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Rovensko – Křečovický soumrak

Milý čtenáři!

Když připravuji Trosečníka, otevřu tak dvacet třicet stránek obcí a městeček 
Českého ráje. Ale minulý týden jsem to neudělal. Seděl jsem na zahrádce 
restaurace Babylon v LnP, sluníčko mi svítilo do očí, skoro nic jsem neviděl…
A tak mi skoro unikla pozvánka na nádherný koncert na Malé Skále.
Tedy chci požádat starosty a podstarosty, tajemníky a úředníky obcí a měst, aby 
se neostýchali a když mají ve svém rajónu nějakou pěknou akci, aby mě o ní 
poslali zprávičku. Nic to nestojí a ctěný čtenář o ni nepřijde. Díky.  f.



   turnov

   * Turnovské léto 2021:  

MR. FRAŠ
20. 8. 2021 - 19.00 hod.
Před Střelnicí
Kapela představí svou tvorbu, nejvýstižněji specifikovanou jako art rock.

LÉDL JAZZ Q
21. 8. 2021 - 19.00 hod.
Před Střelnicí
Turnovská jazzová stálice zahraje autorské skladby i známé jazzové standardy.

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

* Divadlo na terase

Úterý 24. srpna od 19.00 hodin
Agentura Familie – 
Sylvie
Netradiční romantická komedie o tom, že láska je jenom
jedna. On a ona. Tradiční manželský pár ve středním 
věku. Děti odrostly, odešly „do světa“ a do partnerského 
vztahu se vkrádá stereotyp. Pak se objeví Sylvie. Je 
krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Je to totiž fenka
toho nejroztomilejšího plemene, jaké si umíte představit.
Hrají: Anna Stropnická / Jaroslava Košková, Petr Stach
/ Ondřej Volejník, Miluše Bittnerová / Klára Cibulková, 
Václav Werner

Kraus.Vstupenky na všechna představení
jsou již k dispozici na www.kcturnov.cz,
popřípadě je můžete zakoupit na recepci KC
Střelnice. 
Cena v předprodeji činí 250 Kč, na místě
310 Kč. Kapacita je omezená!

Městská knihovna v Turnově, pobočka II:

http://www.kcturnov.cz/
https://i1.wp.com/www.turnovskovakci.cz/wp-content/uploads/2021/07/vakci_124_021_terasa.jpg?ssl=1


   turnovsko

SEDMIHORKY – Táborákem, obřím kotlem guláše a rukodělnými aktivitami 
pro děti oslavili 12. srpna hosté Autocampu Sedmihorky jeho 60. narozeniny. 
Kemp je jedním z nejoblíbenějších míst v Českém ráji.

MALÁ SKÁLA – 

KLOKOČÍ / ROTŠTEJN – Ochrana Klokočských skal a kastelánka hradu 
Rotštejn srdečně zvou na Sváteční setkání u Božích muk na Fialníku /MAPA 
v sobotu 21. srpna od 10 hodin. Sváteční promluvu k poctě svatého Václava bude 
mít farář Církve československé husitské Oldřich Bezděčík. Hudební doprovod 
a recitál z vlastí tvorby obstará František Zídek - kytara, Kateřina Trojanová - 
hoboj. Následuje průvod pod
korouhví paní 
z Rotštejna ku hradu.
Okostýmovaní návštěvníci
vítáni. 
Setkání je součástí 23. Šermíř-
ského loučení s létem na hradě
Rotštejn neb Historie 
po našem.
To pokračuje i v neděli 
22. srpna. Zbraně zkříží
šermířská skupina Mordýři 
a jejich přátelé. Začátky
představeni po oba dny 11.00
- 13.00 a 15.00. Vstupné 50 Kč
/1 dospělá osoba, děti a vojsko



polovic. V čase představení nejsou možné prohlídky hradu ani prodej suvenýrů. 
V případě deště se v danou hodinu nehraje.

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. 

 

MALÝ ROHOZEC – Kompostárna Malý Rohozec prodává prvotřídní kompost 
na přírodní bázi. Vstupními surovinami jsou pouze zelené rostliny, listí a drcené 
větve. Neobsahuje žádná semena plevelů, schopná klíčit. Dále nabízí substrát 
k terénním úpravám, kůru a štěpku. Cena kompostu 78,60 kč za metrák. 
Substrát stojí 60,50 kč za metrák. Štěpka 314 kč, kůra 297 kč za metrák. 
Platí se hotově, kartou nelze. Kontakt: 704 239 605, 731 677 507.
Provozní doba kompostárny (do října) Po, st, pá:  9 – 17, so: 8 – 12 hod.

