z
y

trosečník

65 / 13
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čtvrtek 7. dubna 2022

Železný Brod, kaple sv. Jana Nepomuckého, foto Jana Matěásková
Milý čtenáři!
Tak jsem uklízel ve sklepě. Bože, co já za život popsal papíru!
Odpusťe, stromy, mé milé stromy...

turnov
♦ Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a Červený
pondělek. Blíží se Velikonoce. V tradiční lidové kultuře se tyto dny pojí s řadou
obyčejů, které mají především očistný, ochranný a blahonosný charakter.
Důležitou roli v těchto zvycích, jejichž kořeny sahají do dob pohanských, hrají
voda, oheň, zeleň a koledy.
Na Bílou sobotu, kterou končí postní předvelikonoční období – letos připadá na
16. duben – připravilo Muzeum Českého ráje v Turnově na Dlaskově statku
tradiční akci, přibližující návštěvníkům výroční obyčeje a zvyky jarního
novoročí.
Bílá sobota byla dnem svěcení ohně, od kterého hospodyně zapalovaly „nový
oheň“ v kamnech, na kterých připravovaly všechny pokrmy, které přišly na stůl
o Božím hodu Velikonočním. Z oharků ohně se pro ochranu následující úrody
dělaly křížky kolem polí, popelem se sypaly louky, ohořelá dřívka se strkala za
trám, aby se domu vyhnul oheň. Některé z těchto obyčejů, spojených s
velikonočním i předvelikonočním obdobím, si návštěvníci připomenou v nové
stálé expozici Na statku od jara do zimy – Tradiční zemědělství a agrární obyčeje
v Pojizeří, která bude 16. dubna slavnostně otevřena.

Tradiční součástí programu bude vynášení Smrti neboli Smrtky do Jizery. Děti
s ní tradičně o páté postní neděli – Smrtné – putovaly k nejbližšímu potoku nebo
řece, do které ji hodily, nebo ji upálily. Mařena – smrtka, symbolizovala zimu,
a proto musela ze stavení pryč. Její figurína se zhotovovala ze dřevěné hole,
obalené slámou. Oblékala se do dívčí košile, ozdobené fábory, věnci, papírovými
květinami a korály z bílých vyfouknutých vajec a šnečích ulit. Poté, co byla
Mařena utopena, průvod dětí zpívajících „Nesem vám nový líto a dobrou novinu,

pantatínku, paňmaminko, utonuli jsme zimu“ se do vsi vrátil s tzv. Lítem. Pletlo se
z jívových ratolestí, které se ozdobily bílými a barevnými vajíčky, řetězy, ptáčky
z těsta nebo holubičkami z vejdunků. Spolu s folklórním souborem Nisanka
z Jablonce nad Nisou budete mít i vy možnost „Mařenu“ ze statku vynést,
utopit, a přivítat tak jaro. (MČR)
♦ Nová výroční medaile města Turnov získala podobu díky návrhu turnovského
výtvarníka Jiřího Lodeho. Stane se součástí letošních oslav při těch
nejvýznamnějších příležitostech.
Medaile k výročí města se vyznačuje moderní, graficky čistou podobou se
siluetou města, letopočty 1272-2022 a nápisem „TURNOV 750 LET“. Rok 1272
je rokem první písemné zmínky o Turnovu. Osídlení Turnova je sice starší než je
první zmínka o městě, podle archeologických průzkumů je potvrzeno minimálně
od šestého až pátého tisíciletí před naším letopočtem, ale právě v roce 1272 se
mezi jmény šlechtického rodu Markvarticů objevuje Jaroslav z Hruštice, který
získal území dnešního Turnova a zřejmě nechal postavit hrad Valdštejn.
Autorem výtvarného návrhu medaile se
stal turnovský autor Jiří Lode, který
rovněž stojí za celkovou vizuální podobu
letošních oslav, včetně podoby loga nebo
perokreseb, které provází program oslav.
Medaile podle návrhu kompletně
zpracoval k ražbě a také vyrobil FAS
Rakousy. Budou udělovány významným
osobnostem Turnova nebo v rámci
sportovních a dalších událostí.
U příležitosti státního svátku 28. října
letošního roku se počítá také s jejich
prodejem, a to v přísně limitované edici.
(Marcela Jandová)
♦ Zastupitelstvo města zasedalo poslední
březnový den, projednávala se studie
regenerace sídliště Přepeřská, finanční
podpora cyklobusů v Českém ráji,
Memoriálu Ludvíka Daňka nebo spolku Turnov pomáhá.
Zastupitelstvo poskytlo dar Muzeu Českého ráje – dlažební kostky z majetku
města v přibližné hodnotě 95 600 Kč na úpravy veřejně přístupných ploch okolo
Kamenářského domu.
Zastupitelé schválili dar 42 tisíc korun pro Mikroregion Český ráj na letošní
provoz turistických autobusových linek v Českém ráji. Turnov je partnerem
tohoto projektu, do kterého je zapojeno zhruba 30 obcí a měst z regionu.
Mikroregion Český ráj tento projekt koordinuje a ve spolupráci s městy
a obcemi, BusLine, Dopravním podnikem Kněžmost a krajskými úřady
Libereckého a Královéhradeckého kraje organizuje letní turistické autobusové
linky v Českém ráji.

