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Zbirohy
Milí čtenáři!
Spočetl jsem si, že na hodinu vysílání mé oblíbené komerční televizní stanice
připadne čtvrthodina reklam a upoutávek. Čtvrtina času k ďasu!
I rozhodl jsem se sledovat jen ČT 24. Jenže přišly ty dva dny svátků!
Sváteční program v ČT24 sestavuje buď počítač, nebo bývalý kuchař...
Pokrájej Husa, věrozvěsty, Masaryka, Čapka, Karla IV. a Cimrmana.
Vraž k nim husity, Bílou horu, první a druhou světovou, zahusti holocaustem.
Přidej bohoslužby, nějakou památku, celosvětovou katastrofu, okořeň
výzkumem závažné nemoci. Nakonec dej koncert a přizdob to portréty vojáků...
Uf! Zaplaťpámbu, že je po svátcích! f.

turnov
ŘEMESLNÝ JARMARK ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Kde stála v Turnově šibenice?
Šibenice a stínadla se staly neodmyslitelnou součástí naší raně novověké krajiny.
Na rozdíl od jejích dalších výrazných krajinotvorných prvků však tyto lokality
zanikly a spíše jen výjimečně po sobě zanechaly v terénu stopy.
Šibenice spolu se stínadly a pranýři představují nejvýraznější symbol práva
a spravedlnosti pozdního středověku a raného novověku. Struktura hrdelních
soudů dosáhla nejvyššího rozmachu v 16. až 18. století, kdy na celém území
Čech, Moravy a Slezska fungovalo 585 městských soudů, které mohly vynášet
hrdelní rozsudky. Po reformě soudnictví císařovnou Marií Terezií v roce 1765
jich v Čechách zbylo 29, o dvacet let později pouhých 19.
V našem regionu disponovala hrdelním právem, a tím pádem šibenicí nebo
dokonce stínadly, města Turnov, Rovensko pod Troskami, Lomnice
nad Popelkou, Semily, Jilemnice, Vysoké nad Jizerou, Železný Brod, Hodkovice
nad Mohelkou, Český Dub, Nová Paka, Sobotka a Jičín.
Pro dokumentaci stavu těchto objektů je jedinečným zdrojem informací první
vojenské mapování z let 1764–1768 s rektifikací v letech 1780–1783. Dobrým
vodítkem pro lokalizaci šibenic poslouží i mapy císařských otisků stabilního
katastru ze 40. let 19. století, které zaznamenávají ještě původní parcelaci
a šibenice jsou zde zakreslovány jako parcely trojúhelníkového nebo
lichoběžníkového tvaru.
Popraviště byla budována v blízkosti města na místech již zdaleka viditelných –
na výraznějších návrších nebo poblíž křižovatek cest.
Podle použitého konstrukčního materiálu lze rozdělit tyto objekty na dřevěné
a zděné nebo o jejich kombinace. Z typologického hlediska rozlišujeme
jednoduché šibenice kolenovité, dále dvoupilířové, třípilířové a čtyřpilířové.
Na kolenovité šibenici bylo možné popravit pouze jednoho odsouzence, kdežto
na více pilířových šibenicích mohlo v jednom okamžiku viset i více než 10

oběšenců. Ti se zde nechávali po dlouhý čas viset pro výstrahu.
V řadě případů byly k popravě oběšením využívány i vzrostlé stromy.
Poddanské město Turnov disponovalo dvěma šibenicemi – symbolickou
(výstražnou) a funkční. Výstražná nesloužila k vykonávání hrdelního práva, ale
byla vidět ze širokého dalekého okolí. Nacházela se na Vrchůře nedaleko
barokního sousoší Kalvárie z roku 1799. Tato symbolická šibenice je zakreslená
na mapě 1. vojenského mapování nejasně jako zděná a nejspíše dvojpilířová.
Funkční šibenice byla zděná a měla 4 pilíře. Jsou dvě velmi pravděpodobná
místa, kde původně stála: buď na výrazné ostrožně na Durychově na parcele
č. 1607 mezi ulicemi Hruboskalskou a Valdštejnskou, nebo na louce nad ulicí
Jana Palacha na parcele č. 1655.

Turnovští kati
Město Turnov nemá dochované smolné knihy, kam byly zaznamenávány
výslechy osob obviněných z hrdelních zločinů, proto musíme čerpat z kusých
zpráv z městských knih. Turnov sice disponoval vlastní šibenicí, ale kata si
původně neplatil a posílal si pro něj jinam. V roce 1606 popravil Annu ze
Sněhova mistr popravčí z Bělé pod Bezdězem. V roce 1612 popravil Jana Filípka
kat z Boleslavi. Rasovna a katovna se v Turnově nacházela pod Skalicí na kopci
nad Jizerou. První zmínku o rasovi máme k roku 1570. Od října 1672 je zde
jako majitel uváděn mistr popravčí a ras z Hradiště Michal Holub, který
rasovnu získal po turnovském rasovi Danielu Richtrovi. Následně koupil dům
nový pohodný a turnovský kat Matěj Růžička. V srpnu 1696 koupil „sníženou
mistrovnu“ od turnovské obce za 110 kop míšeňských Jan Růžička, kat a ras
z Rovenska. V září 1721 koupil dům od Jana Růžičky ras Václav Nezbeda;
v srpnu 1723 rasovnu prodal Václavu Seeligrovi. Od něj ji koupil 1. února 1737
František Kopřiva – pohodný ze Svijan. Poslední turnovský kat a ras Matěj

