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Milý čtenáři!
Hořice. Vždycky sem jimi jen projížděl. Nechápu je jako město v Českém ráji,
ale jako místo, které je lidem z Českého ráje blízké. Však odsud vyšlo mnoho
skvělých sochařů a kameníků, zrodilo se tu hodně pěkných soch.
Proto jsem do Trosečníka rád zařazoval zprávy z Hořického zpravodaje.
Ostatně byly velmi kvalitní. To je teď ale ohroženo. Redakce přišla s novou
podobou zpravodaje, takzvanou listovací. Nesnáším to. Říkám to s plným
vědomím jako redaktor Našeho REGIONu, který vychází vedle papírové verze
také v téhle formě. Štve mě už jen ten zvuk. Štve mě, že to nelze pořádně zvětšit,
že vám stránka pořád někam utíká, že nelze text zkopírovat.
Ale zůstávám klidný. Listovací zpravodaj měla pár měsíců i Praha 5, než radnice zjistila, že čtenářům tenhle způsob nevyhovuje – a vrátili se ke klasickému
pdf. Tak doufám, že i v Hořicích přijdou na to, že tudy cesta nevede.
f.

český ráj
* V sobotu 30. října se u příležitosti
Mezinárodního dne archeologie uskuteční
exkurze Archeologie Příhrazských skal.
Mezinárodní den archeologie je oslavou
archeologie a nadšení z objevování.
Každoročně v říjnu tak napříč celým světem
probíhají různé akce přibližující archeologii
široké veřejnosti.
Letos vám přinášíme exkurzi za archeologií
jedné z přírodně nehodnotnějších a nejatraktivnějších lokalit CHKO Český ráj – přírodní
rezervace Příhrazské skály. Prostřednictvím
komentované prohlídky s Petrem Jenčem
nahlédneme do dalšího z příběhů krajiny
pískovcových skal.
Těšit se můžete na vrcholně středověká sídla
na skalních blocích, povídání o pravěkém
a historickém osídlení, jeskynních výplních
a proměnách krajiny Českého ráje, o využívání skalních dutin člověkem od loveckého pravěku do 20. století, mohylovém pohřbívání, historické těžbě kamene
nebo výpovědi historických petroglyfů. Předchozí rezervace nutná. Sraz je
v 10 hodin u rozcestníku na parkovišti v Příhrazech, akce potrvá asi šest hodin.
(Dům přírody Turnov)

turnov
* Zastupitelstvo města souhlasilo s vypsáním výběrových řízení pro následující
stavby realizované v roce 2022:
Rekonstrukce Markovy ulice – jedná se o celkovou rekonstrukci ulice včetně
rozšíření komunikace, dojde k výměně kanalizačního řadu a přípojek, přeložky
plynovodu, nového veřejného osvětlení; předpokládaná cena části hrazené
městem je asi 10 milionů korun.
Rekonstrukce ulice Durychov.
Oprava střechy gymnázia.
Pasáž radnice – jedná se o dlouhodobě připravovanou stavbu pasáže v blízkosti
historické radnice. Objekt má nahradit původní stavbu, kterou se město snažilo
v první fázi zachraňovat, ale na základě stavebně-technického průzkumu
nakonec uvažuje o nové stavbě. V pasáži by mělo vzniknout zázemí radnice,
budou zde jednotlivé nájemní celky pro řemeslníky s vizí Turnovské zlaté uličky.
V patře se uvažuje s městkou galerií nebo bude i tento prostor možno využít
jako nájemní celek. Záleží na kondici městského rozpočtu a na předpokládaných
nákladech na provoz galerie. Stav objektu v těsné blízkosti radnice a uprostřed
památkové zóny je veřejností oprávněně kritizován. Samotné architektonické