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace 400 tisíc spolku AC Turnov na
zajištění 22. ročníku Memoriálu Ludvíka Daňka v roce 2022.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci Geoparku
Český ráj na předfinancování Česko-polského projektu: Popularizace
geologických fenoménů Euroregionu Nisa, kde je Turnov jedním z partnerů
projektu, ve výši 50 tisíc korun. (Marcela Jandová)
♦ Kulturní tipy
Netradiční univerzita – Šlechtické rody, zámky a hrady
Úterý 12. dubna od 10: 00 hodin, knihovna na vlakovém nádraží.
Pátá přednáška z našeho volného cyklu bude o zámku Hrádek u Nechanic.
Přednáší kastelán Martin Rejman, který pochází z Turnova.
O literatuře – Jaroslav Petr
Středa 13. dubna od 19:00 hodin, kavárna KUS Střelnice.
Jaroslav Petr představí svoji publikaci Desatero smyslů, která v minulém roce
obdržela cenu Magnesia Litera za naučnou knihu. Moderuje Petr Vizina.
Biolog, bioetik a popularizátor vědy Jaroslav
Petr je od roku 1983 vedoucím výzkumným
pracovníkem v pražském Výzkumném ústavu
živočišné výroby. V roce 2004 byl jmenován
profesorem v oboru fyziologie, anatomie
a reprodukce hospodářských zvířat. Kromě
populárně naučných knih v minulosti
publikoval i řadu vědeckofantastických
povídek.
Externě přednáší biotechnologii na pražské
Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě
v Brně, České zemědělské univerzitě v Praze a Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích. Od 90. let 20. století se věnuje popularizaci vědy. Je členem
redakční rady časopisu Vesmír, kam také přispívá; dále psal pro Lidové noviny,
časopisy Věda a technika mládeži, Respekt, 21. století či Psychologie dnes.
Spolupracuje s Českým rozhlasem.
Za přínos v oblasti popularizace vědy obdržel v roce 2018 Cenu předsedy Rady
pro výzkum, vývoj a inovace. Za svou literární tvorbu získal v roce 1992 Cenu
Karla Čapka (povídka „Tajemství Cesty“) a v roce 2021 Magnesii Literu za
naučnou literaturu. V této oceněné knize (Desatero smyslů: Jak lidé a zvířata
vnímají okolní svět) Jaroslav Petr shromáždil neuvěřitelné množství různých
anomálií a kuriozit, nad kterými zůstává rozum stát. Zároveň ale také
upozorňuje na úskalí, která zvířatům, jejichž smysly se utvářely po tisíciletí,
způsobují násilné zásahy člověka do přírody. Čtivá kniha potvrzuje pověst
autora jako výborného vypravěče s vynikajícími znalostmi o přírodě kolem nás.
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TAMDOLETMA: křest alba Strana B & Audio Attaché
pátek 15. dubna, 20 hodin, Městské divadlo Turnov
TAMDOLETMA vyměnila v posledním roce akustické kytary a housle za
syntezátory a piana a nahrála v Tajným Studiu v Ústí nad Labem pod křídly
Honzy Brambůrka desku pojmenovanou Strana B. Protože vše má vždy
nejméně dvě strany, A a B. A někdy není na škodu začít právě na té druhé,
odvrácené. Vedle TDT vystoupí také kapela AUDIO ATTACHÉ, která přiveze
do Turnova trochu těch ústeckých hudebních barev. Desku pokřtí Looky
z kapely Lety Mimo a jistě nezůstane stranou ani hudebního dění.

rovensko p/t

♦ VELIKONOČNÍ ZÁBAVA - HRAJE ROUDEN BAND - 16.4.2022
16. 4. 2022 od 20 hodin v sále na radnici

turnovsko
♦ TATOBITY – Restaurace u Studničků v Tatobitech vás zve 14. dubna na
ZELENÝ ČTVRTEK. Budou skopové a jehněčí dobroty, taky zelené pivo.
♦ KADEŘAVEC – Sbor dobrovolných hasičů v Kadeřavci slaví v těchto dnech
významné výročí – 100 let od svého založení!
Z iniciativy osadního starosty Josefa Masopusta po dohodě pěti sousedů-rolníků
došlo v dubnu 1922 k založení dobrovolného hasičského sboru v počtu 23 činných členů. Jeho začátky byly velmi těžké, ale i když sbor měl zprvu k dispozici
jen jednu ruční dvoukolovou stříkačku, dva žebříky, dva háky, několik dílů

hadic, sekery a ruční berlovku, jeho členové se pravidelně scházeli ke cvičením
a aktivně se účastnili okrskových a okresních cvičení, župních sjezdů
a samozřejmě také zásahů u požárů v místě i okolí.
Po roce 1945 se kadeřavští hasiči s chutí pustili do nové budovatelské práce.
V letech 1949-50 postavili v Hamáčkově koutě požární nádrž a v letech 1952-53
sami svépomocí vybudovali novou hasičskou zbrojnici v Kalužníku, která jim
slouží dodnes.
Největší akcí v 80. letech byla přístavba hasičské klubovny u zbrojnice, která se
stala střediskem kulturní i schůzovní činnosti celé spádové oblasti. V současné
době má hasičský sbor vedený starostou Petrem Zavadilem a velitelem
Romanem Jelínkem 78 členů a členek.
/ Jiří Vencl, bývalý jednatel SDH, Turnovsko v akci (kráceno)

♦ ROTŠTEJN – Pro příznivce jarních vycházek je na hradě Rotštejn připraveno
Vítání jara s výstavou Velikonoce nejen v lidové tradic.
Připraveny budou drobné dílničky pro děti, ukázky svátečních dekorací,
povídání o vítání jara v časech ne tak dávno minulých a pro sběratele
příležitostné velikonoční razítko.

Na Bílou sobotu a Neděli velikonoční tedy 16. 4. a 17. 4. proběhne na hradním
nádvoří divadelní představení nové hradní pohádky Herda není herdule,
doplněné historickou hudbou skupiny Trifikus z Liberce. Začátky představení
po oba dny 11:00 - 13:00 -15:00.
Otevírací doba hradu: 14. 4. a 15. 4. od 11:00 do 16:00
Časy prohlídek v sobotu a v neděli: 10:00, 10:30, 12:00,12:30, 14:00, 14:30,16:00,
16:30.
Mimo tento čas není možná prohlídka hradu, ani zakoupení suvenýrů.
Velikonoční pondělí 18. 4. 2022 – Zavřeno
(Geopark Český ráj)

lomnice n/p
♦ Kulturní a informační středisko zve v pátek 8. dubna od 17 hodin na vernisáž
výstavy Jiřího Kučery Stébla trávy v Zámecké galerii. Výstava je přístupná
do 8. května.

♦ Kulturní a informační středisko zve v úterý
12. dubna od 17 hodin do lomnického Tylova
divadla na Velikonoční pohádku Divadýlka
Mrak Havlíčkův Brod. Prodej vstupenek na
www.divadlo.kislomnice.cz, v Turistickém
informačním centru a od 16 hodin
v pokladně divadla.
♦ KIS informuje, že ve čtvrtek 14. dubna před
velikonočními svátky bude městská knihovna
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

♦ Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje uděluje od roku 2012
Regionální výbor SKIP Libereckého kraje nejlepším knihovníkům/knihovnicím,
kteří působí v knihovnách Libereckého kraje. Cena je udělována knihovníkům,
kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách
Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali
činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného. Soutěž je
vyhlašována dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní
přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy mohou zasílat knihovníci,
starostové i jiní občané. Soutěž se vyhlašuje vždy na prosincovém Setkání
knihovníků Libereckého kraje.