Růžička ji koupil od F. Kopřivy v září 1743. V prosinci 1863 koupila rasovnu
turnovská obec a upravila ji na chudobinec, který byl zbořen v roce 1890.
○ Jan Prostředník, Muzejní čtvrtletník
Dvě stati ředitele Prostředníka berte prosím jako připomenutí, že v Muzeu
Českého ráje probíhají dvě výstavy Na poslední cestě... Jedna expozice se zabývá
rituálem pohřbů, druhá pak zločinem a trestem (smrti). A v neděli je poslední
příležitost vidět výstavu Klenoty na věčnost – Luxusní pohřební výstava průřezem
staletí.
* Odbor dopravy informuje o uzavírce železničního přejezdu v Turnově v Sobotecké ulici u železniční zastávky Turnov, město. A to z důvodu opravy kolejí
v termínu od 12. července 2021 od 7:00 do 17. července 2021 do 7:00 hodin.
Průjezd jakýchkoli vozidel nebude
možný. Pěším bude přechod kolejiště
umožněn.
„Objízdná trasa bude vedena po silnici
I/35, II/610 a III/27915 přes obce
Přepeře a Modřišice,“ sdělil vedoucí
odboru dopravy Pavel Vaňátko.
A doplnil, že objízdná trasa pro vozidla
nad 11 tun celkové hmotnosti bude
vedena po silnici I/35, II/610, II/279, III/27920 přes obce Přepeře, Příšovice,
Svijany, Žďár, Všeň a Modřišice.
Po dobu trvání úplné uzavírky dojde k dočasným změnám obsluhy
autobusových zastávek: Turnov. žel.zast. (neobsluhována bez náhrady), Turnov,
Maškova zahrada (variantně neobsluhována bez náhrady) a Turnov,
Sobotecká (variantně neobsluhována bez náhrady).

turnovsko
TATOBITY – Rodinná
borůvková farma
v Tatobitech pěstuje
kanadské borůvky.
Čerst- vě natrhané plody
můžete koupit během
prázdnin v Tatobitech
251. Více na
www.boruvkovafarma.cz
nebo telefonu
605 530 874.

TATOBITY –

OTEVŘENÝ ATELIÉR - KAREL PROCHÁZKA
Tatobity 27 – 200 metrů pod památnou lípou
SOBOTA 10. červenec ve 14h.
POSEZENÍ MEZI OBRAZY
ZAJIŠTĚNA ŽIVÁ HUDBA VE STYLU BLUES-COUNTRY-ROCK
MOŽNOST OBČERSTVENÍ, I Z VLASTNÍCH ZDROJŮ, PITÍ I JÍDLO.
VSTUPNÉ ZDARMA

MALÁ SKÁLA – Část cyklostezky Greenway Jizera na Malé Skále bude 8.
července mezi 9. a 14. hodinou z důvodu opravy vodovodního řádu uzavřena.
RADOSTNÁ p/K - LESTKOV – V novém vydání zpravodajského měsíčníku
Radostná studánka mne pobavila větička, pojednávající o jednom bodu jednání
zdejšího zastupitelstva. Posuďte sami...

RADOSTNÁ p/K ZA KAMENY POD KOZÁKOV
Tradice výstav drahých kamenů,
minerálů a zkamenělin v Radostné
pod Kozákovem i přes různé problémy pokračuje. Členové Minerálklubu pro Vás připravili na letošní
prázdniny ukázky těch nejhezčích
a nejzajímavějších kamenů, které za
roky své sběratelské činnosti získali
a většinou sami zpracovali.
Převažují samozřejmě acháty a jaspisy z různých nalezišť Geoparku Českého ráje a další odrůdy křemene
a chalcedonu (křišťál, ametyst, záhněda, karneol aj.) K dalším ukázkám patří
zkameněliny pravěké flory a fauny, zkamenělá dřeva z období prvohor a další
minerály od nás i zahraničí. Výstava není systematicky uspořádána a záleží
na každém vystavovateli, jak svou vitrínu uspořádá, a které ukázky vybere.
Proto zde můžete shlédnout nálezy, které jsou mnohdy unikátní a na veřejnosti,
v muzeích nebo galeriích je neuvidíte. Členové spolku jsou zároveň také
průvodci a rádi Vám poradí a odpoví na otázky spojené s broušením a leštěním
kamenů, jejich vyhledáváním nebo tipy na výlety v okolí apod.
Výstava se koná v budově bývalé školy (dnešní Obecní úřad) v Radostné
pod Kozákovem – Lestkově do 4. září denně mezi 9. a 17. hodinou.
○ Radostná studánka
TURNOV – ROVENSKO p/T – A ještě připomínám, že na železniční trati 041
Hradec Králové – Jičín – Turnov bude výluka, která bude probíhat v úseku
Rovensko pod Troskami – Turnov ve dnech od 10. července od 8.00 hodin
až do 8. srpna do 18.00 hodin. Účelem výluky jsou práce na železničním
přejezdu na silnici I/35 u Ktové.
Všechny vlaky budou pod dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou ve vyloučeném úseku.

Sedmihorské
hudební léto
15. července

rovensko p. t.
Publikace Rovenské letokruhy
od Kateřiny Matysové / FOTO
a Městečko Rovensko pod Troskami
v čase republiky 1918 – 2018 od
Jaroslava Růžičky je možné zakoupit
v Městském informačním středisku
a v knihovně v radnici.
Tam je otevřeno v úterý 14.00 – 16.00
a ve čtvrtek 10.00 – 17.00 hod., v informačním středisku v Rovensku je
otevřeno takto: pondělí až pátek 9.00 –
12.00 a 12.30 – 17.00 hod. sobota,
neděle, svátky 9.00 – 12.00 a 12.30 –
16.00 hod.
Kniha Rovenské letokruhy přijde na
500 korun, Městečko Rovensko v čase
republiky na 150 korun.
Foto L. Smatana, iRozhlas

lomnice n. p.
* Lomnice nad Popelkou zveřejnila záměr prodat dům čp. 36 na náměstí (vedle
hotelu Praha), plus pozemek. V domě jsou dva nebytové prostory (152 m2 a 117
m2) a dva byty o celkové výměře 192 m2. V roce 2020 činilo nájemné celkem
232.215 korun. Aktuálně je jeden nebytový prostor nepronajatý. Stavební
dokumentace je
k nahlédnutí na
odboru
majetkovém
radnice. Pro
zájemce o koupi
bude možná
prohlídka
objektu, která
proběhne 28. 7.
v 10 h (sraz před
čp. 36). Minimální výši nabídky
město stanovuje
na 7 milionů.
Na nabídky čeká
město do konce
srpna.

