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Revitalizace zámku HumpRecHt začala

Dne 3. 5. 2021 začala akce Revitalizaci zámku Humprecht,  kte-
rá bude z 90% financována z dotačního programu Výzva č. 52 
- Revitalizace vybraných památek II. z Integrovaného regionální-
ho operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní 
rozvoj. Revitalizace bude probíhat do července 2023 a zahrnu-
je opravu většiny cihelných a dřevěných podlah zámku, opravu 
všech oken, opravu dveří a mříží, celkové restaurování vnitřních 
původních omítek, temperaci čtyř místností, nové točité schodi-
ště do krovu vrcholové věže, přebudování celé elektroinstalace, 
částečnou opravu střechy, opravu fasády zámku, obnovu zahrady 

v místě terasy,  pořízení nábytku a vitrín pro umístění exponátů, 
instalaci audio a video techniky včetně tzv. infokiosků, zabezpeče-
ní památky, modernizaci pokladny a zpřístupnění zámku v zim-
ním období. Dodavatelem veškerých prací je společnost GEMA 
ART GROUP, a.s. z Prahy. Cena díla dosahuje částky 41,5 mil. Kč 
vč. DPH. Po dobu realizace bude zámek přístupný s částečným 
omezením provozu. O postupu prací bude veřejnost informována 
na www.humprecht.cz.

Ing. Lubor Jenček, starosta
Bc. Jan Janatka, místostarosta
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sloupek ŠéfRedaktoRky 
vážení a milí čtenáři, 

letošní chladné jaro nás nelákalo 
k posezení na restauračních zahrádkách 
ani po rozvolnění vládních nařízení. ale 
ustupující pandemie v nás vyvolává pocit, 
že v létě bude lépe. budeme se moci se-
tkávat, užít si dovolené, cestovat a také 
jít za kulturou, která většině z nás chy-
běla. a proto – „pojďme se potkati v lu-
kách“! ano, festival Šrámkova sobotka je 
za dveřmi. všichni se těšíme, že festival 
bude v té formě, jak ho známe. s boha-
tým programem, ve kterém si jistě každý 
z vás najde pořad, který si nenechá ujít. 
Jsou připravené besedy s opravdovými 
odborníky a zajímavými lidmi. Na „so-
botce“ bude například Jaroslav krček 
s manželkou Gabrielou a bratrem Jose-
fem. koncert uskupení musica bohemica 
je jistě velké lákadlo pro posluchače. če-
kají nás výstavy, autorská čtení, scénická 
čtení v plenéru sobotky i dětské pořady 
pro naše nejmenší.  kompletní program 
naleznete na str. 27. chtěla bych poděko-
vat členům přípravného výboru za práci 
a čas, který věnovali přípravám festivalu. 

dovolte, abych poděkovala minister-
stvu kultury a královéhradeckému kraji 
za podporu v podobě dotace. více o fes-
tivalu se dočtete na str. 3 – 6. 

v minulém čísle jsem slibovala, že se 
dozvíte o novinkách, které jsme pro vás 
připravili v městském informačním cen-
tru. pro zlepšení služeb a komfort ná-
vštěvníků jsme se rozhodli vybavit „íčko“ 
platebním terminálem. Na letošní sezo-
nu jsme připravili nové pohlednice a bez-
bariérový leták pro turisty s handicapem. 

a protože pandemická opatření 
nám překazila i taneční kurz, přesunu-
lo ho vedení taneční a pohybové školy 
ilma turnov do venkovních prostorů. 
o rozběhlém i nastupujícím „kurzu“ se 
dočtete více na str. 11. 

zámek Humprecht se revitalizuje, 
a proto musela být část expozice muzea  
přesunuta do prostorů soboteckého 
děkanství u kostela sv. maří magdalény.  
o muzeu na faře se více dočtete na str. 
26. dále se na str. 26 z mého příspěvku 
dozvíte o výstavě "Historie trampských 

osad v českém ráji“, která musela být 
ze zámku také přestěhována. 

všímavé čtenáře napadne, proč toto 
vydání zpravodaje nezačíná jako obvyk-
le rubrikou Radnice informuje. vedení 
města poskytlo redakci kvalitní foto-
grafie, a proto jsme se rozhodli vytvořit 
fotografický dokument, který naleznete 
na str. 13 – 14.

milí čtenáři, chtěla bych touto ces-
tou poděkovat naší externí spolupra-
covnici iloně Jalovecké, která se roz-
hodla dále do zpravodaje nedopisovat. 
děkuji za její čtivé aktuální příspěvky 
a čas, který časopisu věnovala. přeji 
hlavně pevné zdraví a štěstí jak v sou-
kromém, tak i v profesním životě. 

Je před námi léto, čas prázdnin a od-
počinku. pevně věřím, že se budeme 
setkávat i v letošním roce na zahradě 
Šrámkova domu v rámci kulturního léta, 
které v současné době chystáme. opět 
na zahradě Šd chystáme letní kino, kon-
certy f. slováčka juniora a hostů, Jožky 
Šmukaře s ochutnávkou vína.

Hezké léto plné krásných zážitků 
vám přeje                     Pavlína Havlová

NáRodopisNá tRadice sobotky
folklor bývá mezi lidem nejčastěji 

chápán jako součást národopisu, lido-
vého umění v nejširším slova smyslu, 
které vědecky zkoumá etnologie, dří-
ve etnografie. shodou okolností a ne-
závisle na tématu Šrámkovy sobotky 
pořádalo předloni sobotecké městské 
kulturní středisko a městská knihov-
na fráni Šrámka spolu s vlastenecko-
-dobročinnou obcí baráčníků devítidílný 
cyklus přednášek a besed lidové umě-
ní českého ráje a severovýchodních 
čech. přinesl slovem i obrazem pouče-
ní o lidovém nábytku, stavbách, plasti-
kách, stravě, písni, kroji, odloženy byly 
přednášky o mluvě, pověstech a zvy-
cích našeho kraje. Navázal tak na zájem 

o tuto problematiku, který u nás trvá již 
od dob národního obrození. 

tehdy, skoro před 200 lety, sebral 
a do sobotecké děkanské kroniky za-
psal krajové zvyky františek matějovič 
vetešník (1784-1850). téměř po pa-
desáti letech ho následoval vácslav Ja-
romír černý (1832-1883) při přípravě 
památníku k prvnímu sjezdu rodáků 
a přátel města sobotky a okolí 1882. 
v jeho úvodu využil vetešníkovy zápisy 
a aktualizoval je vlastními sběry. a to 
se již blížilo nezapomenutelné období 
příprav Národopisné výstavy česko-
slovanské 1895, kterému předcházel 
nebývalý rozmach zájmu o lidové pa-
mátky a lidové umění. Na sobotecku 

se zapojili hlavně učitelé a učitelky, 
v jejich čele antonín vojtěch sakař 
(1835-1920). výsledkem byla mj. krás-
ná národopisná výstava v sobotecké 
škole roku 1894, důstojné zastoupení 
našeho kraje na pražské výstavě o rok 
později a otevření okresního muzea 
v sobotce roku 1912. Škoda, věčná 
škoda, že jeho sbírky se nezachova-
ly v sobotce dodnes a byly chaoticky 
předány jinam. Škoda, že úsilí ředitelky 
Gabriely mačenkové (1880-1961) a dal-
ších přišlo nazmar. sobotka má vůči 
této tradici velký dluh.

ale snaží se ho alespoň částečně od-
činit. připomeňme jen snahu phdr. dag-
mar faměrové připomínat sobotecké 
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tradice na Humprechtě a nově v mu-
zeu na děkanství, připomeňme zásluhy 
mgr. olgy bičišťové o udržení znalosti 
krajových lidových písní mezi dětmi 

ve škole a její učebnici vlastivědy, při-
pomeňme řadu článků v soboteckých 
sborníkách a ve zpravodaji Šrámkovy 
sobotky, uznání si zaslouží i práce so-

botecké obce baráčníků v této oblasti. 
Ne, národopisná tradice ani u nás neza-
niká a zaniknout nesmí!

Karol Bílek

od folkloRu k folkloRu
Od úst k ústům – i takový ročníkový 

titul jsme zpočátku zvažovali pro téma 
folkloru na Šrámkově sobotce. kdyby-
chom jen tehdy na podzim byli tušili, 
jaké toto spojení bude mít o pár měsíců 
později konotace. tím, co se šíří od úst 
k ústům, se pro nás stalo od března 
2020 něco úplně jiného než folklor. Ústa 
jsme si zakryli rouškami a omezili přímý 
mezilidský kontakt, abychom zabránili 
šíření nákazy. Jelikož právě na mezilid-
ském kontaktu a autentické komuni-
kaci je sobotecký festival založen, bylo 
po zralé úvaze rozhodnuto 64. ročník 
neuskutečnit a jeho folklorní téma pře-
sunout na příští – 65. – ročník. věříme, 
že se v průběhu prvních červencových 
dní roku 2021 už budeme moci nějakým 
způsobem setkávat v sobotecké škole 
i na náměstí, v sále spořitelny, na zahra-
dě Šrámkova domu, v městském divadle 
i v prostorech dalších, tak jak to známe 
už mnoho let. 

co (nebo co všechno) lze pod po-
jem folklor zahrnout? dost možná se 
na tom úplně neshodneme. Rozdílně 
by na takovou otázku odpověděl lite-
rární vědec, jazykovědec či muzikolog. 
Něco jiného folklor znamená pro lidi 
z folklorních souborů, pro vlastivědné 
pracovníky – a možná i pro každého 
z nás. však ani etnologové, nebo do-
konce přímo folkloristé se na defini-
ci folkloru neshodnou! Je synonymem 
folkloru lidové umění? Je synonymem 
tradice? máme folklor vnímat jako lite-
rární periferii, jak o ní píše karel čapek 
v knize Marsyas čili Na okraj literatury? 
Je folklor spojen jen s tradičním ven-
kovským prostředím? a jen s minulos-
tí? Jsou to především pohádky a písně, 
které sbírali Němcová, erben či sušil? 
co si však potom počít s tzv. měst-
ským folklorem, zastoupeným vtipy či 
strašidelnými historkami vyprávěnými 

na táborech, o jehož existenci hovoří 
moderní folkloristé? a co tvrzení, že 
novodobý folklor se šíří – v podobě ho-
axů či memů – na sociálních sítích?  

zapátrejme po odpovědi nejprve 
v jazyce. etymologie odkazuje k anglic-
kému výrazu folklore. ten se začal pou-
žívat v polovině 19. století a spojoval zá-
klady folk – „lid“ a lore – „věda, nauka“. 
Jenže: je to „věda o lidu“, nebo „věda 
lidu“? tedy „to, co víme o lidu“ – ane-
bo spíš „co ví lid“? či možná také „co 
lid umí“ – ve smyslu lidového umění. 
abychom se do toho příliš nezapletli, 
raději pomiňme další otázku, totiž co 
je to ten lid.

encyklopedie a slovníky uvádějí, že 
se pojem folklor váže především ke slo-
vesnému umění. často k němu ovšem, 
jak víme z běžného života, bývá řazena 
i kultura hudební spolu s tancem a diva-
dlem – někdy dokonce i celá lidová kul-
tura včetně svých forem materiálních. 
Nelze se proto divit, že pro mnoho lidí 
znamená folklor prostě lidové umění 
našich předků – od malovaných truhel 
a krojů až po písničky a tance, s jejichž 
rekonstrukcemi se můžeme potkat tře-
ba na folklorních festivalech. odborníci 
tu však upozorňují na nutnost odlišit 
(autenticky vznikající) folklor od tzv. 
folklorismu, malované truhly by z okru-
hu folkloru raději vyloučili. 

oproti těm, kteří by zdůrazňova-
li tradici, regionalitu, vztah k předkům 
a rodnému místu, domovu a kořenům, 
by jiní akcentovali spojení s generační či 
zájmovou komunitou, spontánní vznik, 
sdílení a kolování – ať už od úst k ústům, 
nebo od jedné obrazovky k jiné. v kaž-
dém případě nám z toho vychází spojení 
folkloru s autentičností lidského projevu, 
schopností kreativity nezávislé na for-
málním vzdělání či uměleckém školení. 
výtrysk lidské duše, původnost a jedi-

nečnost citu, mimo jiné také vázanost 
k existenciálně nejsilnějším momentům 
lidského života – k „lásce a smrti“. Nej-
spíš i proto může být folklor a lidová 
slovesnost stálou inspirací pro literaturu 
a divadlo, živým pramenem a svědec-
tvím o identitě společenství, obzvlášť 
v časech krizí a katastrof. vzpomeňme 
tu na Halasovu a Holanovu stejnojmen-
nou antologii, ale třeba i na Vojnu e. f. 
buriana. a nesmíme zapomenout ani 
na lidový humor či moudrost ukrytou 
v příslovích, které v současnosti často 
společně najdou uplatnění třeba v po-
době internetových memů.

