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Od Ještěda k Troskám 2  *  Hradozámecká noc  *  Holenický lom – povídání V. Zieglera
Po stopách Morzinů  *  Cyklosteska kolem Železného Brodu  *  Krytolebci v Nové Pace

Toulky podkrkonošskou minulostí  *  Hotel Pod Šikmou věží má 120 let  *  Ralsko 
Piškot na Zlatém návrší  *  Požár v Hořicích a zánik staré radnice

Pole u Železnice

Milý čtenáři!

Když mně bylo čtrnáct, podíval jsem se do kapitalistické ciziny.
Byla to krása, na tržnicích vonělo ovoce, míjel jsem restaurace, před kterými lidi
pili kafe a kouřili černý tabák, v trafice jsem pak hltal stohy komiksů...
Teď, když nás pustil zase do ulic a hospod, připadám si taky jako v cizině.
Ve vietnamské prodejně u nás v baráku to voní ovocem, TŘEŠNĚ 179,- … míjím
restaurace, které hlásají SMAŽÁK 169,- GULÁŠ 189,- … no a tak jdu do trafi-
ky. Nejdu na komiksy, ale pro cíga. DAVIDOFF 112,- … 
Ale co, hlavně, že je mír.  f.



   turnov

   *   V 67 letech zemřela v pondělí bývalá statutární náměstkyně libereckého   
hejtmana Hana Maierová.     Jako historička a archivářka Muzea Českého ráje 
v Turnově působila v městské radě Turnova od roku 1994. V roce 1999 byla 
zvolena místostarostkou a v roce 2006
starostkou Turnova. Tuto funkci
vykonávala do konce roku 2012, podílela
se na důležitých projektech města – Čistá
Jizera, výstavba dopravního terminálu 
u nádraží, zahájení úprav turnovských
sídlišť, rekonstrukce Valdštejna, obnova
synagogy, příprava Maškovy zahrady ad.
V roce 2012 byla zvolena do Zastupitel-
stva Libereckého kraje a stala se
náměstkyní hejtmana pro resort
cestovního ruchu, památkové péče 
a kultury. Působení ve vedení kraje
ukončila v roce 2016 získáním evropské
dotace na výstavbu horolezecké expozice
v Turnově a na modernizaci Severočeského muzea v Liberci. V posledních letech
ji provázely zdravotní potíže, přes které však nadále působila ve funkcích 
turnovské radní a zastupitelky. 
Poslední rozloučení s Hanou Maierovou proběhne v sobotu 31. července.
Památce bývalé turnovské starostky a krajské radní může veřejnost vzdát 
poslední hold v sobotu 31. července od 10 hodin ve velkém sále KC Střelnice. 

 / zdroj: Tomáš Hocke, starosta Turnova

* Nová geologická expozice představí Geopark UNESCO Český ráj

V rámci česko-polského přeshraničního projektu Popularizace geologických 
fenoménů Euroregionu Nisa z Fondu malých projektů vznikne před Kamenář-
ským domem u Muzea Českého ráje v Turnově geologická expozice Geoparku 
UNESCO Český ráj. Vedoucím partnerem projektu je nezisková společnost 
Geopark Český ráj, partnery projektu Město Turnov, Město Złotoryja 
a aspirující Geopark UNESCO Krajina vyhaslých vulkánů (PL). Rozpočet 
geologické expozice v Turnově je 1 033 000 Kč, dotace z EU činí 690 000 Kč. 
Termín dokončení: říjen 2021. 
Projekt přiblíží návštěvníkům výjimečné geologické bohatství našeho i polského 
geoparku; oba parky se nacházejí v Euroregionu Nisa. Ve městě Złotoryja, kde 
se v roce 2022 uskuteční mistrovství světa v rýžování zlata, budou instalovány 
naučné tabule přibližující těžbu zlata v oblasti a geologii Geoparku Krajina 
vyhaslých vulkánů.  
Přidanou hodnotou projektu je popularizace geověd a propagace šetrné 
turistiky.

 / Blanka Nedvědická, ředitelka Geoparku Český ráj



* Vyšlo nové číslo   Od Ještěda k Troskám   (OJKT 2/2021),   které je celé věnováno 
železnici. Čtenáři se tak dozvědí řadu informací z historie vlakové dopravy
v Českém ráji a nedalekém okolí.

Texty jsou věnovány minulosti Pardubicko-liberecké dráhy, vlivu železnice 
na prusko-rakouskou válku roku 1866, železničním mostům ve Svijanech, 
nerealizovanému projektu železnice z Mnichova Hradiště do Českého Dubu 
a Křižan, zaniklé zastávce Držkov nebo filmování v turnovském depu. 
Cena čísla je 50 Kč.  

 / zdroj: Lenka Křížová, Turnovsko v akci

* S  tarosta Hocke   na červnové schůzce
s obyvateli – vlastníky nemovitostí v ulicích
1. máje, Nádražní a Prouskova přednesl
možnosti na úpravu koryta Odolenovického
potoka, které  předjednával s Lesy ČR.
Možnosti jsou dvě – otevřené koryto
a zatrubnění. Mezi obyvateli bylo uskutečněno
dotazníkové šetření, z 18 rozdaných dotazníků
se jich do začátku července vrátilo devět – 
 a všichni chtějí zatrubnění potoka. Důvodem
je neuspokojivá kvalita vody v potoce, zejména
po vydatnějších deštích, kdy na pozemcích
podél toku zůstávají nečistoty způsobené
přetokem z kanalizace ve Vesecku 
a Daliměřicích.



   turnovsko

Do Hradozámecké noci se v sobotu 31. července zapojí pět památek 
v Libereckém kraji – Grabštejn, Valdštejn, Frýdlant, Sychrov a Svijany. 
Lákat budou zejména na noční prohlídky.

