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pátek 16. července 2021
Sčítání návštěvníků Českého ráje * Náš Turnov č. 62 * Stolpersteine v Turnově
Krištof Kintera na Malé Skále * Dny lidové architektury – Jilemnice: Zvědavá ulička
Loužnice * Včelí mor na Jilemnicku * Sobotka – Šolcův statek
Restaurování jabloneckých varhan * Hejnice * Zapomenutý malíř Fr. Charousek

Z Rovenska
Milí čtenáři!
Doufám, že vám tohle vydání Trosečníka bude připadat stejné, jako to minulé.
Nicméně vzniká na mém novém počítači, který laskavě poskytl jeden z bubenečských počítačových mágů, Tomáš Mrákota. Zatím se práce daří, byť nemám
ještě úplnou sebejistotu, některé obrázky cestují plochou proti mé vůli a některé
řádky se bůhvíproč odmítají podřídit volbě velké a tučné.
Nevím, zda vyjde příští Trosečník v pátek, chystám se do Českého ráje a nejsem
si jist, kdy a zda se mi podaří připojit se k internetu. Uvidím, bude to takový
malý test. Držte nám palce. f.

český ráj
I v letošním roce zajistilo Sdružení Český ráj – ve spolupráci s brigádníky –
sčítání návštěvníků ve frekventovaných lokalitách regionu. Sčítání se
uskutečnilo v údolí Plakánek, v Prachovských skálách, Podtroseckých údolích,
na Hruboskalsku, Riegrově stezce, v Příhrazských a Besedických skalách
a na několika dalších místech.
Sčítání proběhlo v úterý 6. července, tedy o druhém svátečním letním dni.
Největší počet průchozích návštěvníků byl zaznamenán v Prachovských skalách,
kde bylo napočítáno 2 122 průchodů. Tradičně velmi frekventovaný je také
koridor řeky Jizery v úseku Malá Skála – Turnov, kde během svátečního úterý
dobrovolníci napočítali více než 600 lodí a téměř dva tisíce průjezdů kol
a koloběžek v lokalitě Křížky.
„Oproti loňským číslům jsme na některých lokalitách – třeba v Plakánku nebo
na Hruboskalsku – zaznamenali pokles, i tak ale těmito místy prošlo více než
1 500 lidí za den. Kolem tisíce průchozích bylo zaznamenáno na Riegrově stezce
a u Věžického rybníka,“ doplnila ředitelka sdružení Jitka Kořínková. Jako
turisticky klidnější pak ze šetření vychází Besedické, Příhrazské a Klokočské
skály.
Během svátečních dní byly tradičně zaznamenány také potíže s nedostatkem
parkovacích míst ve frekventovaných lokalitách. Těmto problémům lze částečně
předcházet využíváním linek turistických autobusů.

Z Příhrazských skal

turnov
ŘEMESLNÝ JARMARK ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

* Uzavírka železničního přejezdu v Turnově v Sobotecké ulici u železniční
zastávky Turnov, město v sobotu 17. července v sedm ráno končí.
* Spolek přátel rodáků a přátel Turnova vydal další číslo sborníku Náš Turnov.
Je sympatické, že stačí naťukat Náš Turnov do Googlu a za chvíli si můžete číst;
kéž by to bylo vždycky takhle jednoduché!
Časopis ve svém 62. vydání přináší
vzpomínky na turnovského rodáka,
televizního režiséra Jaroslava Dudka,
a na prvního předsedu ONV v Turnově
Pravoslava Svobodu.Pátý květen 1945
v Turnově ožije ve vzpomínce bývalé poštovní
úřednice Aleny Roubínkové (Malíkové),
Milan Brunclík se zamyslel
na téma sovětské okupace a její dopady
na naše charaktery, připomíná se i historie
turnovské kašny i kauza Vrchhůra.
Článek Jiřího Kohoutka si dovoluji
přetisknout, neboť je aktuální a pozoru hodný.

KAUZA HLASY A OHLASY
TURNOVSKA
Na jarním jednání kulturní komise města dne
12. 4. 2021 byla projednávána také informace
o plánovaném zrušení vydávání oblíbeného měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska,
a to k červnu 2021, jehož vydavatelem je Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