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví
v Libereckém kraji obdržely paní Dana
Kroulíková z Městské knihovny v České Lípě,
paní Blanka Konvalinková z Krajské vědecké
knihovny v Liberci a paní Alena Vedralová
z Městské knihovny Lomnice nad Popelkou
/ FOTO.
Alena Vedralová ve službách knihovny
kontinuálně podporovala čtenářskou gramotnost
dětí, otevřela jim dveře do světa knih, a spoluvytvářela kvalitní kulturní klima v Lomnici.
A právě z maličkostí a díky osobní angažovanosti
dokázala vybudovat komunitní knihovnu tak,
jak ji dnes známe, což z ní činí i velký vzor pro
novou nastupující generaci knihovníků.
Cenu Knihovnice roku 2021 v kategorii
neprofesionálních knihoven obdržela
paní Vladislava Jahelková z Obecní knihovny
v Hlavici.
Cenu Knihovnice roku 2021 v kategorii
profesionálních knihoven obdržela paní
Dana Zpěváková z Městské knihovny v Jablonném v Podještědí. (SKIP)

semily
♦ Náklady na demolici a výstavbu nového mostu v Semilech projektanti původně
odhadovali na zhruba 29 milionů korun, budou ale o sedm milionů korun vyšší.
Zprávu přinesl server Genus.
♦ V Semilech se rozhodli kvůli vysokému úročení předčasně splatit investiční
úvěr z roku 2014, který si tehdy radnice vzala od Národní rozvojové banky
(dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka).
Město má ještě jeden úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou z roku 2014 u České
spořitelny, ten ale splatí letos v květnu, zatímco úvěr u rozvojové banky by
radnice měla splatit až za rok.
Úvěr od Národní rozvojové banky je úročený měsíční mezibankovní sazbou
PRIBOR (aktuálně 5,10 pct) zvýšenou ještě o 0,60 procenta. „Pokud radnice
úvěr splatí o rok dříve, ušetří na úrocích zhruba 100 tisíc korun,“ uvedl
místostarosta Tomáš Sábl. Předčasné splacení zůstatku jistiny umožňuje podle
místostarosty úvěrová smlouva, radnice k 14. dubnu doplatí necelých 1,786
milionu korun, uvedl server Genus.
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♦ Sezóna sportovního lezení v Semilech začíná.
Oblíbená Via Ferrata Vodní brána, za jejímž vznikem stojí pánové Jan Šípal
a Martin Marek, se nachází na dohled od Riegrovy stezky a v posledních letech
se stala vyhledávaným cílem nejen pro zkušené horolezce, ale i nadšence, kteří si
chtějí dopřát adrenalinový zážitek v nádherné lokalitě. Zájemcům nabízí hned
tři trasy k lezení – modrou pro začátečníky, dále červenou a fialovou trasu. Na
zájem těch, kteří by si chtěli lezení na ferratě vyzkoušet, ale chybí jim potřebné
vybavení, zareagovalo již v roce 2021 Turistické informační centrum Semily a do
své sezonní nabídky zahrnulo půjčovnu kompletního lezeckého vybavení.

„Po zimní přestávce otevíráme od dubna opět půjčovnu veškerého vybavení
potřebného ke zdolání ferraty,“ říká Radka Špidlenová, pracovnice
informačního centra Semily. „Půjčovna nabízí kompletní vybavení včetně
úvazků, tlumičů pádu, přileb a v nabídce máme také rukavice, které si zájemci
mohou i zakoupit. Při vracení sety pečlivě kontrolujeme.“
V centru je zájemcům k dispozici deset setů pro dospělé a dva pro děti, půjčuje
se na základě předchozí telefonické rezervace a složení vratné zálohy ve výši tisíc
korun.
„Veškeré vybavení nám poskytla firma Singing-Rock, která sama půjčovnu
v Poniklé provozuje. U ní jsme také absolvovali školení pro provádění
periodických prohlídek OOPP, na základě kterého umíme zkontrolovat, zda
vybavení odpovídá všem normám a je bezpečné. S doprovodem instruktora jsme
následně absolvovali výstup na ferratu s praktickým školením.“
Za první rok fungování půjčovny bylo vydáno cca 352 setů. Většina zájemců
absolvuje trasu bez doprovodu, ale i na ty, kteří si na ferratu poprvé sami
netroufnou, v TIC mysleli. „Průvodce na ferratu můžeme zajistit,“ říká Radka
Špidlenová. „Mnozí jdou na ferratu sami, ale pokud vidíme, že jde o začáteč-

níky, upozorňujeme na bezpečnostní rizika, případně doporučujeme průvodce
a předáváme letáky s podrobnými informacemi.“
Lezení na ferratě je samo o sobě velikým zážitkem, který si zájemci mohou po
čase připomenout třeba nějakým stylovým suvenýrem. V semilském turistickém
centru si na památku mohou zakoupit např. originální čelenky a šátky s logem
Via Ferraty a jelenem, nebo stylové karabiny.
/ Semilské noviny

♦ Vzpomínky na léčitelku Květoslavu Patočkovou zaplavily muzeum
Když na počátku letošního ledna zveřejňovali pracovníci Muzea a Pojizerské
galerie Semily výzvu, aby se jim ozvali pamětníci na semilskou léčitelku
Květoslavu Patočkovou, netušili, co je čeká.
„Při našich dřívějších výzvách týkajících se jiných historických témat jsme
pamětníky sháněli jen velmi těžko a zdlouhavě,“ řekl ředitel semilského muzea
Miroslav Šnaiberk. „Proto nás velmi příjemně překvapila úplná záplava
vzpomínek na Květoslavu Patočkovou, které nám doslova každý den lidé posílají
emailem, poštou, telefonicky, nebo se o ně přicházejí podělit osobně.
Určitě zde velmi pomohl zájem regionálních a celostátních médií, na naši výzvu
reagoval i server Seznam Zprávy, deník Blesk nebo pražské Metro.“
Historik muzea Tomáš Chvátal k tomu dodává: „Do dnešních dní muzeum
kontaktovalo již přes sedmdesát pamětníků.
Lidé dávají k dispozici nejen své cenné vzpomínky, ale často i originální recepty
psané paní Patočkovou, případně její fotograﬁe. Při osobním setkání z pamětníků září vděk k paní Květě a nad rozhovory se vznáší projasněná atmosféra.“
Dostatek vzpomínek a ostatních materiálů umožnil, že se výstava o semilské
léčitelce otevírá již 8. dubna. „Jsme si vědomi, že toto téma má celostátní dosah
a chceme umožnit návštěvu i zájemcům ze vzdálenějších krajů. Proto jsme se
rozhodli výstavu zachovat i v letní sezóně, k vidění bude až do 15. září,“ podotkl
ředitel Šnaiberk. Expozice se bude snažit návštěvníka emotivně vtáhnout do
atmosféry domu, jak jej zažili ti, kteří za léčitelkou Patočkovou přicházeli. Díky
spolupráci muzea s rodinou a dalšími blízkými osobami se podaří vystavit
nemálo originálních artefaktů spjatých s osobou paní Patočkové. Součástí
muzejní instalace bude i rekonstrukce místnosti, v níž léčila. S pomocí
vybraných vzpomínek se bude návštěvník moci seznámit s jednotlivými aspekty
její léčitelské činnosti, s recepty i s jejími jasnozřivými schopnostmi.
„Vernisáží výstavy naše práce na zpřístupnění odkazu paní Patočkové rozhodně
nekončí,“ prozradil ředitel semilského muzea. „Chystáme ﬁnanční sbírku
a následnou realizaci umělecké pamětní desky, v níž chceme použít reliéf malíře
Vladimíra Komárka, který k léčitelce Patočkové také docházel. Pro zhotovení
desky budeme spouštět veřejnou sbírku. O paní Květoslavě a dalších
léčitelích v okolí navíc plánujeme vydat příští rok knihu v naší muzejní edici
Paměť Semilska. A nakonec, pokud se nám podaří shromáždit ještě další
informace, bychom v budoucnu rádi uskutečnili pokračování výstavy,
zaměřenou na všechny léčitele z okolí.“

