určena pouze pro místní zdůraznil v závěru pan Hanus. 

- pan Jiří Mohaut seznámil přítomné s natáčením mozaiky filmových dílek o významných 

postavách zdejšího kraje. V současnosti pracuje na zvěčnění pana Jana B. Horáčka a bude se snažit 

presentovat tento díl na výroční schůzi spolku Dědina v Tatobitech dne 17. 3. 2012, kterého je 

členem. 

- předseda tatobitského sdružení pan Pešek navázal pozvánímna připravované ochotnické 

vystoupení k příležitosti 140 let od založení ochotnického divadelního spolku v Tatobitech. Stručně 

se zmínil o pořádání koncertů v rámci činnosti spolku Dědina a přípravě na výročí Tatobit za 2 roky 

(300 let od založení místního kostela). ČT připravuje asi hodinový pořad o malíři Janu Dědinovi. 

-závěrem vystoupila nová předsedkyně pražské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova paní 

Mánková aby se osobně představila. Zmínila se o své příbuzenské vazbě na turnovské sourozence, 

paní Milenu Šolcovou jako sestru a bratra Libora Mánka. Jako absolventka jak ekonomického tak i 

hudebního studia podpořila myšlenku dalšího pořádání letních koncertů na Hrubé Skále. Závěrem 

poděkovala turnovské hospodářce paní Táborské za pozornost, kterou věnuje finanční otázce 

pražské pobočky a požádal turnovské rodiče aby povzbudily své děti, které působí v Praze, aby se 

zúčastnili spolkového života tamní pobočky. Podotkla, že je zatím málo informována o programu 

turnovských a požádal o lepší kontakt. 

Posledním velice stručným přispěvovatelem do diskuse byl bývalý starosta pan doktor Václav Šolc, 

který připomněl, že účelem spolku je mimo jiné sejít se a vzájemně se pobavit. Popřál všem dobrou 

zábavu. 

Bohužel i přes vyzvání předsedy nevystoupil nikdo s námětem jak řešit zmíněnou finanční situaci, 

což je škoda. 

 

Na závěr schůze byl schválen presentovaný plán činnosti na rok 2012 a vzaty na vědomí výborem 

předložené zprávy a rovněž schválen bez připomínek a většinou hlasů návrh na usnesení valné 

hromady, který je též přílohou tohoto zápisu. 

 

28. 1. 2012 zapsal Ivan Veselý. 

 

 