Tato zpráva nepříjemně překvapila ne jen běžné občany a veřejnost města,
ale rovněž i členy Spolku rodáků a přátel Turnova. Je tedy potřeba vysvětlit jak
a proč k takovému rozhodnutí došlo. Již delší dobu tvoří náplň časopisu HOT
informace ne jenom samotného vydavatele, tedy KCT, ale i dalších, zejména
městských a různých neziskových organizací, působících v oblasti kultury
na území města Turnova.
Pouze jednu čtvrtinu obsahu tvoří informace z radnice, tzv. Radniční listy.
A právě tuto část se Rada města Turnov rozhodla zrušit a nahradit ji jinou levnější netištěnou týdenní platformou, vydávanou digitálně nebo s využitím městského rozhlasu. Cílem je ušetřit městský rozpočet. Bohužel se zrušením vydávání
Radničních listů prostřednictvím časopisu HOT bude zrušena i podpora vydávání tohoto časopisu z rozpočtu města Turnov a KCT by muselo veškeré náklady
na vydávání a distribuci převzít pouze na sebe. A tyto náklady už si pochopitelně
KCT nemůže dovolit, takže musí vydávání klasických HOTů zeštíhlit pouze na
svoji kulturní nabídku, čímž zcela zmizí u občanů oblíbený široký formát všech
pořádaných akcí v jednom přehledném a tištěném periodiku.
Bohužel právě starší generace občanů z řad SRPT na to doplatí nejvíce, protože
orientace v digitálním prostředí na mnoha různých portálech jim bude činit
potíže, někteří se k nim nedostanou vůbec. Kulturní komise se na svém jednání
tímto problém zabývala velmi dlouze, široce a zodpovědně a podala návrh Radě
města, ještě svoje rozhodnutí přehodnotit. Bohužel vlivem epidemických
opatření, kvůli koronaviru, se i tato komise konala pouze digitálně po internetu
a ne každý člen měl možnost se z domova k hlasování připojit. Takže počet hlasů
nebyl dostatečný, aby byl tento návrh přijat.
Jakkoli je pochopitelná snaha Rady ušetřit městský rozpočet, i přístup KCT, že
nemůže vše finančně táhnout samo, občané města bohužel o HOTy přijdou.
Dlouho před tím v jejich vydání už zmizela možnost občanů, reagovat na různé
záměry a vyjádření vedení města, které v nich původně zahájil jejich tvůrce,
Václav Feštr. Proto jim také v rámci pravé demokracie dal název Hlasy a ohlasy.
Přestože původní název tohoto oblíbeného periodika zůstal, možnost reakce
občanům zcela zmizela. Prakticky tak dostávají jen informace z Kulturního
centra a radnice.
Nakolik je pro čtenáře tato změna transparentní nebo dokonce demokratická,
to už musí čtenáři posoudit sami…
/ Jiří Kohoutek, místopředseda SRPT a člen městské KK, Náš Turnov
* O dvacet procent by měla podražit daň z nemovitosti v Turnově. Vedení města
tím chce částečně nahradit propad daňových příjmů, který dosahuje 20 až 25
milionů. Daň z nemovitosti se v Turnově neměnila od roku 2012. Každý rok
vynese asi 21,7 milionu korun. Po zvýšení daně by do městského rozpočtu mělo
přibýt o 4,3 milionu víc. Koeficient, kterým se násobí daň, je teď v Turnově 1,4,
radnice ho chce navýšit na 2,4, uvedlo liberecké vydání MF Dnes.
* Turnov tento týden převzal dokončenou plochu s vodotrysky.
Na sídlišti u nádraží nahradí nefunkční betonový bazének. Stavba je převzata
s drobnými vadami a nedodělky, které ale nebrání v užívání a ve stanoveném

termínu budou odstraněny. Zprovoznění pro veřejnost prozatím brání okolí
vodního prvku bez souvislého trávníku. Hlína by mohla zanášet trysky a soustavu filtrů, se slavnostním předáním se proto počítá v závěru srpna, informoval
server Turnovsko.
Tak tochu mi to připadá, jako otvírat prodejnu zmrzliny v lednu…
* Granátová klenotnice v Muzeu Českého ráje je z důvodu rekonstrukce
do konce září uzavřena.
* Město Turnov se v loňském roce rozhodlo, že se připojí k řadě měst, ve kterých
se nacházejí tzv. kameny zmizelých, německy Stolpersteine. Jedná se o dlažební
kostky s mosazným povrchem umisťované do chodníku před domy obětí
holocaustu. Těmito kameny se připomínají osudy lidí, kteří se stali obětí
nacistického režimu.
Židovská komunita byla v Turnově již od
konce 15. století, avšak ke konci 16. století
dosud z neznámých důvodů zanikla. Na
počátku 17. století přivedl židy do Turnova
Albrecht z Valdštejna a od té doby zde
kontinuálně žili. Před druhou světovou
válkou bylo v Turnově přes 100 židovských
obyvatel, jejichž počet se ještě zvýšil po
zabrání pohraničí v roce 1938. Z 550 židů,
kteří byli z Turnova odvezeni transportem
v lednu 1943, se jich po válce vrátilo pouhých
devatencáct.
Každý kámen připomíná pouze jednu osobu
prostřednictvím textu na mosazné destičce,
proto nebylo vůbec jednoduché zvolit mezi
tolika lidmi ty, kteří budou mít kameny jako
první. Po bádání zaměstnanců informačního centra a přede-vším ředitele
Okresního archivu v Semilech Pavla Jakubce, se podařilo vytipovat konkrétní
jména, která budou na prvních osazovaných kamenech.
Projekt na položení kamenů zmizelých v Turnově se setkal u veřejnosti
s mimořádným ohlasem. Během krátké doby se k vyčleněným finančním
prostředkům v rozpočtu města podařilo shromáždit dalších 88 000 korun díky
finančním darům. Mezi tyto dárce patří: L. Bělohradský, Ing. D. Kundrák,
M. Loukota, kapela Mackie Messer Klezmer Band, Pavel Mlejnek, E. Pavlíková,
E. Sieglová, M. Tichá, A. Vávrová, J. Zeman a další.
V současné době je v Německu zažádáno o výrobu 32 kamenů s vytipovanými
jmény. Pietní akt – položení kamenů – je plánován na druhou polovinu září
letošního roku. V jednání je i účast rabína z Židovské obce Liberec. Zatím ale
nelze říct přesné datum tohoto aktu ani přesný počet kamenů.
* V Turnově v úterý hořela střecha textilní továrny Juta. Podle prvních odhadů
škody zřejmě překročí milion korun. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu,

na místo povolali výškovou techniku i lezeckou skupinu a střechu museli
částečně rozebrat. Požár byl hasičům ohlášen kolem 13:30. Na místě zasahovalo
osm jednotek. Lokalizovat se požár podařilo v 16:30, zraněn nebyl nikdo. Podle
předběžných informací vypukl požár u komínové šachty, pravděpodobně
ve vzduchotechnice. O požáru informoval web Genus.