řešení i získávání stavebního povolení trvalo řadu let. Předpokládaná cena je
zhruba 15 milionů.
Táborová základna Krčkovice (dřevostavba + cesta) – jedná se o areál stávající
táborové základny v Krčkovicích, který se nachází v havarijním stavu. Táborová základna je svěřena do péče Žluté ponorky. Zastupitelstvo o základně několikrát jednalo a rozhodlo o jejím zachování za rozumných finančních nákladů.
Toto čtu rád, před pár lety jsem totiž každé léto do Krčkovic jezdil navštívit
kamaráda, který tu dělal vedoucího...
Demolice rodinného domu č. p. 1031 Nudvojovice – jedná se o demolici
stávajícího rodinného domu, který v minulosti město koupilo, protože se nachází
v územní rezervě pro trasování silnice S (I/35). Dům není v dobré stavebnětechnickém stavu a pro další využívání nájemníky by musela být provedena
celková rekonstrukce – ta se vzhledem k připravované stavbě komunikace
nevyplatí. Předpokládaná cena demolice (pokud proběhne v zimě) je 600 tisíc,
stávajícím nájemníkům nabídlo město náhradní bydlení.
* Zastupitelstvo Turnova se zabývalo i rozdělením dotací z kulturního fondu
v druhé výzvě. Pro letošek je k dispozici v kulturním fondu částka 640 tisíc
korun plus skoro 81 tisíc, která zbyly z loňska. Žadatelům v první výzvě bylo
rozděleno celkem 560 600 Kč, pro druhou výzvu se správní rada kulturního
fondu rozhodla alokovat 108 200 Kč.
V rámci vypsané výzvy bylo doručeno celkem 7 žádostí o dotaci, jednu správní
rada vyřadila, protože byla podpořena už ve výzvě první.
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace 19 tisíc pro Muzeum Českého ráje
na projekt Na poslední cestě (celosezónní výstavní projekt a katalog k výstavě).
Čtyřicet tisíc dostane Spolek IMUZA na projekt Koncert k Vánocům, 15 tisíc
Boris Hlaváček na vydání publikace Životy druhých jsou víc než můj, 4 200 Kč
spolek SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů Bukovina u Dolánek na Posezení
s country kapelou Nonstop.
Dvaceti tisíci zastupitelé podpoří činnost spolku Musica Fortuna a deset tisíc
užije spolek Kámoš Drámoš.
* Číst zápisy ze schůzí je někdy peklo. Jako by ti lidé mluvili řečí cizího kmene.
Nebo se o to aspoň snaží. Takže zde je zpráva:
„Rada schválila výběr zhotovitele firmu Zikuda - vodohospodářské stavby,
Nudvojovice, na zakázku "Turnov, Šetřilovsko – výměna potrubí - Boží voda"
za částku 400 000 Kč bez DPH, 484 000 Kč vč. DPH a uzavření smlouvy o dílo.
Rada udělila výjimku ze směrnice č. 49/19 z důvodu poskytnutí finančního daru
ve výši 400 000 Kč.“ A o kus dál: „Zastupitelstvo na svém zasedání dne 30. 9.
2021 schválilo realizaci opravy užitkového vodovodu Boží voda – Šetřilovsko
včetně přijetí finančního daru ve výši 400 000 Kč od firmy Zikuda vodohospodářské stavby...“
Takže poté, co jsem si zprávu asi osmkrát přečetl, mám pocit, že rada a zastupitelstvo
souhlasili, že Zikuda opraví trubky zadarmo a proto je opraví on. Uf…!

* Rada města schválila na základě poptávkového řízení u čtyř tiskáren, že tisk
fotografické knihy o Turnově objedná u firmy Unipress. Ta nabídla vytisknout
tisíc kusů 112stránkové knihy za 81 tisíc korun bez daně.

* Letos v dubnu až červnu probíhal záchranný archeologický výzkum
ve Skálově ulici mezi Muzeem Českého ráje a Bistro Kafe Kytka. Během této
akce, kterou provádělo archeologické oddělení turnovského muzea byly
prozkoumány relikty zaniklé historické zástavby. Archeolog Roman Sirovátka si
připravil povídání o výsledcích výzkumu a nalezených artefaktech v místě
původního domu čp. 73. Přednáška proběhne v rámci Mezinárodního dne
archeologie ve středu 3. listopadu od 17.30 v Kamenářském domě. (MČR)

* Minulý týden proběhlo na Zimním stadionu Ludvíka Koška kolaudační řízení
na novou vestavbu. Práce na ní odstartovaly v polovině února. Zhotovení nových
prostor vyšlo na asi 2 miliony korun, dílo dodala fa B.C.M. Company Vrchlabí.
Nové prostory budou sloužit jako sklady, ale
jelikož se zimní stadion potýká s nedostatkem
šaten, budou místnosti aktuálně využívány právě
pro převlékání. Šatny budou nejvíce využívat
děti, které denně docházejí na ledovou plochu se
školou a v rámci hokejových tréninků. Aby
hokejisté nemuseli ovál obcházet, byl přímo před
vestavbou vytvořen vstup na hrací plochu.
Společně s vestavbou vzniklo v boční části nové
schodiště, které vede na tribunu. Součástí prací
bylo i osazení požárních únikových dveří.
Nové prostory vestavby jsou první etapou úprav na zimním stadionu. V plánu je
totiž ještě přístavba, která vytvoří z boku haly jakýsi prstenec. Právě v něm
budou plnohodnotné šatny se sociálním zázemím a sprchami. Rychlost realizace
bude záviset na získání financí od Národní sportovní agentury.
/ Zdenka Štrauchová

* Turnov oslaví svoje výročí s kašnou plnou vody, informovalo Turnovsko info.
Prosakování, kvůli kterému není možné kašnu napustit pod okraj, zabrání nová
vana ze silnějšího olověného plechu, půldruhého milimetru tlustého. V kašně by
na začátku turistické sezóny mělo být vody 20 až 25 čísel pod okraj.
Kašna na turnovském náměstí stála od 40. let 19. století. Byla ve středu náměstí,
jak ukazuje první snímek z Alba pohledů Pojizeří.

