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Turnov: Výstava Pavly Bičíkové + otevření parku u nádraží  *  Roškopov – Jíva
Přepeře  *  Svijany  *  Ktová  *  Rovensko slaví 650. výročí  *  Lomnice staví a opravuje

Libštát: jak proměnit náměstí?  *  Jilemnice: městský hřbitov  *  Malíř Josef Marek
Jičín: autobusové nádraží  *  Oprava Kosti skončila  *  Liberecký kraj vs. PříKrM

Z Rovenska – osvěžení na Šachtě

Milý čtenáři!

21. srpna 1968 se naše rodina vypravila do Turnova, kde jsme zaplatili za koupi 
chaloupky. A když jsme se vrátili – no, možná to bylo až druhý den – stály pod ní
ruské tanky. Na té strategicky nejzbytečnější louce, kde se dneska pasou krávy…
A po dvaceti letech jsme zase jeli do Turnova, do kasáren do magacínu 
sovětských vojsk, abychom si tu od okupantů za dva tisíce koupili takovou 
maličkou přenosnou televizi.
To je taková malá ukázka, jak fungují smějící se bestie v praxi.
 f.



   turnov

* Expozice horolezectví Muzea Českého ráje bude z technických důvodů
od 30. srpna do 5. září uzavřena.

* Jednání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 19. srpna dominovaly diskuse
o likvidaci komunálního odpadu a hernách a kasinech. 
Zastupitelský slib složil Petr Záruba z kandidátky Nezávislého bloku Petr 
Záruba, nahradil zesnulou bývalou starostku Meierovou. Zastupitelé také zvolili
nového radního, kterým se stal Karel Jiránek z téhož volebního uskupení. 
Po majetkových záležitostech zastupitelé souhlasili s vybudování jezírka (větší 
tůně) a dvou menších tůní na potůčku v městském parku u letního kina. 
Původně byla realizace akce plánována na rok 2022, ale protože se budou v roce 
2022 konat oslavy 750. výročí založení města, rádi bychom tuto akci zrealizovali 
ještě v tomto roce 2021, pravil starosta Hocke. Na tento projekt má město 
přislíbenu dotaci z Libereckého kraje ve výši 720 tisíc korun.
Zastupitelé dále souhlasili s přejmenováním částí ulice Nad Šetřilovskem 
na Plk. Františka Fryče a Na Pramenech, části ulice Legionářů na Plk. Čestmíra 
Šikoly a ulice  T. G. Masaryka na Jaroslava z Hruštice; jde o komunikace 
na Hruštici a Károvsku.
Zastupitelstvo také schválilo pojmenovat park u nádraží jménem 
T. G. Masaryka; v budoucnu by zde měla být instalována i socha prvního 
československého prezidenta.

Jedenáctý bod jednání zastupitelstva se týkal možné úpravy vyhlášky, 
umožňující třem turnovským hernám změnu režimu z herny na kasino. Návrh 
sledoval nedopustit pokles příjmů městského rozpočtu z hazardu a zabezpečit 
jeho hladinu na ročních cca 15 milionech. Návrh na úpravu vyhlášky ale nebyl 
o jediný hlas přijat.
Poměrně dlouhou diskusi vedli zastupitelé na téma obecně závazné vyhlášky 
o odpadovém hospodářství a místním poplatku za likvidaci komunálního 
odpadu. Návrh byl schválen 15 hlasy. Svoz popelnic s komunálním odpadem 
proběhne jednou za dva týdny, cena za likvidaci zůstává pro příští rok na stejné 
úrovni, tedy 660 korun na osobu a rok.

 /Zdroje: Město Turnov, Turnovsko v akci

*   Emeritní ředitelce turnovského muzea   
Vladimíře Jakouběové bylo ve středu 18. srpna 
na Pražském hradě předáno prestižní ocenění 
Cena Jože Plečnika 2020 za celoživotní přínos
v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví
a lidových tradic. Na tuto cenu laureátku 
nominovali náměstkyně hejtmana Květa 
Vinklátová a hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta. 
Cena měla být předána už 8. října loňského 
roku, ale pandemická situace to neumožnila.



   * Pavla Bičíková   je vášnivá fotografka a cestovatelka. Se svým manželem 
Pavlem putují s batohy na zádech po různých koutech světa. V únoru 2020, 
těsně před vypuknutím koronavirové pandemie, se vydali do tajemné země ležící
v jihovýchodní Asii na břehu Bengálského zálivu. 
„Byla to skvělá volba“, vzpomíná Pavla. „Objevili jsme v Barmě kromě tisíců 
pagod, buddhistických chrámů a zlatých soch Buddhy i jezera, vodopády, 
krápníkové jeskyně, vysoké hory, rýžová pole, pláže, neprostupnou džungli 
a stále se usmívající místní obyvatele.

Během naší měsíční cesty jsme využili snad všechny dostupné dopravní pro-
středky. Cestovali jsme místními autobusy, vlaky, na lodi, na motorce, stopem 
i na kole. Vydali jsme se na několik „divokých“ treků, kde nebyla nouze o dra-
matické chvíle. Dostali jsme se do horských vesnic, kde lidé stále žijí tradičním 
způsobem života. I když jsme se s nimi často nedomluvili, vždy se nám snažili 
pomoci a přijali nás do svého
domu. Zasvětili nás do tajů
nošení vody, svého kuchařského
umu, ale i přípravy svatby.
Ukázali nám, k čemu se dá
použít bambus, jak se vyrábí
ruční papír, cigára, klobouky 
i slunečníky.“

„V údolích u jezer nás uchvátil
vodní svět, kde lidé žijí v do-



mech na kůlech. Rybáři pádlují nohama. Zeleninu pěstují na plovoucích 
zahradách a jejich hlavním dopravním prostředkem je loďka. K nezapomenu- 
telným zážitkům patří naše návštěva vesnic, kde žijí ženy s žirafími krky nebo 
s potetovanými tvářemi.“ 
Barma je země kontrastů. Stále se potýká s chudobou, s ozbrojenými konflikty, 
etnickými nepokoji, přírodními katastrofami a od vojenského puče v únor 2021 
se ztrátou základních lidských práv a svobod. Je to však i země odvážných lidí, 
kteří jsou odhodlání bojovat za svobodnou Barmu.
Malou ochutnávku fotografií z cesty po Barmě si
můžete prohlédnout v prostorách haly vlakového
nádraží v Turnově. Nebo můžete přijít 
na cestovatelskou přednášku s projekcí
velkoplošných fotografií a videí a užít si vtipné 
a napínavé vyprávění.
Fotografie a přehled cestovatelských přednášek
najdete na www.bicikova.cz a na Facebooku:
Pavla Bičíková, cestovatelka, fotografka.

* Slavnostní otevření Parku T. G. Masaryka. 
Veřejné prostranství na sídlišti u nádraží, které
získalo novou atraktivní podobu, od minulého
týdne nese pojmenování Park T. G. Masaryka.
Slavnostní otevření se odehraje
v pondělí 30. srpna od 17 hodin.
Stavba vodního prvku proběhla v rámci sedmé
etapy Regenerace sídliště u nádraží. S rekon-
strukcí přišel také záměr pro lokalitu najít
vhodné pojmenování. Návštěva T. G. Masaryka
v Turnově v roce 1922 začala na vlakovém
nádraží, blízký park tak ponese jeho jméno. 

Slavnostní 
otevření 
doprovodí 
hudební 
vystoupení
žáků ZUŠ, 
pro děti je 
připraven 
program 
Centra pro 
rodinu 
Náruč.