* Kulturní a informační středisko zve v úterý 13. července od 15 hodin
na druhý řemeslný workshop v rámci projektu Tovaryšem čtvera řemesel
věnovaný keramice. Na programu je výroba keramického talířku nebo tácku.
Sraz přihlášených účastníků od 14:45 hodin na nádvoří zámku. Více informací
na www.kislomnice.cz, nebo v Turistickém informačním centru.
* Lomnické kulturní léto:

semily
* 11. MUZEJNÍ NOC
Jedenáctý ročník oblíbené akce nabídne komentované prohlídky výstav,
Petrpaslíkovo loutkové divadlo pro děti, hudební vystoupení dua Klasickej postup,
historické tance v podání skupiny The Wings, knižní antikvariát, zábavný kvíz
o ceny, dětské dřevěné atrakce a další.
16. července 17.00 – 22:00
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Podrobný program:
17:00 Komentovaná prohlídka výstavy Na skautské stezce
17:45 Komentovaná prohlídka výstavy Bílá místa konce války s prezentací její
virtuální podoby
18:30 Hudební vystoupení Klasickej postup – I. blok
19:00 Petrpaslíkovo představení pro děti - půda
19:30 Hudební vystoupení Klasickej postup – II. blok
20:00 Úkázka historických tanců v podání tanečního souboru The Wings
20:30 Hudební vystoupení Klasickej postup – III. blok
21:30 Půda při svíčkách – večerní komentovaná prohlídka výstavy Tajemství
řemesel našich předků

9. července 21:00

SUFFERING SOULS
Rocková zábava nabitá skladbami předních českých i světových kapel.
Kvalitní rock místních stálic oživí zpěvačka Nikita.
V případě špatného počasí se zábava nekoná.
Park Ostrov od 21.00 hod.
Vstupné dobrovolné

semilsko
* Situace s mostem v Poniklé se mění tak rychle, že je problém pro týdeník,
kterým se Trosečník jeví, o ní informovat.
Poté, co jsem pracně sesumíroval důvody Libereckého kraje, proč musí jít most
k zemi, se situace obrátila.
Takže nové texty a nové sumírování...

Zdroj: Liberecký kraj
Kamenný most z roku 1856, vedoucí přes řeku Jizeru v Poniklé v místě zvaném
Mejto, zůstane zachován. Na mimořádném jednání o tom rozhodla Rada
Libereckého kraje.
Most je součástí silnice druhé třídy 290, kterou spojuje s komunikací I/14, není

památkově chráněný. Není v dobrém stavu, a proto měl jít k zemi. Na jeho místě
měl vyrůst most nový, betonový.
Údajně po zralé úvaze, tedy spíš po velmi podrážděné reakci veřejnosti a slovech
odborníku o barbarství hejtmanství otočilo.
„Původně naplánovaná stavba nového mostu, která by znamenala zánik toho
stávajícího, se ruší. Podnikneme všechny potřebné kroky k tomu, aby se most
podařilo zachránit v jeho původní podobě. V této souvislosti budeme iniciovat
jeho prohlášení za technickou památku. V budoucnu hodláme také při
rekonstrukcích historických silničních staveb ve spolupráci s Krajskou správou
silnic Libereckého kraje konzultovat chystané projekty i s památkáři,“ uvedl
hejtman Martin Půta a tlumočil mluvčí Filip Trdla.
Sumasumárum – od původního projektu na zbourání starého mostu a vybudování nového bude upuštěno. Kraj nyní hledá cesty, jak se s firmou, která měla
rekonstrukci provést, finančně vyrovnat. Mohlo by jít o několik milionů korun.
„Vše nasvědčuje tomu, že nedaleko od stávajícího mostu vyroste most nový,
který bude sloužit pro dopravu. Termín výstavby však zatím nelze
odhadnout,“ dodal Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Ale most je to krásnej...

Zdroj: Mapio.net

Abych trochu zúročil tu už odvedenou práci – podle náměstka Svitáka není
stavba v dobrém stavu. Pravidelné prohlídky podle něj odhalily podélné trhliny
v kamenné klenbě ve všech polích, kvůli dlouhodobému zatékání do mostu se
znehodnotily kameny v klenbě. Ve třetím poli je navíc pokleslá část kamenů
ve středu klenby a vlivem dlouhodobého přetížení mostu se na obou okrajích
klenby vysunuje kamenné zdivo.