Na přelomu března a dubna 1953, kdy po
smrti Stalina dostalo náměstí jeho jméno, byla
kašna zbourána. Zbytky kašny jsou zazděny
v základech letního kina, sochu Panny Marie
od Josefa Maxe se podařilo před soudruhy
zachránit ukrytím v kostele sv. Mikuláše.
Kašna je nyní posunutá více k budově
Spořitelny. Je kopií původní kašny, asi
o 1,5 metru zmenšenou. Je dílem kamenické
firmy z Hořic, zároveň byla restaurována
i socha Panny Marie. Nová kašna byla
slavnostně posvěcena 28. října 1998, náklady
2,4 milionu korun hradil mecenáš
B. J. Horáček, připomněl autor článku Pavel
Matys. (foto Jana Matěásková)

* Turnovské kulturní tipy
pátek 29. října, 19.00, kulturní kavárna KUS, Malá (domácí) scéna
Dědkové
sobota 30. října, 19.00, kulturní kavárna KUS, Malá (domácí) scéna
Šnycl Paradajs
středa 3. listopadu, od 18 hodin, Městské divadlo Turnov
Kateřina a Miloš Motani: Velké Safari a malé surikaty (Cestovatelský klub)
sobota 6. listopadu, od 17 hodin KC Střelnice
Básníci ticha 2021 – festival hudební alternativy
MUCHA / foto
Hrubá Hudba
Martin Geišberg
WE2
Hm…

turnovsko
TATOBITY – Obec Tatobity vás zve do Kulturního domu v Tatobitech
na Hvězdné setkání s Martinem Zounarem. Koná se 26. listopadu od 19. hodin,
předprodej lístků na obecnm úřadě (tel.: 481 381 161, 724 179 996) už byl
zahájen. Výtěžek ze vstupného podporuje projekt Světýlko pro maminku.
Plakát k druhé akci najdete v Pozdním sběru...

SVIJANY –

rovensko p/t
* Caroline tančí swing s The Swings
koncert v rámci festivalu Hudba z ráje 2021
Karolína Cingrošová / soprán
The Swings / pánské vokální kvarteto
29. říjen, 18:00, sál budovy radnice, více informací na www.rovensko.cz

lomnice n/p
* Sébastien Thiéry: Dva nahatý chlapi
5. 11., od 19:00 hodin, Tylovo divadlo
Bláznivá komedie kontroverzního francouzskéh autora, která v současné době
slaví velké úspěchy v Paříži. Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí
se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší,
jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak
zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže opravdové pravdě hodně vzdálená.
Více infomací na www.kislomnice.cz

semily
* Prague Philharmonia Wind Quintet & Jan Čenský
1. 11., od 19:30, Městský úřad Semily
Večer s klasickou hudbou a francouzskou poezií. Soubor Prague Philharmonia
Wind Quintet doprovodí podmanivými verši herec Jan Čenský.
Více informací na www.kcgolf.cz
Hrdý Budžes
4. 11. od 19:00, KC Golf Semily
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka
Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně

provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Není třeba více
přibližovat divadelní hru, ve které září Bára Hrzánová.
(zdroj: web Rovenska p/T)

semilsko
KOŠŤÁLOV – V neděli 10. října zesnula bývalá
starostka města Lenka Cincibusová.
Čest její památce!

LIBŠTÁT – V Libštátě se pilně asfaltuje...

Nevím to s určitostí, ale fotky asi dělal pan starosta Janata, ten pěkně fotí...

železný brod
* O svaté Ludmile

28. října od 14:30 hodin, kostelík sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
51. koncert v kostelíčku Na Poušti nad Železným Brodem bude spojen
s vernisáží výstavy.
O státním svátku zazní v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti hudba,
která bude obohacena o významnou vizuální složku Ve světové premiéře bude
uvedeno nové hudební dílo Bohuslava Lédla – balet „O svaté Ludmile“. Součástí
bude také vernisáž výstavy k 1 100. výročí smrti sv. Ludmily, ta bude mít později
pokračování v Městské muzeu v Železném Brodě, v expozici Běliště.
Více informací na www.zeleznybrod.cz
* CABOTINE BRASS
9. 11., od 19:00 hodin, Městské divadlo Železný Brod
Tóny pestré hudby v podání mladých žesťařů z České filharmonie a z HAMU.
V rámci 15. pokračování cyklu ZUŠka představuje
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jilemnice
V jilemnické nemocnici slavnostně zahájili provoz nové magnetické rezonance.
Od teď tak všechny čtyři páteřní nemocnice Libereckého kraje disponují touto
moderní diagnostickou technologií.
„Po více jak šestiletém úsilí se konečně
naplnil další sen jilemnických lékařů,“
konstatoval Jiří Kalenský, ředitel
a předseda představenstva MMN, která
sdružuje nemocnice v Jilemnici
a v Semilech, a pokračoval: „Trvale
rostoucí počet požadavků i rozšiřující se
spektrum povinných vyšetření spolu
s dlouhými čekacími termíny v jiných
nemocnicích nás vedly k pořízení
vlastního zařízení.
Samotné instalaci přístroje předcházely
potřebné projekční práce, posílení elektrických kabeláží, posílení trafostanice
a rekonstrukce části radiodiagnostického pavilonu. Náklady na rekonstrukci
dosáhly částky téměř 10 milionů korun a náklady na samotné pořízení
magnetické rezonance dosáhly částky více než 26 milionů, které všechny
nemocnice hradila z vlastních zdrojů. (Filip Trdla, Liberecký kraj)