Hradozámecká noc je každoroční akce pořádaná Národním památkovým 
ústavem a to již od roku 2010. Tradičně se koná o letních prázdninách, přičemž 
jejím hlavním cílem je představit památky v netradičním světle. 
„Hrad Valdštejn se k projektu připojuje zajímavým večerním programem, 
zahrnujícím kostýmové prohlídky a doprovodnou hudbu v režii hudebního 
skladatele a varhaníka Radka Rejška, který rozezní barokní prostor kaple 
sv. Jana Nepomuckého. Tématem prohlídek bude zánik šlechtického rodu 
Smiřických a převzetí hradu Albrechtem z Valdštejna,“ informoval nás Radim 
Štícha za Turnovské památky a cestovní ruch.
Prohlídky Valdštejna začnou od 19:30 hodin 
a z důvodu omezené kapacity je nutná 
předchozí rezervace přes email hradu.
„Nutné jsou rovněž baterky na cestu zpět,“
připomněl Radim Šticha.

Na Sychrově se v rámci Hradozámecké noci
budou konat prohlídky interiérů druhého patra
východního křídla zámku, tedy soukromých
apartmánů Arthura a Gabriely Rohanových.
Vstup na prohlídku je pouze s předem zakoupenou online vstupenkou. 
V zámecké kapli se pak odehraje varhanní koncert, zahraje Martin Moudrý 
na varhany, zpěv obstarají Radek Krejčí a Martin Matoušek.
Na hradě Grabštejn budou noční prohlídky s kostýmovanými průvodci 
na motivy místních pověstí. Prohlídky na hradu a zámku Frýdlant připomenou 
výročí 220 let od zpřístupnění hradu veřejnosti a budou kopírovat ty 
z 19. století. 
V zámku ve Svijanech budou komentované i nekomentované prohlídky, 
varhanní koncerty a bude možné se také projít zahradou.



SEDMIHORSKÉ LÉTO – 

TATOBITY – 

HOLENICE – Holenický  lom je nevelký lom, který se nachází při severním 
okraji obce Holenice v ostré zatáčce silnice od Veselé, a to v lese, na pravém 
břehu potoka Boučnice.

Lom je založen v pískovcích korycanského souvrství a při jeho kraji vycházejí 
i vrstvy souvrství peruckého. Vrstvy jsou vztyčené (lom se totiž nachází 
na průběhu lužického zlomu, který odděluje českou křídovou pánev 
od Podkrkonoší), a délka lomové stěny je asi 8 metrů. V lomu jsou především 
odkryty spodní vrstvy korycanských vrstev a na pravé straně lomu, při silnici, 
vystupují i nejvyšší polohy peruckých vrstev. Ty tvoří silně rozpadavé rezavé 
kaolinitické pískovce a směrem do středu lomu šedé jílovce s obsahem rostlinné 
drti a občasnými nálezy listů druhu Eucalyptus geinitzii. Nad nimi pak 
korycanský světle okrový až bílý, hrubě zrnitý kaolinitický pískovec s úlomky 
schránek a jádry ústřic rodů Rhynchostreon a Ostrea. Je to zajímavá geologická 
a paleontologická lokalita národního významu. V lese nad lomem se vyskytují 
zajímavé prvky pískové květeny a najdou se tady také drobné trychtýře larev 
mravkolva.

A ještě... První písemná zmínka o obci Holenice pochází z roku 1398. A u silnice 
stojí pěkná lidová Boží muka.

 / Václav Ziegler pro Geopark Český ráj



   lomnice n. p.

*   Městská knihovna   informuje, že od pondělí 2. srpna do pátku 13. srpna je 
uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Pro čtenáře bude opět otevřena od úterý 
17. srpna. 

*   Kulturní a informační středisko   vás zve na další workshop v rámci projektu 
Tovaryšem čtvera řemesel, kterým bude zvonařství a výroba plechového 
zvonečku. Koná se v úterý 3. srpna od 15 hodin v areálu lomnického zámku. 
Více informací o programu a přihlášení na www.kislomnice.cz . 

    Po stopách rodu Morzinů    
V loňském roce jsme se věnovali v rámci Léta na zámku putování za Valdštejny 
v Lomnici, letos se vydáme Po stopách Morzinů, kteří mimo jiné přestavěli 
lomnický zámek v polovině 18. století v duchu baroka nebo vybudovali zdejší 
panský pivovar. 

Šlechtický rod Morzinů pocházel ze severoitalského Furlánska. Za svého 
prvního doloženého předka považují Anselma rytíře z Mohru, který žil v první 
polovině 16. století. Za statečnou obranu Štýrského Hradce proti Turkům mu 
byl polepšen erb a změněno jméno na von Morzin. Štít morzinovského erbu byl 
čtvrcený, první a čtvrté pole s trupem mouřenína (= Mohr) s korunkou 
a náhrdelníkem, druhé a třetí pole s cimbuřím (= Zinne), ve středu s říšským 
orlem.

Morzinové jsou typickým příkladem vojenské šlechty, jejíž příslušníci se 
do Čech dostali v souvislosti s třicetiletou válkou. Bratři Rudolf a Pavel vstoupili

http://www.kislomnice.cz/


do služeb rakouského císaře Ferdinanda II. Generál rakouské armády Rudolf 
Morzin získal v roce 1632 český inkolát, to znamená příslušnost mezi 
plnoprávné domácí šlechtické rody, jakousi obdobu šlechtického občanství. 
O čtyři roky později byl společně s bratrem povýšen do říšského hraběcího 
stavu. Po smrti Albrechta z Valdštejna dostal od císaře náhradou za vojenské 
služby bývalé valdštejnské panství Vrchlabí, které se stalo hlavním sídlem rodu 
v Čechách. Po smrti Rudolfa v roce 1646, který zemřel bezdětný, zdědil rodinný 
majetek bratr Pavel. Ten v roce 1654 koupil od Jana Viktorína z Valdštejna 
lomnické panství (město Lomnici, osmnáct vesnic a pět hospodářských dvorů). 
Morzinové dále vlastnili polabský Kuncberk s městem a zámkem Křinec, statek 
Čistá, polabské Kounice, další panství měli i v Plzeňském kraji. Díky těmto 
nákupům patřili na konci 17. století mezi dvacet nejbohatších rodů v Čechách. 
Většina majetku však byla pořízena na dluh, a proto o sto let později rod musel 
vyhlásit svůj bankrot. 

