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Pohled z Rýsovic k Zásadě                                    foto Jana Matěásková

Milý čtenáři!

Toto vydání Trosečníka k tobě putuje už z nového bydliště.
A tam, kde mám gauč, tam je i redakce.

Jinak zarůstám vousem.
Nůžky jsem dal totiž k ponožkám. A krabici s ponožkami ne a ne najít.
Copak o to, koupil jsem si nové ponožky, ale mé krásné staré nůžky?!?

Co na novém bytě oceňuji (vedle tekoucí teplé vody) nejvíc? To božské ticho! 
Tam, kde jsem dosud půl století žil, jezdily tramvaje, autobusy i vlaky. 
Tady mne v noci vyrušily jen jeden zvuk. To když můj fíkus pustil list.

Veledůležitou součástí bytu je – jak jsem tušil – sklep. Je už do výšky půl metru 
plný. Ale co, ještě metr a půl zbývá!  f.



   turnov

* Marcela Machotková, sopranistka, sólistka Opery Národ-
ního divadla v Praze a opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci, 
zemřela 7. prosince ve věku 90 let. Turnovská rodačka slavila 
své první úspěchy v Liberci ve smetanovském a dvořákov-
ském repertoáru, který jí byl nesmírně blízký. Po všech 
stránkách dokonale zvládla role Mařenky v Prodané nevěstě 
nebo Vendulku v Hubičce. V 60. letech hostovala ve Velké 
Británii a Finsku. V roce 2014 ji byla udělena Cena obce 
města Turnova, v roce 2017 získala cenu Thálie za celoživotní 
mistrovství v oboru opera a je také nositelkou Pocty hejtmana
2018.
(Jan Mikulička)

* Jste fanoušci stavebnice Lego®? 
Pak jste srdečně zváni na komentovanou prohlídku výstavy SVĚT KOSTIČEK® 
v sobotu 11. prosince od 13.00 a 14.00 hodin.
Výstavou vás provede Petr Šimr – sběratel, designer, stavitel, vystavovatel, 
lektor a 4. největší sběratel značky Lego® v ČR.

Petr Šimr rád sbíral 
různé modely už v dět-
ství. Začínal s vláčky, 
modulárními domy 
a nákladními auty. 
Stavebnice Lego pro 
něho ze začátku byla 
spíše výjimka kvůli jeho 
nedostupnosti v dané 
době. Dlouho ale snil 
o pořízení si několika 
Lego® setů, což si 
během doktorandského 
studia splnil, když si 
z vlastních prostředků 

zakoupil několik prvních vlakových souprav. Od toho momentu se v něm zrodila
vášeň pro sbírání továrních Lego® setů. Během několika dalších let nasbíral 
téměř všechny dostupné vlakové sety, přístavy, letiště, plovoucí lodě, témata 
City®, Western®, Creator®, exkluzivní modulární domy i modely v limitova-
ných edicích. Nyní se Petr Šimr věnuje realizacím výstav na míru, přednáškové, 
konzultační a lektorské činnosti a zakázkové tvorbě pro české výrobce stavebnic 
Cheva® a Seva®. Ze stavebnice Lego® má ve své sbírce má téměř 
7 400 exponátů, mezi nimiž jsou nejen tovární sety, alei jeho vlastní tvorba MOC
(My own creatinon) a tvorba jeho přátel. (MČR)



*     BOYS 1970.   Libor Dušek, autogramiáda knihy a projekce dokumentu
16.12. od 18.00 / MČR – Horolezecká expozice
Etnolog a horolezec Libor Dušek provede
slovem a fotografií událostmi v Peru roku
1970, pohovoří o současném lezení v pohoří
Cordillera Blanca a vzniku filmu BOYS 1970,
který zhlédneme.
Dokument pojednává o českých horolezcích,
které spojovalo přátelství, odvaha i tragédie,
ale též myšlenka vítězství. První řádky
dokumentu se začaly psát již před padesáti lety
v dalekém Peru. Nabízí dialog minulosti a pří-
tomnosti, zachycující nejen zápolení tuzem-
ských horolezců v peruánských velehorách, ale
i život pod Andami. Historická linie je vyprá-
věna prostřednictvím členů tragické expedice:
dobových fotografií Viléma Heckela, dopisů
horolezce a sochaře Valeriána Karouška 
a pamětníků – pozůstalých a elitních horolezců
60. let. Současný příběh je zachycen obrazem 
i slovem obou prvovýstupců, špičkových
horolezců Marka Holečka a Radoslava Groha.
(délka: 50 minut; režie, kamera: Tomáš Galásek; scénář, produkce: Libor Dušek)
Poslední květnový den roku 1970 se kvůli zemětřesení v peruánském pohoří 
Cordillera Blanca odtrhla značná část severní části šestitisícovky Huascarán 
Norte. Ta v podobě laviny ledu a kamení pohřbila v základním táboře všechny 
členy české Expedice Peru 1970. Příběh však žije dál. 
V srpnu 2019 Marek Holeček a Radoslav Groh vytyčili novou linii na sousední 
6 360 metrů vysoký Huandoy Norte. Pojmenovali ji BOYS 1970 (1200 m, M6, 
WI6, ED+) a věnovali ji před půl stoletím zahynulým kolegům a jejich rodinám.