Jeden americký etnolog píše, že 
vlastního folkloru jsme si vědomi asi tak 
mlhavě jako gramatických pravidel ma-
teřského jazyka. měl při tom na mysli 
to, že mateřský jazyk i folklor jsou pro 
nás živlem přirozeným a neuvědomo-
vaným. mluvíme a rozumíme (mateřské 
řeči i folkloru svého společenství) zcela 
samozřejmě, podobně jako dýcháme. 
se stejnou samozřejmostí jako v jazyce 
je i ve slovesném folkloru uložen obraz 
světa, který spolu sdílíme. a to je velká 
věc – jak píše karel čapek. lze-li po-
dle něho chápat řeč jako „duši a vědomí 
národa“ a každé slovo, třeba „sněžen-
ka“, „dobrý den“ či jen „pápěrka“ nebo 
„padavče“ jako „kousek vědomí milionů 
lidí“, platí to jistě i o folkloru.

Útržky říkanek, průpovídek, písni-
ček jako „vařila myška kašičku“, „spadla 
lžička do kafíčka“, či „z hrobu se vynořil 
první hnát“ a „zařvala příšera do šera“ 
nám zůstaly navždy v mysli z dětství – 
vzešlé z důvěrné situace v rodině, ale i ze 
školky či z dětských táborů, kdy nám je 
předali vrstevníci, stejně jako vtipy nebo 
hororové příběhy. společně s písněmi, 
pohádkami a pověstmi spoluutvářejí naši 
identitu (i tu kolektivní) a v tomto ohle-
du představují velkou hodnotu. Jsou pro 
nás jako čechy vyrostlé v českém pro-
středí přirozené, sdílíme je a předáváme 
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dál. v učebnicích češtiny pro cizince je 
obvykle nenajdeme, ale bez nich – jako 
bez důležitého kulturního základu – není 
znalost jazyka kompletní. 

•
odložme prozatím debaty o tom, 

co je to vlastně folklor, folklorismus, 
a třeba i „folkloreček“ (jak o něm 
zpívají bratři ebenové). Jen na okraj 

však ještě připomeňme, že folklor sice 
představuje velkou hodnotu, ale jako 
cokoliv může být – a v minulosti byl 
– zneužit, ať už umělecky, anebo též 
ideologicky. ani těmto problémům se 
nechceme vyhnout a jistě na to přijde 
řeč. Název Od folkloru k folkloru má sig-
nalizovat, že bychom se jako účastníci 
soboteckého festivalu měli seznámit 
s mnoha pojetími folkloru, s mno-

ha jeho aspekty a možnými přístupy; 
i s problémy a spornými otázkami, kte-
ré jsou s ním spojeny. ale vedle toho, 
a možná především, také s jeho kouz-
lem a magií, poezií, nadčasovým humo-
rem i moudrostí. 

Nehledě na to, jestli nám bude přes 
ústa překážet rouška, nebo ne. 

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

ŠRámkova sobotka 2021: 
od folkloRu k folkloRu
„Národní zvyky, obyčeje a pořekadla 

v Sobotce a v okolí neliší se valně od oby-
čejů z ostatních krajin Čech.“ v. J. černý 
v památníku 1881 (na podkladě zápisků 
f. m. vetešníka)

sobotce dosud přidává na půvabu 
shluk dřevěných domů, pro nás viditel-
ný, nápadný prvek dědictví po odešlých 
generacích zdejších lidí. stavení přízem-
ní i patrová, malá i rozlehlá, dochovaná 
porůznu po městě nesou prvky speci-
fické pro pojizerský typ lidové architek-
tury, jež pozornýma očima nalezneme 
v uspořádání ozdobné lomenice, prvků 
pavlače nebo oken. zkušení rozluští 
sem tam nějaké slovo na nápisu záklopy 
pod kabřincem. stihneme-li se v otevře-
né a voňavé náruči opečovávaných rou-
benek při nabitém programu nastávající 
Šrámkovy sobotky projít nebo dokon-
ce nahlédnout do interiéru za muškáty 
v oknech, můžeme zkoušet rozpoznávat 
krajový desing nábytku ve tvarech i vý-
malbě.

byla by škoda nevyužít pozvání hos-
podáře Šolcova statku a správy zámku 
Humprechtu (nová sobotecká muzejní 
expozice na faře) ke vzetí za kované kli-
ky a překročení prahů selského stavení 
a děkanství. už před více než sto dva-
ceti roky reprezentovaly nyní v muzeu 
vystavené výšivky sobotecko na slavné 
Národopisné výstavě českoslovanské 
v praze. Jejich krása se doplňuje s bo-
hatstvím výzdoby čepce a dalších prvků 
oděvu, který vidíme na přehlídce ná-
rodních krojů ve společenské místnosti 
domu pro seniory. čas od času ho zpří-
tomňují tetičky a sousedé z baráčnické 
obce. my ostatní se v průběhu festiva-
lového týdne asi do folklorního oděvu 
neoblékneme. ale třeba si pochutnáme 
na dobrotách lidové stravy, kyselu nebo 
uzeném s povidlovou omáčkou.

obhlížíme hmotné projevy místní 
lidové kultury, ale při týdenním svátku 
českého jazyka, řeči a literatury se více 
dostane na jemu bližší složku textovou 
a zvukovou v mluvě a písních. zopakuje-

me si krajové pověsti o dobývání kosti 
Janem Žižkou nebo o ukradení sobotec-
ké monstrance Švédy za třicetileté vál-
ky. zanotujeme nějakou ze sobotecka, 
jistě Znám já jeden krásný zámek a ryze 
místní Nad Sobotkou je háječek. místní 
je také speciální sobotecká koleda. ale 
navrhuji naučit se tu, která s nápěvem 
na známou notu vzešla od místního li-
dového tvůrce Jana kubů: „když jsem 
šel od vídně přes ty hranice, spočítal 
jsem na kostecku všechny vesnice…“ 

kdo si myslí, že s námi lidová tvo-
řivost nežije, ať vzpomene na ne tak 
dávné působení výtvarníka ivana Šmída 
v Nepřívěci a jeho dřevěné sochy, které 
v blízké obci vidíme dodnes. a ať pro-
zkoumá před výletem za lidovou stavbou 
a plastikou do nedaleké obce vesec, pro-
slulé z tolika filmů, její soudobou podobu 
ve formě nápisů v budově naší železnič-
ní stanice. i to je pole setkání etnologie 
a bohemistiky… možná je také na čase 
nově zavést nějaký festivalový zvyk. 
Nebo se vrátit k tradici běhu u semtin-
ské lípy? Šrámkova sobotka, festival čes-
kého jazyka, řeči a literatury, věnovaná 
při svém 65. ročníku folkloru, začíná.

Jan Bílek

blaHopřáNí 65. ŠRámkově sobotce
Nejde se nepřihlásit k letošnímu roč-

níku festivalu českého jazyka, řeči a lite-
ratury alespoň virtuálně, když jako jeho 
mnohaletá účastnice (měla jsem to štěs-
tí) a věrná ctitelka nemohu být přítomná 
osobně. první důvod, který mě k takové 
aktivitě vede, je trvalý, už jsem o něm 
psala a mluvila. fascinuje mě poslání 

i praktičnost festivalu, jeho určení pro 
učitele všech stupňů škol, kteří si vše, 
co uslyší a uvidí, nenechají jen pro sebe, 
ale spojí se svou pedagogickou činnosti 
i výchovou a předají to žákům, mládeži.

druhým důvodem je má až jakási po-
sedlost Šrámkovou sobotkou. zachytila 
mě a dostala se mi pod kůži. v době její-

ho konání na přelomu června a července 
ožívají v mé paměti vzpomínky na staro-
bylé městečko s barokním Humprech-
tem na kopci a s kostelem vedle ná-
městí. zmocňuje se mě stesk po svátku 
češtiny. přesně si představuji, jak se jinak 
tišší, poloprázdnější ulice a náměstí plní 
účastníky z blízka i z daleka. v duchu se 



zpravodaj šrámkovy sobotky květen / červen 2021

6

† ¢

vracím na místa, kde probíhají vědecké 
a kulturní programy, do sálu spořitelny 
s kyticí polního kvítí na pódiu, na Šolcův 
statek s jeho vernisážemi a večerními 
posezeními u krbu atd.

letos Šrámkova sobotka slaví své 
65. výročí. to znamená, že už sice není 
mladá, ale zároveň není ani stará, je 
prostě zralá. získala velké zkušenos-
ti, dosáhla úspěchů a výsledků, a před 
sebou má perspektivy, budoucnost 
a další jubilea. za tím vším stojí neú-
navná činnost organizátorů, věrných 
šrámkovců různých generací. slučují 
oddanost tradici položené zakladateli, 
službu české kultuře a étos svých hu-
manitních povolání.

s velkou radostí vítám téma tohoto 
ročníku od folkloru k folkloru, je roz-
košné. vyznávám se z lásky k českým 
písním různého žánru, lidovým i jiným. 
Ráda je zpívám nejen své rodině nebo 
hostům, ale i sama sobě, občas v noci 
po únavné práci u počítače, tiše, abych 
nerušila ničí spánek. mám bohatý reper-

toár: Na Šumavě je dolina; ej, od buch-
lova; Jaká je ta láska zlá; Rožnovské 
hodiny; Na tu svatú katerinu; proč ten 
jetelíček; včera neděle byla atp.

Na závěr pozdravu musím uvést slo-
va dvou mých nejoblíbenějších českých 
písniček (jako můj skromný přínos le-
tošní Šrámkově sobotce). znáte-li je, 
zazpíváme je spolu. Jedna je moc smut-
ná, druhá veselá. kdy a kde jsem se je 
naučila, to si už, odpusťte, nepamatuji, 
nejspíš jde o jeden z výsledků mých stu-
dijních cest do prahy, do akademického 
Ústavu pro českou literaturu.

Písnička smutná, havířská: cestička 
k mayrovce ušlapaná, / šla po ní panen-
ka uplakaná. / včera jsi zpívala, miláčka 
líbala, / dnes ty jsi vod něho vodlouče-
ná. // čekala miláčka po celý den, / kdy 
on jí vyfárá z mayrovky ven. / vyšlehly 
plameny na černé kameny / a zůstal mi-
láček zavalený. // cestička k mayrovce 
uježděná, / svážej po ní těla zvohavená. 
/ zavřel se navždy hrob, je konec lásky 
slov, / a v srdci rána jest votevřená...

Písnička veselá, frajerská: Na vlachov-
ce každou sobotu, vládne banda frajerů, 
/ sotva zavadíš jen vo botu, můžeš přijít 
k maléru. / pardáli tam nosej ofinu, přes-
ně podle kastrólu, / šenkýř musí každou 
hodinu, volat patrolu. cá rá rá. // padla 
facka, padla na sále, když jsem já v tanci 
stál, / velkej malér nastal v lokále, kdo 
měl ruce, ten se pral. / dva frajeři, co 
tam po mně šli, rychle voknem vodešli, 
/ potom pan kapelník sólo hrál, nikdo 
nevyrušoval. // vzkázala mi včera moje 
kost, před sobotním večerem, / mám 
tě, můj miláčku, víc než dost, chodím 
s jiným frajerem. / řek jsem jí, falešná 
čekanko, nynčko poznáš, co je rek! / Šel 
jsem na vlachovku, kliďánko dělat pořá-
dek. ca rá rá; refrén padla facka…

končím svou gratulaci. s úctou 
a přáním všeho nejlepšího Šrámkově 
sobotce a jejím lidem.

Ludmila Budagovová
V Dubně 7. června 2021

sobotečtí baRáčNíci
všichni bychom si přáli, aby se ko-

nečně život vrátil do normálu. zatím 
stále trvají různá opatření, která nám 
ztěžují běžný život se vším všudy. baráč-
níci ale úplně neustrnuli. v květnu přišly 
děti z mateřské školy s paní ředitelkou 
na prostranství před dps, aby zpíváním 
potěšily seniorky ke svátku matek. také 
nakreslily barevnými křídami krásné ob-
rázky na dláždění před budovami. Škoda 
byla, že v letošním květnu skoro každý 
den pršelo, a tak jeden deštivý den způ-
sobil poničení jejich úsilí.

každoročně stojí na náměstí tradič-
ní “májka“. bříza ozdobená barevnými 
pentlemi. ani letos tomu nebylo jinak. 