    Zámecká kavárnička je v plném provozu

Pavel Morzin měl dvanáct dětí, z toho čtyři syny, a tak se rod rozdělil na starší 
a mladší větev. Starší větev představovali potomci Jana Rudolfa z Morzinu 
(1641 – 1702) a jeho manželky Evy Konstantiny Vratislavové z Mitrovic. 
Nejstarší syn Maxmilián v roce 1706 náhle zemřel,  proto se majetku ujal mladší
bratr Václav (zemřel 1737). Po Václavově smrti zdědil panství syn Karel Josef 
(zemřel 1741) a po něm jeho syn František Xaver, jehož smrtí v roce 1791 
vymřela tato větev. Mladší větev rodu založil Pavlův syn Ferdinand Matyáš 
(1646 – 1725), jehož pravnuk Rudolf Morzin se po vymření starší větve ujal 
morzinovského panství. V roce 1796 prodal kvůli dluhům lomnické panství



trutnovskému podnikateli Ignáci Falgemu. Mladší
větev vymírá v roce 1881 a rodový majetek dědí
Aloisie Morzinová, která se provdala za Heřmana
Černína z Chudenic, čímž byl položen základ
spojeného rodu Czernin–Morzinů. 
Vedle zakladatelů Rudolfa a Pavla je z rodu
nejznámější Václav z Morzinu (1676 – 1737),
který nejprve nastoupil vojenskou kariéru a pod
Evženem Savojským bojoval proti Turkům. Po
smrti svého bratra Maxmiliána však musel převzít
správu rodinného panství. Začal bohatě podporo-
vat stavební činnost, v Praze nechal postavit
Morzinský palác v Nerudově ulici, v Lomnici
nechal přestavět renesanční zámek do barokní podoby a na hoře Tábor 
přebudovat kostel Proměnění Páně. 
Byl také velkým milovníkem hudby a mecenášem. Provozoval vlastní 
šlechtickou kapelu. Bylo zvykem, že kapela má na dálku svého italského 
„maestro di cappella“, kterým se stal Antonio Vivaldi, jenž hraběti věnoval 
pojednání Il cimento dell’armonia e dell’inventione obsahující nejslavnější 
Vivaldiho cyklus houslových koncertů Čtvero ročních dob. 
Morzinové zanechali v našem městě i další stopy. V roce 1660 vybudovali panský
pivovar s vinopalnou vedle zámku, později založili Rudolfovice (dnešní Želechy),
Xaverovice (dnešní Nové Dvory), Morcinov, Karlov (dnes vesnická památková 
rezervace). Příslušníkům rodu Morzinů a jejich působení v Lomnici bude 
věnována komentovaná prohlídka města ve středu 4. srpna. 

 / Lenka Morávková, Zdeňka Breuerová, Lomnické letní turistické noviny

Po stopách Morzinů, komentovaná prohlídka města s městskou kronikářkou 
Lenkou Morávkovou po stopách šlechtického rodu Morzinů v Lomnici 
nad Popelkou; 4. srpna od 13. hodiny na nádvoří zámku, vstupné 30 Kč

  lomnicko

ŽELECHY – Sbor dobrovolných hasičů Želechy zve na 2. želechovské léto, které 
se koná tuto sobotu 31. července od 20 hodin v hasičském areálu Želechy. 
K tanci a poslechu zahrají kapely Suffering souls a Tampelband, bohaté 
občerstvení zajištěno, vstupné 100 Kč. 

  semily

   *   V     pátek 30. července od 18:00 hodin se odehraje  
druhý   Hudební večer na muzejní zahrádce  .   Těší se na
vás místní hudební skupina Šumný jazz, která nehraje
jen poslechové jazzové standardy, ale umí to i



pořádně rozpálit. Jestli se nepletu, vloni roztančila kompletní publikum. Sestavu
tvoří Jan Slavík (kytara, zpěv), Mr. Popelino (bicí, zpěv) a Jiří Jedlička 
(kontrabas, zpěv).

Srdečně zve Miroslav Šnaiberk, ředitel MPG Semily

   *   Malé opáčko z minula –   první velkou akcí ve Fabrice 1861 bude festival 
malých pivovarů 31. července. Venkovní festival je určen pro všechny, kteří 
holdují pivu tradičnímu i rádi poznávají dosud nepoznané varianty zlatavého 
moku, gastronomické pochoutky od Turnova po Krkonoše.
Dále bude otevřen vstup do vnitřních prostorů, kde na návštěvníky čeká 
vystavené dílo Patrika Rutkovského a vernisáž 3 fotografů, kteří se zaměřují 
na focení a vyvolávání fotek netradičními, mnohdy velice starými metodami. 
Na své si přijdou i děti, pro které bude přichystán dětský koutek. 
Po festivalu malých pivovarů nečekejte kulturní útlum, hned další pátek, 
6. srpna, vystoupí ve večerních hodinách legendární Janek Ledecký. Jeho 
koncert bude doplněn o předkapelu Foxy Mama z Turnova. Areál Fabriky 1861 
se otevře v 17:15 a hudba se rozezní od 18 hodin. 

semilsko

Rusalka po roce zazní na rybníce v Chuchelně, jeviště bude na hladině rybníka. 
Koncertní verze slavné opery se letos opět vrátí do areálu u rybníka v Chuchel-
ně, který loni vyrostl u místního zahradního centra. Koncerty se uskuteční 6. a 
7. srpna od 21 hodin. Vybrané árie Dvořákovy opery zazpívají sólisté Národního
divadla v Praze, Divadla F. X. Šaldy v Liberci a jejich hosté. Jako Rusalka se 
představí Livie Obručník Vénosová, informoval Jablonecký deník.