 / Marcela 
Jandová,  
Turnov



* Škola v Mašově prošla rekonstrukcí

Stavební úpravy a přístavbu školy provedla firma World Invest, akce vyšla 
na 43 nilionů.



KC Střelnice uvádí:

Výstava je dalším výběrem ze Sbírky fotografií SČF, uspořádaným v rámci 
projektu Historie a současnost SČF. Jde o soubor portrétních fotografií od 
Františka Drtikola přes Václava Jírů či Václava Chocholu k Miroslavu Jodasovi
a Jovanu Dezortovi, který zahrnuje řadu fotografů, žijících i nežijících. Výstava 
kopíruje podobu sbírky, kde se prolíná profesionální a amatérská fotografie. 
Dokumentuje mimo jiné dobovou proměnu žánru portrétu i jeho variace 
u různých autorů. „Systém mé práce při fotografování portrétů spočíval  často 
v komunikaci s portrétovaným a mým zájmem o jeho výjimečnost,“ prozradil 
například  tajemství úspěchu svých  portrétů Václav Chochola. K vidění jsou 



portréty herců, malířů, spisovatelů, státníků od historie až téměř po současnost. 

Smyslem postupného představování svazové sbírky fotografií je zpopularizovat 
její hodnoty jako součásti kulturního dědictví naší země důležitého pro pocho-
pení nejen historie české a slovenské fotografie, ale i historie jako takové a úlohy
osobností uměleckého, kulturního a politického světa v ní.  

* Městská knihovna A. Marka v Turnově zve:

* Turnovské léto 2021:

FD Band – 27. 8. 2021 – 19.00 hod.
Známá turnovská skupina zahraje písně Petra Kalandry, Oborohu, Vladimíra 
Mišíka nebo Buty.

* Divadelní představení Shirley Valentine se 23. srpna pro špatné počasí 
nekonalo. Pořadatel vydal toto prohlášení: „Pořadatelé se tímto omlouvají všem 
fanouškům, kteří se na vystoupení těšili. Zakoupené vstupenky je nutné vrátit
v místě, kde byly zakoupeny nejpozději ve čtvrtek 30. září 2021. Náhradní 
termín představení je 10. ledna 2022 v Městském divadle Turnov (o zahájení 
předprodeje místenkových vstupenek vás budeme informovat). 
Děkujeme za pochopení, Váš FNJ.“



   geopark český ráj

Jíva aneb oblíbené povídání V. Zieglera na srpen

Návrší s vrcholem /kóta 568 
m.n.m./ severně asi 1 300 m 
od kóty 442 m.n.m. při 
severním okraji Roškopova 
se jmenuje Jíva. Na svazích 
návrší jsou přirozené 
výchozy melafýrů, jsou také
ve vrcholové partii návrší, 
místy zarůstající, leč velmi 
dobře patrné na mnoha 
místech. 
Naleziště efuzivních 
melafýrů mandlovců 
s drcenými zónami, které 

jsou vyplněny nerosty mědi. Na několika místech je zde odkryta primární zóna 
zrudnění právě těmito nerosty. Kromě nich se zde najdou také acháty 
zajímavých barev a jaspisy 
i různě zbarvené křemeny. Rozhodně je to zajímavá geologická památka. 
Zajímavý je i nedaleká obec Roškopov. Založení Roškopova se datuje do roku 
1320, kdy se stavěl hrad Kumburk. Osada byla bez jména do doby, než se pod 
horou sopečného původu Jíva (555 m. n. m.) našla a začala těžit měď. Dostala 
proto pojmenování po havířských rozkopaninách - Rozkopov. V roce 1378 ji 
jako osadu získal věnem Mikuláš z Kolovrat a Žehrovic a kolem roku 1650 zde 
již stálo 24 hospodářských usedlostí. V průběhu 18. století byla postavena 
kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého a vedle ní i první škola. V obci 
byla také vybudována silnice. Výhodou je dobré vlakové spojení ze železniční 
stanice ve Staré Pace, které spolu se silniční dopravou umožňuje občanům 
návštěvu okolních hradů, Prachovských skal, Českého ráje nebo nedalekých 
Krkonoš.

 / Václav Ziegler

   turnovsko

PŘEPEŘE – Sbor dobrovolných hasičů Přepeře zve v sobotu 28. srpna na před-
stavení a posvěcení nového hasičského vozu, který je součástí výbavy přepeřské 
jednotky SDH od letošního roku. Akce začíná v 15.00 v areálu bývalého 
svazarmu. O hudební doprovod se postará kapela Veselí pozůstalí. Občerstvení 
na místě bude zajištěno. 

http://www.geoparkceskyraj.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1503922&x=2816&y=2112&hash=8ff5a73ec5ce774cfe182da2808d9e4c&ratio=1


* SDH Přepeře se již v minulých
letech pustil do postupné renovace
a zvelebování objektu bývalého
svazarmu. Objekt se využívá pro
potřeby obce a především pro SDH
Přepeře na konání hudebních
a jiných akcí. Letos byla
naplánována finančně náročné
výměna střešní krytiny a oprava
krovů. Zastupitelstvo obce Přepeře
schválilo částku na tuto
rekonstrukci. Starou střešní krytinu
z “azbestu” bylo nutné ekologicky
zlikvidovat autorizovanou firmou.
Následně nastoupila klempířská
firma p. Štafla a celou výměnu zrealizovala. Nyní je vše hotovo a objekt může 
dále sloužit svému účelu. Celou částku, kterou ovšem neznáme, zaplatila obec 
Přepeře ze svého rozpočtu.

SVIJANY – 
29. srpna od 19:30
Muzikál NOC NA KARLŠTEJNĚ
Účinkují:  Daniel Bambas, Hana Holišová, Pavel Vítek, Regína Rázlová a další.
Vstupné 490 kč

https://prepere.cz/wp-content/uploads/2021/08/pivobrani-svijany-280821.jpg


KTOVÁ – Odstranění úrovňového přejezdu. Stavbou dojde k  odstranění 
stávajícího úrovňového přejezdu železniční trati u obce Ktová. Odstranění je 
možné provést přeložkou silnice I/35, a to ve variantě podjezdu trati. Z hlediska 
polohy křížení a z hlediska území (křížení se nachází na okraji obytné zástavby 
obce Ktová) je příznivější podjezd pod tratí. Výhodou je, že téměř celá trasa je 
skrytá v zářezu a nezasahuje do pozemků vlevo od stávající silnice ve směru 
staničení. 



Větší část trasy přeložky je vedena územím mezi stávající silnicí a železniční 
tratí. Silnice I/35 mezi Turnovem a Jičínem má dvoupruhové uspořádání, 
prochází řadou obcí a kříží dvakrát úrovňově jednokolejnou železniční trať, a to
u obce Ktová a u obce Jinolice. V místě křížení se nachází zabezpečené úrovňové
přejezdy, kde se v  dopravních špičkách tvoří kolony vozidel. Silnice I/35 je navíc
v místě přejezdu ve směrové přímé s mírným stoupáním směrem ke Ktové, což 
umožňuje rychlou jízdu v prostoru přejezdu. Úrovňový přejezd na silnici I. třídy
tak tvoří dopravní překážku a zároveň závadu. S odstraněním úrovňového 
přejezdu je nutné zároveň odstranit směrový a výškový zlom stávající silnice 
na konci dlouhé roviny od Hnanic a Borku s nenormovými parametry – dva 
protisměrné oblouky se zlomem nivelety v oblouku. 
Tolik jakýsi letáček ŘSD – no buduje se, buduje...

MALÁ SKÁLA – 



   rovensko p. t.