Zbourání starého a stavbu nového mostu za více než 20 milionů korun měla
zajistit lovosická společnost Raeder & Falge. Staveniště převzala 2. července
a od té doby je most pro dopravu uzavřený. Motoristé musí po 24 kilometrů
dlouhé objížďce. Rada dnes schválila odstoupení od smlouvy a kraj teď bude
s firmou jednat o finančním vyrovnání. Stavbaři přitom už začali most
rozebírat. „Zatím byla rozebrána část zábradlí, které ale stejně bude muset být
opraveno vzhledem k tomu, v jakém bylo stavu, takže tam nejsou žádné
nevratné škody,“ řekl hejtman.
Zatím není jasné ani to, jak rychle bude most opraven a kdy se na něj vrátí
provoz. V každém případě bude ale podle hejtmana jeho nosnost kvůli špatnému
stavu omezená.
JABLONEC nad JIZEROU – Od května je ve městě každý víkend mezi 10:30
a 16 h. (nebo ve všední dny po domluvě 606 088 155, Vladimír Petříček) otevřeno
četnické muzeum. Najedete ho na náměstí v přízemí radnice. Četnická stanice
otevřela v Jablonci nad Jizerou před 130 lety.
ROPRACHTICE u VYSOKÉHO n/J – Podle borovice, kterou pod vrcholem
zasadil otec jejího stavitele, nese název kamenná rozhledna s dřevěným
ochozem, která se od roku 2009 vypíná v nadmořské výšce 669 metrů nedaleko
obce Roprachtice u Vysokého nad Jizerou.

Zdroj: Liberecký kraj
Kdo se vydá do malebné přírody hornaté východní části Libereckého kraje, kam
již sahají Krkonoše, ten by neměl opomenout výstup do 70 schodů na rozhlednu,
která připomíná obrannou věž středověkého hradu nebo maják. Sice je poměrně

mladá a nepamatuje bohatou historii, ale i tak stojí za návštěvu. Nachází se v
horském prostředí a nabízí daleké výhledy na Jizerské hory, Krkonoše, Český
ráj a obrysy Orlických hor.
„Letní měsíce jsou přímo příležitostí k návštěvě rozhleden. Rozhledna
U Borovice sice nepatří mezi ty nejznámější, ale právě to může být důvodem
k jejímu objevení,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně libereckého hejtmana.
Zbudovat osmnáct metrů vysokou kamennou rozhlednu se zastřešeným
vyhlídkovým ochozem se v roce 2008 rozhodl rodák z nedalekých Roprachtic
František Hubař. S nadšenými sousedy pro stavbu použili kameny
z rozebraných starých okolních objektů. Rozhledna má kamennou základnu
s půdorysem a vnitřní cihlovou vyzdívkou. Za dřevěným ochozem z modřínu
stojí tesařské práce Václava Pacholíka.
Za návštěvu rozhodně stojí také sousední muzeum psacích strojů, kde jsou
k vidění nejen historické psací stroje vyrobené do roku 1939, ale i věci, které
byly třeba k jejich údržbě a sloužily v dávných kancelářích. K rozhledně vede
silnice č. 289 ze Semil. Pěšky je dostupná z obce Roprachtice či Vysoké nad
Jizerou. Nejbližší železniční zastávka je Poniklá, vzdálená asi sedm kilometrů.
○ Jan Mikulička, Liberecký kraj
KOŠŤÁLOV – Divadelní kroužek Strážník z Peřimova Vás srdečně zve na
představení divadelní hry od Františka Ringo Čecha „Pravda o zkáze Titaniku“,
kterou sehraje na koupališti v Košťálově v sobotu 10. července 2021 od 19:30 h.
Vstupné je dobrovolné. Vezměte si něco na sezení (deky, židličky, karimatky).
LIBŠTÁT –

železnobrodsko

mnichovo hradiště
* Retro výstava o plovárnách, lázních, plážové a letní módě.
Do 29. srpna pro vás Muzeum města Mnichovo Hradiště připravilo výstavu
Kouzlo starých plováren. Připomene městské nebo říční lázně a plovárny
a zároveň přiblíží trávení volného času,
hygienické návyky, dobovou letní módu
a sportovní náčiní v prvních osmi desetiletí
20. století. Na výstavě bude k vidění naprosto
jedinečná sbírka historických oděvů,
doplňků a plavek. Nebudou chybět ani
klobouky, brýle, plovací, sportovní nebo
zábavní pomůcky a mnoho dalších exponátů,
stejně jako dobové dokumenty, fotografie,
pohlednice nebo časopisy. Doplněny budou
reálie z Mnichova Hradiště a okolí, takže se
můžete těšit například na filmy a fotografie plováren u Jizery. Zpět do dob
minulých vás v sobotu 7. srpna zavede i tematická dobová módní přehlídka
Hany Vignerové, která se bude opakovat vícekrát během dne. V létě nesmí
v mnichovohradišť-ském muzeu chybět tradiční truhlářské dílničky, které pro
děti připravuje Jednota bratrská. Letos se uskuteční 24. července a 21. srpna.
Atmosféru koupání, léta a pobytů na plážích dokreslí opravdová písečná pláž
přímo v expozici! Bábovičky budou připraveny, tak si přijďte pohrát.
○ Lucie Holečková, Muzeum města Mn. Hradiště
* Laureátem ceny města za celoživotní přínos pro město se stal Václav Toman.
Rodák z Vinařic se do města přiženil v 70. le-tech a než začal pracovat jako
živnostník, prošel řadou místních podniků:
OSP, cukrovarem, Frutou nebo Saturnem. Jako
vyučený zedník spravoval městský bytový fond,
udržoval mateřské školky a jejich vyba-vení,
také pro město prováděl výškové práce.
Obrovský kus práce má Václav Toman za
sebou na poli záchrany historických a kulturních hodnot města. Desítky předmětů a historických artefaktů, které zachránil před neúprosným zubem času, opravil a vrátil jim
někdejší půvab, můžete nalézt v expozici
městského muzea, se kterým dlouhodobě
spolupracuje. Výsledky jeho společné práce
s manželkou Veronikou můžete také obdivovat
v místních kapličkách, které Tomanovi
společně vlastními silami renovovali. Bez pana
Tomana by paměť Mnichova Hradiště nebyla nikdy kompletní.
○ Martin Weiss, Kamelot

biografy v českém ráji o víkendu
kino Jitřenka Semily
Pá 9/7 17:30 Black Widow
So 10/7 20:30 Black Widow
Ne 11/7 19:30 Black Widow
letní kino Turnov
Pá 9/7 21:45 Tom a Jerry
So 10/7 21:45 Black Widow
kino Železný Brod

letní kino Jilemnice
Pá 9/7 21:30 Co jsme komu udělali?
kino Mnichovo Hradiště
Pá 9/7 20:00 Tiché místo: Část II.
So 10/7 20:00 Black Widow