SYCHROV – Z důvodu konání Skotských her 2021 bude zámecký park v sobotu 
21. srpna přístupný pouze pro účastníky této akce. Znovu přístupný bude 22. 8. 
od 12 hodin. 
Po jedenadvacáté ovládnou Skoti státní zámek Sychrov, kde se budou po celý 
den konat tradiční skotské hry, které, stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy
a whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska a které patří mezi jedny 

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


z největších skotských her v Evropě - Skotské hry Sychrov.
Více informací včetně kontaktu na pořadatele najdete na www.skotskehry.cz 

   rovensko p. t.

* 17. 8. – 29. 8. 2021 Výstava obrazů rovenské malířky paní Libuše Šmejcové, 
muzeum, 1. patro radnice.
* 24. 8. – 28. 8. 2021 Výstava „Pouštní bouře“ - sál budovy radnice,
po - pá 9.00 – 16.00 hod., so 8.00 - 14.00 hod.
* 24. 8. – 28. 8. 2021 k nahlédnutí „ Pohlednice Rovenska pod Troskami

http://www.skotskehry.cz/


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.

   lomnice n. p.

* Zámecké letní kino: v pátek 20. 8.: Princezna zakletá v čase, v sobotu budou 
Matky a v neděli VYŠEHRAD: seryjál.
Pokladna bude otevřena na místě vždy od osmi. Vstupné je stovka. Občerstvení 
bude zajištěno po celou dobu představení. Žádní psi, žádná cigára. 
Za nepříznivého počasí se hraje v kině.

* Začala stavba Domova seniorů v Lomnici.
„Očekávaný postup prací: Zemní práce
8/2021 – 9/2021, Kanalizace 9/2021 –
12/2021, Hrubá stavba (monolit a vyzdívky)
10/2021 – 5/2022. Předpokládané termíny se
mohou mírně měnit. Celá akce má být dle
smlouvy o dílo dokončena do 2/2023. Nejsou
předpokládána žádná zásadní dopravní
omezení v ul. Za školou ani v ul. Komen-
ského. Vzhledem ke stavbě se zde ale bude
pohybovat zvýšený počet nákladních
automobilů a stavebních strojů,“ uvedl na
radničním webu Václav Spálenka, vedoucí
projektu Metrostav DIZ, Divize 8, Liberec.

* Pátý nedělní koncert na nádvoří zámku:
od 16 hodin hraje Agregát, především hity
z 60. a 70. let (Jimi Hendrix, ZZ Top,
Olympic a „Kaťáci“), ale zazní i Wohnout
nebo Lucie. Lomnická kapela hraje ve
složení: Filip Šnajdr (kytara a zpěv), Filip
Crha (baskytara a zpěv) a Jára Grof (bicí).



 * Kulturní a informační středisko oznamuje, že od pondělí 23. srpna se po letní 
přestávce opět otevírá KinoKavárna v budově lomnického kina. Otevírací doba 
je od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin. 
Dále zve na další řemeslný workshop v rámci projektu Tovaryšem čtvera řemesel,
a to na keramický s výrobou talířku nebo tácku. Koná se v úterý 24. srpna od 15
hodin v dílně Střediska volného času Sluníčko. Sraz je před dílnou. 
KIS zve také na promítání filmu Chyby s následnou besedou s režisérem snímku 
Janem Prušinovským, které se koná ve čtvrtek 26. srpna od 17 hodin 
v lomnickém kině. Prodej vstupenek v ceně 130 Kč na www.kino.kislomnice.cz, 
v Turistickém informačním centru nebo od 23.8. také v pokladně kina.

  semily

* 29/8 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 do Kulturního centra Golf od 14.00 hod.

semilsko

*   Pohonné hmoty   v Libereckém kraji od minulého týdne opět zdražily. Litr 
nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává
v průměru za 33,73 Kč, před týdnem byl o pět haléřů levnější. O haléř zdražila 
od minulé středy nafta, za litr teď motoristé platí průměrně 31,58 Kč. Nejdráž 
pořídí plnou nádrž řidiči na Semilsku, kde je benzin za 33,93 Kč a nafta po 31,77
korunách za litr, informoval server Genus.