turnovsko
MALÁ SKÁLA –

TATOBITY – Akci po celé prázdniny pro děti a velké děti připravily Tatobity.
Jelikož jsem si nebyl jist, zda jsem letáček, oslovující hlavně děti, pochopil
správně, požádal jsem paní starostku, aby mě vysvětlila, kterak se akce účastnit.
„Lidé zaparkují auto na parkovišti za obecním úřadem, na záda si vezmou
baťůžek se svačinou a pitím. U altánku si přečtou instrukce na cestu, vyzvednou
prázdnou křížovku a vyrazí na cestu směrem ke kostelu. Cestou je čeká 20
večerníčkových bytostí a zároveň otázka. Odpověď zapíší do křížovky. Projdou
se 7 kilometrů (proto ta svačinka a pití) a zase se vrátí jinou cestou na parkoviště
za OÚ. Vyplněnou křížovku vhodí Večerníčkovi do krabice a po prázdninách
budou vylosování výherci. Stezka je určena pro děti 4 - 99 let,“ přiblížila mně
akci starostka Lenka Malá.
„ A u Maxipsa Fíka je opravdový Maxipes,“ dodala pro inspiraci.
Nu, až půjdu na houby nebo do hospody, možná se s ním potkám...

TROSKOVICE – Zastupitelstvo obce na svém zasedání 9. července vyjádřilo
nesouhlas s pořádáním akce Sedmihorské léto v katastru obce. Stanovisko
vyjevilo na základě petice od občanů obce a majitelů rekreačních nemovitostí.
HRUBÁ SKÁLA – Z důvodu opravy bude do 23. července a znovu
od 28. července do 6. srpna uzavřen železniční přejezd Hrubá Skála –
Doubravice. Objizdná trasa je vedena přes Borek.
PŘÍŠOVICE –

PŘEPEŘE – SDH Přepeře Vás zve na II. letní karneval u Jizery, který
proběhne v sobotu 17. července od 20:00 v areálu svazarmu Přepeře. K tanci
a poslechu zahraje hudební skupina Adaptace. Vstupné je 100,- Kč, občerstvení
bude zajištěno.
OHRAZENICE – Vodohospodáři v našem regionu získali významné ocenění
„Vodohospodářská stavba roku 2020“ za výstavbu nového věžového vodojemu
v Ohrazenicích. Cenu si převezmou na podzim v rámci pravidelné celostátní
konference, informoval server Turnovsko v akci.
Vodojem projektoval turnovský inženýr Petr Chval.
SYCHROV – Z důvodu konání kulturních akcí bude zámecký park
ve dnech 22. - 25. července pro veřejnost uzavřen. A jednu akci hned uvedu:
22. července 20:00
MLADÍ A NEKLIDNÍ
Koncert nejkrásnějších melodií popové
hudby v podání nadaných, neklidných
a mladých lidí, kteří v doprovodu 9-ti členné
kapely s krásnou saxofonistkou Vám chtějí
vytvořit show plnou hudby, zpěvu a tance.
 Účinkují: Šárka Vaňková, Andrea Holá,
Alžběta Bartošová, Marianna Polyaková,
Jana Rybníčková, Martin Schreiner, Lukáš
Randák
 Hudba: Dalibor Pelc
 Kostýmy: Lukáš Bartoň
 Producent: KVArt Production s.r.o.
 Choreografie: Tomáš Kuťák

rovensko p. t.
Město nabízí výhodný pronájem prostor užívaných jako zubní ordinace
ve zdravotním středisku. Prostory jsou vhodné pro zubního lékaře nebo
odborníka poskytujícího dentální hygienu. K zubní ordinaci město nabízí
pronájem nově zrekonstruovaného bytu 3 + 1 a garáže.

lomnice n. p.
* Lomnické kulturní léto:

* Kulturní a informační středisko vás zve na 3. řemeslný workshop v rámci projektu Tovaryšem čtvera řemesel, který se koná v úterý 20. července od 15 hodin.
Na programu je cukrářství a pekařství – návštěva výrobny Lomnických sucharů
Ladislava Kodejšky. Víc informací v Turistickém informačním centru a na webu.

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. 7. 17.00 – 22:00
Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o.
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
Burza knih
Kdy: 16.7.2021 8:00 - 17:00
Kde: Jitřenka
Pořadatel akce: Městská knihovna Semily, p. o.