*   Exponát měsíce v     muzeu: podmalba na skle Ukřižování svaté Starosty  
Pozoruhodné umělecké dílko si zvolilo za exponát měsíce prosince Muzeum 
Českého ráje v Turnově. Je jí podmalba na skle s vyobrazením Ukřižování sv. 
Starosty, která se řadí ke starší vrstvě podmaleb z oblasti severovýchodních 
Čech. Návštěvníci Muzea Českého ráje ji mohou obdivovat na výstavě Ze svatého 
kouta až do konce ledna 2022.
Jedná se o práci školeného malíře skla, provedenou olejovou temperou roku 
1764. Exponát je součástí souboru podmaleb na skle ze sbírky manželů Jany 
a Josefa Scheybalových. „Podmalby na skle zdaleka nejsou mrtvým lidovým 
uměním. I v současnosti se s nimi lze setkat na nejrůznějších řemeslných trzích 
a jarmarcích,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně libereckého hejtmana.
„Zpodobnění této světice – ukřižované dívky s plnovousem a korunou, oblečené 
do dlouhých slavnostních šatů a střevíců – v českých zemích moc není. Všechna 
pocházejí z dob baroka. Nejstarší z nich je dřevěná socha v životní velikosti, 
opatřená skutečnými vlasy, vousy a oděvem, umístěná na oltáři kaple v ambitu 
pražské Lorety na Hradčanech, kam ji přinesli
španělští kapucíni v 17. století. Dalšími místy
jsou brněnský kostel sv. Tomáše nebo 
Vesec u Sobotky, kde je vytesána na morovém
sloupu Nejsvětější Trojice,“ dodala etnografka
Vladimíra Jakouběová.
Kromě chrámů a klášterů stojí sochy této
světice také na veřejných prostranstvích,
například ta z roku 1705 poblíž zaniklé
vesničky Mnichov u Zahrádek na Českolipsku,
nedaleko kostela svaté Barbory.
Podle legendy byla Starosta dcerou portugal-
ského krále, kterou chtěl její otec proti její vůli
provdat za krutého pohanského vládce. Aby
zabránila svatbě, poprosila Boha, aby ji znetvo-
řil. Ten ji vyslyšel a Starostě přes noc narostly
vousy. Pohan od svatby ustoupil, otec ji ovšem
za to dal ukřižovat. Samotná legenda však
mohla vzniknout nesprávnou interpretací
historických zobrazení Ježíše Krista.
(Jan Mikulička + MČR)

turnovsko

   Hrad Valdštejn připravil adventní a vánoční program, leporelo   
   a zimní pohlednici   

Už v sobotu 11. prosince zahájí vánoční akce sousedský pěvecký soubor Provaz 
Kacanovy a o týden později se uskuteční setkání s vévodou Albrechtem z 
Valdštejna, který na hradě popovídá o své době i o Vánocích. Na tuto akci, která
bude probíhat v prostoru kaple sv. Jana Nepomuckého, si mohou návštěvníci 



přinést vlastní ozdobičku a společně s vévodou ozdobit vánoční stromeček.

Pro návštěvníky jsou v hradní pokladně připraveny zbrusu nové suvenýry. 
Prvním je nová velká pohlednice, zachycující zimní panorama Valdštejna z 
podhradí. Snímek byl pořízen při únorové pohádkové zimě, která na několik 
týdnů nádherně vyzdobila areál. Další novinkou pro příští sezónu je i dlouho 
očekávané a návštěvníky často poptávané leporelo s Valdštejnem, kde lidé 
naleznou fotografie s popisky jak exteriérů, tak i interiérů hradu. Známé snímky
střídají atraktivní momentky z různých ročních období, což leporelu dodává 
na pestrosti a barevnosti. Od
neděle 19. prosince budou
návštěvníkům přístupné vánočně
vyzdobené venkovní prostory
hradního areálu v rámci expozice
Aehrenthalské Vánoce. Během
procházky si lidé budou moci
prohlédnout ozdobenou kapličku
sv. Jana Křtitele na prvním
nádvoří, salonek v průchodu
klasicistního domu i kapli s  bet-
lémem z kukuřičného šustí.
Právě barokní kaple bude hlav-
ním místem, kde se uskuteční
vánoční a novoroční koncerty. 
Na nich vystoupí jak místní, tak i vzdálenější hudební a pěvecké soubory, které 
s hradem už dlouho spolupracují. Během koncertů i mimo ně bude pro návštěv-
níky připravena i malá výstava se zajímavostmi z historie adventu, Vánoc a také
zvyků a tradic, které souvisí i s Českým rájem. 
I letos se uskuteční akce Betlémské světlo ve spolupráci s turnovskými skauty. 
Den před Štědrým dnem si tak lidé budou moci udělat příjemnou procházku 
na hrad a odnést si světlo, které jim doplní nejenom štědrovečerní stůl. 
Pestrý program vyvrcholí na Valdštejně 2. ledna novoročním koncertem 
Hradeckého komorního tucteta, které představí pestrý vánoční repertoár. 
Ve dnech 19. – 23. prosince, 26. – 30. prosince a 2. ledna si návštěvníci budou 
moci prohlédnout vyzdobený hradní areál. Hrad bude otevřen vždy od 13:00 
do 15:30 hodin. (Turnovské památky a cestovní ruch,  foto RTIC Turnov)

   rovensko p. t.

   Část obyvatel Rovenska chce na silnici I/35 Českým rájem   
   místo mostu tunel. Méně by hyzdil   

Tunel místo mostu žádá část obyvatel Rovenska pod Troskami na plánované 
nové silnici I/35, která by měla v budoucnu zajistit lepší spojení z Turnova 
na Jičín přes Český ráj. S návrhem přišla občanská iniciativa I/35 Českým rájem 
šetrnější cestou, která se obává hluku a znečištění emisemi.



Přemostění údolí a celá silnice navíc podle ní Český ráj hyzdí a tunel by byl 
méně invazivním řešením pro celou oblast.
Ministerstvo životního prostředí vydalo letos v létě souhlasné stanovisko pro 
výstavbu silnice 35 z Turnova do Jičína s variantou severovýchodního obchvatu 
Rovenska pod Troskami. Nová silnice, dlouhá zhruba 32,5 kilometru, by měla 
zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje 
a odvést tranzitní dopravu z obcí. Uvažovalo se nejprve o stavbě s parametry 
dálnice, k tomu ale není vzhledem k hustotě dopravy důvod. Trasy byly původně
tři, vítězná varianta z velké části kopíruje současnou silnici od Turnova na Jičín.
Podle iniciativy ministerstvo zcela pominulo jižní variantu a v dokumentu 
hovoří pouze o severní. 
„Ta je pro nás nešťastná už jen proto, že je Rovensko v dolíku a už teď se 
potýkáme s problémem kvůli zplodinám z topení. A teď by došlo ještě k dalšímu 
zahlcení hlukem a emisemi z dopravy,“ řekl za iniciativu Tomáš Zajíc. „V dnešní
době moderních technologií by měl tunel nejmenší dopad do krajinného rázu. 
Český ráj už nikdy další nebude,“ dodal Zajíc.