* Bozkovské jeskyně u Semil lákají turisty, ale jsou ale i pastvou pro fotografy

Bozkovské dolomitové jeskyně, jediné veřejnosti zpřístupněné jeskyně v severní 
části Čech, jsou známou turistickou destinací Libereckého kraje. 

Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov ve svahu 
plošiny Na Vápenci. Vznikly silnou korozivní činností podzemní vody. Tvoří dva 
poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při 
zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou.
V nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, 
největší v Čechách. Svou celkovou délkou dosud objevených prostor – 1118 
metrů – a výškovým rozpětím 43 metrů jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi
v České republice.



Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje v rozmezí 7,5 až 9 °C, vlhkost je skoro 
stoprocentní. Veřejnosti zpřístupněný okruh je dlouhý 400 metrů, prohlídka je 
s průvodcem, trvá 45 minut.
O prázdninách jsou jeskyně přístupné v úterý až neděli mezi 9. a 17. hodinou, 
v září je otevřeno v pondělí mezi 9. a 15. hodinou, od úterka do neděle mezi 
8. a 16.hodinou. Ročně jeskyně navštíví asi 70 tisíc lidí.

Chodby s vypreparovanými křemennými lištami a římsami, krápníková 
výzdoba ve Starých jeskyních i největší podzemní jezero Čech lákají nejen 
turisty, ale také fotografy. Správa Bozkovských dolomitových jeskyní 
dlouhodobě spolupracuje s fotoklubem Safír Turnov, jehož členové zde pořídili 
řadu fotografií. Jejich pohled je jiný než pohled běžného návštěvníka. Všímají si 
nezvyklých tvarů, stínů, barevných kombinací a pro zvýraznění uměleckého 
dojmu neváhají obrátit snímek vzhůru nohama. I pro ně je to výzva, neboť 
tmavé prostředí jeskyně vyžaduje použití technik, které nejsou zcela běžné. 
Nutností je stativ, v řadě případů jeden nebo několik fotoblesků se změkčujícími 
boxy anebo práce s dlouhými expozičními časy.
Momentálně na turnovském nádraží probíhá výstava fotografií, pořízených 
v podzemí předsedou fotoklubu Břetislavem Jansou. Expozice tu bude k vidění 
do konce srpna.

KOŠŤÁLOV, KUNDRATICE – V sobotu 21. srpna zve Myslivecký spolek 
Skalice na hřiště v Kundraticch na zvěřinové hody a taneční zábavu.
TJ Sokol Kundratice pak v neděli 22. srpna od 14 hodin pořádá tamtéž pouť 
a lunapark.

KOŠŤÁLOV – „U příležitosti 100 let košťálovského Sokola sepisujeme jeho 
dějiny. Sháníme historické fotografie a materiály týkající se činnosti T.J. Sokol 
Košťálov a stavby sokolovny. Budeme rádi, když prohledáte Váš archiv a o již 



vzácné dokumenty se s námi podělíte. Děkujeme.“ D. Pastorková (m.: 723258983) 
a Jaroslav Kobrle 

LIBŠTÁT – Knihovna v Libštátě byla no-
minována do soutěže Knihovna roku 2021.



   železnobrodsko

PĚNČÍN, KRÁSNÁ – Prázdninové klekání s Kittelem se v Kittelově domě 
v Krásné uskuteční 21. srpna 2021. Jde o tradiční setkání s divadlem, 
kejklířskými vystoupeními, zajímavou hudbpi, řemesly a bylinkovými dílnami 
završené sólovým vystoupením muzikanta - trabandity Jardy Svobody. Nebude 
chybět ani Dr. Kittel a jeho host, písničkář, divadelník a princiál Michal Vaněk.

10:30 a 12:00 - Vittorio Vojtano je původem italský žonglér -  kejklíř pohybující 
se obvykle na chůdách, jednokolce nebo po laně a pohrávající si nejčastěji 
s míčky, kužely, diabolem a méně často se srpy.
Vzhledem ke svému věku a namáhavosti disciplíny často zapojuje do svých 
představení víceméně dobrovolné pomocníky, které si vytahuje přímo z publika.

14:00 - Kouzelná kulička - Vojta Vrtek a pan Brůček - povedená dvojice umělců 
poctivého řemesla  kejklířského a muzikantského zahraje pohádku Kouzelná 
kulička. Tato pohádková komedie navazuje na tradici jarmarečních divadelníků 
a kejklířů a plně využívá jejich výrazových prostředků. Například různé 
kejklířské a artistické techniky, živou muziku a loutkoherectví spojené 
s činohrou. Diváci tak uvidí plnohodnotné divadelní představení s velkými 
jarmarečními loutkami a zároveň i hotové kejklířské vystoupení.

