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YHVQHFKEäYÊYßHE\ORSRQċNXG]NUHVOHQÑ]PHQßHQÑ]KXßWċQÑD]PDWHQÑ
3RVWDY\WYÊđHJHVWDVORYD=YOÊßWQÕQDWRPSđHGVWDYHQÕDOHE\ORæHKHUFLVLQD
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PDVN\EH]YäUD]X%\ORWDPVLFHQċNROLNæHQNWHUÑQDWRPE\O\OÕSDOHVSRďFRVH
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NXOLV\DKXGED7LFRVHGċOLYKOHGLßWLYßDNQHE\OLMHQGLYÊN\DOHFRFKYÕOLQċMDNä
Y\VWRXSLOQDMHYLßWċDVYRXEULODQWQÕUÑWRULNRXRVOďRYDORVWDWQÕ7HSUYHSRFKYÕOL
NG\æMVHPVHSRđÊGQċUR]NRXNDOSRFKRSLOMVHPæHQHVHGÕPQDELGäONXYGLYDGOH
QäEUæQDJDOHULLY3RVODQHFNÑVQċPRYQċ3DUODPHQWXù5
1LNROLWHG\KHUFLQäEUæ]ÊNRQRGÊUFLSURMHGQÊYDMÕFÕQRYä]ÊNRQ
.GRVLWRWLæSđLßHOVRULJLQÊOQÕP\ßOHQNRXæH]HPċYRGDDY]GXFKMVRX]ÊVDGQÕPL
SRGPÕQNDPLSURæLYRWĉORYċNDQDWÑWRSODQHWċ$NG\æXæVH]DWX]HPLSODWÕGDQċ
]QHPRYLWRVWLDQÊMP\]DYRGXYRGQÑDVWRĉQÑPċORE\VHWDNÑSODWLW]DY]GXFK
'äFKÊPHKRYßLFKQL9WRPE\OL]ÊNRQRGÊUFL]DMHGQR5R]SDGDWVHWR]DĉDORYH
FKYÕOLNG\SđLßODQDđDGXGLVNXVHMDNRXIRUPRXE\VHPċOY]GXFKSODWLW$YĒEHF
MDNWXWRSODWEXQRPHQNODWXUL]RYDW"3RGYRXKRGLQRYÑGLVNXVLVHVKRGOLQDWRPæH
E\WRPRKOREäWxY]GXßQÑk3UDYLFHSDNGRGDODæHNG\æXæH[LVWXMHYRGQÑDVWRĉQÑ
PċORE\VHSODWLWQHMHQ]DY]GXFKYGHFKRYDQäDOHWDNÑY\GHFKRYDQä9æG\òWÕP
R[LGHPXKOLĉLWäP]QHĉLßòXMHPHRY]GXßÕ=HOHQÕ]UXGOLx2[LGXKOLĉLWäMHSđHFHSUR
URVWOLQ\WÕPĉÕPMHSURĉORYċNDN\VOÕN$ĉÕPE\E\OĉORYċNEH]URVWOLQ"k1ÊYUK
QDxVGXßQÑkQHSURßHOVWHMQċMDNRVHMHGQRWOLYÑWÊERU\UR]FKÊ]HO\YQÊ]RUXNGRE\
PċOSODWLW3UDYLFHSURVD]RYDODSORßQRVW]ÊNRQDWHG\æHE\PċOLSODWLWYßLFKQLFRæ
VHRYßHPQHOÕELOR]ÊVWXSFĒPOHYÑKRVWđHGXDUXGäPSURWRæHWDNRYä]ÊNRQE\E\O
DVRFLÊOQÕ9]GXßQÑEXGLæDOHNRMHQFLPOÊGHæGRRVPQÊFWLOHWDVWDUREQÕGĒFKRGFL