O trase a podobě rychlostní silnice se diskutuje už přes 20 let. Podle ŘSD byla 
trasa projednána s obcemi a stanovisko MŽP je závazné. Se zahájením stavby 
počítá studie nejdříve v roce 2029, náklady odhadují projektanti na zhruba
8,3 miliardy korun bez daně. (Zdroje: MFDnes + Genus)

   lomnice n/p

* Adventní setkání s Kůsovic koledníky, kteří zahrají a zpívají lidové i autorské 
koledy včetně těch, které se letos objevily na jejich novém cédéčku „Copak že to 
nového“. Kůsovic koledníci jsou téměř rodinná kapela, která působí již řadu let 
na Jičínsku. 15. prosince v 17 hodin v zámeckém sklepení

* Městské muzeum oznamuje, že se v pátek 10. prosince ruší koncert 
smyčcového kvarteta Musica Cecillia a Chrámového sboru.



  semily

*     Pátek 10. prosince  
THE PEANUTS & FOXY MAMA - KLUBOVÁ SCÉNA
Další koncert v cyklu klubových večerů, na kterém vystoupí převážně semilská 
kapela The PeaNuts, složená z mladých muzikantů interpretujících především 
bluesrock. Druhou hudební formací večera bude Foxy Mama. Jejich autorská 
tvorba míchá hard rock, blues a soul.
V bývalé restauraci KC Golf Semily od 19.30. 

* Sobota 11. prosince
ČAS ZÁZRAKŮ
Třetí pohádka pro děti a rodiče z cyklu víkendových pohádek. Dobře naladěné 
divadlo zahraje autorskou pohádku inspirovanou slavným příběhem Charlese 
Dickense - Vánoční koleda. Rozmazlená Majdalenka si k Vánocům přeje 
panenku, kterou by jí všechny holky záviděly. Zapomíná však na to, že jsou na 
světě důležitější věci než dárky. A proto se panenka Elenka rozhodne vstoupit 
Majdalence do snu a vzít jí na poučnou cestu světem. Ti, co věří na zázraky, si 
v této pohádce jistě přijdou na své.
V bývalé restauraci KC Golf Semily od 15.00.

* Pondělí 13. prosince
FOLKLORECLASSIC & MARKÉTA JANOUŠKOVÁ na housle
Markéta Janoušková ve spolupráci s Cimbálovou muzikou Jiřího Janouška 
v originálním koncertním projektu na pomezí vážné a lidové hudby. 
Na programu FolkloreClassic zazní mimořádné provedení houslových děl 
Janáčka, Bodorové, Smetany - velkých skladatelů, kteří byli hluboce ovlivněni 
lidovou hudbou, folklórem, primáši a úpravy lidových písní a melodií. Vánoční 
program je postavený především na propojení sólových houslí, cimbálové 
muziky a skvostných úpravách českých a moravských koled Jiřího Janouška. 
Sváteční náladu evokuje i netradičním provedení Zimy Antonia Vivaldiho i 
rozkošná úprava Houslové koledy připomínající hudební hrátky Wolfganga 
Amadea Mozarta. 
V Husově sboru Semily od 19.00 hodin

* Středa 15. prosince
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Inteligentní, důvtipná a vynalézavá situační komedie plná nečekaných situací 
o nejlepších přátelích, taková je inscenace pražského divadla v Rytířské. V roli 
hravého lháře exceluje Aleš Háma, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě 
bezvýchodných situací a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl skutečně 
zažil. Na svého nejlepšího kamaráda svede všechno, včetně své vlastní nevěry 
a tím ho dostane do začarovaného kruhu vlastních lží, intrik a úskoků... 
Náhradní termín za neuskutečněné uvedení 22. 9. 2020 - vstupenky a abonentky 
zůstávají v platnosti. Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela 
Boudová, Michaela Sejnová / Lucie Okonová.
V sále KC Golf Semily od 19.00



*   Další ročník participativního rozpočtu   v Semilech je ve finále. I tentokrát 
mohli semilští občané podávat své návrhy na různé investiční akce ve veřejném 
prostoru na území města. Do hlasování bylo po posouzení odborem rozvoje
a správy majetku a výborem pro rozvoj města postoupeno celkem 12 z doruče-
ných 17 návrhů.
Následného hlasování, kterého se mohli zúčastnit všichni občané města Semily 
starší 16 let, se zúčastnilo 267 hlasujících, což představuje 4 % oprávněných 
hlasujících. „Hlasující odevzdali celkem 447 platných hlasů, z toho vyplývá, že 
téměř každý třetí hlasující nevyužil svůj druhý hlas a hlasoval pouze pro jeden 
projekt. Nejstarší hlasující bylo 92 let,“ sdělil místostarosta města Semily Tomáš 
Sábl. 
Nejvíce hlasů získal projekt Rekonstrukce cestičky parkem od pekáren nahoru 
na ulici M. Alše kolem „Bajeráků“ s předpokládanými náklady ve výši 250 tisíc. 
Na druhém místě se umístil projekt Rekonstrukce cesty mezi Bítouchovskou 
lávkou a čp. 93 s předpokláda-
nými náklady 450 tisíc Kč.
Prosincové zastupitelstvo města
bude oba vybrané projekty
schvalovat k realizaci v příštím
roce.
Maximální částka, o jejímž
využití mohou občané města
Semily rozhodnout, je stabilně 
1 milion korun. 
/ Semilské noviny

Cestička parkem od pekáren
nahoru na ulici M. Alše, vpravo
cesta mezi bítouchovskou lávkou 
a čp. 93. 