13:00 - Bylinkářka Ludmila - Zpracování bylin - domácí lékárna v praxi - oleje 
a použití a účinky bylin při masážích
Iva Válková - Praktické ukázky použití olejů a masáže

11:30 a 13:30 - Prohlídky Kittelova domu s dr. Kittelem a jeho hudebním hostem
- písničkářem, divadelníkem, a principálem Michalem Vaňkem.

11:00, 13:00 a 15:30 - Orchestr Péro za kloboukem hraje šraml. Slovo pochází 
z příjmení dvou vídeňských hudebníků - Johanna a Josefa Schrammelů. 
Orchestr se smyčci doplňuje tahací harmonika, zvaná též zednický piáno. 
Hudebně navazuje na hudbu z dob c&k v podobě nevázaného až bujného veselí, 
staré písničky pak obléká rovněž do hávu veskrze rozverného.

19:00 koncert – Jarda Svoboda -  zpěvák, kytarista, textař, skladatel známý jako
frontman kapel Otcovy děti a hlavně Traband. V posledních letech koncertuje 
a hudebně se opírá o zvuk svého charakteristického harmonia. Aktuální hudební
tvorba je charakteristická oduševnělými texty, ve kterých si hraje s tématy lásky,
víry i vztahu člověka k přírodě. Jarda je nyní intimnější a komornější, ale 
nechybí mu nic z obvyklé melodičnosti a lyričnosti.

Výstava: Poutní místa v Pojizeří
Kittelův dům: Infocentrum, expozice J.J.A.E. Kittel a jeho doba,  Kamenné 
sekerky, geologie, osídlení a lidová architektura, bylinková zahrádka, stezka 
pro bosé nohy i další zajímavosti.

www.kittelovomuzeum.cz



ZÁSADA – 

NÁVAROV –  



Pension Rusalka najdete v malém údolí uprostřed lesů, kudy protéká řeka 
Kamenice. Pension s příjemnou atmosférou vám nabízí 5 pokojů (2 - 4 lůžkové) 
s celkovou maximální kapacitou 19 lůžek. Najdete zde též bar a jídelnu. Několik 

pokojů má své vlastní sociální zařízení. Pro 
pokoje, které nejsou vybaveny sociálním 
zařízením jsou určeny společné sprchy a WC.
Asi 100 metrů od pensionu je železniční 
zástavka. Vlak, který zde staví, projíždí mezi 
městy Železný Brod a Tanvald. V Železném 
Brodě je poté možnost přestoupení a dalšího 
spojení do větších měst.
Po celý rok je v okolí možnost provozování 

různých aktivit, jako jsou procházky, rybaření a provozování zimních a letních 
sportu. Majitelé pensionu vám ochotně rádi poradí vhodnou turistickou stezku 
nebo způsob, jak a kde získat rybářské povolení.

     ji  l  emnice  

Jilemnická zámek:

Zdeněk Burian – Dobrodružství pravěku – výstava představí ilustrace Zdeňka 
Buriana k šesti knihám spisovatele Eduarda Štorcha. Autorovo výtvarné 
ztvárnění prehistorického období se v instalaci objeví v kontextu pravěkých 
nálezů ze vzácných archeologických sbírek Městského muzea 
a Galerie plastik Hořice. Výstava bude otevřena od 19. června do 14. listopadu 
2021.
Provozní doba v srpnu: úterý až neděle 9 – 12, 13 – 17 hod.

Další dočasné výstavy:
Erbovní sál v čp. 1
do 12. září Roman Karpaš – Severočeská sbírka
Výstavní síň v čp. 1
do 21. listopadu Z depozitářů – 130 let muzea



   jičín

SPOLUPRÁCE MEZI JIČÍNEM A GORZANÓWEM POKRAČUJE

Mezi českou a polskou stranou probíhá projekt Cesta Valdštejnských architektů. 
V jeho středu jsou rozsáhlé stavební úpravy ve Valdštejnské lodžii a v zámku 
Gorzanów. Probíhají v současné době a po krocích se blíží do finále. Již na jaře 
příštího roku začne ve Valdštejnské lodžii fungovat nový multifunkční 
společenský sál. Bude vybaven audiovizuální technikou, zásuvným hledištěm, 
šatnou, sociálním zázemím a foyer.