Ne 11/7 20:00 změna: Luca
kino Jičín
Pá 9/7 19:30 VYŠEHRAD: seryjál
Pá 9/7 21:30 Očista navždy
So 10/7 16:30 Black Widow
So 10/7 19:30 Ubal a zmiz!
So 10/7 21:30 Spirála strachu: Saw pokračuje
Ne 11/7 17:30 Maxinožka 2
Ne 11/7 19:30 VYŠEHRAD: seryjál

jičín

Jičín nechá zpracovat dokumentaci
na rekonstrukci další části Čestného dvora
V současnosti ve Valdštejnské lodžii probíhají stavební práce v rámci projektu
Cesta Valdštejnských architektů, díky které zde vznikne víceúčelový sál. Ale už
nyní je třeba připravovat další fázi, která uzavře opravy budov na Čestném
dvoře. Další etapa je sice prostorově skromnější než ta současná, ale zabývá se
částí, která je ve velmi špatném stavu a rekonstrukci potřebuje – jihovýchodní
část severovýchodního křídla Čestného dvora.

Částečná projektová dokumentace na tuto část byla zhotovena v roce 2015.
Řešila hlavně statické zajištění budovy. Poté město s autorem jednalo
o dopracování dokumentace pro získání závazného stanoviska památkářů
a následně využití Podpory programu regenerace pro vlastní rekonstrukci. Práce
se ale protáhly z důvodu zdravotního stavu projektanta a letos v lednu 2021 jeho
rodinní příslušníci oznámili, že definitivně ukončí činnost.
Město následně vešlo do jednání s projektantem ing. arch. P. Dostálem, který se
na dokumentaci z roku 2015 podílel, tudíž má do problematiky dobrý vhled a je
schopen dokumentaci dokončit.
Rada města proto schválila, že s ním město uzavře smlouvu na dopracování
dokumentace. Náklady jsou 207 700 tisíc a Rada města zároveň schválila
výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek. Projektová dokumentace
bude dle smlouvy hotová do poloviny září 2021.
V letošním roce bude ještě probíhat výstavba v rámci projektu Cesta
Valdštejnských architektů. Na jaře 2022 se v Lodžii otevře nový sál a několik
nově zrekonstruovaných místností. Sál získá do vybavení audiovizuální techniku
a zásuvné hlediště. Opraven také bude historický sklep. „Měkkou“ částí
projektu je potom nová expozice a tiskové materiály, které se budou zabývat
také zámky Náchod, Humprecht, muzeem Kłodzko a v neposlední řadě zámkem
Gorzanów.

Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo, který zohledňuje nastalé
neočekáváné vícepráce. Při provádění stavebních prací v místnosti pod novým
schodištěm do prvního patra se vysypalo nesoudržné historické zdivo
z obvodové stěny. Poškozenou část je nutné po očištění dozdít. Další místnosti
potřebují statické zajištění a byl zde také snesen havarijní strop, protože povaly

byly poničeny dřevokaznými houbami a hmyzem. Další vícepráce vznikly
v souvislosti se záchranným archeologickým průzkumem.
Celková cena díla je 31, 67 milionu korun včetně daně. Práce provádí firma
RITUS.
Celý projekt Cesta Valdštejnských architektů je podpořen dotací z evropského
programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika.
○ Jan Jireš, Jičínský zpravodaj
A já ještě doplním, že ve Valdštejnské lodžii zahraje dnes (9/7) kapela Zrní,
16. července skupina Hm... a 27. července trabandita Jarda Svoboda s Janou
Kaplanovou.

sobotecko

Populární zámek Humprecht chce být otevřen
celoročně, ale to není jen tak
Před časem začala na oblíbeném zámku Humprecht na Sobotecku započata
revitalizace.
Revitalizace zahrnuje opravu většiny cihelných a dřevěných podlah zámku,
opravu všech oken, opravu dveří a mříží, celkové restaurování vnitřních
původních omítek, temperaci čtyř místností, nové točité schodiště do krovu
vrcholové věže, přebudování celé elektroinstalace, částečnou opravu střechy,
opravu fasády zámku, obnovu zahrady v místě terasy, pořízení nábytku a vitrín
pro umístění exponátů, instalaci audio a video techniky včetně tzv. infokiosků,
zabezpečení památky, modernizaci pokladny a zpřístupnění zámku v zimním
období.
Bude probíhat do července
2023. Po dobu realizace
bude zámek přístupný
s částečným omezením
provozu.
Dodavatelem vešekrých
prací je společnost GEMA
ART GROUP z Prahy.
Cena díla dosahuje částky
41,5 milionu korun (s daní), z 90 procent bude
financována z dotačního
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
Lovecký zámek
Humprecht je dominantou kraje a jedním

ze symbolů Českého ráje. Byl postaven Italem Carlo Luragem v letech 1666-68
pro Humprechta Jana Černína z Chudenic. V Čechách jde o unikátní zámeckou
stavbu - věž elipsovitého půdorysu, s 27 místnostmi, inspirovanou stavbami
v Itálii. Zámek má interiéry barokního loveckého zámku. V 1. patře je 16 metrů
vysoký hodovní sál s výraznou akustikou a ve 2. patře vyhlídkový ochoz.
Na vrchol věže byl v 19. století umístěn turecký půlměsíc, který zámku
propůjčuje exotický nádech.
/ foto: Zdeněk Fiedler / Wikipedie