*   Obřadní síň radnice v novém kabátě   
Po téměř třiceti letech se letos na podzim dočkala nezbytných úprav obřadní síň 
historické budovy semilské radnice. Ač architekt města Martin Hilpert zpraco-
val návrh velké rekonstrukce slavnostních prostor, jenž předpokládal i zásahy 
do nosných konstrukcí, obnovu podlah a stropů, z důvodu úsporných opatření 
a potřeb finančních prostředků na jiné projekty bylo nakonec rozhodnuto o pro-
vedení pouze dílčích úprav, které využily potenciál stávajícího uspořádání 
obřadní síně. Obřadní síň radnice slouží především slavnostním okamžikům 
života Semilanů, jsou zde vítáni noví občánci města, studenti středních škol v ní 
přebírají maturitní vysvědčení, své „ano“ si v těchto prostorách říkají budoucí 
novomanželé. Hlavní myšlenkou prováděných úprav proto bylo, aby nesly co 
největší semilskou stopu. 

K dominantě hlavní síně, kterou již desítky let tvoří plátno Vladimíra Komárka, 
nově přibyly v dalších místnostech dva krásné, a navíc i tematické obrazy 
neméně významného semilského umělce, akademického malíře Jiřího Salaby. 



Ozdobou a dalšími nepřehlédnutelnými prvky všech prostor se staly moderní 
křišťálové lustry od společnosti Elite Bohemia. Leptaná skla do všech oken 
pocházejí z dílny Art Glass Schovánek od Jana Schovánka mladšího. Výběr 
a dodání květin a rostlin zajistil zahradník města Roman Špidlen. I řemeslníci, 
kteří přispěli svojí rukou k dílu, jsou místní – pan Petr Koťátko položil nový 
koberec a pan Zdeněk Vávra se věnoval nátěrům a výmalbám. S výběrem digi-
tálního piana, jež nahradilo porouchané klávesy, pomohl pan Jiří Horčička 
a samotný nástroj pak dodal pan Jiří Roudnický. 
/ taj, Semilské noviny

   semilsko

VYSOKÉ n/J – Po mnohaletém úsilí o získání dotačních prostředků a vytvoření 
vlastních zdrojů, po neúspěšné soutěži v roce 2019, byla konečně vysoutěžena 
a zahájena stavba nového lůžkového pavilonu Ústavu chirurgie ruky a plastické 
chirurgie.  



Současný pavilon B sice umožňuje přijmout až 52 pacientů, ale jen čtyři pokoje 
mají vlastní sociální zařízení. Přitom v dnešní době se nemocniční pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením stávají běžným standardem většiny nemocnic, který 
pacient od zdravotnického zařízení očekává.  
V soutěži o zakázku soutěžilo 8 stavebních firem, vybrána byla nabídka 
firmy Brex Liberec s nejnižší nabídkovou cenou ve výši téměř 70 milionů korun 
bez daně. Na financování se podílí
Ministerstvo zdravotnictví, Krajský
úřad Libereckého kraje a samotná
nemocnice. Stavba měla být započata  
3. května, ale soutěž se nakonec protáh-
la. Oproti původnímu předpokladu byla
stavba zahájena až koncem června.
V červenci byly započaty výkopy velké
stavební jámy. Do konce srpna byla
vybetonována větší část základů, dnes je
zabetonována deska suterénu a budou
započaty výztuže stěn. 
Společným zájmem vedení města i nemocnice je, aby hrubá stavba byla 
dokončena a stavba zakryta ještě do zimy, aby stavební práce mohly plynule 
pokračovat i během zimního období.  
V novém pavilonu bude v suterénu nová kuchyně s jídelnou, v 1. a ve 2. nadzem-
ním podlaží bude celkem 14 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením, 
ve 3. podlaží budou strojovny vzduchotechniky a dva byty pro lékaře. Nový 
pavilon bude na stávající pavilon B napojen spojovacím krčkem. 
Po dokončení nového pavilonu, až získáme nové prostory pro ubytování 
pacientů, budeme moci přistoupit k rekonstrukci pavilonu B. Předpokládáme, 
že rekonstrukce bude rozdělena na 2 etapy – na část bezprostředně přiléhající 
k pavilonu E a zbývající část.  
Po dokončení nového pavilonu bude ústav moci pacientům nabídnout nejen 
špičkovou péči, ale i ubytování na úrovni, kterou dnes pacienti očekávají. 
Současně se zlepší kuchyňský provoz a výrazně se zjednoduší doprava stravy 
na lůžková oddělení. V neposlední řadě získáme i nové prostory pro ubytování 
lékařů a uvolní se část prostor v pavilonu A pro další využití.  
Stavba by měla být dokončena v létě příštího roku a uvedena do provozu 
do konce roku 2022, doufáme, že se to podaří a že budeme moci našim 
pacientům nabídnout novou kvalitu ubytování.      
/ Ludvík Hovorka, ředitel ústavu, Větrník

   železnobrodsko

*   Advent u Kittela  

Sobota 11. prosince, 10 až 19 hodin 
Kittelův dům, fara, kostel sv. Josefa. Tradiční hlavní adventní program 
na Kittelovsku. 



Den plný řemesel, hudby, povídání a dobrého jídla a pití. Program pro děti, 
povídání, ukázka výroby skleněných figurek, pletení a tkaní. Otevřen bude 
kostel sv. Josefa i fara s občerstvením.

Subulkus – 10 až 15 hodin se v několika hudebních vstupech představí skupina, 
která si někdy říká také Pasáčci vepřů. Trojice jakoby vystřižená ze starého 
obrazu se inspiruje hlavně lidovou gotickou hudbou a kulturou. Sami se charak-
terizují jako „sebranka provozuje rámus, hudbu, křik, zpěv a kejkle na nástroje 
hudební, dávno zapomenuté“. V čas adventím přece jenom i drsní hudci a pěvci 
trochu svůj projev zkulturní a zjemní.