rokytnicko
Tenhle seriál Rokytnického zpravodaje se mi líbí, tedy se podělím...
Hostinec ve Vilémově
Je to až k nevíře, ale i na třetím hlavním příjezdu do naší obce stojí vlevo jako
první stavení bývalý hostinec.
Tentokrát je tím příjezdem silnice od Harrachova a Tanvaldu, kdy za cedulí
Vilémov je vlevo dům čp. 42, který spadá do části Hranice. Původně to byl Lesní
dům hraběte Harracha a následně hostinec Zum Zillerthal majitele Dontha
Heinricha, který
kromě pohostinství
nabízel pravý
krkonošský med.

Později pak hostinec a řeznictví pana Jaroslava Vojty, známý jako hostinec
„U Vojtů“. V dobové nabídce hostince mimo jiné čteme: „Stanice autobusů,
procházky po lese a koupaní v řece.“
Po druhé světové válce, v období totality, hostinec provozovali Restaurace
a Jídelny Turnov. Po roce 1990 zde několik let byl erotický klub. Dnes dům
prochází částečnou rekonstrukcí a slouží rekreaci.

/ Mirek Novák, Rokytnický zpravodaj
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vrchlabí
* Areál manželů Zátopkových je hotov a předán
veřejnosti
„Škole, dětem, sportovcům a široké veřejnosti
vracíme kompletně rekonstruovaný sportovní
areál manželů Zátopkových.
Má nové kvalitní barevné povrchy, vybrali jsme
umělou trávou, která bude lepší než předchozí
polyuretan. Časem ještě lépe sedne a bude pro
sport příjemnější. Nové jsou drenáže k odtékání
dešťové vody nebo oplocení. Ještě vytvoříme
podmínky pro hraní florbalu.
Renovace areálu stála 7,5 milionu korun,
za přispění Královéhradeckého kraje ve
výši 2,5 milionu korun a 200 tisíc korun od
ŠKODA AUTO. Nejsou to závratné peníze,
přesto doufáme, že areál bude dobře sloužit
ke školním i volnočasovým sportovním aktivitám a vydrží dalších nejméně 15 let.“
/ Jan Sobotka, starosta, PULS
* Nedávno jste se v článku Dáši Palátkové „Sedmi zchátralým nádražním budovám
svítá naděje“ dočetli o iniciativách vedoucích k projektu záchrany nádražních
budov na Krkonošské železnici. V té souvislosti vrchlabský starosta sděluje, že ani
nádražní budova ve Vrchlabí (ve vlastnictví Správy železnic) nebude opominuta.
Během příštího roku proběhne její renovace.
„Zástupci Správy železnic představili vedení města Vrchlabí záměr a požádali
o souhlas s projektem, který počítá s demolicí budovy někdejších skladů i propojujícího nevzhledného přístřešku. V plánu je renovace historické budovy nádraží
do její původní architektonické podoby. Bude opravena tak, aby vyhovovala
současným podmínkám moderního cestování. Již nyní mohu slíbit, že nádražní
budova bude krásná a bude dobře sloužit všem cestujícím,“ uvedl starosta Jan
Sobotka v novém vydání městského zpravodaje PULS.
* 29. října
DRUHÁ TRÁVA
Dnes již legendární folk & country & bluegrass kapela.
KD Střelnice – velký sál, 19 hodin

vrchlabsko
Už jsem vás seznámil s panem Tučkem z Lánova, který obchází svůj kraj s detektorem a leccos zajímavého najde. Teď se ve Zpravodaji obcí Lánov zase přihlásil
s novými úlovky.