Jakékoliv informace a materiály k tématu muzeum rádo přijme na adrese:
muzeum@muzeumsemily.cz nebo na kontaktním telefonu: 605 276 871.
(mapg)

♦ Vážení příznivci semilského muzea,
rád bych vás pozval na vernisáž výstavy Léčitelka Květoslava Patočková, která
se uskuteční v pátek 8. dubna v 17:00 hodin v prostorách Pojizerské galerie,
Husova 2, Semily.
Při vernisáži zahraje Miroslava Jeřábková na housle a Jiří Kurfiřt na klavír.
Připraveno je také hudební překvapení z pera Jaroslava Vávry, které přednesou
Jarmila Jirmářová (Vávrová) - zpěv, harfa a Jana Vávrová ml. - klavír, zobcová
flétna.
/ Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily

♦ PUTOVÁNÍ ZA KAMENNÝMI KŘÍŽI
ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ
9. 4. 2022, 10:00, čítárna Městské knihovny
v Semilech
Přednáška Martina Witkowského,
historika Krkonošského muzea v Jilemnici.
Vstupné dobrovolné. Pořádá Spolek
rodáků a přátel Semil.

♦ PŘEDNÁŠKA JANA LUŠTINCE K FILMU POSLEDNÍ ZÁVOD
12. 4. 2022, 17:00, čítárna Městské knihovny v Semilech
Přednáška PhDr. Luštince věnovaná
historii lyžování v Krkonoších a také
spolupráci na filmu Poslední závod.

♦ MALÍŘI POJIZEŘÍ – PORTRÉT A AUTOPORTRÉT
14. dubna – 19. června, Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Tradiční přehlídka současných maleb regionálních umělců tentokrát na téma
portrét a autoportrét. Vernisáž se uskuteční 14. dubna v 17 hodin.

semilsko
♦ LIBŠTÁT – KONCERT PRO UKRAJINU
10. dubna, 17 hodin, Evangelický kostel v Libštátě
Irena Troupová (soprán, prof. JAMU), Jan Siřínek a Lucie Troupová (housle,
vítězka Kocianovy soutěže 2021), Lydie Härtelová (sóloharfistka SOČRu).
Program: Bach, Händel, Mendelssohn, Dvořák a další.
Kostel je vytápěn.
♦ VYSOKÉn/J – 9. dubna (17:30) se u Sboru Dr. Karla Farského uskuteční
Vítání jara. Můžete se těšit na minijarmark, dětské dílničky, loutkové
představení pro děti Dvě Cecilky a koncert dívčího sboru HARMONIA.
Předprodej vstupenek na koncert je v městské knihovně.
♦ VYSOKÉn/J – Dovolujeme si Vás pozvat na premiéru komedie Václava
Klimenta Klicpery Divotvorný klobouk. Premiéra se uskuteční v neděli 17. dubna
od 19:30 v divadle Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou. První reprízu uvedeme
v pátek 22. dubna od 19:30.
Vstupenky na představení je možné objednat v květinářství p. Mráčka
ve Vysokém nad Jizerou tel.: 481593442 .
/ Divadelní spolek Krakonoš

♦ STANOVÉ –

♦ BENEŠOV u SEMIL –

železnobrodsko
♦ KRÁSNÁ –

trosečník 65

♦ ŽELEZNÝ
BROD –

vrchlabí

bejvávalo

Trosky. Album pohledů Pojizeří, V. Kudrnáč, Turnov, 1906

Benátky nad Jizerou. Fotografie z aktuální výstavy v Muzeu Mladoboleslavska
v Mladé Boleslavi

Sobotka – zámek
Humprecht.
Foto: K. Škarvada,
Nakladatelství Orbis Praha,
odesláno 1972

Okolí sobotecké – Kosť
Orig. M. Bureše, Sobotka,
náklad. Fr. Švába, Sobotka,
odesláno 1917

jičínsko
♦ NOVÁ PAKA – Beseda s investigativní novinářkou Pavlou Holcovou.
V pondělí 11. dubna v 18 hodin mají Jičíňáci i přespolní mimořádnou příležitost
setkatse s nejodvážnější českou investigativní novinářkou Pavlou Holcovou.
Pavla Holcová je zakladatelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku
(www.investigace.cz), které se dlouhodobě věnuje zejména korupčním kauzám,
prorůstání zločinu se státní správou, praní peněz a jiné závažné trestné činnosti.
Pavla Holcová centrum založila, protože jí podobný institut – profesionální
novinářská organizace, která by měla mezinárodní přesah – v ČR chyběl.
V dnešní době zločiny neznají hranice a omezení dané územím států jejich
rozplétání i vyšetřování značně komplikuje. Pavla pracovala na významných
korupčních kauzách v mezinárodních investigativních projektech Panama
Papers (únik tajných dokumentů o offshorových firmách poskytujících
„ulití peněz“ politikům, byznysmenům i celebritám), FinCEN Files (únik
dokumentů o praní špinavých peněz nadnárodními bankami), Ázerbájdžánský
nebo Ruský laundromat (praní špinavých peněz zahraničními prominenty
v ČR). Byla spolupracovnicí zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka.
Její pečlivá a vytrvalá práce byla oceněna mnoha novinářskými cenami – a opakovaně není oceněna mnoha politiky a podnikateli. Nenechte si ujít příležitost
setkat se s mimořádně profesionální, a přitom skromnou a pokornou ženou,
která o své práci mluví střízlivě, zajímav a z „první ruky“.
Beseda se koná v Duhové medicíně, B. Němcové 133 v Jičíně. Vstupné 100 Kč.
Rezervace na mailu basevi@seznam.cz či telefonu 739440361.
Pořádají o.p.s. Baševi a Duhová medicína. (-td-, Jičínský zpravodaj)
♦ NOVÁ PAKA – V těchto měsících je tomu již 75 let, kdy byl položen základní
kámen naší skautské základny v centru města Nové Paky. Od roku 1945 se
skauti nejprve scházeli v nedaleké Sopce u Zlámanin, kde měli vybudované zázemí z chat, které
si sami rozebrali a převezli z Borovnice. Odlehlé
místo mělo svá úskalí v zimních měsících, a bylo
tedy nutné uvažovat o novém stěhování. Stavba
klubovny byla započata v lednu 1947 zhotovením
základů. Na počátku března byl položen základní
kámen a již v červenci při Výstavě podkrkonošského kraje 1947 byla za přítomnosti veřejnosti,
představitelů města a Junáka slavnostně
otevřena. Architektonické plány vyhotovil arch.
Bohuslav Vrabec z Prahy, na stavbu dohlížel člen
Junáka Josef Hykyš a práce s pomocí skautů
prováděla firma bratří Hrnčířů. Velkou oporou
a hybnou silou při budování bylo Sdružení přátel
Junáka, které tvořili rodiče členů Junáka. Byli
mezi nimi řemeslníci, učitelé, faráři, obchodníci,
továrníci i zástupci Národního výboru.