Na konci dubna se tetičky sešly, aby 
břízku ozdobily a pracovníci technic-
kých služeb ji postavili na náměstí před 
starou radnici. opět zapůsobila příroda 
a deštivé dny se na ní dost podepsaly.

Na konci května vláda posoudila sou-
časnou covidovou situaci a po předchá-
zejících uvolňujících opatřeních povolila 
od 31. května otevření vnitřních prostor 
restaurací, kaváren, vináren a cukráren. 
tak jsme se rozhodli, že od 2. června 
začneme se středečními setkáváními 
v dps. samozřejmě budeme dodržovat 
všechna hygienická opatření.

přejeme vám i nám, ať už se konečně 
dočkáme „lepších časů“.

Květoslava Hořáková
vzdělavatelka
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Šolcův statek – potíŽe i smělé pláNy
kdybych v úvodu tohoto svého 

článku prohlásil, že návštěvní sezona 
začala na Šolcově statku podobně ne-
šťastně jako ta loňská, byl by to ještě 
eufemismus. koronavirus i letos zha-
til připravené vernisáže výstav, které 
jsme proto pro veřejnost otevřeli bez 
jakýchkoli ceremonií. přísný lockdown, 
znemožňující cestování mezi kraji, 
nám nedovolil včas zahájit předsezón-
ní údržbu. zatímco v minulých letech 
jsme se konzervačním a insekticidním 
nátěrům, spojeným s důkladným úkli-
dem, věnovali po celý březen a duben, 
letos jsme je museli vtěsnat do pou-
hých 2 týdnů. avšak postihly nás i horší 
rány osudu. Grafik Jan kavan si těsně 
před navezením své expozice do lapi-
dária přivodil těžký úraz, kvůli které-
mu skončil v nemocnici. to nás donu-
tilo odložit otevření tohoto výstavního 
prostoru o celé 3 týdny. Jedenadeva-
desátiletá malířka Helga Hošková, jejíž 
expozice měla sezonu zahájit, z pocho-
pitelné obavy o své zdraví letošní vý-
stavní aktivity odvolala. Nezbylo nám 
než na poslední chvíli od základu změ-
nit veškeré kulturní záměry.

upřímně doufáme, že nás aspoň 
po zbytek roku nic nezaskočí. plány 

máme vcelku smělé. v Galerii karla 
samšiňáka, čili v roubence, představu-
jeme až do 30. června tvorbu sochaře 
a restaurátora františka urbana. po-
něvadž se z epidemiologických důvo-
dů začátek této expozice zpozdil a její 
trvání se tím zkrátilo, práce františka 
urbana se do galerie znovu vrátí 22. 
srpna, aby tu zůstaly až do ukončení 
sezóny 31. října. 4. července, během 
Šrámkovy sobotky, zahájíme výstavu 
díla přední grafičky a knižní ilustrá-
torky evy Haškové. v lapidáriu budou 
po celou sezónu k vidění sochy stani-
slavy kavanové a grafiky jejího man-
žela Jana kavana. Jakmile se rozvolní 
opatření proti virové nákaze, náhradou 
za zrušenou vernisáž posledně uvede-
né výstavy uspořádáme setkání s man-
želi kavanovými, spojené s jimi komen-
tovanou prohlídkou expozice.

Na zahradě statku se letos usku-
teční hned 2 koncerty. 5. července tu 
vystoupí cimbálová muzika Štěpána 
Hanuše spolu se sopranistkou karolí-
nou cingrošovou. Na 28. srpna máme 
připravený projekt tak odvážný, až se 
z něj tají dech – hodláme zde předvést 
koncertní verzi dvořákovy Rusalky. 
tradiční a neodmyslitelnou součástí 

kulturního programu statku jsou bese-
dy se známými lidmi, s hudebním do-
provodem zámeckého saxofonového 
kvarteta Josefa Žemličky. 18. července 
k nám zavítá herec tomáš töpfer, kte-
rého vyzpovídá václav Žmolík. 8. srpna 
si moderátor Jindřich Žemlička poho-
voří s hercem václavem knopem.

Nemine rok, abychom si nepřipo-
mínali některá jubilea Šolcova statku 
a jeho obyvatel. Jedno z těch letošních 
je obzvlášť význačné. 14. července 
uplyne 150 let od smrti básníka václava 
Šolce. památku této osobnosti uctíme 
17. července pořadem, na němž zazní 
hudba, poslechneme si výběr ze Šolco-
vy poezie a promluvu historika karola 
bílka. sluší se připomenout ještě jed-
no výročí. před 50 lety, r. 1971, zemřel 
v jičínské nemocnici karel samšiňák 
st., který statek ve 30. letech minulého 
století naší rodině pořídil. 

přejeme návštěvníkům, účinkujícím 
všech pořadů a konečně i sobě samým, 
abychom byli včas proočkováni, aby 
vakcíny zabíraly a my zůstali zdrávi. Jen 
za takových okolností se plány, s nimiž 
vás tu seznamuji, stanou skutečností.

Jan Samšiňák, hospodář Šolcova statku

Sylva Samšiňáková a Václav Žmolík chystají výstavu díla ak. 
sochaře Františka Urbana

Výstava tvorby Františka Urbana v Galerii Karla Samšiňáka
Foto (oba snímky) Jan Samšiňák
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kaŽdé loučeNí Je smutNé
Na podzim roku 2017 se římsko-

katolické farnosti v sobotce ujal nový 
kněz, p. pavel michalec. krátce po jeho 
nástupu jsem tehdejšího nového pana 
děkana navštívila, abych s ním uskuteč-
nila malý rozhovor. ten jsem následně 
uveřejnila v soboteckém zpravodaji 
s titulkem „Jsem tu pro všechny“.

p. pavel michalec byl plný elánu, sršel 
nápady a jeho odhodlání dosáhnout toho, 
aby „kostel byl tepajícím srdcem města“, 
mě úplně pohltilo. s obrovským zájmem 
jsem celé roky sledovala větší či menší 
kroky otce pavla a nesmírně jsem mu fan-
dila. o těch větších krocích jsem se snaži-
la informovat i vás, čtenáře našeho zpra-
vodaje. ten, kdo pátera michalce poznal, 
zjistil, že to byl opravdu člověk na svém 
místě, který byl ochoten si s každým po-
povídat, pro každého měl otevřené srdce. 
opravdu tady „byl pro všechny“.

Jako blesk z čistého nebe na mne za-
působila zpráva, že p. pavel odchází.....

Nemohla jsem tomu věřit, okamži-
tě jsem volala a domluvila jsem si s ním 
schůzku na zdejší faře. přiznám se, že 
když jsem s pavlem michalcem hovoři-
la, chvílemi se mi až draly slzy do očí.... 
sobotku opouští zase jeden skvělý člo-
věk.......

a tak jako jsem několika otázkami 
nově nastupujícího pana děkana před-
stavovala čtenářům, ráda bych se s ním  
několika otázkami rozloučila.

„Pane děkane, kam povede Vaše další ces-
ta, přecházíte na jinou farnost?“

moje následující kroky povedou 
na moravu, kde se budu živit civilním 
povoláním. panu biskupovi jsem poslal 
svou rezignaci začátkem dubna, a ten ji 
okamžitě bez námitek přijal. 

„Vaši rezignaci schvaluje tedy pan biskup 
nebo se rezignace postupuje ještě někomu 
dále ke schválení?“

o přijetí či nepřijetí rezignace kněží 
rozhoduje biskup příslušné diecéze. ten 
také ustanovuje nového správce farností. 
obvykle se biskup s knězem, který chce 
odejít, setká, promluví s ním, proberou 

spolu důvody jeho rezignace, případ-
ně jiné možnosti řešení nastalé situace. 
k takovémuto setkání ale tentokrát ne-
došlo. koncem dubna  tak předám své 
farnosti mému nástupci otci tomaszovi.

„To znamená, že už dál budete žít civilním, 
tedy světským životem?“

ano, budu vykonávat civilní zaměst-
nání.

„Domnívám se, že budete mít určitě více 
času pro sebe. Budete se věnovat nějakým 
svým koníčkům?“

určitě budu mít více času sám 
na sebe, budu se věnovat i rekreační-
mu sportu. těším se na to, že koneč-
ně budu mít čas si číst. paradoxně jsem 
na četbu čas neměl skoro žádný.

„V těchto dnech budete předávat farnost 
nově jmenovanému správci farnosti, v tom-
to okamžiku patrně dojíždějícímu duchov-
nímu správci (administratorovi excurrendo), 
R. D. Mgr. Tomaszovi Dziedzicovi. Čeho se 
toto předávání týká?“

předání farnosti se obvykle koná 
za přítomnosti předávajícího a přebí-
rajícího kněze  a okrskového vikáře. 
sobotecké farnosti jsou na území dvou 
vikariátů (církevních okresů) a tak bude 
přítomný jak vikář turnovský, tak mla-
doboleslavský. při předávání se provádí 
kontrola účetnictví, majetku, inventáře 
všech budov, matričních knih, veškeré 
dokumentace a administrativy, samo-
zřejmě také i potřebných kontaktů i in-
formací o životě farností. důležité jsou 
také například informace o plánovaných 

opravách na tento rok. pevně věřím, že 
bude letos pokračovat další etapa re-
staurování lavic v našem kostele. 

„Promiňte, že se ptám, ale zklamala Vás 
Sobotka?  Můžete mi říct, co je důvodem 
k Vaší rezignaci?“

v žádném případě nejsou důvodem 
k mé rezignaci lidé v mých farnostech. 
Naopak, právě to, že mi nejen sobotka, 
ale všechny mé farnosti a lidé, nejen far-
níci, ale všichni, se kterými jsem tady na-
vázal osobní, přátelské vztahy, přirostli 
k srdci, můj odchod spíš oddalovalo. 

o své rezignaci jsem velmi dlou-
ho přemýšlel, je to rozhodnutí, které 
ve mně zrálo možná poslední dva roky. 
Rozhodně svého příchodu sem do so-
botky nelituji. tento kraj jsem si zami-
loval.

důvod k mé rezignaci? shrnul bych 
to do slov: dlouhodobý osobní, profesní 
a názorový nesoulad s vedením diecéze 
a české katolické církve.

boha mám ale pořád rád a věřícím 
i nadále zůstanu.

„Pane děkane, přijedete se k nám někdy 
podívat?“

určitě, když budu moct, tak velmi rád.

Náš rozhovor skončil.  Ještě jsem si 
s P. Pavlem Michalcem zrekapitulovala 
všechno to, o co se zasloužil:

• nové srdce zvonu maří magdalena 
v sobotce

• restaurování části kostelních lavic

• farní zahrada zpřístupněná veřejnosti

• dokončení opravy ohradní zdi

• v dolním bousově oprava čtyř vel-
kých vitrážních oken

• oprava střechy a návrat zrestaurova-
ného kříže na báni zvonice v oseku

• nová střecha kostela v řitonicích

to není rozhodně málo a myslím si, 
že můžeme před tímto člověkem sku-
tečně jak se říká „smeknout“. 

„Chtěl bych upřímně moc poděkovat 
všem, kteří mě vstřícně přijali, farníkům, 
ale i lidem, kteří do kostela nechodí. Dě-
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JubileJNí Rok václava Šolce
Václav Šolc dnes

Jako příznivkyni poezie a občasné 
autorce básní se mi nerado přiznává, 
že jsem si Šolcovu básnickou sbírku 
prvosenky sice znovu vypůjčila, ale ne-
dokázala se přinutit celou ji přečíst. Je 
v ní hodně melancholie a smutku. přes-
to jsem v textu narazila na místa, která 
mi připadla známá a začala jsem počítat, 
k jakému výročí mohly verše zaznít prá-
vě na „Šrámkově sobotce“. ano – bylo 
to 150. výročí básníkova narození, po-
řad tehdy připravila režisérka a mnoho-
násobná účastnice Šrámkových sobotek 
Hana kofránková spolu s recitátorem 
alfredem strejčkem a hudebníkem Ra-

doslavem dubanským. ten zhudebnil 
mimo jiné část básně „v podjeseni“ a ta 
nám zněla a mnohdy zní dodnes v pa-
měti a v duchu si ji právě letos pozpě-
vujeme. „osiřelo srdce moje/ jak ten 
potok na lučině,/jak ta vlnka ve potoce/ 
jak ta vlnka ve hlubině.“ /

Nemusíme však být milovníky poe-
zie václava Šolce, a přesto na něj v so-
botce narazíme na několika místech: 
jsou to Šolcova ulice, Šolcův pomník, 
Šolcův statek, v němž se roku 1838 
narodil, kde roku 1871 zemřel a který 
slouží mimo jiné i kulturním aktivitám, 
a básníkův hrob a pomník na sobotec-
kém hřbitově.

mně jeho poezie však překvapila 
něčím, čeho jsem si v minulosti nevšim-
la – myšlenkou slovanské vzájemnosti, 
které velmi rozumím, protože otcova 
matka byla chorvatka a spolu s manže-
lem, mým dědem, žila převážně v bosně 
a Hercegovině. díky jí máme ještě stále 
vazby na chorvatsko a bosnu a Herce-
govinu, tedy balkánské země.

bohužel se nedomnívám, že by sou-
časná generace čtenářů poezie sáhla 
po celé básnické sbírce václava Šolce, 
ale jako poznání myšlenek básníků a sta-
veb básnických celků ve sbírkách vyda-
ných nebo vzniklých v 19. století mohou 
„prvosenky“ zaujmout i dnešní student-
ské badatele.