Projekt Cesta Valdštejnských architektů je však širší, neboť jeho cílem je 
propojení evropských národů. Přináší proto také kulturní aktivity, například 
vydání tiskovin, přípravu expozic, podporu cestovního ruchu a navýšení 
povědomí o architektech pracujících pro vévodu Albrechta z Valdštejna, jejichž 
činnost překračovala dnešní
hranice. Součástí jsou také
vzájemná pracovní 
a společenská setkávání.
Polská strana na zámku
v Gorzanowě zorganizovala
setkání s názvem Piknik
s architekty. Zúčastní se ho
delegace z města Jičína.
Chystané tiskoviny budou
pojednávat o barokní
architektuře z valdštejnské
doby, zvláště o architektech
Giovannim Pieroni a Carlu
Luragovi. Vznikne cesto-
knížka, pohlednice, noviny 
a bude vydán dokumentární
film i nový quest do mobilní
aplikace Skryté příběhy.
Materiály se zaměří na
Valdštejnskou lodžii 
a Gorzanow a také na zámek
Náchod, Humprecht a na muzeum Kłodzko.

Evropská dotace na celý projekt je ve výši 1 148 423 eur a pro českou stranu je 
z toho určena částka 15,6 milionu Kč. Dotace půjde z programu přeshraniční 
spolupráce Interreg V-A Česká republika. Rekonstrukce ve Valdštejnské lodžii se 
týká severovýchodní části Čestného dvora a náklady za stavební práce jsou více 
než 31 milionů korun včetně daně. Probíhají od roku 2020. Rekonstrukci 
na polské straně zajišťuje místní Nadace zámku Gorzanow a cílem prací je 
vůbec zpřístupnění tohoto historického objektu návštěvníkům. (zdroj MÚ Jičín)



   jičínsko

ÚJEZD p/T / MARKVARTICE – 

ŽELEZNICE – 

   hořice

Každoroční restaurování vybraných kamenných památek je opět v plném 
proudu. Restaurátorské práce probíhají na několika místech zároveň. 
Konkrétně se jedná o sochy Petra Maixnera a Mikoláše Alše ve Smetanových 
sadech a pomník Jana Žižky z Trocnova na Gothardě. Všechny zmíněné sochy 
jsou aktuálně po očištění a další fáze prací budou následovat. V rukou 
restaurátorky je i další památka z vrchu Gothardu, a to přímo socha 



  

sv. Gotharda, na jejíž obnově se pracuje v ateliéru. V tomto případě se úsilí 
věnuje rovněž snaze o rozluštění znění textu na mramorové nápisové desce, 
která je velmi silně degradována. Pokud by někdo mohl pomoci s velmi špatně 
čitelným nápisem, ozvěte se nám! 

 / Romana Zikmundová; foto MÚ Hořice, Hořický zpravodaj

   sobotka

Dámy a pánové,
jestli si koronavirus ve své bezbřehé zlomyslnosti představoval, že nám 
definitivně překazil vernisáže úvodních výstav letošní sezóny, tak se šeredně 
mýlil. Program, který jsme měli pro zahájení expozic připravený, vám totiž 
na Šolcově statku v Sobotce předvedeme v neděli 22. srpna od 14h. To se do 
Galerie Karla Samšiňáka
vrátí výstava restaurátor-
ských a sochařských
děl Františka Urbana, která
tu byla už na jaře. 
O Františku Urbanovi
promluví Václav Žmilík,
manželé Kavanovi nás provedou svou stávající expozicí v lapidáriu 
a k tomu všemu zazpívá sopranistka Karolína Cingrošová.

Na vaši návštěvu se těší Sylva a Jan Samšiňákovi,
hospodáři na Šolcově statku



   jablonec n/n

Letní scéna Eurocentra v Jablonci:



   krkonoše

Památník obětem hor se nachází v nadmořské výšce 1509 metrů a je nejvýše 
položenou kaplí v České republice. Od roku 1957 kaple slouží jako pietní místo 
k uctění obětí, které zemřely v Krkonoších. Momentálně prochází opravou.
Drobná kamenná stavba čelí snad nejdrsnějším klimatickým podmínkám 
v Čechách, což se podepsalo na jejím stavu. Aktuálně probíhá oprava střešní 
konstrukce.