železnobrodsko
LOUŽNICE – Loužnická
knihovnice Dagmar Lancová
oznámila, že po padesáti
letech, kdy spolehlivě vedla
obecní knihovnu, že je čas
předat knihovnické veslo další
generaci.
Výběrové řízení určilo novou
knihovnicí paní Moniku
Tilerovou.
Na veřejném zasedání zastupitelstva starosta obce a zastupitelé poděkovali Dagmar
Lancové za dlouholetou a příkladnou práci.
/ Loužnický zpravodaj

PĚNČÍN/KRÁSNÁ–
Kittelův dm:

jilemnice
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj
nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné
nákazy – moru včelího plodu v Libereckém kraji:

Vymezení ochranného pásma Ochranným pásmem vymezeným v okruhu
minimálně 3 km kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato
katastrální území v územním obvodu Libereckého kraje: Dolní Štěpanice, Horní
Branná, Horní Štěpanice, Hrabačov, Jilemnice, Mrklov a Valteřice
v Krkonoších.
Zakazuje se přemisťování včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma.
Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj.
Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně
prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska
biologie včel s rozebráním včelího díla a v případě zjištění příznaků
nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu o tom ihned uvědomit Krajskou
veterinární správu Státní veterinární správy pro Liberecký kraj.

Více v rubrikách Liberecký kraj a Došlo po uzávěrce

mnichovohradišťsko
BOSEŇ – Obecní úřad Boseň opět po roce vyhlašuje soutěž pro všechny ty, kteří
rádi fotografují a chtěli by se o své „úlovky“ podělit s ostatními. Mají na to čas
až do konce září. Vybrané snímky pak budou tvořit kalendář na příští rok.
Máte uloženy fotky s tematikou Bosně na jaře, v létě, na podzim i v zimě?
Případně vezmete fotoaparát a vyrazíte ven? Pak právě pro vás je soutěž
určena. Pro připravovaný kalendář na rok 2022 shání Boseň 13 fotografií, které
budou obec prezentovat. Bude se jednat o již třetí kalendář v pořadí.
/Mnichovohradišťsko.cz

jičín
V jezuitské koleji probíhají od roku 2018 práce na revitalizaci zadního nádvoří.
Rada města schválila dodatek, který završení prací posouvá na 30. září 2021.
Poslední fázi poněkud pozdržel archeologický výzkum.
Po odchodu stavebníků jezuitská kolej přivítá veřejnost a začne zde fungovat
spolek Balbineum.
Všechny stavební práce se musely uskutečnit se zvýšenou citlivostí. Bylo nutné
brát ohled na stáří budovy, její památkový status a také na fakt, že některé
stavební úpravy v minulosti – zvláště za předlistopadového režimu – stavu
jezuitské koleje velmi uškodily.
Během prací, které začaly v roce 2018, byly nejprve odstraněny přepážky
na zadním nádvoří, čímž vznikl okruh. Poté se k tomu samému přistoupilo
ve sklepě. Ten byl ve velmi špatném stavu, a proto bylo nutné také
zrekonstruovat odvětrávací systém. Díky těmto úpravám se jezuitská kolej
provzdušnila a stabilizovalo se první nadzemní podlaží (tj. přízemí).
Poté byly odstraněny vrstvy přímo na ploše nádvoří. Většina z těchto prací
proběhla v letošním roce. Nalezena byla historická dlažba – a tak v jezuitské
koleji proběhl detailní archeologický průzkum. Poté byl odstraněn starý štěrk
a byla umístěna nová geotextilie. Právě z důvodu archeologického průzkumu
došlo k určitému zdržení.
Celkové náklady za tuto etapu jsou přibližně 5 milionů korun včetně daně.
Realizuje ji společnost RITUS z Nasavrk. Po dokončení bude nutné plánovat
další etapy. Celková rekonstrukce jezuitské koleje by řádově přišla na několik
set milionů korun. Největší otázka ale spočívá ve využití tohoto rozsáhlého
objektu, což je stále nevyřešená záležitost – přes veškerou snahu veřejnosti
a města najít odpověď.
/ Jan Jireš
Valdštejnská lodžie:
16/7 Hm...
23/7 Jarda Svoboda a Jana Kaplanová

sobotka
Strhující kulturní tempo, nasazené na Šolcově statku, nejen že nepolevuje, nýbrž
právě naopak nabírá na obrátkách. V sobotu 17. července v 18 hodin si tu
připomeneme 150 let, které uplynuly od chvíle, kdy na zdejším výminku skonal
básník Václav Šolc. Po skončení tohoto pořadu od nás snad ani neodcházejte,
poněvadž pouhých 20 hodin poté následuje další akce - beseda s hercem
Tomášem Topferem. Bude ji moderovat Václav Žmolík, zahraje Zámecké
saxofonové kvarteto Josefa Žemličky. Vstup, jako obvykle, zdarma. Bližší
informace najdete v příloze a na webu www.solcuvstatek.cz.
Těším se na vaši návštěvu, Jan Samšiňák, hospodář na Šolcově statku

jablonec n/n
* Restaurování varhan úspěšně pokračuje
Velké množství dílů rozebraných varhan z jabloneckého kostela Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova na Horním náměstí bylo převezeno do dílen varhanářské firmy
Hermann Eule v Budyšíně, kde budou procházet procesem citlivého
restaurování.
Dřevěné píšťaly projdou repasí a důslednou ochranou proti dalšímu působení
červotoče. Do dílny byly přepraveny i další velké části, například hlavní
a pomocný měch, tremolo a také žaluzie obou žaluziových skříní, i ústřední díl
varhan, velký a těžký hrací stůl, informoval Jablonecký deník.

tanvaldsko

liberecký kraj
Celkem 15 objektů bude zdarma zpřístupněno obyvatelům v rámci Dnů lidové
architektury , které se v Libereckém kraji budou konat o víkendu
17. – 18. července.
Zájemci budou moci nahlédnout do často jinak veřejnosti nepřístupných
objektů a seznámit se v rámci komentovaných prohlídek s ukázkami funkční
techniky.
„Ačkoliv není Liberecký kraj tak bohatý na lidovou architekturu jako třeba
Jihočeský kraj, je tu řada zajímavých staveb, které by si milovníci historie
neměli nechat uniknout. A protože mnozí budeme trávit prázdninový čas doma,
jsou Dny lidové architektury určitě příležitostí, jak využít dny volna,“ uvedla
Květa Vinklátová, náměstkyně libereckého hejtmana.