Skauti si klubovnu dlouho neužili.
Mezi lety 1949–1968 budovu využíval Svaz československé mládeže a skautské
symboly byly odstraněny (lilie na severním průčelí od Ladislava Zívra),
vybavení i majetek byl zabaven, zničen nebo rozebrán.
V letech 1968–1970 došlo k uvolnění politické situace a skauti se na krátký
okamžik vrátili do své základny. Poté byla činnost opět ukončena a objekt
klubovny znovu užíván Svazem československé mládeže, kdy zde byly zájmové
kroužky pohybové, hudební i rukodělné. Také loutkové divadlo bylo využíváno
a starali se o něj ochotníci z firmy ZPA v Nové Pace.
Po obnovení skautingu v roce 1990 je klubovna znovu zázemím pro novopacké
skauty, kteří se o objekt svědomitě starají. Za podpory města Nová Paka,
Královéhradeckého kraje, ministerstva školství ČR a ústředí Junáka se pracuje
na zlepšování zázemí a úpravách interiéru. V roce 2020 podali skauti z Nové
Paky žádost o dotaci na vybavení klubovny a obnovu táborového inventáře.
Z dotace se v roce 2021 do klubovny pořídila kancelářská technika pro kvalitní
přípravy na akce, tábory a družinovou činnost ale i audiovizuální technika pro
kvalitní zážitek při pořádání besed a promítání. Táborové vybavení bylo
obohaceno o nové hangáry, stany a kuchyňské vybavení. Dotace byla
realizována prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
2014–2020 MAS Brána do Českého ráje – konkrétně z dotačního titulu Podpora
venkovských oblastí. (Jindra Beneš – Béňa, Achát)

mnichovohradišťsko
♦ DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY – Drábské světničky zůstávají v roce 2022 uzavřeny!
Třetí sezonu zůstane vnitřní okruh skalního hradu Drábské světničky
u Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku pro návštěvníky uzavřen. Část
památkově chráněného objektu je podle archeologů kvůli dlouhodobému
poškozování návštěvníky v kritickém stavu. Areál, který spravují Lesy České
republiky, čekají záchranné práce. Znovu by mohl být otevřen nejpozději v roce
2025.

foto Loužnický zpravodaj

Vandalové do pískovce vyrývali novodobé petroglyfy v podobě obrazců a nápisů
a na stavu se podepsal i velký zájem návštěvníků, takže na pískovcových cestách
vznikly prohlubně,“ uvedla mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. Vnitřní
okruh skalního hradu není přístupný od října 2019. „Po řadě jednání s archeology i zástupci CHKO Český ráj jsme rozhodli o dalším postupu s tím, že je
třeba zabránit dalšímu poškozování Světniček, a to prozatímním uzavřením
a realizací záchranného projektu. Hrad digitálně mapujeme a řešíme majetkoprávní záležitosti s vlastníky hradu, poté zadáme vypracování projektové
dokumentace na úpravu památky,“ doplnila Jouklová.
Pro návštěvníky zůstaly přístupné další turistické trasy s vyhlídkami. Skalní
vyhlídky navazující na areál hradu propojuje červeně značená turistická stezka.
Turistům brání k návštěvě vnitřního okruhu ocelová mříž. Podle Jouklové hrozí
riziko pádu všem, kteří se budou snažit uzavřený vstupní objekt překonat.
Drábské světničky jsou skalním hradem na západě Českého ráje nedaleko
Mnichova Hradiště. Celý komplex původně tvořilo přibližně 30 světniček
vytesaných do sedmi až 15metrových skalních bloků.
/ Náš REGION – ČTK

♦ MNICHOVO HRADIŠTĚ – Bezmála 52 metrů na délku a tři metry na šířku,
to jsou základní parametry lávky přes Jizeru, jejíž realizaci zahájili v pondělí
21. března zástupci města Mnichovo Hradiště, obce Klášter Hradiště nad
Jizerou a dodavatelské firmy Raeder & Falge. Lávka, která má od letošního
podzimu sloužit pěším a cyklistům, bude stát bezmála 18 milionů a v případě
potřeby unese například i sanitku.
Spojení mezi Mnichovým Hradištěm a Klášterem zajišťují aktuálně dva silniční
mosty přes řeku Jizeru. Právě v místech, kde nyní stavba probíhá, na konci
Černé silnice u vjezdu do areálu společnosti Kofola, však existovalo další
přemostění již od poloviny 19. století. Teprve v 90. letech odtud provizorní most,
který nahradil starší most ocelový, zmizel. Nebyl potřeba. Toto přemostění,
které mělo sloužit pro případné přesuny těžké vojenské techniky, pozbylo po
roce 1989 smyslu.
Nová lávka vzniká proto, aby zvýšila prostupnost krajiny rozdělené korytem
řeky a zlepšila propojení mezi Hradištěm a Klášterem. Na pravém břehu na
lávku naváže asi 320 metrů dlouhá cyklostezka, která bude navazovat na již
existující komunikace. V budoucnu se stane součástí páteřní cyklotrasy Greenway Jizera v úseku Bakov nad Jizerou – Svijany. Mnichovo Hradiště a Klášter
projekt lávky připravovaly od roku 2018, kdy uzavřely smlouvu, v níž se
zavázaly, že se o náklady na stavbu podělí rovným dílem. Projekt následně získal
podporu Nadačního fondu ŠKODA AUTO (500 tisíc Kč), Středočeského kraje
(1,8 milionu Kč) a také Státního fondu dopravní infrastruktury (10,2 milionu
Kč). Dodavatel si staveniště převzal již začátkem roku, provedl geodetické
zaměření a zahájil bourání mostní opěry na straně u Kofoly, která je
pozůstatkem odstraněného mostu. Pokud půjde vše, jak má, hotová lávka by
měla sloužit od letošního listopadu.
/ Martin Weiss, Kamelot