jablonec
* Jablonec z ptačí perspektivy
Oblíbené výstupy na radniční věž si letos můžete dopřát každý všední den mezi
10. a 17. hodinou. Ve stejné době jsou v přízemí radnice otevřeny i sezónní
Turistické informace, kde vám ochotně poradí i prodají vstupenku na věž.
Vyhlídka je z bezpečnostních důvodů přístupná pouze s průvodcem, a to
od pondělí do pátku v každou celou hodinu – poslední výstup je možný
v 16 hodin. Oproti jiným letům se prodloužil provoz mimo úřední dny.
„S otevřením nového pracoviště na radnici můžeme návštěvníkům nabídnout
během pracovního týdne více výstupů na radniční věž. Věříme, že možnosti
využijí místní i turisté. Pohled z ochozu radniční věže je jedinečný. Jablonec má
nádhernou polohu uprostřed hor a za jasného počasí je vidět nejen město jako
na dlani, ale i Černá studnice, Bramberk, Královka, Císařský kámen, Liberecká
výšina a samozřejmě Ještěd,“ popisuje Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec.
Během výstupu mohou zájemci nahlédnout do zasedacích sálů, které jsou
po rekonstrukci opět chloubou funkcionalistické radnice.
V budově radnice jezdí oběžný výtah páternoster. Pokud se chcete svézt tímto,
dnes již unikátním přepravním zařízením, doporučujeme si k návštěvě věže
zvolit úřední dny – pondělí nebo středu, kdy jeho provoz není omezen. Méně
pohyblivým návštěvníkům výstup na věž však nedoporučujeme, do samotné věže
se totiž nelze dostat jinak než po svých.
○ (rsch), Jablonecký měsíčník
* V druhé půli července se bude bourat městský dům v jablonecké Lipanské
ulici. Budova z roku 1911 je ve
velmi špatném technickém stavu a
ohrožuje kolemjdoucí. Město za
její demolici zaplatí více než dva
miliony korun. Dvoupatrová vila
architekta Johanna Schwalmma v
Lipanské ulici sloužila naposledy
jako Závodní klub podniku Tesla.
Původně se uvažovalo o zakomponování domu do projektu

nového Terminálu VOD. Technický stav budovy, jejíž přestavba by si vyžádala
vysoké náklady, však dům
z projektu nakonec vyřadil.
Havárie plynovodu v ulici 5. května posunula demolici domu, kterou provede
Metrostav, až na druhou půli července.
„Vzhledem ke špatnému stavu stavby není možné budovu bourat ručně, ale
postupně ji bude rozebírat bagr s drapákem a nůžkami. Vytěžené části se budou
separovat, plocha po zbouraném objektu bude urovnaná do svahu,“ popisuje
postup demolice Pavel Kozák, vedoucí technického odboru. Půdu na zarovnaném terénu pak odborníci prohnojí a zatravní. Demolici provede firma
Metrostav a statutární město Jablonec nad Nisou jako vlastník objektu
za ni zaplatí 2,2 milionu korun bez daně.
○ (jn), Jablonecký měsíčník; foto Jiří Endler
* Vylezte s námi na komín! Jablonecká energetická ve spolupráci s lezeckou
arénou Makak pořádá 6. a 7. srpna rozloučení s komínem Brandl. „Akce pro
veřejnost bude určena malým i velkým. V pátek 6. srpna od 14–18 hodin
připravujeme program pro děti ve spolupráci s libereckou iQlandií. Zdatní
dospělí budou mít jedinečnou možnost na vlastní nebezpečí vylézt na komín
před jeho demolicí,“ říká ředitel JE Boris Pospíšil. Zájemci o výstup se musí
registrovat do konce července na e-mailu info@jeas.cz. Předpokládá se, že
komín půjde k zemi do konce prázdnin.
○ Jiří Endler, Jablonecký měsíčník

tanvaldsko

liberec
* Jaroslav Zámečník chce být libereckým primátorem i další čtyřletku.
Oznámil to na svém facebookovém profilu, informoval server Genus.
* Výstava fotografií členu libereckého Fomaklubu je k vidění do 30. července
ve vstupním foyer sídla Krajského úřadu Libereckého kraje. Vernisáž se
uskutečnila ve středu.
Fomaklub Liberec je nejstarším sdružením fotografů – amatérů v Liberci. Byl
založen v roce 1948 při Závodním klubu Železničář. V době svých začátků měl
asi 15 členů, převážně zaměstnanců železnice, a proto nesl název Fotoklub
Železničář Liberec. Dnes už nikdo ze zakládajících členů nežije.
Fomaklub byl zakladatelem velmi populární krajinářské soutěže O Štít Viléma
Heckela na počest v Peru zahynuvších horolezců pocházejících převážně
z Liberecka a Turnovska. K významným datům historie sdružení patří 17. leden
1975, kdy fotograf Josef Sudek otevřel v Liberci Malou výstavní síň,
vybudovanou převážně členy Fomaklubu, a velmi úspěšně provozovanou dalších
33 let.
V té době měl Fomaklub více než 40 členů. Z těch nejlepších vznikla špičková
skupina 7F, velmi úspěšná v mnoha národních i mezinárodních soutěžích.
Dnes ve Fomaklubu působí poslední ze sedmi členů, Vladimír Vlk. Aktivita
klubu se mimo jiné realizovala v účasti v takzvaných mapových okruzích, což
jsou národní i mezinárodní soutěže fotoklubů. Dodnes je Fomaklub
účastníkem mapového okruhu Český ráj, kde z dosavadních 59 ročníků
20 x zvítězil a 12 x obsadil druhé místo.
Současní členové Fomaklubu Liberec mají na co navazovat, dnes již jen v počtu
jedenácti. Jsou sice různorodou, ale poměrně stabilizovanou partou, kde každý
má svůj fotografický styl, svoji námětovou oblast, dívají se na svět kolem sebe
svýma očima, ale spojuje je společný koníček – fotografie.
○ Jan Mikulička, Liberecký kraj