   železnobrodsko

Dlouhé roky diskutovaný úsek cyklostezky Greenway Jizera mezi Železným 
Brodem a Líšným je na světě, i když zatím jen papírově. Stavební úřad vydal 
územní rozhodnutí na stavbu cyklostezky, už nabylo právní moci. 
Čtyřkilometrový úsek nové cyklostezky vedoucí podél Jizery má podle 
současných propočtů vyjít na 70 milionů korun. Trasa je velice komplikovaná 
z důvodu souběhu řeky, železnice a silnice I. třídy v úzkém údolí. Oficiálně zatím
vede cyklostezka mezi Železným Brodem a Líšným přes prudké stoupání z jedné
i druhé strany přes vesničku Vrát,
většina lidí ale riskuje cestu po rušné
silnici, informoval Jablonecký deník.



   jilemnicko /vrchlabsko/

Kniha Toulky podkrkonošskou minulostí předkládá malou historickou vlastivědu 
většiny obcí bývalého vrchlabského okresu. František Jirásko, profesí kantor, 
znalec regionální historie, tak na samém sklonku svého života vytvořil dílo, které
věnoval svým žákům a sousedům a rodnému kraji. (František Jirásko opustil 
tento svět 10. července 2020.)

Knihu lze rozdělit na dvě části. První
pojednává o historii Podkrkonoší 
v rozsahu bývalého vrchlabského
okresu. Druhá část jsou kapitoly 
z dějin jednotlivých obcí – tedy 
o Vrchlabí, Černém Dole, Lánově,
obcích Čistá v Krkonoších, Dolní
Dvůr, Harta, Hostinné, Klášterská
Lhota, Prosečné, Čistá u Horek, Dolní
a Horní Kalná, Horní a Dolní Oleš-
nice, Slemeno, Ždírnice, Rudník,
Bolkov, Javorník, Arnultovice, Fořt,
Jilemnice, Horní a Dolní Branná,
Valteřice, Kunčice nad Labem,
Pilníkov, Vlčice, Hertvíkovice,
Čermná, Chotěvice, Mostek, Debrné,
Borovnička a Borovnice.  
Texty dokreslují černobílé ilustrace
významných pamětihodností i zajímavostí daných obcí a měst, jejich autorkou je
výtvarnice Eliška Štěpová. 
Toulky podkrkonošskou minulostí vycházejí ve čtvercovém formátu a rozsahu 
224 stran. Kniha bude k dispozici u všech dobrých knihkupců nebo k zakoupení 
přímo od vydavatele (objednávky mailem na objednavky@greenmnago.cz). 
Doporučená maloobchodní prodejní cena je 399 korun.

 / zdroj: krkonoše.eu

   mnichovo hradiště

Nádherné prostory nádvoří Státního zámku Mnichovo Hradiště ožijí uprostřed 
prázdnin divadelními představeními. Nezávislá společnost INDIGO company 
přiveze do venkovních zámeckých prostor inscenace Cyrano z Bergeracu a Jak je
důležité býti (s) Filipem v podání známých pražských herců. Ve čtvrtek 5. srpna 
se od 20:30 hodin odehraje na nádvoří komedie mnoha párů, britská klasika 
Oscara Wildea Jak je důležité býti (s) Filipem. Herecké obsazení: Ondřej Ruml / 
Michael Vykus, Dana Morávková / Karolina Frydecká, Petra Tenorová, Simona 
Vrbická-Koptová, Lilian Fischerová, Radek Zima, Miroslav Dvořák a Viktor 
Zavadil. 
Komedii vystřídá v pátek 6. srpna romantický příběh Edmonda Rostanda 

mailto:objednavky@greenmnago.cz


Cyrano z Bergeracu (začátek ve 20:30 hodin). Hru o bohémovi, jehož velký nos 
velkého ducha značí, příběh o lásce, statečnosti, snech, životech a lidech 
zrežíroval umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav Petr Mikeska. 
Cyrana hraje  Daniel Bambas. Vstupenky na obě inscenace jsou k zakoupení 
na pokladně Městského informačního centra Mnichovo Hradiště (Masarykovo 
náměstí 1142) a také v sítích Ticketportal a GoOut.net. Nenechte si ujít 
jedinečné divadelní večery v krásných zámeckých prostorách. 

 / zdroj: Jana Trojanová, Mnichovo Hradiště

   jičínsko

   První hotel v     Prachovských skalách měl 120 narozeniny   

Je namístě připomenout výročí Hotelu Pod Šikmou věží, od jehož otevření 
uplynulo 120 let. Jedná se o první ubytovací zařízení v Prachovských skalách. 
Stavba hotelu započala na podzim roku 1900 a už 30. června 1901 byl slavnostně
uveden do provozu. 

Hotel budovalo Společenstvo ke zřizování letních bytů v okolí jičínském, které 
inicioval tehdejší odbor jičínského klubu turistů. Společenstvo bylo založeno 
proto, aby stavebníkem nebyl Klub českých turistů, neboť by se nový penzion stal
majetkem ústředí KČT. Jeho předsedou byl civilní geodet ing. Emanuel Prokop 
a jednatelem dr. Jakub Všetečka. Příprava započala roku 1899, v září 1900 byl 
od dr. Vavřínka zakoupen pozemek v Horním Lochově u tehdejšího hlavního 
vstupu do Prachovských skal pod známou skálou s vyhlídkou – Šikmou věží. 
Stavitel Antonín Holeček zvolil módní secesní styl, zajímavé jsou v tomto ohledu 
vyhlídková věžička na střeše budovy a vstupní prosklená hala. Na podzim 1900 
se začalo se stavbou, náklady činily 10 tisíc korun. Budova s deseti hostinskými 
pokoji a restaurací byla slavnostně uvedena do provozu 30. června 1901.