Do objektu zatékalo a nebylo již nadále možné jej nechat přístupný veřejnosti. 
Střešní konstrukce byla z betonu a v důsledku koroze výztuže betonové střechy 
je nutné starou konstrukci zbourat a udělat střechu novou.
Po dobu opravy bude Památník veřejnosti uzavřen. Ostatně i jeho interiér je 
dočasně demontován a uložen mimo staveniště.
Památník obětem hor stojí v Modrém sedle mezi Luční a Studniční horou 
při cestě od Výrovky na Luční boudu. Původní kaple byla postavena rodinou 
Václava Rennera, který v roce 1798 nedaleko Luční boudy zemřel při svážení 
dřeva. 
Oprava by měla být dokončena do začátku zimní sezony.  / foto KRNAP

     li  b  erecko     

GRABŠTEJN – Průzkum archeologů pod malým horním nádvořím hradu 
Grabštejn potvrdil, že před výstavbou hradu tam bývalo raně středověké 
hradiště. Počátek jeho vzniku ale vědci neznají. „My jsme zachytili keramiku 
pravděpodobně až z jeho závěrečné fáze, to znamená z průběhu 12. století, 



uvedla archeoložka NPÚ Renata Tišerová. „Hmotu samotného hradiště bohužel 
prozkoumat nemůžeme, protože nám ho kryje stavba věže a části budovy, které 
se říká Ostrý roh, takže se k té části lokality dneska už bez nějakých razantních 
zásahů nemůžeme dostat.“ Podle Tišerové je ale zřejmé, že hradiště bylo 
umístěné na nejvyšším výchozu skalního podloží. Po zániku raně středověkého 
hradiště někdy na přelomu 12. a 13. století pak došlo pravděpodobně k výstavbě 
středověkého hradu, dodala. Příští rok archeologové chtějí seznámit návštěvníky
Grabštejna seznámit s průběhem a výsledky výzkumů, uvedl server Genus.

JABLONNÉ v PODJEŠTĚDÍ – Oprava zavře baziliku v Jablonném na dva 
roky. Během ní dělníci opraví krov, vstup do podzemí, lucernu na kopuli a dojde
i na sochy na balustrádě, informuje liberecké vydání deníku MF DNES.
Celková částka na opravy přesáhne 56 milionů, přičemž dotace z evropských 
fondů činí necelých 48 milionů. Na projekt přispěl i stát, další peníze sháněli 
dominikáni od města a od kraje. Také požádali o pomoc drobné dárce a pří-
znivce baziliky. Od ledna se podařilo vybrat kolem 240 tisíc korun, ještě zbývá 
sehnat přes pět milionů.
„Už se nám podařilo získat dost peněz na restaurování varhan, v současnosti 
jsou plně funkční. Do původní skříně jsme nechali vyrobit nový nástroj, takže 
už hrají. Celkem nás přišly asi na 3,4 milionu – něco se uhradilo z dotace a dva 
miliony jsme museli zajistit my. Podíleli se i dárci,“ popsal děkan farnosti Pavel 
Maria Mayer deníku MF DNES.

LEMBERK – 



HODKOVICE n/M – Jednou z památek v Hodkovicích nad Mohelkou je 
novorenesanční budova radnice. Její zajímavostí je mimo jiné i to, že má štěstí 
a odolává nebezpečí požáru mnohem lépe, než její předchůdkyně.
Radnice je ústřední budovou hodkovického náměstí a stojí za pozornost.

Původní budova radnice v Hodkovicích nad Mohelkou totiž vyhořela hned 
několikrát. „Rok 1692 – 22. května ve dvě hodiny po půlnoci vypukl u tehdejšího
primátora Martina Schöna strašný oheň, shořelo 19 obytných stavení se 
stodolami a chlévy i radnice,“ zmiňuje stará kronika Josefa Hauka.
Radnici znovu postavil roku 1694 tesařský mistr Andersen Bräuer 
z Grafensteinu. Pohromy se jí však dlouho nevyhýbaly. V roce 1707 začala opět 
hořet, ale byla zachráněna. V roce 1768 uhodil do radniční věže blesk. Radnice 
však statečně nepřízni osudu odolávala a v roce 1794 se dokonce dočkala 
rekonstrukce v ceně 1000 zlatých.

Nakonec však osudu neunikla. Její čas se naplnil roku 1806, kdy v Hodkovicích 
opět vypukl požár. Zachvátil půlku města a shořela i radnice. Šťastnou náhodou
se podařilo zachránit pozemkové knihy a privilegia, protože zborcená klenba 
radniční kanceláře oheň udusila.