Bramborová válka v Lánově
V dnešním příspěvku k hledání s detektorem kovů se podíváme zpět na přelom
loňského a letošního roku, který jsem s detektorem strávil na jedné z lánovských
lokalit, o níž se dnes již s určitostí dá říct, že se tu koncem léta roku 1778
pohybovalo pruské vojsko. Bylo to za války o bavorské dědictví, kterou známe jako bramborovou
válku nebo švestkovou melu (v němčině
Zwetschkenprügel). Název dostala z jednoduchého důvodu. Vázly dodávky jídla pro pruskou
armádu, a tak se vojáci po vyjedení, vykradení
a zničení lánovských opuštěných obydlí (obyvatelstvo bylo včas evakuováno na příkaz císaře)
živili bramborami z polí a nezralými švestkami.
Nakonec se jednalo pouze o válku "poziční".
Ztráty na životech pruských vojáků byly
způsobeny spíše epidemií úplavice než válčením.
Denně jich až 70 dezertovalo k nepříteli. Za 21
dnů, co zde pruské
vojsko bylo, to tedy mohlo být až 1500 vojáků.
K této události je v lánovské kronice tento zápis: „Co nám tato válka o bavorské
dědictví svými obrovskými škodami a neštěstím způsobila, není nikdo schopen
vypsat. Všechno nám bylo ukradeno a zruinováno, že nám nezůstalo téměř nic
než oči, kterými na velké utrpení pohlížíme.“
Lánovské obyvatelstvo tak přežilo bez
ztráty na životech (až na jeden případ), ale
přišlo prakticky o všechno.
Jako jediná oběť z lánovského obyvatelstva
je uváděn farář Alois Rudl, který působil
v Dolním Lánově v letech 1742 – 1778, tedy
dlouhých 36 let. Jak konkrétně válka
souvisela s jeho úmrtím už asi nezjistíme,
ale s jistotou se dá říct, že zemřel
3. prosince 1778, tedy skoro tři měsíce
po odchodu pruských vojsk z Lánovska.
/ Lukáš Tuček, Zpravodaj obcí Lánov
Vršek pruské čapky

mnichovo hradiště

* Mimořádná prohlídka zámku.
Otevření 13. komnaty zámku – ukončení sezóny
30.10. a 31. 10. od 10:30 hodin, Státní zámek Mnichovo Hradiště
Komentovaná prohlídka speciálně chráněnýh orginálních prostor, obrazárny,
zlatého salónku a I. návštěvnického okruhu.
Více informací na www.zamek-mnichovohradiste.cz

mnichovohradišťsko
Láká vás atmosféra vesnických hospůdek, rádi byste jednu takovou provozovali
a přispěli tak k místnímu společenskému životu? Pak možná právě na vás stále
čeká možnost provozovat Hospůdku Ve škole v Bosni.
Obec nabízí pronájem nebytových prostor v objektu čp. 51. Podmínkou je
provozování hostinské činnosti. Výše měsíčního nájemného je 2 500 korun +
poplatky (elektřina, voda, kanalizace, odpady). Počátek pronájmu po dohodě.
„Žádný vhodný zájemce se nám zatím nepřihlásil, což je velká škoda.
Přicházíme o možnost se společně potkat, posedět a popovídat si. Těšíme se, že
nás někdo ‚zachrání‘“, říká starostka obce Hana Maudrová.
Písemné nabídky mohou zájemci podat osobně či poštou na Obecní úřad v Bosni .
K nabídce je třeba doložit živnostenské oprávnění a podnikatelský záměr.
Bližší informace získáte na telefonu 606 853 489 nebo starosta@bosen-obec.cz.

jičín
* Oblastní nemocnice Jičín opět potýká s nedostatkem personálu. Problém se
tentokrát týká oddělení kardiologie, odkud odchází jeden z lékařů. Pokud se
nemocnici nepodaří nalézt náhradu, bude nejspíš muset od začátku prosince
uzavřít jičínskou kardiologickou ambulantní poradnu, uvedl Jičínský deník.
* Wohnout – turné k novému albu HUH!
6. 11., od 20:00 hodin, Masarykovo divadlo Jičín
Kapela Wohnout oslavuje čtvrtstoletí své existence vydáním desátého řadového
alba, které nese netradiční pojmenování – HUH!. Toto turné tak bude průřezem
best of dosavadních 25 let společně s výběrem toho nejlepšího z nové placky.
Těšíme se, až to po lockdownu zase pěkně rozjedeme! Jako host vystoupí
skupina Pekelný Koně. Více informací na www.kzmj.cz

jičínsko
ŽELEZNICE – Ve čtvrtek 4. listopadu od pěti hodin proběhne v železnickém
muzeu přednáška dr. Evy Ulrychové Mince v českých dějinách.

jablonec n/n
* Více než 50 tisíc korun poskytne ze svého rozpočtu statutární město Jablonec
nad Nisou spolku Klub ART Jablonec. Ten peníze využije na vydání publikace
Jan Krajník: Uštkla mě zmije - Jedinečný pohled do nitra všestranného umělce.
Půjde o představení dosud nevydané tvorby z Krajníkovy pozůstalosti.