Vánoční hra aneb O tom slavném narození – divadlo 15 hodin u Kittelova domu 
Autor: Tomáš Vůjtek, Režie: Zdeněk Lindner
Dramaturgie a produkce: Ivana Vondra Skokanová
Hudba Michaela Pálka Plachká
Hrají: 'B12' Ochotní dobrovolníci z Malé Skály a okolí, Železného Brodu, 
Semil a turnovský underground

16 hodin Varhanní koncert a rorátní pobožnost. Kostel sv. Josefa. 
Hudební doprovod Petr Tomeš a Sbor dobrovolných muzikantů se smíšeným 
pěveckým sborem pod vedením Anežky Šebové z Desné. 

18 hodin 
Karel Vepřek, básník, textař, hudebník – 
koncert v Kittelově domě 
Koncertem vyvrcholí Advent na Krásné. 
(JS, Pěnčínský zpravodaj)

   jilemnice



                                        

   rokytnicko

*   V Rokytnici nad Jizerou se bude rekonstruovat hlavní silnice.  
Kraj spojí síly s městem 

Na přípravě rekonstrukce hlavní silnice v největším zimním středisku 
Libereckého kraje se podle hejtmana Martina Půty pracuje od roku 2013. 
Stavba bude kvůli náročnosti rozdělena do tří etap, první by měla začít v příštím
roce. 
Rada Libereckého kraje teď schválila smlouvu mezi krajem a Rokytnicí
o společném zadávání veřejných zakázek při chystané rekonstrukci krajské 
silnice, která Rokytnicí prochází. Díky tomu by měly práce postupovat rychleji.
Pro zajištění hladkého průběhu celé akce a sladění harmonogramu prací bylo 
domluveno, že stavební práce, technický dozor a koordinátora bezpečnosti bude 
u obou akcí – rekonstrukce silnice a budování chodníků – zajišťovat vždy jeden 
společný dodavatel. Roli zástupce zadavatelů veřejných zakázek bude plnit kraj.



„Tyto veřejné zakázky budou zadány po uzavření smlouvy podle vývoje 
podmínek Integrovaného regionálního operačního programu. S vybranými 
dodavateli uzavřou vždy oba investoři, jimiž jsou město a kraj, samostatnou 
smlouvu,“ doplnil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana.

Celkové výdaje části za Liberecký kraj jsou zhruba 186 a půl milionu korun 
včetně daně. Předpokládaná výše dotace z IROPu je 130 milionů, pročež vlastní 
podíl kraje činí přibližně 56,5 milionu korun. 
Jde o náročnou stavbu, která zahrnuje i rekonstrukci dvou mostů. První etapa 
přijde zhruba na 60 milionů korun a končit bude na rokytnickém náměstí.
Celkové výdaje za město jdou do výše 41 milion korun – na vybudování 
chodníků, parkovacích stání, dešťové kanalizace nebo veřejné osvětlení, také 
město bude chtít dotace. (Zdroj: Filip Trdla, Liberecký kraj)

   vrchlabí 

Vrchlabské nakladatelství Green Mango představilo komiksovou knihu pro děti 
s názvem Příběhy z Krkonoš v komiksech. Na dvanácti příbězích a celkovém 
rozsahu 132 stran formátu A4 jsou čtenáři představeny nejdůležitější okamžiky 
a nejvýznamnější osobnosti z historie Krkonoš. Dozvědí se v nich, kdo byli první
obyvatelé, jak náročný byl život na horách, čím se zdejší lidé živili a jak 
vycházeli se svými sousedy. 
Autorem knihy je historik Krkonošského muzea Jiří Louda a kresby zpracoval 
přední český ilustrátor komiksové literatury Tomáš Chlud. Kniha vychází jak 
v české, tak německé mutaci, bude v prodeji za 399 Kč u všech dobrých knih-
kupců, na informační centrech nebo na eshopu https://www.krasneknihy.cz/shop/.

/ Zdeňka Drahná, Naše Pojizeří

https://www.krasneknihy.cz/shop/


   mnichovo hradiště

*   Rekonstrukce budovy Klubu pokračuje  
Zatímco radnice se do nového kabátu oděla již několik let nazpět, budova Klubu
na generální rekonstrukci dosud čekala. Po letošním zahájení prací bude hlavní 
část rekonstrukce pokračovat z kraje nového roku. Dokončena má být v listopa-
du roku 2022. Předmětem zakázky je obnova fasády na straně orientované do 
náměstí i fasády v obou atriích, výměna oken, částečná výměna krovu, nová 
střešní konstrukce včetně nových stropů v podkroví objektu čp. 299, dále 
hromosvod a další stavební úpravy spojené se změnou užívání objektu. Na konci
listopadu probíhalo aktualizování prováděcí projektové dokumentace, po něm 
již nebude nic bránit výběru dodavatele stavby. 
Vnitřní vybavení objektu bude vysoutěženo samostatně, a to patrně v únoru. 
Po opravě budovy Klubu a dokončení revitalizace náměstí získá centrum města 
po letech jednotný výraz. 
/Martin Weiss, Kamelot

* V hradišťské knihovně jsou stále
k vidění fotografie Ondřeje Holase.

   mnichovohradišťsko

*   Kniha kresleného humoru Jiřího Flekny   už každým dnem spatří světlo světa. 
Její křest, původně plánovaný na příští týden, je ale přesunut na období 
příznivější pro společné setkávání lidí.