♦ MNICHOVO HRADIŠTĚ – Ivan Ženatý: koncert ke vzpomínce na Vlastimila
Kouřila
Na posledním koncertě sezóny zahraje houslový virtuos Ivan Ženatý s klavírním
doprovodem. Pan Ženatý zahraje a také zavzpomíná na spolupráci s Vlastimilem Kouřilem, dlouholetým předsedou mnichovohradišťského Kruhu přátel
hudby, který by letos oslavil 92. narozeniny. Přijďte do divadla zavzpomínat
také, a to 14. dubna od 19 hodin.
♦ MNICHOVO HRADIŠTĚ – Zámek Mnichovo Hradiště letos otevřel 2. dubna
a nabízí tři prohlídkové okruhy. Vstupné pro návštěvníky zámku zdraží
o 30 korun.
Loni kvůli omezením v souvislosti s koronavirovou pandemií zámek otevřel
až v červnu. Návrat návštěvnosti do let před pandemií může být i letos ohrožen
řadou faktorů. „Netroufám si říct, zda se to povede vrátit. Zdražení, válka
a doznívajícího koronavirus, to je kombinace, která to může hodně ovlivnit,“
uvedl kastelán zámku Radovan Chmel.
První dubnový víkend mohou návštěvníci zvolit komentovanou prohlídku
chráněných prostor jeviště a mechaniky zámeckého divadla. Doprovodný
program bude nejbohatší v létě, na nádvoří zámku odehrají herci několik
divadelních představení, 27. srpna je na programu Hradozámecká noc a v září
se zámek připojí ke Dnům evropského dědictví. „Na vlastní kulturní akce
zámku je letos omezený rozpočet, ale ty větší zůstaly a věříme, že návštěvníky
opět přilákají i letní open air akce, které pořádají různé agentury,“ doplnil
Chmel.
Plošné zdražování vstupného na státních zámcích zdůvodnil Národní památkový
ústav nižšími výnosy z návštěvnosti během dvou pandemických let i růstem cen
za energie. Za základní okruh na zámku v Mnichově Hradišti zaplatí dospělý
návštěvník 170 korun, děti do 18 let 70 korun, studenti a lidé nad 65 let dají 140
korun. Děti do šesti let mohou zámek navštívit zdarma. Základní trasa je
zdarma rovněž pro ukrajinské uprchlíky.
/ Náš REGION – ČTK

♦ MNICHOVO HRADIŠTĚ – Krize ve stavebnictví brzdí revitalizaci náměstí.
V posledním březnovém týdnu se na Masarykovo náměstí vrátila stavební firma
H-Intes a opět se rozběhla revitalizace náměstí. Její rozsah plánovaný pro letošní
rok bude však nakonec možná skromnější.
Původně bylo v plánu v letošním roce dokončit západní a severozápadní část
náměstí, tedy veškeré
zbývající plochy kromě několikametrového pásu kolem budovy Klubu a morového sloupu. Právě manipulační plochu kolem Klubu bude potřebovat firma,
která se pustí do další fáze oprav kulturního stánku. Práce by měly
pravděpodobně začít v červnu. Vzhledem k současné situaci, kdy se stavební
firmy potýkají s nedostatkem pracovníků a také některých stavebních
materiálů, však radní přikročili ke zredukování plánu a rozhodli o tom, že letos
bude na náměstí pouze dokončeno dláždění mezi poštou a Klubem, vysazena
zbývající řada stromů a instalován vodní prvek. Dodavatel však s městem objem

prací ještě hodlá otevřít.
Zda proběhne obnova chodníku při západní části náměstí ještě letos, budeme
vědět v řádu týdnů. Definitivně úpravy náměstí skončí v roce 2024.
/Martin Weiss, Kamelot

♦ MNICHOVO HRADIŠTĚ – Konec nejnebezpečnější křižovatky ve městě.
O přestavbu křižovatky u čerpací stanice KM Prona, která je každoročně
dějištěm zhruba půltuctu dopravních nehod, usilovalo vedení města od roku
2017. Kraj se k této myšlence sice stavěl rezervovaně, ale město zaujalo vytrvalý
postoj – nechalo zpracovat studii, převedlo na kraj některé dotčené pozemky,
vedení města se opakovaně obracelo na hejtmanku i na krajskou správu silnic...
V roce 2020 se zdálo, že je stavba konečně na spadnutí, silničáři však úsek nově
vyasfaltovali, čímž proměnu křižovatky odsunuli ještě dále do budoucna.
Jednání mezi městem a krajem pokračovala.
Očekávaná informace, že přestavba konečně proběhne, přišla v roce 2021. Kraj
nechal vyprojektovat nový tvar křižovatky, v létě vybral dodavatele stavby,
kterým je společnost COLAS CZ, a zajistil financování ze strany státu.
„Nakonec jsme zapojili všechny úrovně veřejné správy – město, kraj i stát.
Trpělivost se v tomto případě vyplatila. Nepochybuji o tom, že úpravou tohoto
nebezpečného úseku přispějeme k vyšší bezpečnosti na silnicích v okolí města,“
dodává starosta Ondřej Lochman.
Stavba, která je akcí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, byla
zahájena v pondělí 7. března a řidiči musí v této souvislosti počítat s dopravním
omezením.
Po dobu trvání stavby nebude průjezdný výjezd z města Jiráskovou ulicí, která
se dočasně stane slepou. Příjezd k čerpací stanici však bude zachován. Silnice
II/268 bude v úseku od nájezdu na dálnici D10 ve směru od Dobré Vody po
křížení Husovy aleje průjezdná kyvadlově.
Kolem stavby tedy bude možné po silnici II/268 projíždět, doprava bude řízena
semaforem.
Najíždět a sjíždět v tomto místě z dálnice nebude v první fázi stavby možné,
teprve ve druhé etapě bude umožněn nájezd na dálnici ve směru na Prahu, pro
sjezd z dálnice budou řidiči muset volit mezi sjezdy v Březině a Bakově nad
Jizerou.
Očekává se, že stavba bude ukončena 3. června, a k tomuto datu by měla skončit
veškerá omezení. Nový kruhový objezd bude tou dobou již hotový a bude osázen
dle plánu, který je výsledkem spolupráce mnichovohradišťského zahradního
architekta Tomáše Velicha, pracovnic krajské správy silnic a architekta města
Jana Světlíka.
První ze dvou etap by měla být dokončena 13. dubna. O den později by mělo být
možné opět využívat nájezd na dálnici, který je během první etapy uzavřen.
/ Martin Weiss, Kamelot
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jablonec

Výtvarníci se v Jablonci nad Nisou spojili proti válce
Jablonecká Městská galerie MY pořádá ve výstavních prostorách Domu Jany
a Josefa V. Scheybalových benefiční výstavu, která je spontánní reakcí na
současné dění kolem nás.
Dvacet výtvarníků z Jablonecka a Liberecka vystavuje společně svá výtvarná
díla a symbolicky vyjadřuje odmítnutí války a násilí.
Podobně jako hudebníci a divadelníci při benefičních koncertech
a představeních se touto formou připojují k projevům solidarity i výtvarníci.
„Výstava se zrodila během několika dnů. Do výstavního prostoru přivedla
společně výtvarníky rozdílných generací, uměleckých názorů a tvůrčích
přístupů. Zastoupeni jsou malíři, sochaři, grafici, medailéři, fotografové, skláři
i designéři. Někteří dokázali v krátkém čase vytvořit díla
inspirovaná naší současností. Většina se prezentuje díly vzniklými již dříve
a souvisejícími s otázkami smyslu života a humanity, které si v dnešní době
klademe. Vyjadřují se skrytě, obrazně a symbolicky,“ říká Jan Strnad z Městské
galerie MY.