Draga Zlatníková

kuji každému, kdo mi tady za ty necelé 
čtyři roky s čímkoli pomohl. Od pána, který 
vždycky ráno tiše a nenápadně sbírá a za-
metá odpadky i kolem fary a kostela až 
po vedení města. Nejsem schopen vyjme-
novat každého z vás, protože bych určitě 
na někoho zapomněl, a to by mě pak mr-
zelo. Vzpomínám nejen na velké věci, které 
se povedly, ale i na zdánlivě obyčejná lidská 
setkání na ulici nebo v obchodě, na setkání 
při kávě, skleničce vína nebo pár panácích 
slivovice, na reakce lidí, když jsem jim řekl 
„nedělejte scény“. Všem vám ze srdce dě-
kuji a doufám, že na sebe vzájemně bu-
deme vzpomínat v dobrém, s úsměvem 
na rtech,“ řekl závěrem pavel michalec.

pociťovala jsem velký smutek, vždyť 
odchází ze sobotky skvělý člověk, který 

dokázal v krátkém čase udělat mnoho 
pro druhé. posláním církve je být blíz-
kým lidem, a to se p. michalcovi opravdu 
podařilo. 

zaráží mě však skutečnost, že ta-
kového člověka se v sobotce vedení 
diecéze nesnažilo udržet. Jsme snad 
lidé, kteří si nedovedou vážit jeden dru-
hého, člověka aktivního, pracovitého 
a férového?

Richard pachman, český hudební 
skladatel, jednou řekl: „každý začátek 
má v sobě nádech pomíjivosti, konec 
může znamenat i nový začátek… každé 
loučení má v sobě nádech naděje další-
ho setkání…“

...a tak já, a myslím, že nejsem sama, 
doufám, že se s  pavlem m. ještě někdy 

potkáme, a možná v „lepších časech“.

HodNě Štěstí, pane pavle !!!!!!!!

Ilona Jalovecká•
vážení a milí čtenáři,

aby toho loučení nebylo málo, při-
dávám i to svoje. chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří snad 
rádi četli mé příspěvky. končím svoji 
spolupráci s redakční radou. důvodem 
nejsou nějaké neshody s šéfredaktor-
kou pavlínou Havlovou, ale dlouhodobě 
mám problém s neujasněnou koncepcí 
zpravodaje, včetně jeho názvu.

děkuji vám za přízeň a podporu 
a přeji vám hodně štěstí, zdraví a radosti.

Ilona Jalovecká

HumpRecHt v Roce 2021
zámek bude otevřen podle uvolně-

ní, které nařídí vláda čR, a také podle 
postupu stavebních prací při revitaliza-
ci. veškeré aktuální informace lze najít 
na webových stránkách zámku. v sou-
časné době je Humprecht otevřen 
v měsíci červnu ve všední dny od 9 do 16 
hodin, prohlídky vycházejí vždy v celou 
hodinu a maximální počet návštěvníků 
ve skupině je devět osob. výjimky se řídí 
mimořádným nařízením vlády čR z 24. 

5. 2021. o červnových víkendech bude 
otevřeno od 9 do 16.30, prohlídky s de-
víti návštěvníky budou vycházet do 15 
minut od zakoupení vstupenky nebo 
ihned po naplnění kapacity. 

při provádění o prázdninových měsí-
cích předpokládáme, že budou prohlídky 
vycházet pravidelně  nejdéle do 15 minut 
po zakoupení vstupenky po všechny dny 
v týdnu mimo pondělí, pouze ve státní 
svátek 5. 7. 2021 bude zámek otevřen, 

bez následného náhradního uzavíracího 
dne, tedy bude otevřeno nepřetržitě 
od 29. 6. do 11. 7. Návštěvní doba začíná 
v 9 hodin a končí v 17 hodin odpoledne, 
poslední prohlídka začíná v 17 hodin. zá-
mek nedrží polední pauzu od roku 1994. 
počet osob ve skupině se bude řídit dal-
šími případnými nařízeními vlády.

domluvené svatební obřady pro-
bíhají bez jiných omezení ze strany zá-
meckého provozu, další svatební  obřa-
dy  nebudou přijímány. 

Faměrová, 8. 6. 2021
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vÝstava tRampiNGu 
„HistoRie tRampskÝcH osad v českém RáJi“

stálá výstava o historii trampských 
osad v českém ráji, která byla slav-
nostně zahájena v srpnu 2014 na zám-
ku Humprecht, byla z důvodu rekon-
strukce zámku přesunuta do prostor 
horolezecké stěny v sobotce. kurátor 
výstavy eduard líhař s manželkou pav-
lou byli trochu bezradní a nevěděli kam 
výstavu přestěhovat. a protože pan lí-
hař se mimo jiné věnoval i horolezectví, 
měl si s majitelem „Horostěny“ co říci, 
a jak to tak bývá, když se chce, všechno 
jde. slovo dalo slovo a tak po domluvě 
manželů líhařových a pana provazníka 
se expozice výstavy přesunula vlastně 
do „podzámčí“. v salónku „Horostěny" 
můžete zhlédnout historické fotografie 
z osad tulák, Jukatan, durango i ell-
-torro. dobové fotografie trampů, kteří 
si na břehu Nebáku s partou kamará-
dů postavili trampské chaty. Nádherná 
příroda českého ráje byla trampy velmi 
vyhledávána pro krásná zákoutí i ro-
mantická místa. vznikala tady přátelství 
mnohdy na celý život, která se přenáše-

la z generace na generaci, jejich počátek 
sahá až do začátku 30. let. vzpomínky 
pana líhaře a osudy trampů mne natolik 
zaujaly, že jsem se rozhodla se tomuto 
tématu věnovat více a v dalších vydá-
ních zpravodaje Šrámkovy sobotky se 
s vámi o ně podělit.

manželům pavle a eduardovi líhařo-
vým patří poděkování za tuto výstavu, 
protože je opravdu krásná a propraco-
vaná. přijďte se přesvědčit, na „Horos-
těně“ jste srdečně vítáni. 

Pavlína Havlová
Foto: P. Líhařová
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podzimNí taNečNí kuRz 2021
kuRz společeNskéHo taNce 
a společeNské vÝcHovy 2021

Již tradičně se na podzim scháze-
jí bývalí absolventi devátých ročníků 
zŚ sobotka a dolní bousov  při pod-
zimních kurzech společenského tance 
a společenské výchovy. tanečními mis-
try jsou již mnoho let mgr. ilona Šulco-
vá a marian Šulc a zkušený tým taneční 
školy ilma.

přihlášky do tanečních kurzů budou 
letos od 6. 6. 2021 k dispozici v infor-
mačním centru sobotka. přihlášky a zá-
pisné je možné odevzdat tamtéž nejpoz-
ději do 30. 6. 2021.

kurz se každoročně konal od září 
do prosince. poslední kurz – „podzim 
2020” se díky vládním opatřením ko-
nal zatím omezeně, část proběhla v září 
a říjnu a nyní, v těchto dnech, jsou lekce 
opět obnoveny. do konce tohoto škol-
ního roku bude kurz – podzim 2020 za-
končen.

při velkém nasazení tanečních mis-
trů i absolventů se tedy podařilo najít 
řešení. pro budoucí zájemce je to jistě 
důležitým důkazem toho, že se vždy na-
jde řešení...

kurzy společenského tance mají 
v české republice dlouholetou tradicí, 
která nemá v evropě (mimo slovenska) 
obdoby. taneční kurz plní zároveň i dů-
ležitou společensko-kulturní roli a ne-
chtěli bychom o to žádnou mladou ge-
neraci ochudit. 

kurzy taneční školy ilma se již 
přes pět let konají střídavě v sokolovně 
sobotka a v sokolovně dolní bousov, 

za podpory starostů sobotky a dolního 
bousova, městského kulturního středis-
ka sobotka a sokola sobotka.

věříme ve velký zájem a přízeň jako 
doposud a těšíme se nové účastníky, 
kteří na podzim zaplní opět naše „ta-
neční sály”.

sekretariat ILMA Iš

Mgr. Ilona Šulcová 

Taneční lekce – multifunkční hřiště v Dolním Bousově – Foto: I. Šulcová

Prodloužená v Sobotce 
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kNiŽNí 
NoviNky

Výběr z knih, pořízených za po-
slední dva měsíce do knihovny:

Beletrie

	beRNáŠková, Jana. Jak přežít 
svého muže. mladá herečka lu-
cie se po mateřské dovolené sna-
ží vrátit ke své herecké kariéře, 
ale setkává se s běžnými strastmi 
svobodných matek a zamotává se 
do bláznivých situací při hledání 
lásky. skrze příběh čtenář nahléd-
ne do světa mateřství, filmu a se-
xuality. Román nejen pobaví, ale 
zároveň nutí zamyslet se a klást 
si stejné nebo podobné klíčové 
životní otázky jako lucie. kolik 
mužů a žen musíme v životě pře-
žít, než potkáme toho pravého?

	pekáRková, iva. Dům bez 
zrcadel. „všechno je v pořád-
ku! Nejsi starý! stačí se nedívat 
do zrcadla.“ markéta už řadu let 
pracuje jako pendlerka, vždycky 
se několik týdnů stará o věkovité 
klienty v anglii a několik týdnů 
má volno. v anglii je lepší služka 
„z polska“, v tunisku obletovaná 
bohatá turistka. a doma v čes-
ku? léta letoucí toužila po lásce, 
ale teprve teď, když už je jí hodně 
přes padesát, konečně našla muže 
svých snů. Život je krásný. Jen si 
musí vzít příklad ze svých klientů 
a nikdy se nedívat do zrcadla.

	ŠŤastNá, barbora. Hezčí svět. 
Je čas znovu postavit spálené mos-
ty. začátkem května 1986, když 
se nad naši zem pomalu sunul ra-
dioaktivní mrak z černobylu, bylo 
zdeně šest let. a tenkrát se stala 
věc, která změnila osud celé její ro-
diny. co se událo? proč nechce její 
matka mluvit o minulosti? a kdo je 

kNiHovNa Na Jaře 2021
po úplném uzavření knihoven od za-

čátku letošního roku a poté jejich velice 
omezeném fungování jen přes výdejní 
okénko se stejně jako ostatní knihovny 
i ta sobotecká mohla pro své čtená-
ře od poloviny dubna otevřít alespoň 
ve zpřísněném režimu (povinnost noše-
ní roušky, dezinfekce rukou před vstu-
pem do prostoru knihovny, dodržování 
daných rozestupů, omezený počet pří-
tomných čtenářů). Nebylo dovoleno 
v knihovně studovat, používat veřejný 
počítač, zdržovat se více jak nutnou 
dobu.

díky postupnému rozvolňování se 
ale i vše výše uvedené pomalu vrací 
k normálu. od poloviny června tak již 
můžete v knihovně znovu použít ve-
řejný internet, prezenčně studovat či 
se jen usadit s časopisem v ruce. výše 
uvedená hygienická opatření zatím trva-
jí, ale snad ne na dlouho. už v minulém 
čísle jsem informovala o přesunu všech 
kulturních akcí na podzimní dny. termí-
ny přesunutých besed a přednášek se 
pomalu rýsují, doufám, že v příštím čísle 
zpravodaje už vás s nimi budu moci se-
známit. prozatím knihovna nabízí všem 
zájemcům dvě výstavy, obě budou k vi-
dění do 25. června.

k první z nabízených výstav. pokud 
jste sami velcí čtenáři a vše kolem knih 
vás zajímá, určitě vás přímo v prosto-
rách knihovny zaujme výstava Národní 
knihovny čR Čteme. Čteme? Čtěme!, 
kterou připravili Renata salátová, Jiří 
trávníček a vít Richter ve spolupráci 
s dalšími.