* Jablonecké kulturní tipy:
29. října, 20 hodin, Klub Na Rampě
VANUA 2
koncert kapely, kterou založili muzikanti z Blue Effectu se zpěvákem Yannickem
Tevim z ostrova Vanuatu.
BALADA PRO BANDITU
1. listopadu, 19:00, Městské divadlo
CAVEWOMAN
2. listopadu, 19:00, Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

tanvald/sko
* 52. ročník HAF 2021 (Humor v amatérském filmu) se konal v sobotu 23. října
v Tanvaldu v kině Jas Járy Cimrmana. Hlavní cenu HAF letos vyhrál Eduard
Pech s filmem Krám,.V kategorii film do 1 minuty vyhrál Ján Kuska
a Nicolausfilm se snímkem Nová doba mezi parodiemi na reklamu (do 3 minut)
byl nejlepší film Spínací špendlík Bohumíra Nováka. Cenu diváků dostal
Jaroslav Nykl a jeho Musette, informoval server Naše Jablonecko.
HARRACHOV – V harrachovské sklárně začali s obnovou historické brusírny
skla, která je národní kulturní památkou. Kraj na projekt letos přispěl půl
milionem korun, informoval server Genus.

liberecký kraj
* V nemocnicích a zařízeních sociálních služeb v Libereckém kraji začal
od úterý 26. října platit zákaz návštěv. Doporučení směrem ke všem zřizovatelům vydala Krajská hygienická stanice v Liberci. Potrvá až do odvolání.
„Důvodem zavedení zákazu návštěv je nárůst běžných respiračních onemocnění
a zvyšující se nárůst počtu nemocných koronavirem,“ vysvětluje Vladimír
Richter pověřený řízením resortu zdravotnictví Libereckého kraje.
Omezení návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních doporučila Krajská
hygienická stanice Liberec. „Výskyt běžných respirací je na úrovni zhruba 1900
případů na 100 tisíc obyvatel, tak že nárůst těchto běžných respirací je znatelný.
Domníváme se, že toto opatření přispěje k omezení šíření onemocnění,“ uvedl
Vladimír Valenta, ředitel krajské hygieny.
Doporučení zákazu návštěv se týká všech nemocnic v Libereckém kraji, dále
všech domovů pro důchodce, LDN, domovů se speciální péčí, léčebny a ostatní
zařízení sociální péče na celém území Libereckého kraje. Před případnou
návštěvou si uzavření konkrétní organizace ověřte. Definitivní rozhodnutí
o zákazu návštěv zůstává na řediteli každé z nich, proto si informaci o uzavření
předem ověřte. (Blanka Freiwilligová, Liberecký kraj)

* Krajské zastupitelstvo opustil znovuzvolený poslanec ODS a bývalý jablonecký
primátor Petr Beitl (*1966 v Jablonci n/N) , který byl lídrem kandidátky
SPOLU, rovněž rezignovat i na post předsedy výboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informoval kraj i server Genus.
„Chci se naplno věnovat práci v Poslanecké
sněmovně, jsem ale připraven se jako poslanec dál
podílet na projektech Libereckého kraje,“ řekl
na jednání zastupitelstva Beitl.
V pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu by
měl Beitla nahradit stranický kolega, liberecký
městský radní Petr Židek. Slib by měl složit na příštím zasedání zastupitelstva 30. listopadu. ODS má
v krajském zastupitelstvu čtyři mandáty a je součástí
vládnoucí krajské koalice, ve které se vítězní
Starostové pro Liberecký kraj spojili s Piráty a právě
ODS, připomněl Genus.

liberec
* Kabinovou lanovku na Ještěd čeká od 1. listopadu revize před zimní sezonou,
při které bude z lana za pomoci jeřábu snesena i jedna z kabin. Znovu začne
jezdit od soboty 13. listopadu. Revize lanovky, která je majetkem Českých drah,
se dělá dvakrát do roka.
* Po roční pauze se v Oblastní galerii Liberec opět konaly tradiční Pocty
hejtmana. Toto ocenění se uděluje mimořádným lidem, kteří se zasloužili
o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí. Hejtmanský dukát si
převzali prof. Jan Nouza z Technické univerzity v Liberci, MUDr. Stanislav
Taller, chirurg, manželé Věra a Jiří Hudečkovi, vedoucí skautských družin,
oddílu a střediska Řetěz v České Lípě, František Horák, zachránce svijanského
pivovaru a částečně i zámku, a Jiřina Permanová, klavírní korepetitorka.
In memoriam byli oceněni komik Vlasta Burian a akademický malíř
Ivo Rozsypal. (Filip Trdla, Liberecký kraj)
* V úterý 2. listopadu v Krajské vědecké knihovně v Liberci uvede Jaroslav
Rudiš svou novou knihu, německy psaný román Winterbergova poslední cesta.
Kniha vyšla nedávno v českém překladu v nakladatelství Labyrint. Rudišovo
scénické čtení hudebně doprovodí Jiří Hradil, program začíná v sedm hodin.
Lidové sady