Jana Hunterová –
Zakarpatská
Ukrajina, 2017
Nejstarší ze zúčastněných výtvarníků, malíř Rostislav Zárybnický, se narodil
v roce 1936 ve vesnici Šklíň ve Volyňské oblasti v severozápadní Ukrajině.
Vystavuje obrazy, které čerpají ze vzpomínek na nesnadný život v rodném kraji

v době svého dětství, kdy do každodenních životů obyčejných lidí zasahovala
druhá světová válka.
Jako motto výstavy v Městské galerii MY posloužil text legendární písně
brněnské skupiny Synkopy 61 – Válka je vůl, který vznikl v 60. letech minulého
století a reagoval na válečné konflikty té doby.
„Svoboda, zejména vnitřní svoboda každého z nás a svoboda tvoření, to jsou
hodnoty, které si skutečný výtvarník střeží jako oko v hlavě. V obraně svobody
se dokážou i složité tvůrčí povahy sjednotit k určitému symbolickému gestu. To
je i důvod, proč umělci společně vyslovují svůj odpor proti válce,“ uzavírá
Strnad.
Dobrovolné vstupné vybrané během konání výstavy bude věnováno na
humanitární účely, přednostně pak na podporu Kláštera Hejnice, který se stal
útočištěm válečných běženců.
Výstava v Městské galerii MY potrvá do 10. června.
(MGMY, Jablonecký měsíčník)

Téměř 30 let jabloneckého mincovnictví
12. 4., 17 hodin, Městská knihovna
Přednáška Lenky Klimentové o historii i současnosti mincovnictví
LEŽ
12. 4., 19 hodin, Městské divadlo
komedie na téma partnerských vztahů Divadla Verze
TAJEMNÁ BARMA
13. 4., 19 hodin, Klub Na Rampě
Zemi úsměvů a zlatých pagod představí Pavla Bičíková
TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU
14. 4., 19 hodin, Městské divadlo
hořká komedie v podání Studia Dva

liberec
♦ Ke konci se blíží projekt třetí etapy modernizace Severočeského muzea
v Liberci, který trval dva a půl roku. Nyní se konají poslední kontrolní dny
u restaurátorů a předávají se zrestaurované sbírkové předměty. Modernizace
muzea však bude pokračovat i nadále.
Projekt, který skončí v květnu, byl zaměřen zejména na restaurování sbírkových
předmětů. „Pro tento projekt byly vybrány exponáty z šesti podsbírek –
diapozitivy a negativy, historické fotografie, sklo, pohlednice, textil a plakáty.
Rukama restaurátorů tak prošlo nebo ještě projde téměř 1300 předmětů,“
uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana.
Některé zrestaurované předměty, například plakáty či předměty ze skla, budou
v budoucnu k vidění v expozici. Jiné, třeba skleněné diapozitivy a negativy, se
dočkaly restaurování hlavně proto, aby se zastavila, popřípadě zpomalila jejich
degradace.
Mimoto se program zaměřoval také na zvýšení ochrany sbírkových předmětů.
To zajistila především modernizace elektronického zabezpečovacího systému, ať
už šlo o nákup a instalaci nových pohybových prostorových detektorů, detektorů
rozbití skla a dalších zařízení. Muzeum rovněž získalo nové hasicí přístroje,
mobilní klimatizace, opravou prošly historické mříže v depozitáři. Do
restaurátorských dílen bylo dokoupeno nové vybavení: parový skalpel
s ultrazvukovým zvlhčovačem, speciální mikroskopy, datalogger pro určení
teploty a vlhkosti, speciální obálky a krabice z nekyselého papíru pro archivaci
fotografií a mnoho dalšího.
„Liberecký kraj získal na realizaci projektu dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu. Celkové způsobilé výdaje činí 5,4 milionu korun, z toho
90 % dotace představuje 4,8 milionu,“ sdělil Jiří Ulvr, člen rady kraje pověřený
řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů,
územního plánování a rozvoje venkova. „Předpokládáme, že vše půjde podle
plánu a závěrečnou žádost o dotaci budeme podávat na konci letošního června.“
Modernizace muzea ale nekončí. Už od předloňského listopadu pokračuje
projekt, nazvaný Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea
v Liberci, v jehož rámci byly loni a předloni jen na restaurování sbírkových
předmětů uzavřeny s více než dvaceti restaurátory smlouvy za 25,6 milionu
korun. Některé speciální vybavení, které se bude pro muzeum pořizovat, bude
světovým unikátem. (Jan Mikulička)

za humny
♦ RALSKO – Zajímavý objev učinili archeologové v rámci rekonstrukce
krajské silnice číslo II/268 z Mimoně na hranici kraje. Kvůli úpravě trasy silnice
v zatáčkách nad Horní Krupou, kde se vozovka rozšíří, je nutné přemístit jeden
z pomníků prusko-rakouské války, která tudy roku 1866 prošla. Během
odstraňování pod ním archeologové odkryli hrob dvou vojáků.

„Podle původního nápisu na pomníku by měli být v tomto hrobu pochováni
rakouský polní myslivec a husar z pluku Liechtenstein,“ zmínil Petr Jenč,
archeolog a speleoantropolog Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Při silnici mezi Kuřívody a zaniklou obcí Horní Krupá se nachází 13 hrobových
pomníků rakouských vojáků, kteří padli 26. června 1866 v bitvě u Kuřívod.
„První mrtvý byl pohřben na zádech s levou rukou na hrudi a pravou podél těla.
Poškození lebky připouští možné sečné zranění. V oblasti hrudníku jsme nalezli
kostěné knoflíky. Druhý ležel na břiše s rukama zkříženýma za zády. U obou
zemřelých byl nalezen zatím neurčený kovový předmět,“ popsal Vojtěch Novák,
archeologický terénní specialista a vedoucí historického oddělení Vlastivědného
muzea a galerie.
Kvůli stavebním úpravám, během nichž se na daném místě rozšíří trasa silnice
o stoupací jízdní pruh pro pomalá vozidla, bude přemístěn pomník zhruba
o deset metrů dál.