„výstava seznamuje s dějinami čtení, 
jeho rozmanitými podobami a výzku-
mem.  v české republice je tradice čte-
nářských výzkumů bohatá, první zkou-
mání tohoto druhu byla prováděna již 
ve 20. letech 20. století. Naše výstava je 

však zaměřena na výzkumy uskutečněné 
až po roce 2000. Jejich výsledky ukazují 
mnoho zajímavého, například zaměření 
české čtenářské populace nebo důvody, 
proč čteme či nečteme, a také vývoj 
těchto jevů v čase. autoři výstavy vy-
zdvihují význam rodiny ve výchově k bu-
doucímu čtenářství a dobrým čtenář-
ským návykům. zaměřují se také na roli 
knihoven, škol a knižního trhu. čtení je 
láska na celý život – někdy jen pro ně-
které z nás, ale rozhodně všechny celým 
životem provází.“ (zdroj: https://www.
nkp.cz/o-knihovne/odborne-a-kulturni-
-akce/vystavy?fbclid=iwaR28oat_cdJ-
hntsbWpo4Navoiyf8ursoJX6wQ6y-
aqw7v0uxdb-2cqWlkez8).výstavu 
lze také zhlédnout ve virtuální podobě 
na stránkách Národní knihovny čR.

v Galerii na schodech při městské 
knihovně fráni Šrámka je od počátku 
května instalována výstava fotokoláží 
paní Jitky pírkové Valdštejnské téma.

autorka v sobotecké knihovně není 
neznámá, vystavovala zde v roce 2019 
část svého cyklu mariánská zahrada, 
věnovaného komponované krajině, kte-
rá vznikala na přelomu 17. a 18. století 
na panství rodu schliků v bezprostřed-
ním okolí Jičína. Jako protějšek marián-
ské zahrady se zprvu nabídla severněji 
položená komponovaná barokní krajina 
valdštejnova, postupně se však námět 
rozšířil na obecnější valdštejnské téma, 
které skýtalo větší možnost improvizace.

autorka nám představuje výstavu 
věnovanou valdštejnovi jako mimořád-
né a neustále inspirující osobnosti na-
šich dějin. technikou fotokoláží zpraco-
vala zajímavé momenty vévodova života 
a hledala jiné pohledy a významy spoje-
né s jeho mnohovrstevnou i rozporupl-
nou osobností. 

/Pokračování na straně 17/
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Dům čp. 6, Maštálkův dům – Koncem 16. století zde stál dům, 
který patřil Václavu Kristiánu Soboteckému z Weisenfelsu. Pak se 
majitelé střídali, souřasná podoba je z konce 19. století, kdy patřil 
poslanci Jindřichu Gustavu Maštálkovi.

Stavba venkovní učebny – Základní škola Sobotka

Detail tzv. saly terreny, Maštálkův dům 

RadNice – fotodokumeNtace

Workoutové hřiště – Na konci května byla dokončena stavba 
workoutového hřiště ve sportovním areálu za školou. Jedná se 
o venkovní fitness posilovnu, jejíž stavba stála 600 tisíc, které jsou 
ze 70% pokryty dotací z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ 
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Hřiště postavila fir-
ma Workout Club Parks, s. r. o. z Ostravy. Workoutové hřiště je 
volně přístupné a bude samozřejmě využíváno i základní školou 
o hodinách tělesné výchovy.

Dokončené byty v čp. 6 – V květnu byla dokončena rekon-
strukce celkem pěti bytů v tzv. Maštálkově domě čp. 6. Cena re-
konstrukce se vyšplhala do výše 10 280 000 mil. Kč a město na ní 
získalo dotaci ve výši 7 144 000 Kč z výzvy programu 29822 – 
Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu 
a Vlády ČR vyhlášené Ministerstvem financí ČR. Jak se rekonstruk-
ce zdařila, si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.
Na následující straně najdete fotografie z rekonstruovaných bytů 
v čp. 6. Poslední fotografie je informace o revitalizaci zámku Hum-
precht.
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Foto: Ing. L. Jenček, Bc. J. Janatka
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mateřská Škola sobotka

Třída Krtečci – Foto: J. Sedmidubská

Třída Včeličky se včelařem panem Jirků. – Foto: J. Sedmidubská Třída Broučci – Foto: L. Reslová

Třída Sluníčka – Foto: R. Kaloková
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tajemná imaginární přítelkyně, kte-
rou zdena oslovuje dede? Hledání 
odpovědí ji zavede do maringotky 
v sudetském pohraničí, do temné 
garáže přebudované na bunkr, ale 
i na pobřeží v daleké bretani.

Naučná literatura

	cílek, václav, mačuRa viktor.
Stromy mě znají jménem. pra-
ha: dokořán, 2021. isbN 978-80-
7675-011-1.

	leffleR, ferdinand a tereza fR-
calová. Zelené pokoje: inspi-
race pro zdravou a zabydlenou 
zahradu. brno: Host, 2019. isbN 
978-80-7577-972-4.

	petit, Nathalie. Montessori 
doma: od myšlenek k činům. 
ilustrovala virginie maillaRd, 
ilustroval pauline ameliN, přelo-
žila zuzana klimŠová, přeložila 
adéla poláková. praha: svojt-
ka & co., 2019-. isbN 978-80-
256-2612-2.

do sobotecké kNiHovNičky
Petr David – Vladimír Soukup: 

Český ráj známý i neznámý. euro-
media Group a. s. v edici universum, 
praha 2020, 248 s. isbN 978-80-242-
6999-3. velmi zajímavá kniha zkušených 
autorů (mezi asi 60 tituly v seznamu po-
užité literatury jsou přes polovinu díla 
p. davida). Je to – možno říci – belet-
rizovaný průvodce českým rájem nava-
zující na tradice podobných průvodců 
od dob václava durycha z roku 1886. 
oblast je rozdělena do 12 kapitol do-
plněných úvodem, speciální kapitolou 
horolezeckou, seznamem literatury, 
místním rejstříkem a mapou. upoutá 
výborná grafická úprava knihy a velké 
množství barevných fotografií. oblast 
českého ráje je vymezena tokem Jizery 
od mladé boleslavi k semilům (s přesa-
hy u sychrova a na maloskalsku), odtud 
k Nové pace a mlázovicím, zahrnuje 
dále okolí kopidlna, odkud směřu-
je zpět k mladé boleslavi. sled popisu 
přírodních i historických zajímavostí je 
přerušován uvedením krajové pověsti či 

jiným exkurzem. dobrý dojem z knihy 
kazí jen řada drobných i větších chyb – 
od bíbersteinů až po Jana Humprechta 
černína (správně má být Humprecht 
Jan černín). semtinská lípa marně do-
kazuje, že nesla jméno podle dvora 
semtiny a ne podle semtína u pardubic. 
a těžko budeme hledat „nádherný rou-
bený objekt bývalého oborského mlý-
na“ v plakánku. leckde je uváděn špat-
ný letopočet, třeba úmrtí usmýkaného 
jezdce v Šingrubu u samšiny. přitom je 
známo přesné datum i jméno studenta 
vincence stružinského. kniha dokazu-
je, jak je důležité nechat si text schválit 
skutečnými znalci minulosti regionu.

Pavel Juřík: Czerninové. Neza-
hyneš ohněm, ani mečem. eurome-
dia Group, a. s. v edici universum, praha 
2021, 160 s. isbN 978-80-242-7274-0. 
Šlechtický rod czerninů má smůlu, že se 
dosud nenašel historik, který by celkově 
zpracoval jeho dějiny. zůstalo jen u díl-
čích pokusů (fr. tischer, fr. dvorský, zd. 
kalista, k. e. czernin, e. chodějovská aj.); 

většinou u zpracování zajímavých témat. 
Nyní dostáváme do rukou knihu pavla 
Juříka. autor je ekonom, ale amatérsky 
se zabývá dějinami šlechtických rodů 
a jejich sídel. kniha je rozdělena praktic-
ky do dvou částí. po krátkém úvodu jsou 
na sto stránkách stručně vylíčeny dějiny 
rodu a jeho jednotlivých větví, dalších 
40 stran je věnováno popisu vybraných 
objektů spjatých po určitou dobu s czer-
niny. v knize je místo i pro popis rodo-
vého erbu, rodokmeny jednotlivých větví 
a seznam použité literatury. kniha je to 
bezesporu užitečná a potřebná, zvláště 
pro přesné vylíčení osudů většiny členů 
rodu v nedávné minulosti a v současnos-
ti. Je zde i vynikající soubor dokumen-
tárních fotografií. co však překvapuje, je 
výběr popisovaných černínských hradů, 
zámků a paláců. Je tu třeba pacov, kde je 
czerninům věnováno několik řádků – je 
tu dobře popsaný Humprecht a další ob-
jekty – ale chybí např. kost. s tím souvisí 
i značně prořídlý seznam literatury, kde 
chybí např. fr. dvorský, fr. tischer, a. 
sedláček, p. koblasa, fr. teplý a další dů-
ležitá díla, dokonce i J. pekař a jeho kniha 
o kosti. Škoda.                  Karol Bílek

/Dokončení ze strany 12/
stejně pestrá je i variace použitých 

technik upravovaných fotografií. soubor 
je opatřen krátkými legendami k všem 
třiceti třem obrazům, kromě estetické-
ho zážitku je pro diváka i zdrojem po-

učení. přijďte se podívat, jste srdečně 
zváni.

přeji vám všem klidné, pohodové 
léto s hromadou přečtených knížek 
a těším se na shledanou v knihovně.

MŠ

kNiHovNa v létě
Pouze lehké omezení otevírací 

doby knihovny nastane během červ-
na, konkrétně ve dnech od 14. do 19. 
června, kdy bude knihovna uzavřena 
z důvodu čerpání řádné dovolené.

Během festivalu Šrámkova 
Sobotka bude naopak výpůjční doba 
knihovny pro všechny své čtenáře 
o hodně rozšířena, konkrétně takto: 
od neděle 4. července do pátku 9. 
července každý den v těchto časech: 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. v so-
botu 10. července pak bude otevřeno 
během dopoledních hodin.

s nástupem prázdnin se už pro so-
botecké čtenáře nic měnit nebude, 
díky milé brigádnici, kterou jste za pul-
tem vídali i v minulých letech, bude mít 
knihovna po oba letní měsíce otevřeno 
stejně jako po celý rok, tedy:

pondělí  15:00 – 18:00

Úterý 9:00 – 11:00 13:00 – 17:00

čtvrtek 9:00 – 11:00 13:00 – 17:00

pátek  12:00 – 16:00

 MŠ
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po přestávce, kterou způsobila pan-
demie covid-19 a následné uzavření 
mateřských škol, přinášíme další zprá-
vičky z naší sobotecké školičky. Naříze-
ním vlády byly všechny školky uzavřeny 
od 1. 3. 2021, a to po dlouhou dobu 
šesti týdnů. během této doby byla pro 
předškoláky zajištěna distanční výuka 
na webových stránkách školy. ale ani 
mladší děti doma nezahálely, protože 
jim paní učitelky zasílaly náměty a úkoly 
mailovou poštou. děti měly možnost 
plnit nejenom obvyklé úkoly, ale také se 
mohly učit anglicky nebo experimento-
vat při zábavných pokusech. mladší děti 
se vrátily o dva týdny později a najed-
nou jich bylo všude plno...

protože pandemie koronaviru dopa-
dala především na seniory, tak je naše 
děti nemohly přijít navštívit ani v dps 
sobotka, ani v charitě libošovice, jak 
to bylo v minulých letech už tradicí.  aby 
babičky a dědečkové věděli, že na ně 
děti nezapomněly, tak do sobotecké 
dps vyrobily kytičky k mdŽ a do libo-
šovické charity přáníčka ke dni matek.