Lidé se mohou pobavit divadelním a folklorním vystoupením, svou zručnost si
pak mají možnost vyzkoušet v řemeslných dílničkách, žízeň uhasit Beranovým
pivem, hlad utišit pečenými vuřty nebo domácím pečivem. Nevšedním zážitkem
jsou jarmarky, jízdy koňským povozem nebo koncerty. To vše v nezaměnitelném
prostředí tradičních lidových staveb – mlýnů, zemědělských usedlostí, papírny,
hospody, domu léčitele, skláře i malíře.
Nově se pro návštěvníky otevírá Zvědavá ulička v Jilemnici, která je ojedinělá
nejen pro dochovanou ucelenost zástavby se zdobenými lomenicemi, ale
i urbanismem, který dal uličce název. Více o ní v rubrice Došlo po uzávěrce.
Druhým nováčkem letošních Dnů lidové architektury je stará škola v Křížanech.
Seznam otevřených objektů v rámci letošních Dnů lidové architektury: Zvědavá
ulička v Jilemnici, stará škola v Křižanech, Bičíkův statek v Příšovicích,
Führichův dům v Chrastavě, papírna v Hamru na Jezeře, Kittelův dům
v Krásné, Běliště v Železném Brodě, Liščí bouda v Kristiánově, Frýdlantský
betlém, Beranův hostinec v Trávníčku, Dlaskův statek v Dolánkách, Máchův
památník v Doksech, Vísecká rychta v Kravařích, Janatův mlýn v Buřanech
a Dolení mlýn v Bradlecké Lhotě.
/ Filip Trdla, Liberecký kraj

liberecko
HEJNICE – Secesní vila Emila Simona v Hejnicích se možná stane další
kulturní památkou České republiky. Zastupitelé města odsouhlasili, aby radnice
začala podnikat kroky vedoucí k zápisu této stoleté budovy včetně okolního
lesoparku na seznam památek.

foto: Město Hejnice

Vila je dílem architekta Rudolfa Bitzana (1872 ve Stráži pod Ralskem – 1938
v Drážďanech), význačného tvůrce rané moderny a geometrické secese počátku
20. století. Vilu si nechal postavit v roce 1921 Emil Simon, který měl provozoval
v Hejnicích přádelnu; patrně jako své letní sídlo. V roce 1935 ji prodal
jabloneckému exportérovi bižuterie Karlu Vítovi, který si později změnil jméno
na Carl Witt. Ještě nedávno byla v Simonově vile školka, teď je prázdná,
informovalo liberecké vydání MF Dnes.

za humny

Syslí hlídky začaly působit v Mladé Boleslavi
na Radouči. O co jde?
Ochránci přírody z Klenice ve spolupráci s Agenturou přírody a krajiny ČR
zahájily pilotní program na ochranu syslů na Radouči. O letních víkendech zde
začaly působit takzvané syslí hlídky. Úkolem dobrovolníků je informovat
návštěvníky Radouče o životě syslů, o tom, jaká jsou rizika nevhodného krmení
a o záchranném programu tohoto kriticky ohroženého živočicha.
Ačkoli je na Radouči instalována řada informačních tabulí o nevhodném krmení
syslů, stále řadanávštěvníků sysly nevhodně krmí, a to jak přemírou jídla, tak
nevhodnou potravou. Někdo hlídky vyslechne a jejich pokyny řídí, další lidé
reagují podrážděně nebo se odmítají jakkoliv podřizovat. Ukáže se během léta,
jak se podaří postupně návštěvníky Radouče vzdělávat a přesvědčit, že sysel
není plyšová hračka ani domácí mazlíček. K osvětě by měly přispět i nové
informační tabule.
Sysel obecný býval běžným obyvatelem polí a luk. Dokonce byl považován
za škůdce. Dnes ale patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat a je
chráněný zákonem. Syslů začalo ubývat v šedesátých letech minulého století.
Důvodem byla změna hospodaření. Scelování polí, rozorávání mezí a nadměrné
používání hnojiv během
desetiletí krajinu zcela
proměnilo. Druhy, které ji
dříve běžně obývaly,
začaly mizet.
Aby se u nás syslům opět
dařilo, zahájila pro ně
Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR v roce 2008
záchranný program.
Důležitá je správná péče
o místa, kde sysli žijí. Tito
hlodavci totiž potřebují
hlavně nízký trávník, aby