Jiří Flekna (1959–2021) z Bakova nad Jizerou byl po těžkém úrazu páteře více 
než třicet let upoutaný na invalidní vozík. Přesto svůj život nevzdával. Začátkem
80. let začal kreslit vtipy. Publikoval je v časopisech a za sebou měl i řadu výstav 
na různých místech ČR. Vyvrcholením jeho tvorby měla být kniha kresleného 
humoru, na které již začal spolu s přáteli pracovat. V březnu 2021 nás předčas-
ně opustil. Jelikož už byla jasná Jirkova konkrétní představa, přátelé a rodina se
rozhodli, že knihu vydají in memoriam.
Kniha s názvem Když sranda vzniká v posteli představuje souhrn celoživotní 
tvorby kresleného humoru Jiřího Flekny. Humoru, který vzhledem k handicapu 
autora vznikl vleže, v posteli. Doplněna je řadou fotografií a zajímavostí z auto-
rova života.
Publikace v celobarevném provedení a pevné vazbě bude k dostání za příznivou 
cenu 150 korun a to ještě před Vánocemi. Vydavatelem je obecně prospěšná 
společnost Spokojený domov. Web mnichovohradistsko.cz je mediálním 
partnerem knihy a již brzy přinese informace o místech prodeje.

BAKOV n/J – Vyšla kniha Vojtěch Dvořáka Bakov nad Jizerou, rozcestí středního
Pojizeří. Jde o první celobarevnou publikaci o Bakovsku, 224 stran ve formátu 
A5+. Obsahuje více než 450 fotografií, je vybavena i QR kódy, které nabízejí 
čtyři autorská videa, pět interaktivních internetových map a složku zajímavých 
materiálů ke stažení.
Město Bakov knihu nabízí k zakoupení (475 Kč) hned na několika místech:
v pokladně městského úřadu, městské knihovně, v papírnictví Martiny 
Folwarczné u železniční zastávky, dále také v Hrnčířském dvoře Zvířetice, 
v Turistickém informačním centru Mnichovo Hradiště, tam také v knihkupectví 
Hany Otáhalové, v Mladé Boleslavi pak v knihkupectví Kanzelsberger v OC 
Olympia. Kdo je zdaleka, může si knihu objednat i poštou na fakturu s platbou 
předem i na dobírku na emailu info@dvoraksystems.com

*   Konec uzavírky silnice z Mohelnice nad Jizerou na Český Dub?  
Naděje je ještědo konce roku
Letos v březnu došlo na silnici č. II/277 těsně za obcí Mohelnice nad Jizerou 
směrem na Podhoru k sesuvu většího množství kamení a půdy z přilehlého 
svahu, který zasypal oba jízdní pruhy. V důsledku toho je již dlouhé měsíce 
hlavní tah na Český Dub v tomto úseku uzavřen. Nyní vysvitla naděje, že by 
úsek mohl být alespoň částečně zprovozněn ještě do konce letošního roku.
Jak aktuálně sdělila starostka obce Mohelnice nad Jizerou Jitka Lejsková, obec 
byla informována Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, že se 
momentálně se čeká na konečnou zprávu od firmy, která prováděla čištění 
a sanaci skalního masivu. Poté na základě tohoto posudku dojde k rozhodnutí, 
zda bude úsekem umožněn alespoň kyvadlový průjezd.
Existuje tedy naděje, že se do konce roku povede dotčený úsek hlavního tahu 
z Mnichova Hradiště na Český Dub alespoň částečně zprovoznit.
/ mnichovohradistsko.cz
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   jičín

*   V Jičíně skončily úpravy Jezuitské koleje a střechy městského úřadu  
V současné době skončily dvě velké stavební akce, v obou případech šlo 
o rekonstrukce rozlehlých a stavebně starších budov. 
Jednak skončila rekonstrukce střech městského úřadu na Žižkově náměstí, 
jednak jsou završeny stavební úpravy zadního nádvoří Jezuitské koleje. V obou 
případech byly rekonstrukce nutné z důvodu špatného stavu. Jezuitská kolej se 
nyní bude moci částečně otevřít veřejnosti.
Městský úřad Jičín vznikl spojením několika budov různého stáří a stavebního 
provedení, proto má více střech. V letech 2020-21 byly zrekonstruovány. Staveb-
ní práce se týkaly střešního krovu i půdních prostor, postupně však z důvodu 
špatného technického stavu staré budovy přibývaly další položky, a tak byly do 
prací zahrnuty i některé podlahy a stropy a také například jedno ze schodišť. 
Ve všech případech šlo o vícepráce, které nebylo možné předpokládat. 
Stavební úřad, který se musel přestěhovat do prostor na autobusovém nádraží, 
se během prosince 2021 vrátí na Žižkovo náměstí.

Práce v Jezuitské koleji probíhaly od roku 2018, týkaly se zadního nádvoří, 
takzvaného ambitu. Pozdržel je archeologický průzkum a také nástup epidemie. 
Jezuitská kolej bude napojena na pult centrální ochrany, čímž bude bráněna 
proti vniknutí. O využití objektu bude rozhodnuto, město pravděpodobně vypíše
nabídkové řízení. Je však nutné dodat, že Jezuitská kolej i po těchto stavebních 
úpravách stále bude ve stavu před rekonstrukcí, která bude muset v budoucnu 
proběhnout. Aktuální stavební úpravy se totiž týkaly odstranění havarijních 
stavů a zajistily, aby šlo objekt alespoň určitým způsobem používat.  (Jan Jireš)

   jičínsko

LIBUŇ, LIBUNEC – V noci na středu
hořela roubenka v Libunci, části Libuně.
Plameny zasáhly větší část objektu a při
příjezdu jednotek byl požár v pokročilé
fázi. Velitel zásahu si vyžádal, aby byla 
v Libunci na nezbytně nutnou dobu
vypnuta elektrická energie; dodávka byla
kolem půlnoci obnovena.
Před druhou hodinou ranní byl požár
zlikvidován. „Při dohašování ohnisek
museli hasiči rozebrat část střešní
konstrukce. Příčina se vyšetřuje, na jejím
objasnění budou spolupracovat vyšetřovatelé hasičů společně s Policií ČR,“ 
uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje 
Martina Götzová.
„Škoda je odhadem 1,2 milionu korun, hodnoty představující částku asi 
3 miliony korun se podařilo uchránit,“ upřesnila ještě poručík Götzová.



Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice Jičín a dobrovolné jednotky 
ze Sobotky, Libuně, z Libereckého kraje pak jednotky dobrovolných hasičů 
z Rovenska pod Troskami a Lomnice nad Popelkou.  (HZS KHK)

*   AUKCE OBRAZŮ A UMĚLECKÝCH DĚL PRO HOSPIC  
Srdečně vás zveme na adventní on-line aukci obrazů a uměleckých děl, jejímž 
cílem je získání finančních prostředků ve prospěch Domácího hospice Duha. 
K účasti na aukci je nutná pouze registrace na webu aukce.hospic-horice.cz
Aukce probíhá do pátku 10. prosince.
Vydražením uměleckého díla podpoříte projekt rekonstrukce budovy budoucího
nového Centra domácí hospicové péče v Hořicích a současně získáte krásnou 
upomínku na váš charitativní čin. V aukci budou k dispozici díla Evy 
Šinkmanové, Michala Čady, Petra Kašpara, Ludmily Švábenické, Jana Kužela, 
Pavla Tryzny a dalších.
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*   Firma roku 2021   se jmenuje Phonexia   a zabývá se vývojem technologií pro 
řečovou analytiku a hlasovou biometrii. Stříbro bere jablonecká společnost 
EcoGlass, která vyrábí skleněné komponenty pro průmysl. Mezi živnostníky 
uspěla a titul Živnostník roku 2021 získala Eva Klabalová,její tenisky vyráběné 
lokálně ve Zlíně, s pomocí existujícího strojního vybavení, ze zbytkových 
a odpadních materiálů.
Jablonecký EcoGlass vyrábí skleněné komponenty pro osvětlovací aplikace pro 
automobilový průmysl, letištní osvětlení, pouliční osvětlení nebo pro solární 
energetiku. Čočky EcoGlassu končí v Rolls-Royce, Bentley, Porsche nebo Tesle.

   jablonecko

RÁDLO – Stavbaři dnes po re-
konstrukci otevřeli pro moto-
risty mimoúrovňovou křižo-
vatku u Rádelského mlýna na
hlavním tahu I/35 z Liberce na
Turnov a Prahu. Zatímco
úpravy na hlavním tahu jsou už
hotové a motoristé tudy jezdí
bez omezení, najet ze silnice I/65
od Jablonce nad Nisou nebo sjet
tímto směrem zatím není možné.

RYCHNOV u/JnN – Kromě obnovy historických staveb věnuje v rámci 
památkové péče Liberecký kraj pozornost také restaurování nejrůznějších 
plastik a sousoší a dlouhodobě je podporuje příspěvky ze svého dotačního fondu.
„Sochy a sousoší v obcích a městech měly pro místní zcela zásadní význam. 
Nebyla to jen umělecká díla, jak je vnímáme dnes. Byly stavěny jako poděkování
například za uzdravení, záchranu nebo jako hold některému ze světců,“ uvedla 
Květa Vinklátová, náměstkyně libereckého hejtmana.
Téměř 45 tisíc korun poputuje na restaurování sloupu se sochou Panny Marie ve
Třtí. Mariánský světecký sloup se nachází v centru osady před zahradou domu 
číslo 20. Zřídil jej v roce 1739 Jakub Kapras, sedlák z místní usedlosti číslo 6. 



Drobné kamenosochařské dílo je nedílnou součástí historické zástavby vsi.
Další sochou je socha sv. Jana Nepomuckého v Rychnově
u Jablonce nad Nisou, na jejíž restaurování věnuje kraj 
48 tisíc korun. Je zhotovena z pískovce a byla v roce 
1780 věnována majitelem domu číslo 38 Josefem 
Preisslerem ke cti svatého Jana z Nepomuku. Zároveň 
kolem ní vysazeny čtyři lípy, které dnes tvoří skutečně 
majestátní ochranu.
Traduje se, že sochu nechal postavit majitel domu proto,
že když šel jedné noci z Rádla přes starý hřbitov, náhle 
se před ním vynořil duch. Ve svém leknutí vykřikl – 
Svatý Jane, stůj při mně! Duch poté zmizel. Z tohoto 
důvodu se cítil Preissler zavázán postavit sochu.

/ Jan Mikulička;  foto (asi z Žernova) Máca

   liberec 

*   Další ze série výstav se chystá na kraji.   Ve vstupním vestibulu krajského úřadu
bude do 7. ledna k vidění kolekce výtvarných děl jablonecké rodačky Šárky 
Coganové. Záštitu nad touto výstavou převzala Květa Vinklátová.
Umělecké práce lze zhlédnout vždy v pondělí a ve středu do 18 hodin, o útercích 
a čtvrtcích do 17 hodin a v pátky  do 16 hodin.
Coganová se narodila roku 1974 v Jablonci nad Nisou. Vystudovala obor 
vychovatelství se specializací výtvarná výchova na Střední pedagogické škole 
v Litoměřicích. Dále studovala na Technické univerzitě v Liberci, na Univerzitě 
Karlově absolvovala specializační studium poradenské služby v oblasti školní 
psychologie. V současné době působí jako pedagog výtvarné výchovy na ZŠ 
Arbesova v Jablonci nad Nisou a je lektorkou výtvarné výchovy na Katedře 
výchov uměním Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.
Ve své vlastní výtvarné práci se zaměřuje zejména v oblasti alternativní grafiky 



monotypie na vyjádření nejniternějšího prožitku, který koresponduje s okolní 
realitou. Vychází z ní, ale neopisuje ji. Posunuje a rozvádí ji v umělecké rovině 
dále a výše. Její práce s úžasnou výpovědní hodnotou jsou něžně hravé, 
rozjasněné, ale hned zas zádumčivé a ponuré, ale vždy v nesmírně kultivované 
barevnosti. Byť plné citu a vnitřního prožitku, vždy s pevným kompozičním 
řádem a jasnou koncepcí. Pracuje v cyklech, kde si může nejlépe ověřit nosnost 
svých témat. Již pátým rokem byla její díla komisionálně vybrána na 
mezinárodní přehlídku současného umění INTERSALON. V letošním roce 
prezentovala svou tvorbu na mezinárodním projektu MAŽIF 2021. Je členkou 
Asociace jihočeských výtvarníků. (Jan Mikulička)