Budova byla pojmenována jako Penzionát spolku českých turistů. Později byla 
přejmenována po spoluzakladateli a předsedovi jičínského klubu turistů Jakubu
Všetečkovi jako Všetečkův penzionát. Klub českých turistů Jičín převzal penzion 
roku 1912 za cenu dluhů a stal se jeho majitelem. Již roku 1913 provedl menší 
rekonstrukci, v letech 1923-1924 rozšířil objekt přístavbou 1. patra nad 
zasklenou verandou. V roce 1925 zřídil venkovní bazén.
Za nacistické okupace byl penzion zabaven pro ubytovnu německé mládeže 
a 1941 rekonstruován. V roce 1948 byl komunisty znárodněn a KČT Jičín 
o penzion na mnoho let přišel. Stal se objektem politických školení Ústředí 
těžkého průmyslu strojírenského a 1954 přejmenován krajským vedením na Hotel
Pod Šikmou věží.
V roce 1957 tu byli ubytováni herci Národního divadla Jaroslav Průcha, 
Miroslav Doležal a Jiřina Šejbalová, kteří v Jičíně natáčeli film Vlčí jáma. Vrátili
se sem s přáteli na dovolenou v roce 1958 – Miloš Nedbal, Eduard Kohout, 
Marie Vášová, Jaroslav Průcha, Jiřina Petrovická, Jiřina Šejbalová a Miroslav 
Doležal. Roku 1960 zde pobýval i sovětský spisovatel Boris Polevoj.



Hotel Pod Šikmou věží se v 90. letech opět vrátil do vlastnictví Klubu českých 
turistů v Jičíně, který jej provozuje dodnes. K rozsáhlé rekonstrukci došlo 
v letech 2001-02, kdy bylo vybudováno nové sociální vybavení, nové ústřední 
topení, kotelna a nová kuchyně. Hotel nabízí ubytování na pokojích s vlastní 
koupelnou a sociálním zařízením. Dále je k dispozici restaurace s příjemným 
interiérem a pestrou nabídkou domácí i zahraniční kuchyně, přírodní bazén, 
ohniště. Parkování je zajištěno zdarma před hotelem. Šikmá věž, stojící v lesní 
tišině, je východiskem značených turistických tras. 

 *

Počátky turistiky na Jičínsku spadají už do první poloviny 19. století. Nejlepším 
znalcem Prachovských skal byl profesor jičínského gymnázia, velký propagátor 
turistiky, Antonín Vánkomil Maloch, který vzbudil zájem i u svých kolegů,
například Františka Lepaře. 1. června 1879 na Malochovo doporučení podnikl 
cestu do Prachovských skal i budoucí zakladatel KČT Vojta Náprstek s chotí, 
Klubem amerických dam, profesorem Baušem a básníkem Jaroslavem 
Vrchlickým.
Zásluhu o zpřístupnění skal měli Malochovi a Lepařovi gymnaziální studenti. 
Profesor Lepař získal od majitele panství Ervína hraběte Schlika pro tento 
záměr povolení a vymohl na něm úpravu cest a značení významných skalních 
partií.

Klub českých turistů byl založen roku 1888 v Praze. Vůdčí osobností vzniku 
jičínského klubu se stal školský rada František Lepař a profesor Karel Štětina. 
7. února 1892 svolali předběžnou poradu k založení odboru KČT. První valná 
hromada proběhla na jičínské radnici 3. dubna 1892. Bylo přijato deset členů, 



předsedou se stal František Lepař. Tak byl ustanoven jeden z nejstarších odborů
KČT v Rakousku-Uhersku. Od založení klubu turistům vycházel vstříc hraběcí 
rod Schliků, majitelů Prachovských skal. Zejména František Schlik, jeho syn 
Jindřich a nejstarší Jindřichův syn František.
Úkolem odboru bylo především vytvářet příznivé podmínky pro milovníky 
přírodních krás, aby mohli poznávat Jičínsko a zvláště Prachovské skály. 
Na prvním místě bylo nutné provést úpravu a značení cest. Hned po založení 
jičínského klubu byla ustavena sekce pro Prachovské skály a značkovací 
skupina. První mapku nakreslil a vydal Zdeněk Lepař. Vyšly i tištěné průvodce 
(Vladislav Lepař: Prachovské skály u Jičína, 1893, Okolí jičínské, 1898, Smolař 
a Štětina: Průvodce po Jičínsku, 1906).
Návštěvnost skal stoupala. Roku 1920 byli získáni cizojazyční průvodci (italsky, 
anglicky, německy, španělsky, francouzsky, rusky, polsky). Tiskly se plakáty, 
vydávaly se pohlednice a obrázková alba, dostávaly se do prodeje různé 
upomínkové předměty. Jičínští turisté obesílali pilně výstavy v Čechách 
i zahraničí (1906 Londýn, 1907 Berlín, 1910 Frankfurt nad Mohanem, 1911 
Drážďany). První turistickou poptavárnu zřídil odbor ve Vítkově lékárně. Tam 
bylo možné zakoupit mapku, vyžádat si průvodce i najmout turistický vůz pro 
10 osob tažený koňmi. Vnitřní život členů klubu se rozvíjel pozvolna. Byly to tři 
až čtyři společné výlety za rok. Velké úsilí jičínské turisty stálo i vybudování 
a provoz Penzionátu spolku českých turistů v Horním Lochově – a tím jsme zase
na začátku a taky na konci.

 / zdroj: KČT Jičín;  foto Invia



   sobotecko

   nová paka

Na počátku května byl u autobusového terminálu spuštěn vodní prvek. Ten byl 
vyprojektován architektonickým studiem Loca Plan a je reminiscencí 
na historický soutok Rokytky a Brdského potoka. Tento soutok se považuje 
za symbolické místo vzniku osídlení Nové Paky. Na ostrohu nad ním 
ve středověku vznikl i kostel sv. Mikuláše, nejvýznamnější objekt tehdejší obce. 
Symboliku soutoku vyjadřuje i nakloněný chrlič, ze kterého vytékají dva 
nezávislé vodní paprsky spojující se po svém dopadu. Vodní prvek by měl 
v letních měsících osvěžovat přilehlé veřejné prostranství a umožnit dětem 
trochu se zmáchat a užít si vodního živlu. 
Jeho výraznou dominantou se stali krytolebci, které umělecky ztvárnil sochař 
Albert Králiček. Tito starobylí obojživelníci, spolus prehistorickou vážkou, tak 
po stovkách milionů let znovu „obživli“ ve své původní velikosti. Tu lze usuzovat
podle dochovaných zkamenělých stop. Odlití do bronzu uskutečnila umělecká 
slévárna HVH z Horní Kalné. Krytolebci i vážka jsou neformální upoutávkou 
na zdejší Klenotnici drahých kamenů, kde naleznete vzácné nálezy zkamenělin 
a polodrahokamů. Ty jsou typické právě pro Novopacko, které se pro velké 
množství geologických nálezů stalo Východní branou globálního geoparku 
UNESCO, Český ráj. Území geoparku pod ochranou UNESCO se nedávno 
podařilo rozšířit až po Pecku, zejména s ohledem na geologický fenomén potoka 
Zlatnice.  
/ Josef Cogan, Achát 