Nová budova radnice byla postavena v letech 1811–12 dle plánů stavitele Josefa 
Arnolda z Liberce. Roku 1889 prošla zásadní přestavbou podle návrhu stavitele 
Franze Wildeho z Broumova, jehož zásluhou dostala současnou novorenesanční 
podobu. Roku 1902 získala vestavbu policejní stanice a od té doby se její vzhled 
už nezměnil.

/ foto Miloslav Rejha, Wikipedie



   Lázně Libverda lákají na památkově chráněnou kolonádu   

Klasicistní a empírové pavilony v Lázních Libverda pocházející většinou 
z přelomu 18. a 19. století jsou lákavým místem k procházkám i odpočinku. 
Areál lázeňské kolonády patří k památkám chráněným státem. Tvoří ho 
Kristiánův pramen, pavilony zřídel a gloriet. Dvoukřídlá kolonáda, která 
uzavírá téměř dvě strany prostranství kolem zřídel, byla postavena v polovině 
19. století.
„Pro někoho, kdo jede do Libverdy poprvé, jsou lázně už po cestě tak trochu 
překvapením. Objeví se nečekaně, když po stoupání z Hejnic najednou klesnete 
do údolí, kde leží. A právě to, že jsou tyto malé lázně půvabně zasazené do 
horského podhůří, jim dodává na přitažlivosti. Samozřejmě kromě poskytované 
lázeňské péče,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně libereckého hejtmana.

Pavilon Kristiánova zřídla s pitnou síní ve východní části kolonády se stavebně 
proměňoval. Současný protáhlý osmistěn s mansardovou střechou s prosklenými
dveřmi ve střech hlavních stěnách a oválnými okénky v kosých stěnách vznikl 
na konci 20. let minulého století.
Pavilon Eduardova zřídla reprezentuje lázeňskou architekturu 1. poloviny 
19. století. Trojdílná stavba ve střední části na střeše s kohoutem, který byl podle
místní pověsti objevitelem prvního minerálního pramene, je otevřena
k nejstaršímu dochovanému lázeňskému domu. Tato jednopatrová obdélná 
budova v klasicistním slohu ze začátku 19. století, s kamenným portálem, 
fasádou s dórským kladím a slunečními hodinami na nároží je dokladem vývoje 
stavitelství lázeňských budov v severních Čechách.



V blízkosti stojí drobná klasicistní stavbička datovaná rokem 1808 s osmi 
toskánskými sloupy zvaná Pavilon Mariina zřídla. Uvnitř za železnou mříží se 
nalézá nejstarší minerální pramen. V západní části areálu lze najít gloriet 
s dvojitou střechou a zdobnou vázou na vrcholu, který je nazýván pavilonem 
hudebním.

 / Filip Trdla, Liberecký kraj

   za humny

   Hmyz a houby zkomplikovaly výměnu střechy   
   radnice v Novém Boru    

Na památkově chráněné budově radnice na náměstí Míru v Novém Boru 
vyměňují střešní plášť. Práce částečně omezí dopravní provoz v okolí budovy, 
chod městského úřadu ale nijak neovlivní. 
„Vzhledem ke špatnému stavu střechy a poškození krovů je výměna nezbytná,“ 
řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák s tím, že práce město směrovalo 
na období prázdnin, kdy v budově městského úřadu není takový provoz. 
Zakázku za zhruba 9 milionů korun vysoutěžila firma Milan Szabo. Práce 
kromě kompletní výměny střešního pláště zahrnují také výměnu poškozených 
částí krovů, opravu římsy a nové oplechování. Hotovo mělo být do konce října, 
teď se ale ukazuje, že práce budou pravděpodobně trvat o něco déle. 
Zkomplikoval je nečekaně horší stav dřevěných konstrukcí, které jsou napadené
dřevokazným hmyzem a houbou.



„Protože je radnice nemovitou kulturní památkou a nachází se v památkové 
zóně, bude na základě požadavku památkářů nový střešní plášť replikou 
původního. Zachovaný zůstane i vzhled zbývajících prvků,“ doplnil vedoucí 
odboru rozvoje Jan Toms. 
Objekt radnice byl původně postavený jako panská sýpka v polovině 18. století, 
před rokem 1768 byl přestavěn na vrchnostenské sídlo. Vznik mohutné 
třípodlažní budovy radnice však přinesla až klasicistní přestavba roku 1821. 
Na konci 20. století prošla budova rekonstrukcí. Od roku 1988 je radnice 
nemovitou kulturní památkou.