za humny
Nový Bor plánuje převzít bezplatně Sokolovnu, chce ji opravit
Město Nový Bor chce v nejbližší době převzít od TJ Jiskra sportovní areál
Sokolovny a investovat první miliony korun do opravy hlavní budovy, aby ji
dostalo do lepšího stavu. Součástí balíčku jsou i tři pozemky v lokalitě
za novoborskou poliklinikou, kde by mohl vyrůst bytový dům a vzniknout
relaxační zóna.
Zastupitelé města již bezúplatný převod schválili, posvětit ho musí ještě valná
hromada sportovní organizace.
Sportovní areál Sokolovny s tělocvičnou, posilovnou, hernou stolního tenisu,
kuželnou, volejbalovými, nohejbalovými a tenisovými kurty o výměře 7361 m²
má zájem město získat do svého majetku co nejdříve. „S ohledem na jeho stav je
důvod jasný. Město je stabilní vlastník, navíc má peníze na nutné opravy, nebo
může potřebné prostředky sehnat. TJ Jiskra velké finanční možnosti nemá,“
vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Za posledních deset let investovala organizace, které město každoročně posílá
zhruba 1,5 milionu korun na provoz sportovišť, do oprav Sokolovny tři miliony
korun. Její roční provoz pak vyjde zhruba na 400 tisíc korun.
Město plánuje, že by už příští rok investovalo zhruba 9 milionů korun
do rekonstrukce střechy hlavního objektu, která je v havarijním stavu. Současně
s tím se bude hledat optimální model provozu areálu a možnosti financování
celkové rekonstrukce prostřednictvím dotace. „Jednou z variant je, že by
Sokolovna sloužila jako spolkový dům, kde by zájmová sdružení ve městě

získala potřebné zázemí, která jim chybí. Tělocvičnu bychom mohli využívat
po rekonstrukci jako společenský sál, který město nemá. Sál by mohl sloužit
pro sportovní aktivity seniorů nebo matek s dětmi,“ nastínil možnosti Jaromír
Dvořák s tím, že konečnému rozhodnutí bude předcházet široká diskuse.
Než se definitivně rozhodne, spravovala by Sokolovnu nadále TJ Jiskra
za symbolickou korunu ročně.
Vedle toho chce město od sportovní organizace bezplatně převzít tři pozemky
o výměře téměř 3 tisíce m² za poliklinikou, které sousedí s městskými pozemky. „Jejich scelením bychom získali zajímavý prostor od polikliniky
po Černou uličku a parčíkem u Tržního náměstí. Považujeme jej za vhodný
pro výstavbu bytového domu a vytvoření městské relaxační plochy v návaznosti
na parčík a vodní plochu za poliklinikou,“ doplnil Jaromír Dvořák.
(Město Nový Bor)

rozhovor
V současné době prochází historický objekt kláštera v Nové Pace rozsáhlou
rekonstrukcí. Co tomu vše předcházelo, jaký to byl úporný zápas o realizaci
budoucího díla, je tématem rozhovoru s Jitkou Fučíkovou, ředitelkou Života bez
bariér (ŽBB) Nová Paka.

Foto Zepter
„Aby člověk něčeho dosáhl, musí mít tvůrčí fantazii, vizi. Tu jsme spolu
s manželem měli už několik let předtím. Konkrétně v roce 2006, kdy jsme
převzali klášter s myšlenkou, že jej v budoucnu oživíme. Zdaleka jsme však
netušili, co si na sebe „šijeme“. Už proto, že objekt jako takový je kulturní
památkou. Přípravě tohoto záměru předcházela jednání na nejrůznějších
místech, spousta papírování. Dále historické průzkumy, protože objekt je
kulturní památkou, aby se zjistilo, co vše tato první kamenná stavba v Nové
Pace obnáší.

To je jedna stránka věci… tou další bylo zajištění ﬁnančních prostředků.
Na koho se obrátit? Kdo pomůže zaﬁnancovat takový záměr? Těch otázek bylo
mnoho, odpovědí na ně podstatně méně. V té době začaly vycházet Evropské
fondy. To je příležitost, musíme na ni být připraveni. V průběhu let 2006–2009
jsme zajistili – tedy půjčili si – několik milionů na průzkum objektu kláštera,
zpracovali jsme dokumentaci – a čekali dál. V roce 2016 vyšla výzva
z Evropských fondů, kdy jejich prostřednictvím jsme získali určité ﬁnance, ne
však tolik, jak jsme si představovali. Proto jsme další dva roky hledali partnera,
který by nám pomohl uskutečnit daný záměr.“
Pokud vím, vstoupilo do toho město Nová Paka
Ano, jim patří velký dík za podání pomocné ruky. Společně jsme poté lobovali
na Královéhradeckém kraji. Výsledkem jednání byl dar 36 milionů korun, kde
prostřednictvím města Nová Paka se realizuje celý tento projekt.
Takže ŽBB sehnal 45 milionů korun z Evropských fondů, město Nová Paka
přidalo ze svého rozpočtu 21 milionů korun a 36 milionů korun poskytl kraj
jako dar na realizaci tohoto záměru.