   hořice

„Dne 17. března 1871 o půl desáté večer vyšel oheň na náměstí v domě p. Etricha 
čp. 344 a v malé chvíli bylo též vedle stojící číslo p. Václava Řeháka v jednom 
plameni. Obě čísla byla napolo ode dřeva, totiž s kamenným spodkem a dřevěným 
vrškem s podsíněmi na náměstí“, zapsal městský kronikář Václav Horák. 
Letos je to tedy přesně 150 let od požáru, který kromě dvou vedlejších domů 
silně poškodil také prastarou hořickou radnici. Její stáří bylo dle kronikáře 
odhadováno na 250 let (jiné zdroje uvádějí jako rok stavby 1735) a už nějakou 
dobu se uvažovalo o jejím zboření a vystavění radnice nové. Vždy se však našly 
nějaké naléhavější opravy nebo stavby a peněz se nedostávalo. Když se číslovaly 
hořické domy, dostala radnice popisné číslo 3 a v důležitosti se tak zařadila hned
za zámek s čp. 1 a faru s čp. 2. Čtvrtou příčku obsadila trochu překvapivě 
hořická synagoga s rabínským domem. Pak už v číslování následovaly 
měšťanské domy v Králohradecké, dnešní Husově ulici. Již dva dny po požáru 
se sešel obecní výbor, aby se poradil, co dál, a pověřil členy stavebního odboru, 
aby prozkoumali škody na radniční budově. 

Radnice byla jednopatrová kamenná stavba s podsíní, šindelovou střechou 
a malou věžičkou. Budova nebyla poškozena tolik jako oba vedlejší domy, které 
převyšovala o jedno poschodí. Dřevěné šindele byly směrem k ohni otlučeny 
a tak plameny radniční budovu příliš nezasáhly. Přesto však její staré zdi 
rozpukaly žárem a škodu utrpěly i stropní trámy. Podle dobrozdání místních 
stavitelů Františka Poličanského a Františka Karažeje by však byla veškerá 



oprava marná a další používání budovy nebezpečné. Bylo tedy s konečnou 
platností rozhodnuto starou radnici zbořit a místo ní postavit novou. Oba 
stavitelé byli vyzváni ke zhotovení předběžných plánů. 

Koncem května byla s hořickým židovským podnikatelem Izákem Feuersteinem 
uzavřena dohoda o pronájmu jeho domu čp. 163 na náměstí pro potřeby 
městského úřadu. O dva týdny později začalo bourání staré radnice. Její vzhled 
ještě zachytil v r. 1866 na nejstarším snímku Hořic josefovský fotograf Josef 
Lorenz a vnitřní uspořádání budovy známe z popisu městského kronikáře Josefa
Horáka a lidového písmáka Josefa Řeháka. 
V přízemí byla na jedné straně kancelář a na druhé skladiště. Síň sloužila jako 
průchod z náměstí ke chrámu Páně. Vzadu se nacházel pokoj, který sloužil 
původně jako byt kancelisty a po roce 1848 zde býval obvykle ubytován policejní
sluha. Nahoru se stoupalo po schodišti pod zčernalým křížem vedle velkého 
obrazu sv. Františka na chodbě prvního patra. V poschodí se nalézala soudní 
kancelář a velká zasedací síň. Stará radniční síň byla ještě po starodávném 
způsobu přepažena zábradlím na dvě části. V té větší se nalézaly dvě řady křesel
a mezi nimi masivní stůl se silnými trnožemi. Světlo proudilo do místnosti dvěma
okny. Interiér doplňoval starobylý zčernalý trámový strop a velká černá 
kachlová kamna, do nichž se přikládalo z chodby. V prvním poschodí byl také 
byt o třech světnicích, které obýval zkoušený rada (právník), později důchodní 
Hynek Dvořák. Kronikář Řehák vzpomíná, že si k Dvořákovým chodil hrát 
s jejich synkem. Měli prý „Stockuhr“ (hodiny), který hrál každou hodinu 
Radeckého marš. 

Z druhé strany radnice stávala dřevěná hospoda Čudlovna, v níž se o jarmarcích
konaly zábavy, při kterých se obvykle strhla pranice. Tato hospoda vyhořela 



v roce 1859 a spáleniště roku 1862 koupil podnikatel Václav Tomášek, který tu 
podle plánů Františka Karažeje během tří let postavil jeden z nejkrásnějších 
domů na hořickém náměstí – dnes městský úřad. Je jasné, že stará radnice vedle
tohoto skvostu poněkud zanikala a i to byl snad jeden z důvodů stavby nové 
radnice. 
Dne 2. dubna 1872 byly obecnímu výboru předloženy návrhy na stavbu nové 
radnice od stavitelů Františka Poličanského, Františka Karažeje z Hořic 
a F. J. Nekvasila z Prahy, z nichž byl jako vítězný vybrán návrh Františka 
Poličanského. Jemu též spolu s Františkem Karažejem byla zadána stavba nové 
radnice. Ostatní práce vysoutěžili ve veřejné dražbě zdejší řemeslníci. 
Dle rozpočtu Františka Poličanského byla celá stavba radnice odhadnuta 
na 21 866 zlatých, na niž bylo vypůjčeno 20 000 zlatých od hypotéční banky 
v Praze. Slavnost svěcení základního kamene nové radnice se konala 11. srpna 
1872 za velké účasti obyvatelstva. O nové radnici zas někdy příště.