už před celostátním uzavřením ma-
teřských škol jsme se s dětmi zapojili 
do výtvarné soutěže „vykouzlete po-
hádkovou knížku“, vyhlášené pojišťov-
nou vzp. zadáním bylo vymyslet po-
hádkový příběh s postavou medvídka 
vildy.  záměrem vzp bylo zpříjemnit 
dětem čas v tehdejší náročné koro-
navirové době.  a tak děti vymýšlely, 
malovaly, některé i psaly písmenka, až 
z toho vznikly dva příběhy o medvíd-
kovi vildovi. Jeden z nich – medvídek 
vilda a bolavý zoubek porotci ocenili 
cenou poroty. za své snažení a nápady 
děti dostaly od vzp  interaktivní set 
z kolekce albi tužka – pohádkové uče-
ní. kdoví, možná máme v naší školce 
budoucího spisovatele nebo ilustrátora 
dětských knížek…

od doby, kdy se začalo rozvol-
ňovat, snažíme se za dodržení všech 
epidemiologických opatření dětem 

dopřát co nejpestřejší program. Na-
příklad třída včeliček navštívila včelaře 
pana Jirků v oseku, který jim poutavě 
vypravoval o včelařství. děti si zároveň 
mohly vše vyzkoušet „na vlastní kůži“. 
cílem naší cesty bylo, aby děti pocho-
pily, že v přírodě je všechno spojeno 
se vším.  Že bez opylování květů vče-
ličkami bychom neměli dostatečnou 
úrodu na zahradách a polích. třída 
sluníček zase byla na návštěvě na míst-
ním oddělení policie čR. děti se tam 
dozvěděly, jak těžkou a zodpovědnou 
práci policisté mají. 

den dětí si každá ze čtyř tříd osla-
vila po svém, třída krtečků hledala 
ukrytý poklad, třídy broučků a sluní-
ček plnily úkoly při stopované a vče-
ličky sportovaly na hřišti. všechny děti 
si svůj svátek určitě užily a za splnění 
úkolů dostaly nejenom medaili, ale 
i sladkou odměnu. pokračováním osla-
vy svátku dětí byla i stezka okolo Hum-
prechtu s názvem cesta kolem světa 
aneb letem světem, kterou nejenom 
pro naši školku připravila mateřská 
škola v libošovicích. 

protože je červen měsícem školních 
výletů, tak se i letos snažíme v této 
tradici pokračovat, i když s určitým 
omezením. proto si každá třída zvolila 
jiný cíl a způsob dopravy, ale všechny si 
dostatečně užily sluníčka a čerstvého 
vzduchu. Jako správní turisté děti šlapa-
ly pěšky, jely vlakem…

ke konci školního roku tradičně 
patří i rozloučení s předškoláky, které 
jsme letos nazvali zahradní slavností. 
děti se se školkou rozloučily písnička-
mi, tanečkem, dostaly na památku pa-
mětní listy a knížky. a ani letos nechy-
bělo tradiční přenocování ve školce. 
děti absolvovaly stezku odvahy noční 
školkou a také mohly na vlastní ouška 
slyšet, co si hračky ve školce v noci po-
vídají. zeptejte se jich, třeba vám to 
poví… 

Na závěr přejeme vám rodičům 
i všem učitelům, aby další školní rok 
probíhal tak, jak probíhat má…

za všechny zaměstnance naší mŠ 
přeji všem čtenářům krásné a teplé léto. 

Hana Reslová 

Foto: H. Reslová
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Jak udRŽet (NavRátit) vodu v NaŠicH 
kopaNÝcH studNácH (3)

Akceptovatelné podmínky

Jenom se zastavilo myšlení některých 
hydrogeologů a jejich chuť se vzdělávat. 
takže když se potkáme na jednání s ta-
kovýmto hydrogeologem, cítím z něho, 
že jeho vědomosti končí na úrovni ab-
solutoria vŠ a mnohdy i níže. v lepších 
případech nabývání nových vědomostí 
končí odchodem do samostatného pod-
nikání.

měření hydraulického zkratu proso-
lením a termometrií považujeme za do-
statečně funkčně prokazatelný způsob 
kontroly kvality provedení vrtu za ro-
zumnou cenu. Nežádoucí přítoky nad 
ustálenou hladinou se mohou také zjistit 
např. spuštěnou kamerou. a tyto příto-
ky mohou právě odebírat vodu z našich 
kopaných studní a studánek a stávají se 
časovanou bombou, která obvykle vy-
buchne v době, kdy už si skoro nikdo 
nevzpomene, že se tehdy v našem okolí 
vrtala nová studna nebo vrt pro tč. vy 
nemáte počáteční data, takže u soudu 
skoro nic neumíte dokázat. zde je třeba 
připomenout §100 (2) 500/2004 na ob-
novu řízení do 3 let. anebo kdykoliv po-
tom, ale musíte zaplatit celý ten proces 
posudků, drahých karotážních měření 
a ještě pod podmínkou, že to rozhodne 

soud, protože jinak si nemůžete vynutit 
vstup ke studni na cizím pozemku. po-
kud ovšem vám nepomůže vodoprávní 
úřad, který má své donucovací pro-
středky. ale většinou nechce v tomto 
směru konat. 

metoda prosolením má bohužel tyto 
nevýhody:

a. do vrtu se musí nasypat cca 5kg 
kuchyňské soli, takže chvíli trvá, 
než se pak voda odsolí, což běžně 
zajištuje tzv. horizontální prou-

dění ve vrtu, tj. že někudy voda 
přiteče a zase někudy odteče, 
což je obvykle dáno tím, že voda 
stéká z kopce dolů anebo se sůl 
za delší čas rozšíří po celé zvodni, 
čímž sníží svoji koncentraci téměř 
k nule, případně ji lze hned po mě-
ření z vrtu odčerpat.

b. málokterý hydrogeolog tuto me-
todu ovládá, i když je to metoda 
primitivní a měřicí přístroje si na ni 
můžete pořídit například v akvaris-

Schůzky přátel Sobotecka v Praze v restauraci 
U svaté Ludmily na Náměstí míru se kvůli koronaviro-
vým omezením nemohly delší dobu konat. Nyní po uvolnění 
vám můžeme sdělit radostnou zprávu, že Jarda suchánek do-
jednal s panem pechem první letošní schůzku na úterý 22. 
června 2021 v l5 hodin; po schůzce bude následovat ob-
vyklý Jardův vikýř. přijďte všichni z prahy a širokého okolí 
a upozorněte na toto setkání i své přátele a známé!

Blahořečení Jana Nepomuckého si připomněla praž-
ská arcidiecéze římskokatolické církve v sobotu 15. května 
2021. tato velká událost pro české země předcházela osm 
let Janovu svatořečení. důsledkem těchto poct byl mj. rychle 
rostoucí počet Janových soch po vlastech českých. Na sobo-

tecku je asi nejznámější ta pod semtinskou lípou, kterou zho-
tovil kosmonoský martin ignác Jelínek roku 1753 na náklad 
kosteckého sládka a soboteckého měšťana Jana dvořáka. 

Nahlédl jsem také do sobotecké matriky pokřtěných a po-
tvrdil jsem si, že naši předkové Jana Nepomuckého rychle 
akceptovali. do té doby měli novorození Janové za svého pa-
trona povětšinou Jana křtitele. to se nyní změnilo a již 29. 
května 1721 byl v sobotce pokřtěn první Jan Nepomuk frysch 
z příchvoje. v dalším roce jich na sobotecku přibylo již 5. 
samozřejmě byli křtěni i Janové bez dalšího označení. svato-
řečení Jana Nepomuckého roku 1729 jeho úctu zvýšilo, což se 
projevilo i růstem počtu jeho soch.

KB

zaJímavosti ze sobotecka
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tice a obi. Nalézt však hydrogeolo-
ga, který ovládá tuto metodu, je asi 
jako hledat jehlu v kupce sena.

ale to jsem už trochu předeběhl. 
současný úředník je ovšem školen více 
v byrokratických záležitostech, jak od-
mítnout váš požadavek /připomínku/
stížnost, než v hydrogeologické odbor-
nosti. bohužel, žádný z vodoprávních 
úřadů, se kterými "pracuji", mi nepotvr-
dil, že by zaměstnával vlastního hydroge-
ologa. tak se stávalo, že svévolným vý-
kladem některých paragrafů (o tom zase 
někdy jindy), naše připomínky nebyly 
akceptovány a vůbec ne zapracovány 
do podmínek v rozhodnutí. takže jsme 
se museli odvolat a většinu odvolání 
už vyhráváme, resp. od letošního roku 
známe metodu, jak se tomuto oprav-
nému prostředku vyhnout hned na za-
čátku řízení a jak prosadit naše připo-
mínky. každé naše odvolání na vydané 
rozhodnutí vodoprávním úřadem totiž 
prodlužuje žadateli čekací lhůtu na na-
bytí právní moci takového rozhodnutí. 
a protože v mnoha případech úředník 
vH „běžnou praxi“ zhotovitelů staví nad 
zákon, mají s naším odvoláním někdy 
problém i na kraji. o tom, co se považu-
je za „běžnou praxi“ někdy příště.

poznámka.

a) Např. sadaři Sady Český ráj, s.r.o. sad 
Semtiny v listopadu 2018 požádali 
o prodloužení povolení k odběru pod-
zemní vody pro vrtané studny HV 1,2, 
a dodnes ho nedostali. Odběr vody je 
vodoprávním úřadem povolen do vyře-
šení této kauzy na základě původního 
povolení.

b) nebo Galafruit sady Kdanice v listopa-
du 2019 požádaly o souhlas k realizaci 
4-5 HGPV. Na základě ústního jedná-
ní v červnu 2020 sadaři svoji žádost 
zúžili na 2 HGPV. Obyvatelé okolních 
obcí se zorganizovali a sadaři mají pro-
blém získat souhlas i pro tyto 2 HGPV. 
Všem, co se pohybují v této problema-
tice je jasné, že v případě vydání sou-
hlasu to jsou další dva zdroje vody pro 
sadaře a …

4) Byla provedena čerpací zkouška 
(ČZ)

dle našeho názoru čz slouží pouze 
pro zjištění vydatnosti nového zdroje 
podzemní vody, na základě čehož vodo-
právní úřad následně stanoví podmín-
ky odebíraného množství vody. občas 
uplatníme připomínku provedení čz 
s mírou vlivu na okolní studny. ale je to 

dosti neprůkazné a problematické mě-
ření, protože čerpat vodu z nové vrtané 
studny o průměru 150mm a sledovat 
vliv na kopanou studnu o průměru 1,5m 
(velké množství akumulované vody 
v ohraničeném prostoru oproti malé-
mu množství vody v úzké vrtané studni 
a dlouhá setrvačnost změny) je z krát-
kodobého hlediska neřešitelný úkol. 
momentálně se snažíme získat názor 
odborníka, jestli by tato zkouška prů-
kaznosti vzájemného vlivu dvou studní 
(vrtaná-kopaná) nešla udělat v opač-
ném sledu, tj. čerpat v kopané a sledo-
vat vrtanou. předpokládá to ovšem, že 
vlastník kopané studny bude souhlasit 
s maximálním odčerpáním vody ze své 
kopané studny. ale myslím si, že za zjiš-
tění průkaznosti vlivu mu to stojí za to.

v příštím článku poskytnu zase 
na oplátku několik užitečných rad žada-
telům o novou vrtanou studnu.

Ing. Reiter Jan

Předseda výboru

Občanského spolku pro ochranu výšky 
hladiny vody studní

ičo 066 89 094

dobšín Xi. 2020

studáNka 
RoubeNka
studánka se nachází v českém ráji, 

při turistické trase z obce střehom 
na hrad kost v údolí plakánek, nedaleko 
soutoku klenice a veseckého potoka. 

ke studánce údajně často chodil me-
ditovat básník fráňa Šrámek ze sobotky 
a váže se k ní zejména smutná pověst 
o zlatovlasé dívce a mladíkovi z kosti 
(odtud i název údolí plakánek). 

text a foto: libor faitl 
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blaHopřeJeme
25. 6. 1931 se narodila dlouholetá účastnice Šrámkovy so-

botky Růžena Köttnerová.
20. 6. 1981 se narodila historička, naše spolupracovnice 

Eva Chodějovská-Bílková.

kultuRNí kaleNdář – květeN – čeRveN 2021
 9. 5. 1861  se narodil učitel a historik samšiny a markvartic František Pískač.
 11. 5. 1861  se narodil sobotecký lidový básník, malíř a humorista Jan Kubů. 
 11. 5. 1881  se narodil první přednosta soboteckého nádraží Antonín Beneš.
 31. 5. 1881  se narodil významný agrární politik Jičínska Bohumír Bradáč.
 25. 5. 1901  se v praze narodil sobotecký notář JUDr. Zdeněk Teyrovský.
 13. 6. 1901  zemřel sobotecký notář, kulturní a hudební činitel Ladislav Kovář.
 10. 5. 1921  se narodil velký přítel sobotecka, básník a redaktor Jindřich Hilčr.
 5. 6. 1921  se v Jičíně narodil významný český památkář Dr. Jaroslav Wagner.
 10. 5. 1931  se narodil sobotecký stavitel a výborný statik Ing. Rudolf Sekera.
 9. 6. 1951  zamřel dlouholetý sobotecký ředitel školy, věrný krajan Jan Prokeš.
 15. 6. 1951  zemřel sobotecký kulturní a vlastivědný pracovník Jaroslav Pelda.
 29. 5. 1951  zemřel hudební skladatel a spisovatel Josef Bohuslav Foerster.
 7. 6. 1961  zemřela sochařka Karla Vobišová; zpodobnila v. Šolce i f. Šrámka.
 11. 6. 1991  zemřel přítel Šrámkovy sobotky, velký český herec Vlastimil Fišar.
 14. 5. 2001  zemřel ředitel sobotecké základní školy a fotbalista Jiří Zlatník.
 21. 5. 2001  zemřel výborný sobotecký fotograf, elektrikář Vladimír Černý.
 22. 6. 2001  zemřel malíř českého ráje a podkrkonoší, náš krajan Oldřich Oplt.
 10. 5. 2011  zemřel obětavý dlouholetý zastupitel města sobotky Václav Linhart.