 / Radmila Pokorná, Novoborský měsíčník;  foto Petr Germanič



   Křestní jména v našem kraji ve století 1659–1750   
Věnuji se v poslední době důkladnému průzkumu soboteckých matrik. Ty 
začínají roku 1659 a obsahují zápisy o narozeních, sňatcích a úmrtích obyvatel 
tehdy rozsáhlé sobotecké farnosti, k níž v té době patřily obvody dříve (a později
opět) samostatných farností Sobotka, Dolní Bousov, Libošovice, Markvartice, 
Mladějov a Samšina (obnoveny nebyly Osek, Nepřívěc a Vlčí Pole). Obce 
z farností Řitonice a Všeborsko patřily tehdy až k Mladé Boleslavi 
a ke Kosmonosům, později k Březnu, Osenicím aj. 
V článku tedy najdete křestní jména z celého Sobotecka. Záměrně neuvádím 
jejich přesné počty, neboť výskyt je ovlivněn neúplností počtu vykonaných 
a zapsaných obřadů (hlavně v počátku), konáním obřadů obyvatel Kostecka 
v jiných farnostech (hlavně u sňatků), absencí otců u dětí svobodných matek atd.

V seznamu jsou zahrnutá křestní jména rozdělena na mužská a ženská; každá 
skupina pak do čtyř oddělení od nejpočetnějších jmen až po výjimečná, která se 
vyskytují třeba jen jednou. Ženská křestní jména I. Alžběta, Anna, Dorota, 
Kateřina, Ludmila (Lidmila), Magdalena (Mandalena), Rozina (Rozálie). 
II. Anežka, Barbora, Eva, Marie (Mariana), Salomena, Veronika, Zuzana.
III. Apolena, Benigna, Eliška, Helena, Johana, Judyta, Justýna, Markéta, 
Terezie, Uršula, Voršila IV. Appolonie, Eleonora, Emerentiana, Griselda, Háta, 
Ignatia, Jakobina, Juliána, Klaudia, Konstantina, Krescentie, Laura, 
Maximiliána, Monica, Octaviána, Polyxena, Prokopka, Secundina, Sabina, 
Scholastika, Sibyla, Starosta.
Mužská křestní jména I. Jan (Hans), Jakub, Jiří, Matěj (Matyáš), Martin, 
Václav.
II. Adam, Antonín, František (Franc), Ignác, Jindřich (Henrych), Josef, Karel, 
Kryštof, Ondřej (Andreas), Pavel, Petr, Prokop, Samuel, Vilím, Vojtěch.
III. Baltazar, Bartoloměj, Daniel, David, Jarolím, Kašpar, Melichar, Michal, 
Mikuláš, Rudolf, Řehoř (Gregor), Šimon, Tobiáš, Vavřinec IV. Ctibor, Diviš, 
Dominik, Eliáš, Ferdinand, Filip, Florián, Fridrich, Gabriel, Havel, Isidor, Jiljí, 
Kajetán, Kristián, Leopold, Ludvík, Lukáš, Marcel, Porfirius, Rafael, Raymund,
Stanislav, Tomáš, Silvestr, Vincenc.

Výběr křestního jména dítěte byl ovlivňován několika faktory: jméno kmotra, 
otce nebo dědečka; svátek svatého v kalendáři v den křtu; křestní jména 
panovníků nebo vrchnosti a jejích úředníků; blahořečení a svatořečení Jana 
Nepomuckého (nahrazoval Jana Křtitele; poprvé 29. 5. 1721). Nalezení správné 
podoby křestního jména ztěžoval dobový způsob psaní, spojený s rukopisem 
pisatele, případně i s kvalitou inkoustu: příklady: effa = Eva; cera gesska = 
dcera Ježka; zani = /narozen/ z Anny apod. Cizí křestní jména se brzy počešťují 
(Giovanni = Jan, Georg = Jiří, Mathyas = Matěj) nebo českou výslovnost 
následuje česká podoba v zápisu (Franc, Frydrych). Německou podobu si 
udržela málokterá křestní jména (Gottfried, Siegfried). 
Věřím, že i tato sonda do života našich předků bude čtenáře zajímat. 

 / Karol Bílek, Bousovák



   pozdní sběr 

MALÁ SKÁLA – 



   hrdý okýnko
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