 / Oldřiška Tomíčková, městské muzeum, Hořický zpravodaj

   krkonoše

Na Zlatém návrší nedaleko Vrbatovy boudy nahradil původní kiosek, který 
zničila dřevomorka, nový informační kiosek. Říká se mu Piškot a navrhli 
a postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze, informoval Krkonošský 
deník.Piškot je mobilní, v zimě jej Správa KRNAPu zazimuje v údolí a na léto 
instaluje podle aktuálních potřeb. 
Na návrzích kiosku začali studenti
Veronika Suchá a Jan Karhánek
pracovat v červenci 2019 během letní
školy stavění, organizované ateliérem
Seho – Poláček. Stavbu realizovali
přímo v Krkonoších, v areálu
Dřevovýroby Správy KRNAP
v Mladých Bucích, kde jim s ní
pomáhali profesionální řemeslníci. Na
míru navržený interiér kiosku je celý
vyrobený z fóliované betonářské překližky, vyrobili ho ve Vyšší odborné škole 
a Střední průmyslové škole ve Volyni.   (foto ČVUT)



li  b  erec     

Na zámku v Liberci je opět přístupná výstava loutek a dekorací k českému 
celovečernímu filmu   Myši patří do nebe  . Lidé je tam mohli vidět už na konci 
června při mezinárodním festivalu Anifilm, na němž byl v předpremíéře uváděn 
i tento film. Na zámku by měla výstava zůstat do konce tohoto roku, informoval 
server Genus.
Myši patří do nebe režijní dvojice Denisa Grimmová a Jan Bubeníček čeká 
premiéra 7. října, na Anifilmu porota snímku udělila zvláštní uznání a film 
získal i cenu diváků. Právě velké množství kompletních scén z filmu (včetně 
loutek) je na rozsáhlé výstavě, která je v zahradním křídle běžně nepřístupného 
libereckého zámku. Otevírací doba výstavy je od úterý do neděle mezi 
10. a 17. hodinou.

     li  b  erecko     

O zařazení nejcennějších částí Jizerskohorských bučin na seznam UNESCO 
ve středu rozhodl Výbor světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu 
a kulturu. 
Jizerskohorské bučiny zabírají plochu zhruba 27 kilometrů čtverečních 
na severním úbočí Jizerských hor od Oldřichova v Hájích po Lázně Libverda. 

Území je pozoruhodné smíšenými 
a bukovými lesy na strmých svazích 
s unikátní geomorfologií. 
Jizerskohorské bučiny je národní 
přírodní rezervace, která vznikla 
16. srpna 1999 sloučením původních 
sedmi národních přírodních 
rezervací Špičák, Stržový 
vrch, Poledník, Štolpichy, Tišina, 
Frýdlantské cimbuří a Paličník, 
vyhlášených v letech 1960 a 1965.
V roce 2019 podala Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR přihlášku k zápisu 
do seznamu UNESCO. Nejedná se však 
o vyhlášení jednoho izolovaného území, 
ale o připojení k již existujícím lokali-
tám chráněným pod názvem Původní 
bukové lesy Karpat a dalších oblastí 
Evropy. Tato položka na seznamu 
světového dědictví zahrnovala ke konci 
roku 2019 již celkem 78 lokalit 
ve dvanácti evropských zemích.

Oblast Jizerskohorských bučin je turisty a horolezci velmi oblíbená a je 
zajímavá především značným počtem skalních útvarů a vyhlídek, které vlivem 



velké svažitosti terénu poskytují výhled do okolí. Mezi oblíbené patří 
Jizerskohorské pomníčky, což jsou památky na padlé dřevorubce, na střety mezi
pytláky a hajnými nebo na ty, kteří si v horách sami vzali život. Hledání těchto 
pomníčků patří mezi oblíbené aktivity. 
(zdroje: Wikipedie, Genus;  foto: Rihovaj/Wikipedie)

JABLONNÉ v PODJEŠTĚDÍ – Město Jablonné 
v Podještědí srdečně zve na koncert Lužické hory pro
Moravu s podtitulem Pomozme Moravě, který se
uskuteční v pátek 30. července od 18:00 hodin v areálu
koupaliště v Jablonném v Podještědí. Těšit se můžete
na vystoupení skupin Lithium, Přeskopec, zazpívá Jiří
Zonyga s kapelou Větry z jihu a jako hlavní host
večera vystoupí v 21:00 h Vlasta Redl & jeho kapela.
Vstupné lze zakoupit na místě za 250 Kč, případně 
v infocentru. Celý výtěžek ze vstupného je určen 
na pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou.

   za humny

VRCHLABÍ – 

   Jaká budoucnost čeká Ralsko? Nádherná krajina   
   skýtá rekreační potenciál   

Nového hospodáře budou mít pozemky v bývalém vojenském prostoru Ralsko. 
Vláda ČR v pondělí posvětila převod majetku ze státního podniku Vojenské lesy 



a statky do správy státního podniku Lesy ČR. Významným majetkovým 
vlastníkem pozemků v této oblasti je Liberecký kraj, ve spolupráci s minis-
terstvem zemědělství a dalšími subjekty proto ustanovil pracovní skupinu.
„Vznik této pracovní skupiny považuji za velmi užitečný. Liberecký kraj se 
dlouhodobě snaží zlepšit stav infrastruktury v tomto rozsáhlém území. 
V posledních letech jde o významné investice v řádu stovek milionů například 
do rekonstrukcí dopravních staveb nebo demolice zchátralých objektů, které 
zde zůstaly po sovětské armádě. Proto jsme rádi, že budeme moci o další 
koordinaci postupu ve věcech využití majetku a infrastruktury v souvislosti 
s jejich převodem v této oblasti diskutovat,“ uvedl hejtman Martin Půta.
„Zřízena je vlastní krajská Komise revitalizace Ralska, která se této 
problematice systematicky věnuje. Dále spolupracujeme na záměrech využití 
tohoto území také s obecně prospěšnou společností Geopark Ralsko a zapsaným 
spolkem Naše Ralsko,“ zdůraznil radní Židek. „Tyto subjekty jsou vhodnými 
partnery při jednáních o budoucím využití bývalého armádního prostoru 
i posuzování všech plánovaných záměrů,“ doplnil radní Jiří Ulvr.