* do 29. 8. 2021 Výstava obrazů rovenské malířky paní Libuše Šmejcové, 
muzeum, 1. patro radnice.
* do 28. 8. 2021 Výstava „Pouštní bouře“ - sál budovy radnice,
po - pá 9.00 – 16.00 hod., so 8.00 - 14.00 hod.
* do 28. 8. 2021 k nahlédnutí „ Pohlednice Rovenska pod Troskami
ze sbírky pana Jaroslava Růžičky“, sál budovy radnice, po - pá 9.00 – 16.00 
hod., so 8.00 - 14.00 hod.

* sobota 28. 8. 2021 „OSLAVY 650 let založení města spojené s připomínkou 
hrdinného výsadku Antimony“
plánovaný program oslav: Náměstí prof. Drahoňovského * od 8.00 hod. 
Slavnostní zahájení akce – nástup, vzdání cti všem padlým * 8.00 – 14.00 hod. 
Výstava „Pouštní bouře“ - sál budovy radnice * 9.00 – 11.00 hod. Koncert 
hudební skupiny Táboranka * 10.00 – 13.00 hod. Výstava historické vojenské 
techniky * 15.00 – 16.00 hod. Historická ukázka na téma „Normandie“ - vlakové
nádraží * od 16.30 hod. Beseda s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem – 
sál budovy radnice * 8.00 — 18.00 hod. bude na náměstí pro děti připraven 
skákací hrad. * 12.00 – 16.00 hod. Airsoftová střelnice – Žižkova ulice za hasič-
skou zbrojnicí * 10.00 – 14.00 hod. fotolety vrtulníkem - parkoviště u fotbalo-
vého hřiště. Program se může v souladu s okolnostmi měnit. Občerstvení 
na náměstí zajištěno.

* pátek 3. 9. 2021 – Křest knih,
vydaných k 650. výročí Rovenska p/T.
V sále radnice od 19.00 hod. společně
uvedeme nové knihy za přítomnosti
autorů, zajímavých hostů a známé
hudební skupiny „Jablkoň.“



Knihy k výročí 650 let Rovenska pod Troskami Rovenské letokruhy od Kateřiny 
Matysové a Městečko Rovensko pod Troskami v čase republiky 1918 – 2018 
od Jaroslava Růžičky je možné zakoupit v Městském informačním středisku 
a v Městské knihovně v budově radnice. V informačním středisku zakoupíte 
mimo knih i jiné zboží vydané k výročí města. V Městské knihovně v budově 
radnice je otevřeno takto: úterý 14.00 – 16.00 a čtvrtek 10.00 – 17.00 hod., 
e-mail: katerinka.net@seznam.cz , v Městském informačním středisku je 
otevřeno takto: srpen: pondělí až pátek 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hod. sobota, 
neděle, svátky 9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00 hod. září, říjen: úterý až pátek 9.00 – 
12.00 a 12.30 – 17.00 hod. sobota, neděle, svátky 9.00 – 12.00 a 12.30 – 14.00 hod.

   lomnice n. p.

* Rada města souhlasí s pokácením 9 smrků, jedné lípy a dvou bříz v areálu 
letního stadionu; tří jedlí a smrku v parku Svatopluka Čecha, 10 smrků v parku 
ve Smetanově ulici; jednoho smrku v areálu Mateřské školy Klubíčko a jedné 
lísky v areálu Mateřské školy na sídlišti.
Rada města souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení dřevin k příslušnému 
orgánu ochrany přírody a krajiny. Zároveň bude řešena i náhradní výsadba 
stromů. 
Rada města souhlasí i s pokácením poškozené lípy u vodárny v Hoření Lomnici. 
Rada města souhlasí s provedením výsadby lípy na stejném místě. Rada města 
souhlasí s podáním žádosti o povolení kácení dřevin k příslušnému orgánu 
ochrany přírody a krajiny. 

*   29. srpna od 16 hodin   zahraje na nádvoří lomnického zámku duo
Filip a Nikita.

* Rekonstrukce ulice Palackého a Kampelíkovy vstoupila do své druhé etapy.
Na konci července byla po vyasfaltování zprůjezdněna část mezi křižovatkou 
s Jičínskou až křižovatkou s Nádražní ulicí (u COOPu). V rámci těchto prací byl
také opraven mostek Popelky pod viaduktem. Předlážděny byly části chodníků, 
které nejsou součástí „krajského“ projektu. Stejně jako nové veřejné osvětlení 
hradí tyto práce město.
Podle plánu byl poté uzavřen navazující úsek po Školní náměstí, včetně výjezdu 
do Komenského ulice. V části okolo Školního náměstí ještě probíhají práce 
na výměně vodovodu a kanalizace, u COOPu pak již zemní práce, sanace pláně 
a nové podkladní štěrkové vrstvy komunikace. Celkově zasahují výkopy 
ve vozovce do hloubky téměř jednoho metru. Obdobně, jako v první etapě, zde 
bude město řešit dodláždění chodníků a nové veřejné osvětlení.
V zásadě je ukončení první a zahájení druhé etapy prací v souladu s časovým 
harmonogramem, zpoždění je pouze v řádech dnů a bylo zaviněno deštivým 
počasím v polovině července. Množství a intenzita srážek budou bohužel 
ovlivňovat časový postup prací i nadále. Asfaltování výše uvedené druhé etapy 
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a následně plné zprůjezdnění ve směru na Jičín se prozatím předpokládá zhruba
v polovině září.
V Kampelíkově ulici se nyní dokončuje výměna vodovodu. Komunikace v této 
části bude opravována již pouze lokálně, budou upravovány propustky a v celé 
šířce bude po vyfrézování pokládán pouze vrchní kryt. Tato závěrečná fáze je 
plánována na druhou polovinu září a říjen.

Plynaři dokončili výměnu plynovodu v Kampelíkově a Jičínské ulici. Aktuálně 
provádí práce v prostoru mezi těmito ulicemi. Rozkopaná část v Jičínské ulici 
po výměně plynu také získá nový asfaltový povrch v celé šířce.
Nyní zprovozněný úsek samozřejmě ještě není plně dokončen, zbývá doladit 
spousty detailů, doplnit dopravní značení, zábradlí mostu apod.

 / Zdeněk Rajm, místostarosta Lomnice n/P, radniční web

* V neděli 5.  září končí uzavírka viaduktu v Lomnici nad Popelkou.
Od 6. 9. 2021 budou linky 501, 502 a 980 jezdit podle základních jízdních řádů.

* A kde se v Lomnici ještě buduje?
Stavební část projektu modernizace odborných učeben v základní škole se chýlí 
ke konci. K dokončeným učebnám přírodopisu, výtvarné výchovy a keramické 
dílny se přiřadily učebny pracovních činností (dílny) v suterénu, chemie, kabinet
fyziky a chemie a laboratoř. Ke svému závěru také spěje stavební činnost v části 
budovy nad „starými tělocvičnami“ – nová aula se zázemím, cvičná kuchyň 
a dvě jazykové učebny.
Na stavební práce bude navazovat etapa vybavování počítačovou technikou 
včetně tabulí a nábytku a dalších pomůcek. Část počítačového vybavení bude 
dodávat firma AV MEDIA SYSTEMS Praha. Pro druhou část se v první veřejné 
zakázce dodavatele vybrat nepodařilo a bude se tedy muset opakovat. Celý 
projekt by měl být ukončen v únoru příštího roku. Uvidíme však, zda se nám 



tento termín podaří díky výše uvedenému zdržení splnit.

