
                          Zpráva o činnosti Spolku rodáků a přátel Turnova v roce 2011 

 

 

Vážení přátelé, 

opět se setkáváme, abychom zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce, v době, kdy jsme 

vlastně oslavili deset let jeho úspěšné existence. Je pro nás méně příjemné, že se dnešní doby 

nedožili mnozí z těch, kteří u obnovení naší spolkové činnosti v Turnově stáli. Myslím, že 

jsme se dávno smířili s tím, že jako členové stárneme a mnozí z našich řad odcházejí. K těm 

méně příjemným okolnostem patří to, že nás v uplynulém roce opustili i ti, kteří i 

v pokročilém věku byli plni energie a elánu pro naše zájmy, avšak i to je cesta přirozeného 

vývoje. Mezi nejznámějšími to byli například paní Milena Stelzigová, pan Radomír Pochop, 

dlouholetý člen našeho výboru Karel Louda, obětavý profesor Zbyněk Suk, ale i řada dalších. 

Jak sami víte, před rokem jsme si zvolili nový výbor spolku, který se snažil plnit naše přijatá 

usnesení. Plánů jsme měli dost, řada akcí se nám podařila úspěšně splnit, avšak některé 

neproběhly tak, jak bychom si představovali.  

Velký ohlas měla únorová beseda s historikem a známým filozofem Janem Šolcem z Liberce, 

která se konala v přednáškovém sále CHKO v Turnově. Zajímavá byla i březnová beseda 

s paní starostkou Hanou Maierovou a pěší výlet do Rozumova, přes Průchody s posezením na 

Špici. Velmi zajímavé byly i návštěvy rodáckého spolku v Hodkovicích nad Mohelkou a 

návštěvy akcí a schůzek rodáckého spolku v Tatobitech. Naši členové podnikli výlety do 

nedalekého Budyšína, navštívili Krkonoše, Děčínsko, velmi pěkný byl i výlet do okolí 

Železného Brodu. Svoji oblibu si získaly i krátké pěší výlety s návštěvou památek v okolí 

našeho města i pravidelné besedy se senátorem Jaromírem Jermářem. Svoji popularitu si 

získaly i odvážné sjezdy řeky Jizery na raftových člunech z Malé Skály k výletní restauraci U 

Zrcadlové kozy.  

Vedle poznávacích zájezdů a výletů se třikrát až čtyřikrát ročně účastníme spolu s vedením 

města a zástupců dalších spolků slavnostního vítání nových občánků Turnova. Předáváme jim 

vlastní pamětní listy a naše členky v čele s Marií Hurychovou pro ně zhotovují ručně pletené 

bačkůrky. Právě tak myslíme i na generaci dětí starších a každoročně se loučíme s absolventy 

turnovských devítiletek. Těm nejlepším předáváme moderní nosič s památkami našeho města. 

Stejně tak pravidelně navštěvujeme naše nejstarší členy a předáváme jim pamětní listy ve 

chvíli, kdy slaví svá kulatá jubilea. 

Co se nám v loňském roce podařilo, a na co můžeme být obzvláště hrdí, bylo to, že jsme 

navrhli udělení loňské Ceny města, zdejšímu šperkařskému mistru Jiřímu Urbanovi. Byli jsme 

přesvědčeni, že za výrobu kopie císařské koruny si toto cenění opravdu zaslouží, protože tím 

naše město propaguje i daleko za hranicemi republiky. Jsme rádi, že vedení Turnova náš 

návrh akceptovalo a pana Urbana takto ocenilo. Náš záměr nakonec potvrdilo i vedení České 

televize, když do vysílání několikrát zařadilo o něm natočený příspěvek.    

V plánu pro uplynulý rok jsme měli též návštěvu soukromé hvězdárny pana profesora Kafky 

v Rovensku pod Troskami i zájezd do družebního města, polského Jawora. Bohužel, pro malý 

zájem ostatních jsme jej neuskutečnili. Pro nedostatek finančních prostředků se nám 

nepodařilo připravit ani sjezd našich rodáků u příležitosti desátého výročí obnovení spolku. 