A další krok?
Tím bylo zajištění ﬁrmy na základě výběrového řízení. V roce 2017 začala
realizace, ale hlavní předání díla bylo v prosinci 2020. Od té doby se na stavbě pracuje. Probíhá rekonstrukce větší poloviny objektu kláštera. Konkrétně
druhého a prvního podzemního podlaží a první nadzemní podlaží. Probíhá
i propojení budov stávajícího Centra bez bariér s klášterem. Z bývalého
refektáře vznikne rekonstruovaný reprezentativní barokní víceúčelový sál

o výměře 145 metrů čtverečních, vhodný ke konání kulturních a společenských
akcí (svatební obřady, výstavy, koncerty a další aktivity). Na tento sál navazuje
přilehlé zázemí. Ze sálu bude vstup na přilehlou venkovskou terasu,
orientovanou do lesoparku areálu kláštera. Bude možné využít i rajský dvůr
s centrální studnou, která tvoří středobod kláštera.
Objekt je však kulturní památkou. To poněkud komplikuje průběh prací. Při
bourání některých prostor se objevila řada nečekaných nálezů. Například
schodiště, niky, různé malby, lunety. To vše je předmětem zkoumání. A také
zdržení. Rekonstrukce měla být ukončena k 31. 12. 2021. Termín bude zřejmě
prodloužen zhruba do června 2022.
Jak probíhají práce na stavbě?
Na rekonstrukčních pracích je nasazeno zhruba 60 lidí nejrůznějších profesí.
Z čeho mám však velikou radost? Pracují zde i subdodavatelské ﬁrmy,
především z Novopacka. Je to výzva místním živnostníkům, podnikatelům, aby
se zde, přímo v místě, náležitě uplatnili.

Už máte rozvahu, jak dál s činnosti vaší organizace?
Po slavnostním otevření, získání dalších prostor, budou sociální služby
přemístěny ze stávajícího Centra bez bariér do nových prostor. Dojde rovněž
k jejich rozšíření. Například pro klienty s Alzheimerovou chorobou a demencí.
Ve vrchní části rekonstruovaného objektu je uvažováno se zřízením stálé
expozice našich významných sochařů, Suchardy a Kafky.
Co bude znamenat rekonstrukce kláštera, jeho uvedení do provozu, pro město
Novou Paku?
Nejen pro město samotné, ale pro široké okolí bude uvedení tohoto objektu
znamenat mnoho. Stane se, jak jsme uvažovali, centrem sociálních služeb

s vysokou přidanou hodnotou. Vedle šíře sociálních služeb zde najdou uplatnění
další pracovníci. To je jedna stránka. Tou další, jak už jsem zmínila, je rozšíření
spektra kulturních služeb, svatbami třeba počínaje, vítáním občánků, činnosti
řady spolků, matek s dětmi, až třeba k činnostem seniorů. Pro město samotné
může znamenat dominanta kláštera zvýšený turistický ruch z tuzemska
i zahraničí a v neposlední řadě – ukázka toho, jak město a lidé v něm dbají
a pečují o památky a rozvíjejí je v rámci současných potřeb. To je pro renomé
města dosti významné.
A zapojení ŽBB?
Domníváme se, protože to je společnápráce s manželem, že jsme pro
rekonstrukci kláštera od roku 2006 udělali mnohé. Rekonstruovaný objekt
kláštera předáme městu, aby jej dále spravoval. My, jako nájemci, v něm
v budoucnu hodláme poskytovat sociální i další služby ke spokojenosti občanů.
/ Oldřich Houška, Achát

pozdní sběr
TURNOV – Rada města prodloužila s dopravci smlouvy o využívání
autobusového stání na dopravním terminálu. Do 31. prosince 2023 budou platit
za každý vjezd na dopravní terminál 15 korun + DPH.
Dále rada rozhodla, že jezírko a tůňky v městském parku vybuduje společnost
SKJ. Nabídku této firmy s navrženou
cenou téměř 1,4 milionu včetně daně
radní vyhodnotili jako nejlepší. Podle
vyjádření starosty Tomáše Hockeho by
alespoň hlavní zemní práce měly
proběhnout ještě v letošním roce, uvedl
server Turnovsko info.
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NOVÁ PAKA –

hrdý okýnko

Jiří Koštýř
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