Druhou stavbou, která by měla byt dokončena do konce srpna, je přístavba 
k hasičárně. Díky drobným vícepracím na zpevněných plochách okolo budovy, 
ale zejména díky nedostatku pracovníků tento termín pravděpodobně splněn 
nebude. Za prodlení zaviněné dodavatelem bude počítáno smluvní penále. 
Aktuálně je provedena hrubá stavba, střecha, hrubé vnitřní i venkovní omítky 
a vnitřní rozvody instalací. Předpokládáme, že přístavba by mohla být hotova 
do konce září. 

K dokončení v termínu spěje první etapa regenerace sídliště – rekonstrukce části
ul. Karla Čapka. Po odstranění stávajících konstrukcí byla vysanována pláň, 
rozprostřeny nové štěrkové podkladní vrstvy a položeny obrubníky. Nyní 
probíhá dláždění chodníků, parkování, částí vozovky před školkou a prahů na 
vjezdu z ul. J. J. Fučíka a v křižovatce s Dělnickou ulicí. 

Po obou stranách MŠ Dášenka v této ulici vzniknou parkovací místa tzv. K+R. 
V tomto režimu budou fungovat po dobu provozu školky (pondělí – pátek 6:30 – 
16 hod.) a sloužit pouze pro krátkodobé stání po dobu odvedení a vyzvednutí 
dětí. Mimo tento čas pak bez omezení.

Projektem, který je zhruba v polovině své realizace, je rekonstrukce bývalé 
školy na Rváčově na Domov pro děti a mládež s autismem. V tomto případě je 
také hotova hrubá stavba, provedeny podlahy, rozvody instalací, hrubé omítky 
a osazena okna a dveře. Smluvním termínem dokončení je leden 2022. 



Dále se dokončují se stavební úpravy prostor pro novou dentální hygienu 
na poliklinice, opravuje se část poškozených zastavení Křížové cesty na Tábor, 
na koupališti byla přistavěna část stánku pro skladování, u Střediska volného 
času byla v rámci reklamace vyměněna dlažba na přístupové rampě nebo se 
v Domě s pečovatelskou službou upravuje prostor bývalé uhelny na druhou 
garáž. 
O rekonstrukci sítí a komunikací v ul. Palackého a Kampelíkova jste už četli.
Ještě k rekonstrukci komunikace do Nových Dvorů realizovanou Státním 
pozemkovým úřadem. Stavba byla zahájena, probíhá úprava příkopů 
a odvodnění a budování vjezdů na okolní pozemky. V části úseku došlo předtím 
k položení vodovodního potrubí a kabelu NN.
Zajímavou informací také jistě je zahájení zemních prací pro založení budovy 
domova zvláštního určení v ulici Za školou. Investorem stavby je firma ALCH 
Lomnice, SE a dodavatelem METROSTAV. Stavba by měla být dokončena 
v únoru 2023.

 / Zdeněk Rajm, místostarosta Lomnice n/P, radniční web

* Předprodej na reprízu Mandarinkového pokoje byl zahájen.
Tradiční podzimní repríza zahajovacího divadelního představení letošního 
27. ročníku hudebně dramatického festivalu Lomnické kulturní léto se uskuteční 
ve čtvrtek 9. září od 19 hodin v Tylově divadle.
Účinkuje Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou.
Úprava a režie: Petr Sádek, Veronika Sádková, Renata Tomešová.
Nové divadelní představení lomnických ochotníků je složeno z šesti aktovek, 
které vznikly pod vedením tří režisérů. Šest komediálních povídek se odehrává 



v jednom pokoji malého pařížského hotelu. Nebude v nich rozhodně nouze 
o humor. Komedie plná francouzského šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí 
s překvapivým a mnohdy i detektivním nádechem.

  semily

* MEMORIÁL TOMÁŠE HYKY

Již počtvrté hudebně zavzpomínáme na výborného muzikanta a zveme vás 
na country odpoledne s kvalitní hudbou. Zahraje country kapela FOUS 
z Jablonce nad Jizerou a kapela UNDERGRASS. O nevšední zážitek se postará 
JIŘÍ SCHMITZER, jeden z nejvýraznějších českých písničkářů a zároveň 
výrazná osobnost českého filmu. Memoriál je pořádán ve spolupráci Kulturního 
centra Golf a kapely Sapr, které byl Tomáš členem. V případě špatného počasí 
proběhne akce v KC Golf. Vstupné dobrovolné.
Prostranství před hlavním vchodem KC Golf, 29. srpna od 14.00 hod.

* Z technických      důvodů   a také díky nepříznivé předpovědi počasí jsme se 
rozhodli zrušit Hudební večer, který byl plánovaný na pátek 27. srpna.

 / Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a pojizerské galerie Semily

* Jazzový festival tradičně zahájí Jazz ve městě. Tentokrát však nebudou 
muzikanti z kapely Lovesong Orchestra hrát před budovou MěÚ Semily, jako 
tomu bylo v letech minulých, nýbrž se budou pohybovat po celém městě na 
pojízdném valníku. Věřte, že tihle mladíci, kteří tvoří svoji hudbu tepem srdce
a silou svalů roztancují celé město. 29. srpna od 16 hodin. (web města)

* Výstava výtvarných děl Libuše Pražákové je přístupná do konce září v úřed-
ních hodinách: pondělí, středa 9-11, 13-16 hodin; čtvrtek 9-11 hodin, sbor Dr. 
Karla Farského v Semilech – Podmoklicích. Mimo tento čas lze výstavu navštívit
po předchozím objednání na telefonu (737762161).

semilsko

LIBŠTÁT - 



LIBŠTÁT – Když naše fotografické sdružení uskutečnilo před pár lety výlet 
do Libštátu, hned nám byla jasná dvě jeho bolavá místa. Hospoda byla zavřená 
a pak – to náměstí! Jaksi bezbřehé, bezútěšné, bez ladu a skladu. Proto mne zaujal 
článek ing. arch. Tomáše Havelky v nejnovějším vydání Libštátského zpravodaje, 
kde se autor vyjádřil k problematice náměstí a jeho potenciálu. Jeho větší část zde 
přetiskuji, mírně jsem text upravil.

Zásadní věcí je rekonstrukce náměstí, jakožto výkladní skříně Libštátu. S tím 
přímo souvisí i řešení západní fronty náměstí a tedy i budoucí podoba a funkce 
objektů bývalé hospody, stávajícího kulturního domu se společenským sálem 
a stávající hasičská zbrojnice. 
Je jasné, že zde není jednoznačné řešení, k ideálnímu cíli může vést řada cest, 
je tedy potřeba při rozhodování zohlednit řadu faktů a položit si řadu otázek. 
Stávající objekt bývalé hospody je pravděpodobně odsouzen k demolici 
z důvodů stísněnosti veřejného prostoru v rohu náměstí a nevyhovujících 
dopravních poměrů. Budoucí proluka po domě je příležitost, jak obnovit 
historické návaznosti vstupu do stávajícího společenského sálu a přirozenou 
orientaci hospody do náměstí. 

Dle mého názoru by se měl na místě bývalé hospody navrhnout nový objekt, 
který bude půdorysně menší, tak, aby se rozšířil veřejný prostor při vjezdu 
na náměstí. Měla by se navrátit historická orientace společenského sálu, který 
byl dříve přístupný z bývalé hospody. Nový objekt by měl ideálně obsahovat 
hospodu přístupnou přímo z náměstí a nový vstup do společenského sálu, včetně 
zázemí pro diváky (šatny, toalety a vstup na galerii). 