   liberecký kraj 

*   Mzdy v Libereckém kraji   stále víc zaostávají za celostátním průměrem, 
zaměstnanci v kraji brali ve třetím čtvrtletí o 2674 korun méně, než byl 
celostátní průměr, upozornil server Genus. Průměrná hrubá mzda v kraji 
vzrostla ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně o 4,5 procenta na 34.825 
korun, to je nejmenší růst v ČR. Zaměstnanci si tak podle předběžných 
informací z ČSÚ polepšili jen o 1496 korun. Spotřebitelské ceny se zvýšily za 
stejné období o 4,1 procenta, zaměstnancům v kraji tak vzrostla mzda jen 
nepatrně - o 0,4 procenta.
Oživení výroby se projevilo opětovným růstem zaměstnanosti v Libereckém 
kraji, ten byl nadprůměrný, uvedl dále Genus. Firmy v kraji zaměstnávaly na 
konci září 142 800 lidí, což bylo zhruba o 2000 víc než ve stejném období 
loňského roku, to představuje nárůst o 1,4 procenta. 

   za humny

   Zámek v Zákupech nazdobil interiéry   
   a láká na večerní adventní prohlídky  

Zámek v Zákupech patří k nejcennějším památkám v Libereckém kraji. 
V našich končinách je to ojedinělá ukázka císařské rezidence Habsburků, 
kterým zámek patřil od roku 1805. Jeho dnešní podoba i interiéry odkazují 
hlavně na druhou polovinu 19. století.
V Libereckém kraji můžete teď navštívit dvě památky spravované státem, tedy 
Národním památkovým úřadem. Denně zámek Sychrov a s výjimkou pondělí 
také zámek v Zákupech, který má – mimochodem – po dvou letech novou 
střechu; stála 89 milionů.
V listopadu se v Zákupech ukázalo 232 návštěvníků, na známějším Sychrově 
pak 478.
V Zákupech nyní připravují pro zájemce večerní adventní prohlídky, odbudou 
se ve čtvrtek 9. a v pátek 10. prosince od 18 hodin, v sobotu pak už v 17 hodin. 
Další netradiční prohlídky – vánočně vyzdobených interiérů – se budou konat 



v sobotu a v neděli mezi 10. a 14. hodinou.
Letošní turistická sezóna v Zákupech – a také na Sychrově – skončí 19. prosince.
(NPÚ)

MLADÁ BOLESLAV – Dopravní podnik Mladá Boleslav upozorňuje cestující, že
od neděle 12. prosince dojde ke změně odjezdových stání na autobusové stano-
višti u Bondy centra. Důvodem je postupující rekonstrukce parkoviště u tohoto 
nákupního centra, kdy muselo dojít k dočasnému přesunutí některých 
autobusových zastávek.

   pozdní sběr 

TURNOVSKO – V neděli 12. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády 
v rámci celostátní změny. 
Nové jízdní řády pro celý kraj  je možné koupit v knižní podobě v Zákaznickém 
centru IDOLu, informačních centrech dopravců a kontaktních místech 
vybraných měst, ale také přímo v autobusech u řidiče.
K nejvýznamnější změně na železnici v Libereckém kraji dojde na trati č. 041 
z Turnova přes Jičín do Hradce Králové. V Turnově spoje jedoucí od Jičína 
budou nově navazovat na rychlíky do Liberce. V opačném směru bude 
návaznost obdobná. K podstatnému zrychlení vlaků dojde při delších cestách 
od Hradce Králové přes Ostroměř a Jičín směrem k Turnovu a zejména mezi 
Jičínem a Nymburkem. Dále bude mezi Turnovem a Jičínem rozšířen provoz 
vlaků v letní sezoně, kdy téměř dvojnásobný počet spojů utvoří hodinový 
interval odpovídající zde převažující turistické poptávce.
V návaznosti na nový jízdní řád trati Turnov – Jičín i zvyšující se zájem turistů 
a vodáků v údolí Jizery mezi Turnovem a Spálovem bude upravena nabídka 



posilových turistických spojů o letních víkendech. Namísto do Rovenska p/T 
pojede z Liberce dopolední posilový vlak přes Turnov, Malou Skálu a Železný 
Brod do Spálova a v podvečer zpět. Během dne bude posilová souprava 
ve dvouhodinovém intervalu projíždět údolím Jizery mezi Spálovem a 
Turnovem, které současně propojí se sychrovským zámkem (stanice Sychrov).
Na trati č. 046 ve směru Lomnice nad Popelkou – Stará Paka provoz od Arrivy 
znovu převezmou České dráhy.
Teď k autobusům – nejvýznamnější změnou bude výrazné posílení na trase 
z Turnova do Prahy. Mezi Prahou a Turnovem bude díky spolupráci 
Libereckého, Středočeského kraje a Prahy zajištěno celodenní a celotýdenní 
ucelené spojení zhruba každou hodinu – a to prostřednictvím linek do/z 
Harrachova, Rokytnice a Horních Míseček.  (Turnovsko v akci, KORID)

SEMILY – Okresní soud v Semilech ve čtvrtek zamítl nárok Karla des Fours 
Walderode v restituční kauze, ve které jde o majetek za asi tři miliardy korun. 
Vrácení se jeho rodina domáhá 29 let, majetek stát zkonfiskoval po druhé 
světové válce na základě Benešových dekretů. Soudce Michal Polák uvedl, že je 
vázán předchozím rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle něhož není Walderode 
oprávněnou osobou z hlediska restitučního nároku. Sílu změnit toto rozhodnutí 
má podle soudce pouze Ústavní soud. Právní zástupce dědičky Roman Heyduk 
nebyl včerejším rozhodnutím semilského okresního soudu překvapen a proti 
rozsudku podá odvolání. 

   hrdý okýnko
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