INDONÉSIE OTEVŘENA!
Unikátní výstava Tajemná Indonésie opět v libereckém CENTRU BABYLON.
Jste zváni do zajímavého pralesa Nové Guineje!
Užijte obří totemy, rituální masky, senzační mumie, sekáčky na prsty, masky
z lidských vlasů, lodě i chýše s projekcí..
Svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje!
Největší expozice svého druhu ve Střední Evropě nezklame!
Pořádá cestovatel Ruda Švaříček + CK LIVINGSTONE
Výstavu pořádá CK LIVINGSTONE. Hlavní autor Rudolf Švaříček podnikl
řadu výprav do vzdálených koutů světa. V roce 1995 založili s Jitkou Popelkovou
CK LIVINGSTONE. Do exotických oblastí úspěšně zorganizovali stovky
zajímavých zájezdů, akcí a expedic. V roce 2001 se činnost cestovní kanceláře
obohatila o stavby unikátních výstav a vydávání vlastních publikací edice
LIVINGSTONE.

za humny

Česká Lípa je místo vlídné k nevidomým.
Zabodovala poznávací cestou po městě
Česká Lípa se svou prohlídkovou trasou po místních pamětihodnostech, která je
určena nevidomým a slabozrakým lidem, byla oceněna v anketě o Cenu Adolfa
Heyduka.
Cílem ankety je upozornit na památky nebo geologické lokality, které jsou
přístupné i zdravotně znevýhodněným návštěvníkům. Cenu vyhlašuje
mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách ve spolupráci s Památkovou
komorou ČR a Geoparkem Český ráj. Veřejnost může na webových
stránkách nominovat kulturní památky, geologické lokality, technické památky
i malá muzea, zaměřená na industriální a technické dědictví, které nebo která
jsou podle jejího mínění nejvíce přátelská ke zdravotně znevýhodněným
návštěvníkům.
Cena Adolfa Heyduka se
uděluje ve čtyřechkategoriích. Vedle České
Lípy byl v kategorii
Národní kulturní památky
a památky UNESCO
oceněn Státní zámek
Kynžvart se svými
prohlídkami bez bariér
pro osoby s pohybovým
hendikepem, v kategorii
geologických lokalit byla

vyzdvižena vycházková cesta pro vozíčkáře v Janských lázních směrem
k Hofmanově boudě a v kategorii zpřístupnění industriálního dědictví bylo
oceněno Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku.
Trasa po významných památkách v centru České Lípy, která je určena
nevidomým a slabozrakým lidem, začíná a končí u infocentra na náměstí T.G.M.
a návštěvníky vede k archeologickému muzeu Šatlava, k vlastivědnému muzeu,
do klášterních zahrad a k vodnímu hradu Lipý a Centru textilního tisku.
V centru města – na nám. T.G.M., v Městském parku, v klášterních zahradách
a u Centra textilního tisku – jsou čtyři externí hmatové plány. Při procházení
trasou se nevidomí orientují také podle šesti zvukových hlásičů, které umí
aktivovat pomocí speciálního přístroje.
* Mimoňské muzeum hledá svědectví, fotografie a exponáty
Městské muzeum Mimoň hodlá v příštích letech vybudovat novou expozici,
která bude orientována na dějiny Mimoně. Důraz v plánované expozici má být
kladen také na někdejší vojenský výcvikový prostor a na to, jak přítomnost
německého, československého i sovětského vojska ve 20. století ovlivňovala život
ve městě. Na přípravě nové autorské expozice Muzeum v Mimoni spolupracuje
s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě. Pověřenou osobou je zde historik
Tomáš Cidlina, který navazuje kontakty, sbírá poznatky a připravuje celkovou
koncepci. Při tvorbě nové expozice je třeba se opřít i o nové poznatky, fotografie
a materiály, které mohou posunout dále naši dosavadní představu a znalost
tématu. V neposlední řadě jsou pro nás důležité také potenciální trojrozměrné
předměty, které se možná potulují v soukromých mimoňských garážích a kůlnách, zatímco by se mohly stát zajímavými exponáty budoucí expozice. Proto se
také Muzeum Mimoň i historik Tomáš Cidlina obracejí na občany, kteří by se
záměrem mohli pomoci. Pokud máte doma předměty odkazující na minulost
Mimoně nebo vojenského prostoru v jejím okolí, zkuste popřemýšlet, jestli by
nebylo zajímavé je nabídnout muzeu a tím zpřístupnit s náležitým výkladem
široké veřejnosti. Zrovna tak nás zajímají Vaše fotoarchivy, ve kterých se může
zrcadlit minulost města a které bychom rádi oskenovali a vytvořili tak rozsáhlou
obrazovou kartotéku k dějinám Mimoně.
Pokud nám se záměrem chcete pomoci, či máte něco, co by nás mohlo zajímat,
kontaktujte prosím muzeum v Mimoni. Blanka Marčoková, tel. 725 854 377,
muzeum@kulturamimon.cz . Předem děkujeme.
○ Mimoňský zpravodaj

náš jubilant
Ferdinand Menčík (* 29. května 1853 ve Vitiněvsi, † 10. července 1916 ve Vídni)
Tentokrát věnujeme naši vzpomínku muži mnoha zájmů a profesí, známému
odborné veřejnosti především jako historik, archivář, knihovník a bohemista,
autorovi Dějin města Jičína, Ferdinandu Menčíkovi. V červenci 2021 uplynulo
od jeho smrti 105 let.