Je potřeba si položit zásadní otázku, zdali obec potřebuje zcela novou hasičskou 



zbrojnici „na zelené louce“ nebo zda se nevydat cestou rozšířením 
a rekonstrukce prostor ve stávající budově, respektive jí doplnit přístavbou 
garážových stání tak, aby byla splněna požadovaná norma za účelem získání 
dotace. V případě, že by došlo ke stavbě nové nárožní budovy s obnoveným 
napojením do společenského sálu, nabízela by se možnost využít prostory 
stávající hospody pro potřeby zázemí hasičů (klubovna, šatny sklady), jiných 
spolků, případně třeba knihovny nebo hledat možnosti komerčního využití. 
V rámci úprav je potřeba vyřešit návaznosti stávajících budov na přilehlé 
veřejné prostory. Výškové rozdíly by například šly využít formou pobytového 
schodiště. Je možné také zvážit propojení stávajících prostor do vnitrobloku. 

Samotná rekonstrukce náměstí by měla vycházet z návrhu, který v sobě 
zohledňuje řadu aspektů. Mělo by se hledat univerzální řešení, tak aby veřejný 
prostor umožnil využívání při různých příležitostech během roku (trhy, městská 
slavnost, koncert atd.). Prostor náměstí by měl být doplněn o chybějící 
vybavenost – jako například nová autobusová zastávka, vodní prvek, nové 
lavičky nebo hrací prvky pro děti. Socha Panny Marie my měla být zvýrazněna 
a prostor kolem ní kultivován. Měl by se hledat ideální poměr mezi zpevněnou 
a nezpevněnou plochou náměstí tak, aby bylo umožněno částečné zasakování 
dešťové vody a aby nedocházelo k nežádoucímu přehřívání místa v letním 
období. Ve spolupráci s majiteli nemovitostí a provozovateli služeb na náměstí je
potřeba definovat optimální počet a rozmístění parkovacích stání. Mělo by se 
hledat řešení, které přirozeně zpomalí řidiče projíždějící obcí a přispěje 
ke zvýšení bezpečnosti chodců. V poslední době vznikla řada koncepčních 
materiálů, které popisují problematiku vzniku kvalitního veřejného prostoru 
a které si můžete on-line prohlédnout na internetu, jedná se například o Manuál



tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy (IPR Praha), Principy tvorby 
veřejných prostranství (KAM Brno) nebo Litomyšlský architektonický manuál.

 / Ing. arch. Tomáš Havelka, Libštátský zpravodaj

       Čest města zachránila cukrárna. Měli dobrou kávu a odebírali SORRY.



JANA STEHR (soprán) a Sbor BOŘIVOJ Lomnice 
V neděli 5. září v 16 hodin
Výborní hosté s profesionální sólistkou přednesou spirituály, které budou další 
týden nahrávat s Jaroslavem Krčkem. Sbormistryně: Petra Lukavcová. 
Luterský kostel na Hořením konci v Libštátě. Vstupné 90 Kč. 
Za nepříznivého počasí v libštátském "dolením" evangelickém kostele.

SPÁLOV – 
SPÁLOVSKÉ BABÍ LÉTO
Jednodenní výstava profesionálních výtvarníků. 
V kulturním programu vystoupí Pěvecký spolek Jizeran Semily. 
4. září, Evangelická kaple na Spálově od 14.00 hod. Vstupné dobrovolné.

   železnobrodsko

DRŽKOV – Vystoupení pěveckého sboru ze Železného Brodu v kostele 
sv. Bartoloměje v Držkově se odehraje 28. srpna v 17 hodin.

ZÁSADA – 

     ji  l  emnice  



   Jilemnický městský hřbitov   
V Jilemnici bývaly v minulosti čtyři hřbitovy. Na přelomu 18. a 19. století 
postupně dosluhovaly, a nakonec se využíval jen hřbitov u bývalého kostela 
Povýšení sv. Kříže na Hrubém kopci. Pohřbů tam přibývalo, ale podmínky zde 
byly nevyhovující. Složitý terén, spoustu kamene a skála komplikovaly hloubení 
hrobů natolik, že se začalo uvažovat o založení nového hřbitova na příhodnějším
místě, pokud možná co nejblíže k městu. Volba nakonec padla na rozsáhlou 
hraběcí louku za Zvědavou uličkou.

12. listopadu 1810 ve 12 hodin za účasti místního faráře Dominika Kambacha
a jeho kaplanů Josefa Jeřábka a Jana Beneše, purkmistra města Václava 
Sedláčka, radních Jana Preislera a Augustina Jírů, městských úředníků, 
urozeného pána Erdmana Nováka, vrchního jilemnického panství, Jana 
Boukala, purkrabího, Ferdinanda Boháče, důchodního, Jana Boukala, 
kontribučního a za účasti školní mládeže a přirozeně i velkého množství 
místních obyvatel byl upravený hřbitov posvěcen Janem Fiedlerem, vikářem 
a děkanem ve Vlčicích, a nazván „Božím polem“. Ještě téhož dne byla na nový 
hřbitov pohřbena dvě děvčátka – dvojčátka, děti Jana Jebavého z Víchové. 

Ještě do následujícího roku se pohřbívalo i na starém hřbitově, který pak byl 
ještě nějaký čas pozůstalými udržován. Někteří lidé si ze starého na nový hřbitov
přenesli staré pěkně kované kříže s pískovcovými podstavci. 
Zvyk svítit o Dušičkách se na bývalém hřbitově udržel ještě dlouho do poloviny 
20. století.
Na novém místě byly vyhrazeny oddíly pro přifařené obce (zejména Víchovou). 
U plotu při východní straně byli pohřbíváni sebevrazi. Hlavní cesty na hřbitově 
vytvářely (a vytvářejí) kříž zdůrazněný i pěkným lipovým stromořadím. 
Rozsáhlý prostor byl obehnán živým plotem z hustě nasázených smrků. Některé 
v pravidelných rozestupech vyčnívaly a stříhaly se údajně do pyramidovitého 
tvaru. Plot zvolna stárnul, ve spodní části stále více prosychal a přestával být 

ozdobou hřbitova. Naopak, hořlavé suché větve 
byly nebezpečné a volalo se po vystavění zdi. Po 
delším váhání celou záležitost urychlila 
nešťastná náhoda. Plot se vznítil od svíčky na 
hrobě a plameny ohrožovaly i Zvědavou uličku. 
V roce 1910 se konečně začalo se stavbou 
kamenné zdi, nejprve na severní straně podél 
silnice na Mříčnou. To už se hřbitov dávno začal
rozšiřovat. V roce 1863 vznikl evangelický oddíl.
V 80.  letech 19. století postavilo záduší domek 
pro hrobníka a ke katolické části byl připojen 
dosud volný pruh na západní straně. 
Nejzámožnější rodiny si zde budovaly okázalé 
hrobky, někteří dokonce hřbitovní kaple. 
Na západní straně stojí kaple sv. Václava rodiny
Tauchmannovy a dnes v ní je mimo jiných 



pohřben i znamenitý fotograf Zdenko Feyfar. 
Střední, nejprostší z kaplí, je zasvěcena sv. Ignáci a patřila rodině Bukovských 
a rodině Mládkových. Kapli sv. Kříže, architektonicky nejzajímavější, 
projektoval snad arch. Jan Vejrych a stavbu financoval František Xaver 
Jerie /na snímku výše, vynikající starosta města a jeho čestný občan. Našel zde 
spolu s manželkou místo posledního odpočinku. 