měli dobrý přehled a včas se dokázali ukrýt před predátory. Tráva se
proto pravidelně kosí nebo ji spásají ovce. Každý rok se také mapují všechna
známá místa, kde se sysli vyskytují.
V některých našich zoologických zahradách a záchranných stanicích se daří
sysly úspěšně rozmnožovat. Takto odchovaná zvířata pak pomáhají doplňovat
počty na stávajících syslích územích nebo zakládat nové kolonie.
Radouč, kopec u Mladé Boleslavi, je jedním ze čtyřiceti míst v České republice,
kde se se sysly ještě můžete setkat. V roce 2006 se odhadovalo, že tu přežívá
posledních pět zvířat. Hrozilo, že kolonie zanikne. Péče o území pomohla a počty
syslů na Radouči se pomalu začaly zvyšovat. V roce 2020 tu žilo kolem 1 500
zvířat. Radouč se ale stala vyhledávaným výletním místem a návštěvníci
Radouče začali sysly krmit. To ale není vůbec vhodné. Kvůli přikrmování mění
sysli chování a ztrácejí plachost.
/ Foto Pavel Šubrt
VRCHLABÍ – Krkonošské centrum KRTEK ve Vrchlabí uvádí až do 3. srpna
výstavu nejlepších velkoformátových snímků českých fotografů přírody celého
světa ze soutěže Czech Nature Photo 2020 všech kategorií.
VRCHLABÍ – V pátek začíná v Galerii Morzin výstava Daisy Mrázkové.
Dětské i dospělé publikum zná tvorbu Daisy Mrázkové především
prostřednictvím autorských ilustrovaných knížek. Její malí hrdinové seznamují
čtenáře se základními lidskými hodnotami, se světem a mezilidskými vztahy.
Vedle lyricko-epických příběhů pro děti se Daisy Mrázková celý život věnovala
vlastní volné tvorbě – malbě a kresbě. Studovala na UMPRUM v Praze
u Antonína Strnadela v období druhé světové války, studium nedokončila, ale
díky svému manželu Jiřímu Mrázkovi se přirozeně začlenila do výtvarného
prostředí své doby. Také spolu se svým manželem se účastnila řady výstav.
Poslední samostatnou výstavu volné tvorby měla v Topičově salonu v Praze
v roce 2011 a její ilustrace byly naposledy vystaveny ve Ville Pellé v roce 2017.
Výstava potrvá do 15. srpna.
ČESKÁ LÍPA – Město Česká Lípa
získalo dotaci z kraje na opravu fasády
kavárny Union. Restaurátorské práce
provádí firma COR INTERIORS
z Prahy.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou
vyčísleny na 2 502 902 korun. Liberecký
kraj z dotačního fondu na Záchranu
a obnovu památek v Libereckém kraji
poskytl dotaci v maximální výši,
tj. 300 tisíc korun.
Projekt opravy fasády kavárny Union
má být ukončen v letošním roce.

náš jubilant
* 136 let od narození zapomenutého malíře Českého ráje a padělatele
Františka Charouska
14. července 1885 se ve Veselé v malém dřevěném domku čp. 6 na návsi narodil
František Charousek. Od útlého věku velmi dobře kreslil, a tak se vyučil
malířem pokojů. Práce jej však úplně neuspokojovala, toužil se prosadit jako
malíř obrazů.
Finančně na tom nebyl vůbec dobře. Během roku 1919 se dal do spolku
s brusičem drahokamů Čeňkem Koutkem z rovenského Příhona a začal malovat
první československé stokoruny. I když maloval jen tužkou a pastelkami, byly
jeho padělky velmi zdařilé. Namaloval dvanáct stokorun a za každou obdržel
šedesát korun.
19. listopadu 1919 byl i se svým společníkem zatčen a dostal 13 měsíců těžkého
žaláře, čtvrtletně tvrdým ložem zostřeného. Jeho kumpán byl již v minulosti
trestán, dostal tedy 15 měsíců ve stejné věznici.
Po odpykání trestu ve věznici ve Valdicích odmítl nabídku na práci učitele
kreslení i místo v kremnické mincovně. Prodal domek ve Veselé a začal se
potulovat krajem Českého ráje. Počátkem třicátých let, když pobýval u přítele
Podzimka v Javornici, začal František znovu padělat peníze – pětisetkoruny.
Na Štědrý den roku 1933 byl zatčen četníky z Litoměřic a odseděl si tentokrát
18 měsíců těžkého žaláře.
Po návratu z druhého žaláře neměl kam jít
a znovu se začal potulovat
krajem. Pamětníci
vzpomínají na vousatého
muže v tmavém kabátě a
klobouku, který na zádech
vláčí krosničku s malířským
náčiním. Chodil od hospody
k hospodě a zanechával po
sobě vymalované výčepy,
sály i opony. Dodnes lze
vidět jeho opony
v Sokolovně v Záhoří
a v hostinci U Havlů
v Zelenecké Lhotě. Další
zajímavou památkou je
obraz Klanění pastýřů
z roku 1937 v kapli svaté
Anny na Vyskři. V roce
1939 projevil velký kus
odvahy a vlastenectví, když
v Sekerkových loučkách na
sále hostince vymaloval