K.B.

JeŠtě JedNou JiNdřicH bRiXí
– kříŽek v poli

začínám omluvou, že se ke vzpo-
mínce na Jindřicha brixího nedosta-
la i jeho fotografie. dnes ale vše na-
pravuji. připomeňme si jeho podobu 
v době nástupu na vojenskou službu. 
vzpomeňme i na jeho rodiče – Růženu, 
roz. brojírovou ze skuřiny, a Jindřicha 
brixího.

a protože v chystané knížce sobo-
tecké procházky bude také vyprávění 
o křížku na polích rodu brixích, uvádí-
me ho už nyní:

za ulicí u stadionu, po levé straně 
směrem k vesničce čálovice se táhnou 
louky, ohraničené řadou starých vrb. 
občas tu trénují fotbalisté, občas se 
tu pasou koně, občas si tu hrají děti. 
dodnes se jim ale říká brixovy louky. 
právě na nich, ve stínu tamějších vrb, se 
scházeli v létě o prázdninách soboteč-
tí studenti s fráňou Šrámkem, aby zde 
nacvičovali divadelní představení. díky 
čálovickému potoku, který tu nedaleko 
pramení, bývala louka často zaplavová- Jindřich Brixí ve vojenském
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na vodou. v zimě se tak stávala kluziš-
těm a místem zimních radovánek. 

krásnou vzpomínku na ně uchova-
la v paměti tehdy osmaosmdesátiletá 
paní anna kyzivátová (zŠs 4, 1967, č. 
2, s. 7). citujeme: „Koncem minulého 
a počátkem tohoto století se v Sobotce 
bruslilo na Brixově louce u Čálovic. Ko-
lem byla vytvořena bariéra ze sněhu, aby 
voda neodtékala, když začalo mrznout. 
Dalším vybavením „stadiónu“ byla už jen 
dřevěná lavice. O udržování ledové plochy 
se staral švec Kalvach se dvěma dcerami. 
Ten také na oné lavici připínal bruslařům 
za čtyři krejcary brusle na boty. Měla jsem 
jako většina ostatních koupené „halifaxky“ 
na kličku. Kožešinovou čapku – jako jsou 
dnes v módě – mi dal tatínek udělat u so-
boteckého kožešníka Václava Vilímka.

Bruslařská společnost se soustřeďova-
la kolem strojníka Václava Nováka. Tvořili 
ji učitelé Prokeš a Bureš, Dr. Neumann, 
Aurela Stehlíková a další, dnes již pře-
vážně mrtví. Bruslilo se většinou navečer 
a pamatuji se, že zde byla jednou i taková 
slavnost s hudbou, lampióny na okolních 
vrbách atd.

Bruslili jsme jednotlivě i ve dvojicích 
a velmi oblíbené byly hry na ledě, kdy jsme 
tvořili různé hady, hvězdy a podobně.“  

františek stuchlík věnoval tomuto 
místu báseň vrby u čálovic ve sbírce 
písničky domova.

U Čálovic vrby hoří
před jarem,
dostanem se, moje milá,
dostanem? . . .

Následuje malá křižovatka. vpravo 
bychom se dostali zpět ke škole, vlevo 
vedla později rozoraná cesta ke křížku 
v polích a ke hřbitovu. Jistě si tam i dnes 
všimneme pískovcového podstavce s již 
málo čitelným letopočtem 1732 na jed-
né straně a s nápisem: opraveno ma-
rií a Josefem brixí roku 1862 na straně 
protější směrem k čálovicům. Na jeho 
vrcholu je kovový křížek. Jedině tomuto 
místu se říkalo "u křížku", i když křížků 
v sobotce a blízkém okolí bylo několik.

i toto místo má svou historii, své 
příběhy, bohužel velmi smutné. vypra-
vovalo se, že zde kdysi byla bleskem 
zasažena žena a že tu muž zavraždil 
svou manželku. skutečností je, že z ne-
šťastné lásky se tady zastřelil i pepíček 
Holman, syn hodináře františka Holma-
na, legionáře z italské fronty. Jaroslava 
svatošová vzpomíná: "pepíček Holmanů 
byl moc hezký a milý chlapec, však ho 
proto každý takto familiárně oslovoval. 
často nás navštěvoval, často mi čítával 
pohádky, všechny děti ho měly rády. 
vyučil se zlatníkem a pracoval v praze. 
po tragické události odvážel můj tatí-
nek jeho mrtvé tělo. v sobotce nebylo 
člověka, který by nelitoval jeho ukon-

čeného života. po letech mi věnoval 
františek Holman pepíčkovo zlatnické 
nářadíčko, pečlivě jsem ho opatrovala." 
ve 2. polovině 20. století byl podsta-
vec vyvrácen a křížek vandalsky zničen. 
manželé svatošovi udělali však pevné 
základy, Jindřich brixí zařídil opětovné 
postavení pískovcového podstavce a Ja-
roslava svatošová, roz. brixí, nechala 
vyrobit v turnově křížek nový. místu 
tak byla navrácena jeho starodávná pů-
vodní podoba. v blízkosti křížku stávaly 
dva javory vysazené před lety Jindři-
chem brixím st. a jeho bratrem Janem. 
dnes toto místo chrání už jenom jeden.

O.B.

Růžena a Jindřich Brixí před domem

Přijď, usedni na mez a zůstaň,
kytici volnost ti podá, 

nezaváže tě ničím,

leč abys byl,

abys i nadále byl.

před sto lety 10. května 1921 se 
narodil básník a překladatel Jindřich 
Hilčr, s nímž jsme se po léta setkáva-
li na Šrámkových sobotkách. přijížděl 
z rodných čelákovic se svou milou paní 
bělou, obvykle jen na chvíli, vždy s mi-
lým úsměvem a dobrým slovem.

maturoval v brandýse nad labem 
v protektorátním roce 1940, po ma-

turitě byl jako většina jeho vrstevníků 
„totálně nasazen“, naštěstí ne do říše, 
ale do čelákovické válcovny kovů, což 
byl „válečný průmysl“. Na vysokou ško-
lu mohl jít až po válce, ale to už začí-
naly jeho básnické pokusy. debutoval 
ve studentském časopise. a začal pra-
covat jako redaktor v mladé frontě. pak 
byl deset let v redakci měsíčníku Nový 

Jindřich Hilčr s manželkou Bělou 
a Jaroslavem Šimůnkem na Šrámkově 

Sobotce roku 1978.
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život. od roku 1958 pracoval ve stát-
ním nakladatelství dětské knihy, poz-
dějším albatrosu. tam byl spoluzakla-
datelem oblíbeného a úspěšného klubu 
mladých čtenářů, v němž vycházely kni-
hy po všech stránkách kvalitní. česká 
dětská kniha patřila ke světové špičce 
co do obsahu i úpravy včetně stránky 
výtvarné. v albatrosu inicioval i edici 
světových autorů. s Jaroslavem Šimůn-
kem zajišťoval na Šrámkových sobot-
kách kvalitní zastoupení umělců na kdy-
si pravidelných dnech albatrosu. v 70. 

letech se také podílel na vzniku festivalu 
Halasův kunštát. tam v roce 1995 získal 
na návrh starosty města kunštát cenu 
františka Halase. vzpomínal, že prvně 
přijel do kunštátu za básníkem Halasem 
už na podzim 1944. 

Hilčrovy první verše vycházely bi-
bliofilsky hned po válce, po sbírkách 
dobových veršů z počátku 50. let upou-
tal sbírkou člověk roku 1956 (z níž je 
i několik veršů v úvodu). v ní překonal 
dobové konvence. Napsal i četné verše 

a prózy pro děti. vrcholem jeho básnic-
ké tvorby zůstává sbírka prostor fléten 
z roku 1981.

do sobotky přijížděl i po odchodu 
do důchodu (invalidního v r. 1978), za-
jímal se o úroveň přednášek i umělec-
kých pořadů, o dění zde. zemřel dvaa-
osmdesátiletý v sobotu 21. června 2003, 
týden před začátkem 47. Šrámkovy so-
botky. zařadil se mezi ty četné přátele 
sobotky, na něž vděčně vzpomínáme.

Aleš Fetters

NezapomíNáme
říká se: sejde z očí, sejde z mysli. 

a bohužel to stále platí. o „obyčej-
ných“ lidech i o známých osobnostech. 
platí to i o bohumíru bradáčovi. Neby-
lo na Jičínsku a sobotecku na počátku 
20. století populárnějšího politika, snad 
s výjimkou Jindřicha Gustava maštálky. 
dnes jeho jméno a zásluhy zná málokdo.

bohumír bradáč se narodil v rolnic-
ké rodině v Židovicích 31. května 1881. 
Jeho otec Josef pocházel z Údrnic, matka 
anna byla rozená svobodová z bystřice. 
absolvoval vyšší hospodářskou školu 
v Jičíně a pak se věnoval práci na rodin-
ném statku. zároveň se zajímal o veřej-
ný život, věnoval se hasičstvu a brzy se 
stal starostou obce a členem okresního 
zastupitelstva. usiloval zvláště o zlepše-
ní situace českého řepařství a cukrovar-
nictví. Jako člen agrární strany se sblížil 
s antonínem Švehlou. v roce 1911 byl 
zvolen poslancem rakousko-uherského 
říšského sněmu a stal se jeho nejmlad-
ším členem. v dalších volbách o rok 
později byl zvolen i do českého zemské-
ho sněmu. 

během první republiky hájil v par-
lamentu zájmy rolníků jako představi-
tel umírněného „prohradního“ vedení 
agrární strany a stoupenec Švehlův 

a udržalův. v roce 1929 se stal minis-
trem zemědělství a v letech 1932-1935 
byl ministrem národní obrany. Úspěšně 
prosazoval zvyšování obranyschopnosti 
republiky. známé jsou jeho fotografie 
s prezidentem t. G. masarykem při spo-
lečných vyjížďkách na koních. poslední 
bradáčovou funkcí bylo předsednictví 
poslanecké sněmovny v roce 1935, kte-
ré bylo ukončeno jeho smrtí na leuké-
mii 20. října 1935. zemřel doma v Žido-
vicích, pohřben je v chroustově. 

bohumír bradáč měl rád náš kraj, 
byl vynikající regionální politik. Je ob-
divuhodné, kolikrát přes své velké 
zaneprázdnění navštívil i sobotecko. 
od roku 1912 to bylo každoročně nej-
méně jednou. příležitostí byly různé 
slavnosti – např. ve vesci oslava zrušení 
roboty 1919 nebo sázení Švehlovy lípy 
1933, v sobotce oslava 10 let republi-
ky 1928, pohřeb J. G. maštálky 1926 
a odhaleny jeho busty na hřbitově 1933, 
položení základního kamene k pomníku 
a. Švehly 1934 aj. samozřejmě se účast-
nil mnoha akcí agrární strany (schůze 
v sobotce roku 1913, 1932 a 1935, sjezd 
selských jízd v sobotce 1931) a nejrůz-
nějších zemědělských slavností (1912 
schůze Hospodářského spolku v li-

bošovicích, 1913 dožínky v čálovicích 
a 1922 v Nepřívěci, zahájení hospodář-
ské výstavy v sobotce 1933).