Nejcennější z kaplí pak stojí při jižní straně a je zasvěcena Jménu Panny Marie. 
Vystavěl ji významný jilemnický textilní podnikatel Jan Hakl, jeden z nejbohat-

ších jilemnických občanů. Antikizující exteriér i interiér 
vynikají precizním zpracováním a znamenitou vnitřní 
výzdobou. / FOTO

Je škoda, že stavba dnes dosti chátrá. Vedle Zd. Feyfara a Fr. X. Jerie tu najde-
me i hroby dalších významných osobností. V severozápadním poli leží hrob 
světoznámého geologa Františka Pošepného, dále zakladatele Krkonošského 
muzea a tvůrce jedinečného mechanického betlému Jáchyma Metelky, 
sovětských partyzánů a obětí květnového povstání 1945 – Jana Hanuše 
a Václava Šlechty. Nedaleko od vchodu na hřbitov můžeme vidět i nejstarší 
dochovaný náhrobek – je zapuštěný v zemi, nese německý nápis, letopočet 1825 
a zdobí ho pěkná lidová kamenická práce. Odpočívá pod ním jilemnická 
měšťanka Alžběta Machytková. Podobné náhrobky bývaly 
v hojné míře na Starém hřbitově. V jihozápadním poli stojí za zmínku hrob 
děkana Františka Bartoše, čestného občana města. Pomník je ozdoben 
Bartošovým reliéfem od sochaře Bohumila Kafky.
V jihovýchodním poli bychom neměli přehlédnout hrob hudebního skladatele 
Stanislava Macha a jeho manželky Gabriely, rovněž vynikající hudebnice, 
Rudolfa Kazdy, znamenitého činitele v oblasti sportu i umění. Odpočívá zde 



i bibliofil Miroslav Janovský, který městské knihovně odkázal cennou sbírku 
nejrůznějších vydání Máchova Máje. Zvláštní pozornost si zaslouží i místo 
posledního odpočinku P. Oldřicha Kučery, bestiálně umučeného nacisty 
8. května 1945.
V severovýchodním poli pak připomeňme alespoň hrob Jaromíra Horáčka 
staršího a mladšího, historiků a spisovatelů. Donedávna tu býval i mohutný 
litinový pomník Františka Poličanského († 1855) vynikajícího učitele, vlastence 
a hudebního skladatele. Postavili mu jej vděční žáci. Silně poškozené zbytky 
náhrobku byly před nějakým časem odstraněny. Nedaleko pod poškozeným 
pseudogotickým náhrobkem je pochován také Josef Knobloch. Městu odkázal 
velkou část svého rozsáhlého jmění (pozemky i finance), díky níž mohla být 
stavěna vilová čtvrť na Spořilově a rozvinuty i jiné aktivity. Při vstupu na 
hřbitov pak můžeme vidět hrob Karla Beneše z Havlíčkova Brodu. Padl při 
tragických mnichovských událostech 1. října 1938 na krkonošských hřebenech.
Hřbitov je dnes dobře udržován a je zajímavé, že sem při prohlídce Zvědavé 
uličky zavítá i řada turistů.
Příště se podíváme na jilemnický evangelický hřbitov.

/ Jan Luštinec, Zpravodaj města Jilemnice; 
  foto: Martin Lukeš, Jiří Matějíček ikipedie a Město Jilemnice

   jičín

Jičínský autobusák je ostudný, stěžují si místní. Upozornil na to Jičínský deník 
a já tenhle článek Kateřiny Chládkové můžu připodepsat.
„Je to tu obrovské, ale není se kam schovat, kam si odskočit, ani kam se posadit. 
Laviček je málo a člověk se na ně skoro bojí sednout,“ postěžovala si Anna J. 
Deníku při čekání na spoj do práce. 
To já se sednout nebojím, ale lavičky jsou tam, kde na vás prší nebo praží slunce –  
já mám zkušenost, že v Jičíně buď prší, nebo je 40 stupňů na slunci.

Většinu jeho plochy tvoří 
betonový plácek s jedním 
plexisklovým přístřeškem 
a nepřehlednými 
nástupišti – velká pravda.
Cestující i vedení města se 
shodují, že si Jičín zaslouží
lepší a reprezentativnější 
autobusák. Radnice 
dokonce nechala 
vypracovat studii od 
architekta Patrika Kotase,
podle které by v budoucnu
měl vzniknout projekt 
nového terminálu na místě



bývalého nákladového nádraží hned vedle železniční stanice. Ten je ale drahý 
a náročný a už se ho nejspíš nikdo nedožijeme.

Já myslím, že není třeba nový terminál za sto melounů, ale nějak zlidštit ten 
stávající. Víc míst, kde si lze sednout, v suchu, teplu, ale ne vedru. Toalety. A čísla 
nástupišť, aby byla vidět (některá nástupiště mají malá čísla a ještě je zakrývají 
přistavené autobusy). 
Těchto pár maličkostí by přeci nemuselo rozpočet města položit.

   jičínsko

ÚJEZD p/T  – 

ŽELEZNICE - 



   hořice

Město Hořice pořádá a tímto srdečně zve na devátý ročník Slavností Hořicích 
trubiček, které proběhnou v sobotu 4. září na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Program: 9:00 – To nejlepší od Michala Nesvadby; 1:00 – Hořické mažoretky; 
10:30 – One and Half; 12:00 Naďa Urbánková a Bokomara; 13:00 – 16:00 
Výstava veteránů (auto, moto, traktory); 13:30 Staropražští pardálové; 15:00 
Sofian Medjmedj; 16:30 Alžběta; 18:00 ARTrosa; 18:30 Bryan Adams revival –  
Martin Kurc a Band; 20:30 Prague Quenn.

   sobotka

Dámy a pánové,
jelikož Dvořákova Rusalka 
dlouhodobě slaví úspěchy 
v naší zlaté kapličce, pochopitelně
nemůže nezaznít ani v kapličce
dřevěné, tedy na Šolcově statku 
v Sobotce.  Tuto operu uvedeme 
v koncertní verzi na zdejší
zahradě v sobotu 28. srpna 
od 14 hodin. Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivé předpovědi
počasí se nezapomeňte vybavit
paraplaty a pršiplášti. Hrajeme 
za každého počasí, živelní
pohromy nevyjímaje.
Na vaši návštěvu se těší
 / Sylva a Jan Samšiňákovi, 
hospodáři Šolcova statku v Sobotce

   sobotecko

Opravy hradu Kost skončily. Od vánoc už bude
památka přístupná celoročně

Staletí se shlíží v hladině rybníků, tam kde se setkávají tři údolíčka, úctyhodná 
Kost. Gotický hrad na Sobotecku procházel v posledních dvou letech velkou 
rekonstrukcí, která teď skončila. 

Opravy vyšly asi na 105 milionů korun, zhruba z 80 procent je podpořily 
evropské dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.



Rekonstrukce se zaměřila na stabilizaci podloží pod hradem, odvodnění areálu, 
sanaci a stabilizaci parkánových a hradebních zdí, konzervaci plastických částí 
kamenného zdiva, odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny a revitalizaci 
povrchu nádvoří a parkánů.
Významný byl také předchozí archeologický výzkum, který posunul vznik 
objektu o 100 let dříve, tedy do poloviny 13. století, takže osoba stavebníka 
hradu je pro nás velkou neznámou.
Původně se mělo za to, že hrad založil a vystavěl před rokem 1349 Beneš 
z Vartem/nberka, sídlem na tvrzi v Sobotce. 
Hrad časem vlastnili Vartem/nberkové, Házmburkové, Zdeněk Lev z Rožmitálu,
Šelmberkové, Biberštejnové, Lobkovicové (ti v roce 1576 založili na hradě 
pivovar, který po různých přestavbách fungoval až do 2. světové války), dva 
roky ho držel i Albrecht z Valdštejna (po něm tu zůstala nedokončená salla 
terrena), Černínové z Chudenic, Netoličí, dal Borgo Netoličtí, v letech 1948 až 
1992 hrad vlastnil stát, za jeho hospodaření v letech 1953 – 1962 prošel generální
opravou.
V roce 1992 byla Kost navrácena Giovannimu Kinskému dal Borgo (* 1949), 
staršímu synovi poslední majitelky hradu Anny Marie z rodu dal Borgo-
Netolický (1925 – 1980), ten pak dal polovinu vlastnictví hradu přepsat na svého 
bratra Pia Kinského dal Borgo a památku vlastní prostřednictvím akciové 
společnosti Kinský dal Borgo.