Narodil se 29. května 1853 ve Vitiněvsi u Jičína v rolnické rodině. První vzdělání
získal v jednotřídce v nedaleké Nemyčevsi. Poté navštěvoval gymnázium a hlavní školu v Jičíně. V letech 1872 až 1876 studoval na pražské univerzitě dějepis,
zeměpis, češtinu a němčinu, aby mohl učit na střední škole. Na univerzitních
studiích v Praze získal kvalitní vzdělání a řadu praktických znalostí. Během
pražských studií bydlel dva roky na společném bytě s historikem a budoucím
ministrem pro české záležitosti Antonínem Rezkem, který mu pomohl v navázání kontaktů s pražskými vědeckými kruhy.
Po skončení studií získal Menčík brzy pracovní uplatnění ve Vídni. Byl jmenován prozatímním pomocníkem ve dvorní knihovně ve Vídni, ale v hierarchii
neustále postupoval, až se roku 1900 stal kustodem knihovny. Roku 1898 se stal
také archivářem a knihovníkem ve službách známého politika a mecenáše
hraběte Harracha. Vrcholem jeho kariéry byl rok 1908, kdy obdržel titul
vládního rady.
Na sklonku svého života se stále častěji vracel do svého rodného kraje a pracovní úvazky v hlavním městě ze zdravotních důvodů postupně opouštěl.
V dubnu 1910 odešel z dvorní knihovny do penze. Zemřel na leukemii a zápal
plic v rodné Vitiněvsi 10. července 1916. Pochován byl na hřbitově v Nemyčevsi.
Ve svém díle se věnoval hlavně dějinám
literatury a kulturní historii. Pokud žil ve Vídni,
zapojoval se do tamějšího života české menšiny,
redigoval napříkladv letech 1891-96 časopis
Kalendář Čechů vídeňských. Také překládal ze
slovan-ských jazyků, především z chorvatštiny,
polštiny a ruštiny.
I když prožil většinu svého života ve Vídni,
zachoval si vztah k rodnému Jičínsku. Zajížděl
pravidelně každé prázdniny do rodné obce
a postavil si zde i dům. V Jičíně se například
účastnil založení Musejního spolku.
Pozornost si Menčík zaslouží jako autor Dějin
města Jičína. Městské zastupitel-stvo mu nabídlo
pokračovat na dějinách Jičína v roce 1883. V té
době existovaly už podklady k dějinám města,
které shromáždil P. Jan Sidon, a především profesor A. V. Maloch. Dovršitelem
díla se stal ale až Ferdinand Menčík. Netušil s jakými obtížemi se setká. Mnoho
věcí musel doplnit a opravit. Po deseti letech práce, v roce 1893, poslal do Jičína
rukopis první části, která končí rokem 1620. Menčík chtěl ještě dokončit i druhý
díl dějin, aby mohl vyjít v roce 1902, kdy se slavilo 600. výročí údajného
povýšení Jičína na město, to se ale nepodařilo. V roce 1902 vyšla pouze první
část prvního dílu. Celková příprava a tisk vyobrazení se neustále protahovaly,
a tak celé Dějiny vyšly až v roce 1914.
Od dokončení Menčíkových Dějin města Jičína uplynulo již více jako 100 let.
Patří k jednomu z nejdůležitějších pramenů o historii města Jičína. Knihovna
Václava Čtvrtka v Jičíně má ve svém fondu několik výtisků k vypůjčení nebo

k nahlédnutí. Dílo bylo i digitalizováno, jak se můžete přesvědčit v digitální
knihovně Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na adrese
https://kramerius.svkhk.cz/ .
○ Iva Rodrová, Knihovna V. Čtvrtka, Jičínský zpravodaj

výtvarno
* Zemřela významná česká keramička Jindřiška Radová
2. července ve věku 96 let zemřela keramička Jindřiška Radová. Kromě plastik
a reliéfů se věnovala i užité tvorbě. Se svým manželem Pravoslavem Radou také
spolupracovala na řadě realizací pro architekturu.
Poslední léta se věnovala především tvorbě
porcelánových reliéfů převážně s krajinnými motivy.
Radová pracovala nejprve s malovanou majolikou.
Českou volnou keramickou plastiku obohatila rozsáhlou
škálou glazur na porcelánových plastikách a kameninových objektech s rostlinnými a zvířecími motivy v té době
v Čechách unikátních. Později se věnovala také užité
tvorbě a spolupracovala s podnikem Karlovarský
porcelán, pobočkou Royal Dux v Duchcově. Její návrhy
drobných předmětů, mís, talířů a váz tak vstoupily
do tisíců domácností.
Tvorba Radové byla oceněna na Mezinárodní
výstavě keramiky v Praze 1962 a na
Mezinárodním bienále keramiky ve Vallauris
1972 zlatými medailemi. Zúčastnila se svojí
tvorbou i světové výstavy Expo 58 v Bruselu.
Jindřiška Radová se narodila 1. dubna 1925
v Libkově na Chrudimsku, žila a pracovala ale
v Praze. V letech 1941-1944 studovala na Škole
uměleckých řemesel v Brně a v letech 1945-1950
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Stala se členkou Umělecké besedy, Sdružení
výtvarných umělců - keramiků a Mezinárodní
keramické akademie (AIC) se sídlem v Ženevě.
Od roku 1950 vystavovala samostatně a se svým
manželem Pravoslavem Radou ve čtyřiceti
galeriích doma i v zahraničí. Svým dílem je
zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách,
její práce vlastní Slovenská národní galerie
v Bratislavě a muzea v Německu, Švýcarsku, Itálii a Francii.
○ archiweb – ČTK; foto Encyklopedie Prahy2 , Paměť národa
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