Praotce Čecha a nad jeviště vyvedl nápis: Barva moje červená a bílá, dědictví
mé poctivost a síla. Měsíc
po vstupu německých okupantů se nebál pod svoje veřejné prohlášení čitelně
podepsat.
Od Turnova k Jičínu i na druhou stranu Kozákova snad nebylo hospody, kde
na něj nebyla nějaká památka. Hostinští si jeho kreseb vážili a opečovávali je.
Příkladem mohla být nedávno zbořená hospoda U Těhníků v Kotelsku, kde ještě
před demolicí byly krásné výjevy. V mnoha domácnostech dodnes visí jeho
obrazy s motivy Českého ráje nebo výjevy z české historie.
Dobu války a poválečné období přežil František v klidu podle své nátury v létě
v plenéru a v zimě po hospodách, kde ho nechávali přespat. Po únoru 1948, kdy
komunisté ukradli hospody původním vlastníkům, začal mít malíř problémy,
kam složit hlavu. Staří majitelé hospod jej již nemohli podporovat a noví
nechtěli. Stávalo se velmi často, že přespával
i v zimě venku a v únoru 1949 dostal zápal plic. Ještě se dostal do nemocnice
v Semilech, kde ale 22. února 1949 zemřel. Je pochován na hřbitově
na Koštofranku v Semilech.
Jak píše Miloslav Havelka ve své knize Peklo v ráji: František Charousek byl
bezdomovec, pijan a tulák, také vlastenec a člověk s nevšedním nadáním, který
měl rád svůj rodný kraj a malování obětoval všechno. Jeho padělky bankovek
byly vysoké úrovně a jsou jako příklad ručního padělání zobrazeny v literatuře
mezi světově proslulými padělatelskými dílnami.
/ Tomáš „Fanouš“ Vávra

Kde domov můj?, r. 1924, sál hostince U Havlů, Zelenecká Lhota

Obraz Klanění pastýřů, r. 1937, Kaple svaté Anny na Vyskři

Libušina věštba, r. 1925, Sokolovna Záhoří

Interiér hospody v Kotelsku před zbořením (v této hospodě se měl konat poslední
koncert Plastic people, ale byl přeložen do Kerhartic)

došlo po uzávěrce
SEDMIHORKY – V neděli 25. července se od 10 hodin uskuteční v Autocampu
Sedmihorky tradiční Den Geoparku Český ráj. Pro návštěvníky je připravena
řada aktivit zaměřených na geologické dědictví Českého ráje - rýžování
granátků, broušení drahých kamenů, mletí obilí na kamenném mlýnku nebo
výroba šperků z kamenů a mnoho dalších. S životem v době kamenné seznámí
návštěvníky pračlověk. Na večer je připravena přednáška s promítáním
o zajímavých geologických lokalitách Českého ráje.
Akce je určena především pro rodiny s dětmi, vstup volný.
SEMILSKO / LOMNICKO – Středeční bouřky provázel silný vítr. O střechu
přišel hotel Vyhlídka v Jilemnici, hasiči ho provizorně zaplachtovali.
Vítr poškodil i střechu kostela v Lomnici nad Popelkou, voda zatopila celní
sklad cenin a zabaveného alkoholu v Chuchelné.
Popadané stromy a kamení zkomplikovaly provoz na silnicích a železnici,
například byl zastaven provoz na trati z Poniklé do Jablonce nad Jizerou.
Policejní hlídky zasahovaly při komplikacích spojených především s dopravou.
Mezi obcemi Košťálov a Bořkov policisté pomáhali ženě, která na silnici uvízla
se svým vozem mezi popadanými stromy.
Celkem pomáhali hasiči na Semilsku 82 případech.

SEMILY – Rocková skupina Harlej zahraje v pátek 23. července na parkovišti
u KC Golf. Sekundovat jim bude lokální skupina Suffering Souls a Hanz´s
Fucker. Areál parkoviště se otevře úderem 17.00 hod, hlavní hvězda Harlej
zahraje ve 21.00 hod. Vstupenky na místě budou za 590 korun.
JABLONEC n/N – Jablonecký měsíčník, který vydává město, zvítězil ve své
kategorii v celorepublikové soutěži O nejlepší obecní a městský zpravodaj.
Soutěž již podesáté vyhlásilo občanské sdružení Civipolis. Jablonecký měsíčník
vydává radnice od roku 1998, v květnu 2007 se změnila jeho grafická podoba.
Vychází 11x ročně v nákladu 21 tisíc výtisků a občané města jej dostávají
do schránek.
MNICHOVO HRADIŠTĚ – Loni na podzim otevřeli zastupitelé v Mnichově
Hradišti otázku možného připojení jejich města k Libereckému kraji. Blízkost
ke krajskému městu Liberec, společná historie, provázanost díky Českému ráji
a frustrace z minulého vedení Středočeského kraje vedly k prověření možnosti
připojení Mnichova Hradiště právě k Libereckému kraji.
Územní změna by ovšem nebyla ani jednoduchá, ani rychlá. V současné chvíli by
vynaložené úsilí neodpovídalo přínosům pramenícím ze spojení. Prověřovací
analýza však jasně ukázala témata, na kterých bude Liberecký kraj
s Mnichovým Hradištěm, Turnovem a Středočeském krajem dále úzce
spolupracovat.
K tématu se vyjádřil i šéfredaktor Kamelotu Martin Weiss – a z jeho článku
vyplývá výše uvedené.