A co Kost nabízí turistům? Prohlídka hradu je rozdělena do čtyř okruhů –  Rod 
Kinských v Čechách (60 minut), Mučírna (60 minut), spojené okruhy (90 minut)
a zkrácený, bezbariérový okruh (30 minut), vynechávající interiéry. 
Během letních měsíců je otevřeno denně mimo pondělí mezi 9. a 18. hodinou. 
O prázdninách je návštěva Kosti obohacena o rytířský turnaj v areálu kolbiště 
pod hradem (vždy od 14 hodin).



V areálu Kosti se nachází restaurace a občerstvení U Draka s venkovními grily.
Hrad bude otevřen do konce října, od vánočních svátků pak bude přístupný 
celoročně, v zimě ale jen o víkendech.

Zdroje: webové stránky hradu Kost, Čro Hradec Králové, Eugen Vasiliak, Wikipedie

   mnichovo hradiště

100. výročí narození Josefa Marka - váženého
učitele a malíře našeho kraje

Před 100 lety, 14. srpna 1921, se v malé vesničce Počátky, v části zvané Dvorce 
v čp. 7, narodil pan Josef Marek. Vážený učitel a malíř našeho kraje.
K letošnímu výročí chystá Muzeum města Mnichovo Hradiště soubornou 
výstavu malířových děl, přístupna bude v září a říjnu v prostorách městského 
muzea ve 2. patře státního zámku. V tiskárně je také více než 200 stránkový 
katalog obrazů blíže představující malířovu pestrou tvorbu. 

Rodina měla střední hospodářství na samotě v těsné blízkosti lesa Železných hor.
Josef i jeho starší bratr Jaroslav nejprve navštěvovali obecnou školu 
v Počátkách, později měšťanskou školu v Ronově nad Doubravou. V roce 1941 
Josef Marek absolvoval učitelský ústav v Čáslavi a poté do konce druhé světové 
války pracoval v hospodářství svých rodičů.

Své pedagogické působení započal v roce 1945, nejprve učil na Čáslavsku, 
později i na Chebsku a Frýdlantsku. V 50. letech si Josef Marek doplnil 
vysokoškolské vzdělání dálkovým studiem v oboru matematika a výtvarná 
výchova. Ve školním roce 1952/1953 nastoupil do školy v Obrubech 
na Mladoboleslavsku a od roku 1953 až do konce roku 1981 působil v Mnichově 
Hradišti. Nejprve vyučoval na jedenáctileté střední škole, po rozdělení této školy
učil až do svého odchodu do důchodu na 1. ZDŠ.



Výtvarné nadání projevil Josef Marek už v dětství. Podporu mu poskytovali 
nejen rodiče, ale především jeho učitelé Karel Kalina a Antonín Pospíšil – sami 
vynikající výtvarníci, kteří se později stali jeho blízkými přáteli. Podrobně se 
seznámil také s dílem Jindřicha Pruchy, malíře Železných hor, jenž byl jeho 
velkým vzorem. Častými návštěvami výstav a galerií se učil chápat výtvarné 
cítění známých umělců a seznamoval se s výtvarnými technikami. Účastnil se 
prázdninových soustředění výtvarníků, stal se členem výtvarného spolku 
Slavíček. V roce 1947 uspořádal ve Frýdlantě v Čechách společnou výstavu 
obrazů s kolegou Jilemnickým, jinak však svou tvorbu veřejně neprezentoval.

Výtvarné tvorbě se mohl plně věnovat až v penzi. V Mnichově Hradišti 
uspořádal první samostatnou výstavu v roce 1983, na ní představil soubor 
38 obrazů.
V letech 1983–1985
vytvořil pro CHKO
Český ráj cyklus 45
lavírovaných kreseb
lidové architektury 
z oblasti
Mnichovohradišťska, 
které měla veřejnost
možnost zhlédnout na
výstavě v městském
kině v roce 1994. 
V téže době se Josef
Marek pravidelně
účastnil společných
výstav amatérských
výtvarníků
mladoboleslavského
okresu. V 80. a 90. letech proběhla ještě řada výstav v Mladé Boleslavi, Všeni 
nebo Mnichově Hradišti, kde vystavoval například s Dušanem Helceletem, 
Otakarem Loudou nebo Jaroslavem Najmanem. 
V roce 2001 uspořádalo městské muzeum v Mnichově Hradišti k malířovým 
80. narozeninám přehlídku jeho tvorby společně s tvorbou dalšího jubilanta, 
kolegy a básníka Josefa Brože. Představeno bylo více než 40 obrazů, především 
olejů, a též ilustrace básnických sbírek Josefa Brože. Další výstavy proběhly
v Mnichově Hradišti v roce 2005 v Domě s pečovatelskou službou a v roce 2006 
ve výstavní síni městského muzea na státním zámku v Mnichově Hradišti. Tato 
souborná výstava předvedla díla posledního období – kresby, akvarely, tempery, 
oleje. Několik výstav se uskutečnilo i po malířově smrti. 

Josef Marek zemřel náhle 22. listopadu 2009 v nemocnici v Mladé Boleslavi.
Se svou manželkou Boženou, učitelkou v mateřské škole, prožil Josef Marek více
než 60 let společného života. Vychovali dva syny, kteří se věnují medicíně 
a podnikání. V posledních letech života dělala Josefu Markovi největší radost 
vnoučata i pravnoučata.





Rodné stavení Josefa Marka, Počátky - Dvorce č. p. 7 / autor Josef Marek, olej, 2007

   jablonecko

Na památník na kopci Hvězda nedaleko rozhledny Štěpánka podle serveru 
někdo červeným sprejem nastříkal nápisy Nazis raus, No pasaran doplněné 
v kruhu přeškrtnutou svastikou. Případem se zabývá policie.

Památník ve tvaru takzvaného Železného kříže, 
vyznamenání za statečnost před nepřítelem v době 
válečného stavu, byl vztyčen místními Němci v květnu 
1944 na památku padlých příslušníků branné moci do 
německé armády z Kořenova a okolí. I proto vzbuzuje 
velké emoce. Na konci války byl rozlomen a shozen ze 
srázu dolů, v roce 2011 ho ale nadšenci obnovili. Kříž 
tak byl jako jediný svého druhu u nás obnoven, a to 
ilegálně. U kontroverzního památníku je umístěna 
vysvětlující cedule.
„Jde o jeden ze vzácných případů podobného vanda-
lismu v Krkonoších a Jizerských horách. Takové věci 
se tady často nedějí. Vyšetřuje to policie,“ uvedl 

zástupce správce památníku Správy Krkonošského národního parku Radek 
Drahný. 
Zdroje: Právo, Liberecká drbna; repro fotografie Radka Kose z Práva



   krkonoše

Liberecký kraj hodlá na trati z     Martinic   
do Rokytnice zachovat vlakovou dopravu

S využitím lokálky z Martinic do Rokytnice nad Jizerou pro tramvajovou 
dopravu počítá ve svých plánech sdružení Krkonošské metro. 