Kolem Ploužnice se právě buduje nová cyklostezka       foto Miloš Komanec

O některé pozemky v Ralsku projevila zájem skautská organizace, která by zde 
ráda vybudovala tábořiště pro své členy. Na základě prohlídek byly vytipovány 
dvě oblasti, a sice Nové Dvory a Svébořice. Po majetkoprávních operacích 
a změně územního plánu by v této části Ralska v budoucnu měla vyrůst 
táborová místa s nejnutnější infrastrukturou a dále pak stabilnější trvalé 
zázemí, které by sloužilo pro celoroční vzdělávací a sportovní aktivity.



Liberecký kraj převzal od státu pozemky v bývalém vojenském prostoru Ralsko 
k 1. září 2007. Poté začaly rozsáhlé úpravy v čele s demolicemi chátrajících 
objektů. Správou bývalého vojenského areálu je v současné době pověřena 
Krajská správa silnic Libereckého kraje.
Bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko se nalézá v Libereckém kraji a malou
částí ve Středočeském kraji, zhruba mezi městy Doksy, Mimoň, Stráž pod Ral-
skem, Mnichovo Hradiště a Bělá pod Bezdězem. Přibližně se shoduje s geomor-
fologickým celkem Ralská pahorkatina. Jeho rozloha činila 250 km². Využívala 
jej československá armáda a v letech 1968 až 1991 též sovětská vojska. Velká 
část prostoru je prakticky nedotčeným územím s nádhernou krajinou, kterou by
Liberecký kraj v budoucnu rád využil především jako rekreační oblast. 

 / Jan Mikulička, Libercký kraj

   Hodiny na novoborské dominantě mlčí.   
   Nové budou absolutně přesné   

Na tři měsíce se odmlčely hodiny na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Novém Boru. Firma Ing. Ivana Šmerdy, která se specializuje na opravy 
věžních hodin a jiných starožitných mechanismů, koncem května demontovala 
hodinový stroj a nahradí jej zcela novým, plně elektrizovaným. Za revitalizaci 
město Nový Bor zaplatí 140 tisíc korun.
„Hodiny byly v posledních letech často poruchové, proto jsme rozhodli o výměně
hodinového stroje. Přítomnost věžních hodin ke koloritu města neodmyslitelně 
patří,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. 
Původní hodinový stroj s automatickým natahováním pochází ze 70. let 
minulého století. Skládá ze tří částí. V levé části se nachází bicí stroj, který odbíjí



čtvrthodiny, na pravé straně pak druhý bicí stroj odbíjí celé hodiny. Uprostřed 
je „jící stroj“, který ukazuje čas. 

Nově ho nahradí elektronicky řízený hodinový
stroj, který je doplněný o další funkce. Kromě
absolutní přesnosti na všech cifernících bude
například automaticky přecházet na zimní 
a letní čas, automaticky se bude i spínat
osvětlení ciferníků. Pokud dojde k výpadku
elektrického proudu, hodiny se po obnovení
dodávky samy nastaví na správný čas. Stroj
bude mít rovněž ochranu proti zkratu,
síťovému rušení a proti poruchám
způsobeným atmosférickou elektřinou. 
„Práce, které obnáší demontáž hodinových
ručiček i samotného stroje a následnou výrobu a instalaci nového stroje, by měly
být hotové v průběhu července,“ doplnila Magdaléna Riedelová, správce 
památek města na novoborském městském úřadu. 

 / Radmila Pokorná, Novoborský měsíčník;  foto Petr Germanič

   reportáž psaná na chaloupce 

MinuléhoTrosečníka jsem odesílal v polovině svého výpadu do Českého ráje. Je 
tedy namístě reportáž dokončit.

Začnu bývalou hospůdkou U Plamínků ve Veselé. Ještě jsme ji s Vladem Štance-
lem a Mildou Tesařem stihli; připravovali jsme tu Českou sodu. Pak vyhořel sál, 
galerii zbořili a teď tu vyrostly garáže.



To téhle hospody chodil můj pradědeček Antonín hrát na basu. A na zábavy sem 
chodila prababička nebo praprababička přítele Vářky. Takže je možné, že jsem 
příbuzní… To víte, vesnické zábavy… 

V pátek jsem byl na výletě v Tatobitech, kde naše rodina žila v letech 1690 až 
1890. Nešel jsem ale ani cestou Večerníčků, ani ke Studničkům, ale na hřbitov.



Tohle je hrob Votrubcův, majitele známého kozákovského lomu.
Dál jsem se chtěl projít po mé nejoblíbenější cestě – Václavským lesem.
A když jsem na ní vstoupil – z lesní cesty byla silnice! To jsem tu nebyl takových 
šest let.

Naštěstí půlka lesní cesty zbyla. Z fotografie asi pochopíte, proč mám tohle 
místečko tak rád.



Trochu jsem zíral v další vsi – Václaví – na semafor. Pak už jsem jen uskakoval 
do pangejtu a schovával se za stromy. Že já vůl nešel přes rozkopané Sýkořice!

Chtěl jsem se stavit v Podtýně, kdysi Poddoubí, odkud pochází naše rodina. Má 
to asi sedm čísel, vpodstatě tohle je jediné místo, kde můžete vyfotit aspoň dva 
baráky vedle sebe. 



Podél potoka nám rostou takovéhle krasavice, asi orchideje... nevíte někdo?
Letos jich ale nějak výrazně ubylo.

I hmyzu bylo překvapivě málo. Kromě motýlů, ti mi i pózovali...



No, i když to tak nevypadá, autobusy jezdily – i každý den z jiné strany. 
Ale nakonec jsem se i do té Prahy dostal…

hrdý okýnko
                                          



sorry
                                                                                                  

Eja Kulovaný
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