Z vlastních prostředků bychom tak nákladnou akci připravit nemohli a od sponzorů se je 

v takovém rozsahu zajistit nepodařilo také. Nedostatek získaných financí letos provázel i 

desátý ročník Letních koncertů, které pořádáme pravidelně v období letních prázdnin 

v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. Pan farář František Kocman nám propůjčuje církevní 

prostor, který vyniká výbornou akustikou, za období předešlých deseti let se nám podařilo 

získat velmi kvalitní interprety, kteří vždy přilákají šest až osm desítek posluchačů. 

V uplynulém roce se nám však nepodařilo získat takové množství financí od sponzorů jako 

v roce předešlém a proto jsme museli hlouběji sáhnout do našich prostředků. Naskýtá se tedy 



otázka, zda v uvedených akcích pokračovat v menším rozsahu, v ustoupení v jejich kvalitě, 

nebo tuto tradici opustit úplně. Nabízí se také možnost získání financí od dalších sponzorů, 

ale to by se do této práce muselo zapojit více dobrovolníků, protože příprava těchto koncertů 

je velmi náročná. O to více si vážíme těch, kteří nám letos přispěli, jako třeba firmy pana 

Zikudy, Plátkovy Pily, papírnictví pana Zamla. Vážíme si i pomoci pana Antonína Svobody, 

který nám vytiskl plakáty zcela zdarma či pana Karla Zimy, jenž připravil pohoštění 

účinkujících ve svém hotelu na Hrubé Skále. Nesmím zapomenout ani na členy výboru 

našeho spolku, kteří se přípravě mimořádně věnovali a bez jejichž pomoci bychom tak 

náročnou akci nezvládli. Pochopitelně na vás, ostatních členech je rozhodnutí o tom, jak 

máme v našich akcích pokračovat.  

Pravidelné informace dostáváte v časopise Náš Turnov. Ten ale vychází pouze dvakrát do 

roka a to pro vaši informaci nestačí. Ty průběžně vkládáme do našich vývěsních skříněk, ale 

ani to mnohým nevyhovuje. Stává se, že mnozí z vás se o výletech, přednáškách a besedách 

dozvídáte pozdě. Proto je na nás i vás, abychom našli vhodnější způsob a věřím, že i vaše 

účast na mnoha našich akcích by byla daleko větší.  

Zmínil jsem se o našem časopise. Postupem času se nám podařilo zlepšit jeho kvalitu i 

obsahovou náplň. Zaznamenali jsme pochvalné ohlasy i od nečlenů našeho spolku a proto si 

myslíme, že v jeho vydávání budeme pokračovat i nadále. Avšak ani to není levnou 

záležitostí. Poslední číslo se nám rozhodl finančně zajistit turnovský rodák, žijící v Praze, pan 

Borek Severa. Velmi si vážíme jeho podpory, avšak nemůžeme se na jeho pomoc neustále 

spoléhat. Velkou finanční zátěží je pro nás totiž také rozesílání tohoto časopisu do zahraničí a 

po celé republice. Proto jsme se rozhodli pro mimoturnovské členy celé vydání vložit na 

internetové stránky. Turnovským členům a lidem v nejbližším okolí totiž už dávno zdarma do 

schránek roznášejí členové našeho výboru a někteří další obětavci.  

V závěru bych chtěl i vaším jménem poděkovat všem, kteří naši činnost takto podpořili, 

v neposlední řadě pak vedení turnovské radnice, které se k naší činnosti staví velmi pozitivně 

a pravidelně ji podporuje i finančně. Myslím, že jsme prostřednictvím našich členů, kteří 

začali pracovat v několika komisích města, navázali bližší spolupráci s představiteli Turnova a 

tím, že jsme nastoupili správnou cestu k dalšímu rozvoji našeho města. Zda-li to v blízké či 

vzdálenější budoucnosti přinese očekávané výsledky také v budoucnosti jeho a našeho spolku, 

je těžké dnes hodnotit, ale rozhodně se o to i v dnešní složité hospodářské situaci chceme 

pokusit. Je to naše společné město a to jednou budeme předávat svým potomkům.  

Na závěr bych chtěl poděkovat obětavým členům našeho výboru i všem dalším, kteří 

pomohli, když toho bylo nejvíce třeba.  

 

V Turnově dne 28. ledna 2012  