Do Krkonoš  zamířily čtyři ikonické vozy T3, které před dvěma lety dosloužily 
v Dopravním podniku Ostrava, které zakoupil spolek Přítel Krkonošského 
metra (PříKrM). Cílovou destinací je trať z Martinic do Rokytnice. Právě 
Martinice v Krkonoších mají být v výchozím bodem tramvajové linky, odtud by 
tramvaje měly vyrážet do 20 kilometrů vzdálené Rokytnice. A později 
až k lyžařskému areálu na Lysé hoře.

Liberecký kraj však na této trati hodlá trvale zachovat celoroční provoz vlaků.
„Spolu s Královéhradeckým krajem jsme dokonce sjednali dílčí obnovu 
vozového parku. Přibližně za rok a půl mají být na lokálce nasazeny známé vozy
Regionova Českých drah, které mají vyšší kapacitu, pohodlná sedadla, 
nízkopodlažní vstup a prostornou toaletu. Jsou lépe vyhovující  i pro 
vozíčkáře,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek libereckého hejtmana pro 
resort dopravy.
Nyní denně jezdí po trati s pravidelnými osobními vlaky typické motoráčky řady
810, několikrát týdně nákladní vlak a každoročně i parní vlaky pro turisty.
Liberecký kraj také ve spolupráci s místní samosprávou sdruženou 
do organizace Krkonoše – svazek měst a obcí již delší dobu plánuje trvalý 
celoroční provoz nostalgických, většinou parních vlaků mezi Vrchlabím 
a Rokytnicí nad Jizerou. 
„To také souvisí s využitím nádraží Martinice v Krkonoších, které je kulturní 
památkou,“ zmínil Sviták. „Na trati z Martinic do Rokytnice ve vzdálenější
budoucnosti kraj nevylučuje možnost provozu tramvají, jeho podmínkou by 
však bylo prodloužení dráhy přes město Rokytnice nad Jizerou k lanovkám.“
To je v plánu PříKrMu. Podle současných zákonů ale nesmí vlaky a tramvaje 
jezdit po jedné trati zároveň. „Smíšený provoz vlaků a tramvají je v zahraničí 
v běžném provozu na mnoha místech, v České republice však chybí jeho 
legislativní ukotvení. Změnit zákon trvá mnoho let. Snadnější cestou bude pro 
testování provozu tramvají vybrat jinou železnici bez plánovaného provozu 
vlaků,“ uzavřel Sviták.

 Zdroj: Jan Mikulička, Liberecký kraj

     li  b  erecký kraj     

* Liberecký krajský úřad zaregistroval kandidátky všech 17 politických 
uskupení, která v kraji usilují o místa v Poslanecké sněmovně, sdělila Pavlína 
Kroupová z krajského úřadu. Počet kandidátek je výrazně nižší než před čtyřmi



lety, kdy voliči vybírali z 24 kandidátek, v předchozích volbách v letech 2013, 
2010 a 2006 se o přízeň voličů v kraji ucházelo vždy 18 stran a hnutí. Volby se 
letos uskuteční 8. a 9. října.

* Žně v kraji jsou za polovinou, rychlejšímu postupu sklizně brání deštivé 
počasí. Sklidit už se v kraji podařilo řepku, posekat ale ještě zbývá 7730 hektarů
s obilím, uvedl server Genus.

   za humny

Novoborská sklárna společnosti Egermann je v insolvenci. Návrh podal 
16. srpna sám majitel, který soud žádá o povolení reorganizace. Neschopnost 
plnit závazky vůči věřitelům spojuje majitel
Robert Uksa s pandemií covidu-19 a opatření-
mi, která firmě orientované na zahraniční
trhy zabránila ve vývozu zboží. O tom, že
sklárna Egermann skončila v insolvenci,
informoval server iHned.cz .
Tržby podniku rok od roku klesají a
hospodaření je ztrátové. Firma zaměstnává
podle investičního návrhu 50 lidí. Už v únoru
požádal Egermann o mimořádné moratorium.
V jeho důsledku nemohli věřitelé žádat
splácení jeho dluhů a firma dostala čas problémy řešit. V květnu pak pražský 
soud rozhodl o prodloužení moratoria o další tři měsíce. Ani to k vyřešení 
problémů novoborské firmy nestačilo, doplnil server Genus.

 / Foto: fa Egermann

   Bakov vysvětil tři nové zvony ve svém kostele.   
   Ten nejmenší zaplatilo město   

V neděli vysvětili nové zvony v bakovském kostele sv. Bartoloměje. Jejich 
slavnostní rozeznění proběhne v rámci Bakovského posvícenského jarmarku 
v neděli 29. srpna v podvečerních hodinách, zhruba v šest.
Zvony Maria, Jan Pavel II. a Faustyna Kowalska byly vyrobeny v nizozemském 
Astenu zvonařstvím Manoušek.  
„Při válečné rekvizici roku 1942 byly z kostela sv. Bartoloměje odvezeny tři 
zvony, odlité roku 1924 ve zvonárně R. Herolda v Chomutově. Věž pak zůstala 
prázdná, až roku 1949 získal kostel takzvaný restituční zvon z roku 1608 
od Martina Weigela, který je na věži dosud. Novou závěsnou hlavici a srdce 
tehdy dodala firma R. Manoušek a spol v Brně–Husovicích. Zvon má velkou his-
torickou hodnotu, jeho akustický obrazec ale prakticky vylučuje dosažení opti-
mální souhry s jakýmkoli dalším zvonem. Bude proto z věže spuštěn a umístěn
do jiného kostela jako samostatný,“ uvedl autor zvonů Petr Rudolf Manoušek.



Soubor tří nových zvonů bude laděn do mollového trojakordu a – c – e.
Největší zvon je zasvěcen Panně Marii (494 kg, spodní průměr 92cm), střední 
zvon Janu Pavlovi II. (300 kg, 780 cm) a nejmenší Faustyně Kowalské. polské 
řeholnici 
a mystičce 
(144 kg, 610 cm).
 Srdce zvonů jsou
ručně kovaná z
měkkého železa.
Hlavice zvonů
jsou zhotovené z
vyschlého jasanu.
Automatické
zvonění zajistí
elektronicky
řízené zvonící
stroje Movotron
belgické firmy 
Clock-O-Matic 
s digitálními
spínacími
hodinami.
Zvon Faustyna
Kowalská byl
financován městem, které ho následně daruje své Římskokatolické farnosti.
Kostel svatého Bartoloměje je pozdně gotická sakrální stavba při severní straně 
náměstí v Bakově nad Jizerou. Je připomínán už v polovině 14. století. V roce 
1614 byl manýristicky přestavěn, po roce 1654, kdy vyhořel, byl opraven 
v barokním duchu a následně byl ještě pětkrát přestavován.

   pozdní sběr 

LOMNICE n/P – Kulturní a informační středisko vás zve v rámci projektu 
Tovaryšem čtvera řemesel na řemeslný workshop Drahé kameny v dílně 
kamenáře Luboše Hromádka, který se koná v úterý 31. srpna od 15 hodin. 
Přihlášky a platba 50 Kč v Turistickém informačním centru do úterní 
12. hodiny. 

Městská knihovna v Lomnici informuje o změně otevírací doby od středy 1. září.
Oddělení pro dospělé bude otevřeno v úterý od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin 
a ve středu a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Výpůjční doba pro dětské čtenáře 
je ve středu a ve čtvrtek od 13 do 15 hodin.
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