Jako nadšený člen a funkcionář ha-
sičstva se snažil navštěvovat i hasičské 
slavnosti a promluvit na nich. tak tomu 
byl např. v sobotce roku 1913, ve ve-
selici roku 1928 či ve vesci roku 1930. 
Nevynechal ani udělení čestného ob-
čanství všech obcí sobotecka svému 
příteli františku Havlíkovi, starostovi 
okresu a okresní hasičské župy v so-
botce roku 1928. 

Není divu, že tomuto oblíbenému 
politikovi bylo uděleno čestné občan-
ství např. ve vesci (1930) nebo v Rakově 
(1931). po jeho smrti se v sobotce kona-
la 24. listopadu 1935 vzpomínková tryz-
na a někde byly vysazovány bradáčovy 
lípy (např. v obrubcích 1. května 1936).

o tom, jak pomohl mnoha obcím při 
řešení jejich potřeb, se raději nepsalo. 
příkladem může být stavba soboteckého 
vodovodu. a s umlčením agrární strany 
po roce 1945 se rychle zapomnělo. 

Je až překvapivé, kolik agrárních po-
litiků zemřelo v poměrně mladém věku. 
antonínu Švehlovi bylo 60 let, bohumír 
bradáč se dožil 54 roků, z novějších mi-
nistr zemědělství Josef lux odešel ve 43 
letech. Nezapomínejme na ně!

Karol Bílek

† ¢
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vlasti NaŠí milé i Nám milÝ vlastimile,
je to už neuvěřitelných třicet let, 

co nejsi mezi námi, zatím ještě žijícími. 
Já sice nevěřím, že se na nás odněkud 
shora díváš, ale vím, že dokud jsme my, 
co tě pamatujeme a co jsme byli tvými 
přáteli, jsi pořád tak trochu mezi námi.

sblížili jsme se, když byl předsedou 
společnosti bratří čapků, ale sezná-
mili díky Šrámkově sobotce. Jeli jsme 
tehdy, tuším v roce 1971, do Hronova 
„za Jiráskem“, tam jsem před divadlem 
„lidu“ cosi říkal a pan fišar měl něco 

přednést u zámečku v Jiráskových ska-
lách (bišofštejně). chtěl říkat něco 
ze skaláků, ale já jsem mu skoro „na-
řídil“, že je tam nutné využít románu 
skály. trochu se ošíval, ale přistoupil 
na to a pak mi děkoval, že Jiráskův ro-
mán skály do té doby neznal, a on byl 
v době začínající normalizac velmi ak-
tuální: „to budiž nás všech přirozenos-
tí, abychom v protivenstvích strachem 
neschli, alebrž se zelenali jako strom 
odvahou a nadějí, abychom chyby své 

poznali a pevně stáli, když nepřátelé 
myslí, že nás přemohli a námi o zem 
udeřili, abychom byli jako ty skály.“ to 
v té době rezonovalo. a tady myslím 
začal náš bližší vztah, porozuměli jsme 
si. i pak při různém „čapkování“. 

Herec a vynikající recitátor vlastimil 
fišar zemřel 11. června 1991.

Jsem za tvé přátelství, milý vlastimi-
le, trvale vděčen. byl jsi vzácný člověk.

Tvůj Aleš F.

„paNí učitelce s láskou…“
13. květen zůstane pro mě a pro 

řadu mých kolegů a kolegyň smutným 
datem, neboť nás letos v tento den ne-
čekaně opustila paní učitelka marie Ná-
hlovská.

tato smutná zpráva mě zastihla 
ve škole, v té samé, kde mně jako nové 
žačce přicházející do 5. třídy z libošo-
vické malotřídky před 46 lety pomohla 
vyrovnávat se s přechodem na „velkou“ 
školu a začlenit se do již utvořeného 
kolektivu třídy. obojí zvládla napros-
to profesionálně, a dodnes na ni proto 
s vděčností a láskou vzpomínám. byla 

to moje „první paní učitelka“, protože 
v libošovicích v té době učili samí muži. 
dnes oceňuji její pedagogický um a pří-
stup k dětem. byla obětavá, spravedli-
vá, ale i náročná a přísná. uměla obdi-
vuhodně vyprávět (třeba o moruších), 
krásně psát a malovat. dodnes využí-
váme hezké diplomy, které pro potřeby 
školy navrhla.

před dvaceti lety při svém odchodu 
do důchodu mi předávala kancelář zá-
stupkyně ředitelky a opět nešetřila dob-
rými radami a pomocí. s paní ředitelkou 
alenou čelišovou zvládly v letech 1996 

– 1999 za nepřerušeného provozu zre-
alizovat přestavbu naší školy, která se 
stala jednou z nejhezčích a nejmoder-
nějších v našem okrese. Ještě i v dů-
chodu nám přišla vypomoci a učila na 1. 
stupni.

při našich pozdějších setkáních 
ve škole i mimo ni sršela optimismem 
a dobrou náladou. každé shledání foto-
graficky zdokumentovala a zaznamenala 
tak pro naše příští vzpomínky.

paní učitelka, kolegyněmi nazývaná 
„marienka“, nám bude moc a moc chy-
bět!

Jana Knapová



zpravodaj šrámkovy sobotky květen / červen 2021

25

vzpomíNka Na JaNu ŠtefáNkovou
Rodačka ze západních čech, té-

měř celoživotní pražanka a v prvním 
prázdninovém týdnu obyvatelka so-
botky – pravidelná návštěvnice festivalu 
Šrámkova sobotka. pod Humprecht jez-
dívala ráda a mnoho let také na schůze 
přípravného výboru festivalu jako jeho 
členka a organizátorka někdejších stu-
dentských přehlídek uměleckého před-
nesu. festivaloví hosté ji znají – štíhlá 
dáma, jíž věk neublížil, stále elegantní, 
vtipná, přátelská, obdařená schopností 
harmonizovat vztahy mezi lidmi. Na le-
tošní „sobotku“ nepřijede, nemoc byla 
rychlejší než kalendář.

s Janou jsem se znala dlouho, 
od doby, kdy začala pracovat v arta-
mě, instituci pro metodickou pomoc 
amatérským uměleckým aktivitám. Jako 
garant a organizátor recitačních pře-

hlídek a soutěží a performancí divadla 
malých forem byla „motorem“ vícečet-
ných vztahů mezi artamou a školami – 
středními (vzpomínám na litomyšlskou 
poému, na pražské semináře, na praž-
ské vajíčko), ale především univerzitními 
fakultami pedagogickými a filozofický-
mi. Neúnavně iniciovala účast studentů 
českého jazyka a literatury v přehlíd-
kách a dílnách uměleckého přednesu, 
ať na Šrámkově sobotce nebo Wolk-
rově prostějově (prostřednictvím kol 
nižších úrovní). v době bez internetu 
připomínala akce jak akademickému ve-
dení fakult, tak katedrám i jednotlivým 
učitelům s žádostí o předání informací, 
o podporu chystaných událostí a stu-
dentskou účast na nich. 

pro sobotecký festival vždy obstara-
la výborné lektory. my z kateder jsme 

oceňovali přínos kurzů či dílen pro pro-
fesní kvalifikaci budoucích češtinářů, 
kteří by měli umět svým žákům před-
nést báseň, v tom jim byla Šrámkova 
sobotka hodně nápomocna. oceňovali 
jsme Janinu organizační práci před festi-
valem, ale i v jeho průběhu, kdy pomá-
hala realizovat veřejné vystoupení reci-
tátorů pro návštěvníky festivalu. večer 
fakult tradičně patřil (a patří) mezi po-
řady očekávané a hojně navštěvované.

Štefi milovala hudbu, literaturu, 
zvláště poezii. Nejenže měla, jak se říká, 
načteno, ale měla své  favority. vím jen 
o některých – ivan blatný, Jacques pré-
vert, Jan skácel. pánové, Štefi vás měla 
ráda, přijměte ji tam hezky.

Ladislava Lederbuchová

opustili Nás NavŽdy
dne 21. března 2021 zemřel ve věku nedožitých 64 let pan 
Josef Váňa z plhova. 

dne 22. března 2021 zemřela ve věku 82 let paní Marie 
Menclová ze sobotky. 

dne 22. března 2021 zemřela ve věku nedožitých 79 let paní 
Anna Jenčková, rozená Holatová, z plhova. 

dne 25. března 2021 zemřel ve věku nedožitých 71 let pan 
Miloš Zíta ze staňkovy lhoty.

dne 26. března 2021 zemřel ve věku nedožitých 80 let pan 
ing. František Drbohlav, rodák z příchvoje.

dne 2. dubna 2021 zemřela ve věku nedožitých 77 let paní 
Blažena Muchová, rozená kovářová, z krčkovic. 

dne 9. dubna 2021 zemřela ve věku nedožitých 88 let paní 
Miloslava Čermáková, rozená Šrytrová, z dobšína. 

dne 11. dubna 2021 zemřel ve věku 48 let pan Karel Král 
ze sobotky. 

dne 13. dubna 2021 zemřel ve věku 78 let pan Emil Odler 
z mladějova. 

dne 17. dubna 2021 zemřel ve věku 73 let pan Miroslav No-
vák, rodák z malechovic. 

dne 22. dubna 2021 zemřel ve věku nedožitých 66 let pan 
Rudolf Baniar ze sobotky.

dne 27. dubna 2021 zemřela ve věku 93 let paní Božena Fi-
šerová, rozená dlouhá, ze sobotky. 

dne 13. května 2021 zemřela ve věku 78 let paní Marie Ná-
hlovská, rozená Hastíková, ze sobotky. 
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muzeum 
Na faře

expozice muzea v zámku Humprech-
tu musela být přestěhována z důvodu 
rekonstrukce a získala unikátní útočiště 
v přízemí soboteckého děkanství u kos-
tela sv. maří magdaleny. 

Návštěvníci tak mají jedinečnou šanci 
navštívit nádhernou  budovu, která byla 
svědkem sobotecké historie, a navíc si 
mohou prohlédnout nejzajímavější před-
měty ze sbírek  muzea.

vedle různých typů malovaných 
skříní a truhel, díky jejichž množství 
bychom mohli tuto část muzea nazvat 
almáriem, je možné prožít atmosféru 
školní třídy z počátku 20. století, ob-
divovat historické řezby a nechat se 
okouzlit souborem loutek, které pat-
ří do nehmotného kulturního dědictví 
uNesco.

Muzeum bude otevřeno 
úterý – sobota  9.00 – 17.00

neděle  10.00 – 17.00

vstupné: dospělí návštěvníci – 40,- kč

 zlevněné  25,- kč (děti nad 6 
let, studenti, důchodci a drži-
telé průkazky ztp a ztp/p)

při předložení vstupenky ze zámku 
Humprechtu je možné uplatnit slevu 5,- 
kč na každou vstupenku do muzea, po-
dobně při koupi vstupenky na prohlídku 
zámek je odečítána stejná částka za kaž-
dou zakoupenou vstupenku z muzea.

těšíme se na vaši návštěvu.
Dagmar Faměrová, kastelánka

sakRálNí stavby NeJeN 
Na sobotecku 

vÝstava Na faře
luboš patka se fotografii věnuje dlou-

hodobě a zachycuje i sakrální objekty, 
které v průběhu staletí dotvářely kultur-
ní krajinu. sakrální stavba (svatostánek) 
je stavba sloužící pro náboženské nebo 
rituální úkony. existuje mnoho druhů ná-
boženských staveb. v křesťanství sakrál-
ní stavba slouží k uctívání a chvále boha. 
může se jednat o katedrálu, kostel, kapli, 
boží muka i kříž u cesty. výstavu zahájí 
ing. arch. vlasta krahulcová. Hudeb-
ní doprovod kamila Šourková (housle) 
a studio Šrámkova domu (zpěv). uvede 
marie sekerová. co nejsrdečněji vás zve-
me na vernisáž výstavy, která  se koná 5. 
7. v 11:00 hodin. výstava je součástí fes-
tivalu Šrámkova sobotka, ale bude pří-
stupná celé léto, v době otevírací doby 
muzea.                             Pavlína Havlová

Na následující straně nalezneze kompletní program festivalu Šrámkova sobotka. vše nasvědčuje tomu, že budeme 
v sobotce zakopávat o malované truhly, mnout si krvavá kolena, výskat lidové nápěvy, děsit se strašidelnými historkami, 
těšit se lidovou moudrostí. zkrátka a dobře – poženeme se celý týden od folkloRu k folkloRu!
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