„Předběžně počítáme s tím, že pod něj ostatky v budoucnu opět uložíme. Nyní
však nálezy čeká laboratorní ošetření, kosterní pozůstatky budou podrobeny
antropologické analýze, v ideálním případě též analýze DNA,“ dodal archeolog
Jenč.
Současná druhá etapa rekonstrukce komunikace je nyní v plném proudu.
„Silnice je uzavřena od 21. března. Pokud vše dobře půjde a podaří se před
příští zimou položit asfaltové povrchy, skončí v závěru listopadu tohoto roku,“
informoval Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy. Cena je nyní
vysoutěžena a podepsaná smlouva na zhotovitele stavby je za 64 milionů korun,
ale vzhledem i nárustu cen vstupních materiálů je možné, že se v průběhu stavby
navýší.
„Už nyní je přislíbena dotace z Integrovaného regionálního operačního

programu, jejíž celková výše by měla představovat 81,4 milionu korun,“ doplnil
krajský radní Jiří Ulvr. (Jan Mikulička)
♦ KRAVAŘE – Týden před Bílou sobotou v sobotu 9. dubna se otevře skanzen
Vísecká rychta v Kravařích. Od 10 do 16 hodin nabídne bohatý program nejen
rodinám s dětmi, ale i těm, kteří si chtějí užít atmosféru a tradice jarního
venkova. Na 11. hodinu je uvnitř rychty připravena loutková Perníková
chaloupka, na stejném místě v 13.30 proběhne interaktivní představení pohádky
O Bajajovi.

Městské noviny Česká Lípa
Tancechtiví návštěvníci se mohou nechat inspirovat poledním vystoupením
folklórního souboru Patašpička z Jablonného v Podještědí s hudebním
doprovodem Lusatia Consort ze Cvikova a následně se zapojit do workshopu
evropských lidových tanců. Jarní atmosféru doplní i velikonoční hry po celý den,
pletení pomlázek, výroba kraslic, pečení voňavých dobrot a další rukodělné
dílny. Nebudou chybět ani dudák s doprovodem hrající lidovky, velikonoční
animace na chůdách, řemeslné výrobky a občerstvení. (Jan Mikulička)
♦ ČESKÁ LÍPA – Unikátní výstavu obrazů, soch, objektů a grafik patnácti
výtvarníků s fotografiemi míst, kde tvoří a žijí, hostí ambit Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě. Výstava je spojena se stejnojmennou knihou rozhovorů,
které s vybranými výtvarníky vedl Pavel Kraus, a snímky fotografky
s uměleckým jménem Jasmína.
„Výstava Konvergence – vyvřeliny a naplaveniny zahrnuje obrazy, grafiky
a sochy výtvarníků, kteří žijí své životy, ojedinělé příběhy a osudy v příhraničním Libereckém kraji, potažmo na Českolipsku, těch kteří se zde usadili, byli
sem naplaveni, nebo vykrystalizovali z hlubinného magmatu tohoto kraje,“
vysvětlil Pavel Kraus.
Autoři se na výstavě představují v 85 vlastních výtvarných dílech a prostřednictvím 120 fotografií mladé fotografky Jasmíny. Ta předkládá jejich osobité

portréty a subjektivní fotografické pohledy do jejich ateliérů, domů a domovů.
„Každý kraj, každá oblast má své výtvarníky, kteří tam tvoří nebo které daný
kraj v tvorbě inspiruje. Českolipsko není výjimkou. Také odtud vzešla velká
jména našeho výtvarného umění,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.
Jaká že jména se na výstavě a v knize objevují? Petr Císařovský, Jiří Černý,
Jaroslav Holý, Miroslav Jiránek, Lukáš Karbus, Václav Kubát, Tomáš
Novotný, Luboš Plný, Roman Řezáč, Vladimír Svoboda, Regina Šišmišová
a Atila Vörös. (Jan Mikulička)

náš jubilant
♦ Rudolf Hásek
Narodil se 4. října 1890 v Těpeřích u Železného Brodu. Po studiu na reálném
gymnáziu (1906–1910) sloužil v rakouské armádě, kde absolvoval školu
záložních důstojníků.
Za války bojoval na východní frontě, kde padl do zajetí. Přihlásil se do legií, kde
působil jako velitel kulometné čety, později velel I. údernému praporu. Rudolf
Hásek velel tomuto praporu ve více než dvaceti těžkých bitvách a dvakrát byl
raněn. Tato jednotka bojovala proti Rudé armádě, například u Nižněudinsku
v roce 1918. První úderný prapor byl také nasazen k potlačení nepokojů ve
vlastních legiích a k odzbrojení neposlušných jednotek.
V roce 1919 byl Rudolf povýšen na majora. Přes půlku světa (Vladivostok –
Kanadu – Československo) se v roce 1920 vrátil zpět do vlasti. Domů přijel

společně s manželkou Marjou, s kterou se seznámil v Krasnodarsku (narodila se
v Omsku, rodičům pocházejícím z Litvy).
Za první republiky pracoval v rodinné obchodní firmě, kterou založil v roce
1922 společně se svým bratrem Jaroslavem v Jablonci nad Nisou. Firma bratří
Hásků se postupně vypracovala v jednu z největších exportních firem skla
a bižuterie.
S příchodem německé armády se přestěhoval do Železného Brodu, kde se zapojil
do odboje. Na sklonku války během počínajícího květnového povstání musel už
jako okresní vojenský velitel počítat se silou německé posádky dlící v Železném
Brodě. Šlo asi o 300 vojáků, včetně příslušníků SS, kteří představovali svou
výzbrojí a kázní velkou převahu proti možnému ozbrojenému boji nedostatečně
vyzbrojených povstalců. Major Rudolf Hásek si byl toho dobře vědom, a proto
se rozhodl pro taktiku partyzánskou a vyčkávací. Podařilo se mu sjednat
příměří a německá posádka byla 6. května odzbrojena a odsunuta do Liberce.
Zásluhou vojenských zkušeností a diplomacie majora Rudolfa Háska skončilo
Květnové povstání v Železném Brodě bez zbytečných incidentů a krveprolití,
i když byl za toto nekonfrontační jednání některými odbojáři a partyzány
kritizován.
Po skončení války se oba bratři Háskové vrátili do Jablonce nad Nisou
a pokračovali v podnikání. Rudolf Hásek se stal členem Grémia exportérů, ale
už v roce 1948 jim byla firma znárodněna.
V lednu 1950 odešel se svou rodinou a rodinou svého bratra za dramatických
okolností do exilu. Manželé Háskovi se usadili v kanadském Torontu.
Po roce 1989 byl major Hásek povýšen na podplukovníka. V roce 1992 obdržel
Řád Milana Rostislava Štefánika III. třídy a byl jmenován čestným občanem
Železného Brodu. Podplukovník Rudolf Hásek zemřel v Torontu 1. dubna 1993.
/ David Řeřicha, Městské muzeum Železný Brod, Železnobrodský zpravodaj

pozdní sběr
♦ TURNOV – Program Žlutomodrého kocoura
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♦ SEMILY –

♦ ČESKÝ DUB –

♦

Jiří Koštýř
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