Má smysl zvažovat připojení k Libereckému kraji?
Poté, co zastupitelé v loňském roce otevřeli téma možného připojení
Mnichovohradišťska k Libereckému kraji, rozproudila se živá debata, zda by
taková změna měla smysl a jaké by přinesla výhody nebo nevýhody. Tehdy šlo
o rovinu úvah a zastupitelé projevili zájem o analýzu, která by obsahovala
konkrétní argumenty. Ta je nyní k dispozici.
Co se týče legislativy, připojení k severočeskému regionu je možné. Muselo by se
však týkat celé ORP Mnichovo Hradiště, tedy území od Dolní Krupé po Žďár
a od Strážiště po Kněžmost. Změnu by přitom musela odsouhlasit většina
občanů ORP, následně by změnu územního uspořádání museli posvětit poslanci
přijetím zákona.
V historii již podobné změny probíhaly a samo Mnichovohradišťsko bylo
součástí severních Čech do roku 1960. Závěry zpracované analýzy však
konstatují, že změna územního uspořádání by byla administrativně náročná
a za stávajících podmínek by nepřinesla takové výhody, aby se vyplatilo
komplikovaný proces uvádět do pohybu.
Zpráva vysloveně uvádí: „Jakákoliv změna není smysluplná ani pro ORP
Mnichovo Hradiště ani Liberecký kraj bez úpravy zákona o Rozpočtovém
určení daní.“ Bez ní by Liberecký kraj totiž nedisponoval finančními prostředky

potřebnými pro správu nového území. Občané by v případě odtržení
od Středočeského kraje velké změny nepocítili, představitelé obcí by ocenili fakt,
že by se jim přiblížilo sídlo kraje a s ním i metodická podpora.
Jiná situace by nastala v případě vytvoření samostatného okresu Turnov
tvořeného dvěma ORP – Turnov a Mnichovo Hradiště – začleněného pod
Liberecký kraj. V takovém případě by město mohlo usilovat o rozšíření služeb,
které aktuálně nabídnout nemůže. Například o získání pobočky některých
úřadů, jako je Správa sociálního zabezpečení nebo soud. Hradiště by také více
mohlo využívat blízkosti Českého ráje k vlastní propagaci a vedení CHKO by
odpadly organizační nesnáze způsobované tím, že Český ráj se rozkládá ve třech
krajích.
Zpráva ve svém závěru rovněž konstatuje, že Mnichovo Hradiště a Turnov by
měly být moderátorem mezikrajské spolupráce, a to zejména v otázkách
integrace cenových tarifů pro veřejnou dopravu, přípravy a budování páteřní
cyklostezky Greenway Jizera, a také usilovat o modernizaci železničního spojení
mezi Prahou a Libercem. (Martin Weiss, Kamelot)
Připomenu – obec s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště vzniklo 1. ledna
2003. Původně jakožto okres Mnichovo Hradiště patřil v padesátých letech
20. století Libereckému kraji. V roce 1960 spadal jako okres Mladá Boleslav
pod Středočeský kraj. Aktuální počet obyvatel je podle Českého statistického
úřadu 8.850, průměrný věk je 43 let.
/ Zdroje: Kamelot, Liberecký kraj, Turnovsko v akci

Zvědavá ulička v Jilemnici. Jak se v ní bydlelo?
Tohle krásné uskupení roubených domků má dlouhou historii. Vzniklo v roce
1752 na vrchnostenských pozemcích. Obyvatelé tu vedle běžných daní měli také
robotní povinnost. Ročně museli odpracovat pro vrchnost šest dní (!), ale i z
téhle povinnosti se mohli za laciný peníz 1 zlatý 12 krejcarů vykoupit.
Harrachové navíc zaručovali, že v případě válečného konfliktu obyvatelům
nahradí případné vojenské kontribuce (konfiskace). Inu, bydlet ve městě, byť i
docela skromně, mělo své výhody.
Roku 1788 celé jádro města vyhořelo a shořela i Zvědavá ulička – s výjimkou
jediného domku čp. 113. A protože právě tady z popela vyrostly první nové, opět
roubené domky, začalo se celé této části města říkat Nové město. Stavělo se
stejně jako v roce 1752 a překvapí nás, že z požární katastrofy se tu moc
nepoučili. Vždyť některé domy měly dokonce i dřevěné komíny! Ale zanedlouho
zasáhl purkmistr Jiří Kos a nekompromisně nařídil strhnout dřevěné komíny
a nahradit je kamennými.
Většina domů měla jednoduchou vnitřní dispozici. Uprostřed stavení byl vstup,
chodba a černá kuchyně, od ní vždy směrem do ulice velká světnice s několika
okénky, na druhé pak komora a chlév.
Výjimku tvořil dům čp. 121 (Šaldův statek). Jednalo o hospodářskou usedlost
a vznikl tu mimo jiné krásný dodnes dochovaný špýchárek.

U mnoha domků se postupně podle potřeby přistavovaly další místnosti, ale
původní uspořádání lze většinou i dnes snadno rozpoznat.
Po roce 1989 se novým způsobem rozvinula památková péče a umožnila, aby
byly opraveny objekty v té době zchátralé (například Šaldův statek). Na některé
roubenky se vrátila také šindelová krytina. Ulička se tak stala turistickým
magnetem nevšední síly. patří k tomu nejcennějšímu, co mezi krkonošskou
architekturou dnes můžeme najít.
/ Jan Luštinec, Zpravodaj města Jilemnice; foto Michal Štědrý
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