QHFKòGäFKDMÕEH]SODWQċ
-HWRDEVXUGQÕQHVPċOHSRGRWNOLOLGRYFLQHEY]GXFKMHGDUHPRG%RKDDNXSĉLW
VGDU\MHKđÕFK
5XGÕ]H]HOHQDOLVORYR%ĒKMLP]QċORQHOLER]YXĉQċEDSđÕPRRGSXGLYċ'LVNXVH
YßDNSRNUDĉRYDODGÊOXæQDNRQNUÑWQċMßÕEÊ]L.ROLN]DY]GXFKSODWLW"6ORYDVHXMDO
SRVODQHFSUDYLFHQHMVSÕßOÑNDđ x9NOLGRYÑPUHæLPXVHĉORYċNQDGHFKQHYSUĒPċUX
ĉWUQÊFWNUÊWDæRVPQÊFWNUÊW]DPLQXWX,NG\æPQRæVWYÕY]GXFKXSđLQÊGHFKXQHQÕ
YHONÑVSRĉÕWHMPHVLNROLNUÊWVHQDGHFKQHPH]DKRGLQX]DGHQ]DWäGHQ]DPċVÕF
]DURN7RXæMHSċNQäFKSÊUVWRYHNQHOLWLVÕFĒNXEÕNĒk.ROLNE\VHYßDNPċOR
]DNXEÕNY]GXFKXSODWLWVHQHGRKRGOLDSURWR]YROLOLMLQÑWÑPD .RPX]DY]GXFK
SODWLW"3RQċNROLNDKRGLQÊFKVHVKRGOLQDWRPæHE\PċODY]QLNQRXWQRYÊREFKRGQÕ
VSROHĉQRVW3RGREQċMDNRHOHNWUÊUHQVNÊù(=SO\QÊUHQVNÊ5:( *URXSĉLYRGÊUHQ
VNÊ926PRKODE\FHQ\DSODWE\]DY]GXFKUHJXORYDW$,5 *URXSVĉÕPæYßLFKQL
VRXKODVLOL9\EXGXMÕVHQRYÊJHQHUÊOQÕđHGLWHOVWYÕSDOÊFH]HVNODRFHOLDPUDPR
UX SRYVWDQRXQRYÕđHGLWHOÑQÊPċVWFLPDQDæHđLWLVNRYÕPOXYĉÕßRIÑđLQDEOäVND
QäFKOLPX]ÕQLđLGLĉLVOXæHEQÕFKDXWUHIHUHQWLUHYL]RđLàĉHWQÕàGUæEÊđLXNOÕ]HĉN\
6WRXSQH]DPċVWQDQRVW7HG\VDPÊSR]LWLYD9ĉHWQċILQÊOQÕKRHIHNWXREĉDQEXGH
ßHWđLWDPÕďGäFKDWSđHVWRVHPXEXGHGäFKDWOÕSQHEYHY]GXFKXEXGHYÕFN\VOÕNX
x$QċMDNäFKWđLFHWNRUXQ]DNXEÕNWRSđHFHQLNRKRQH]DELMH0ÊPSUDYGX"k
UR]KOÑGOVHđHĉQÕNSRVÊOH0QR]ÕSđLNäYOLQċNWHđÕQDGßHQċ]DWOHVNDOL/HYäVWđHG
DUXGÕPOĉHOL=HOHQÕPċQLOLEDUY\MDNRFKDPHOHRQLOLGRYFLREUDFHOLRĉLYVORXSDWL
EH]QÊ]RUXVHRGHEUDOL]DKXVWLWY]GXFKGRNXđÊFNÑKRVDORQNX
3RWÑQDVFÑQXYVWRXSLOĉORYċNYĉHUQÑPVOHENRXYUXFHx3ODWLWQHERQHSODWLWWRò
RWÊ]ND"k$]DVHWXE\ORWRVWDUÑGREUÑGLYDGOR=đHWHOQċMVHPUR]SR]QDO&ODXGLD
3RORQLDGYRđDQ\DGĒVWRMQÕN\DKUREQÕN\PLKODVHL*HUWUXGDD2IHOLHDGXFKRWFH
+DPOHWD  ]NUÊWND NODVLFNÊ ßHMNVSÕURYVNÊ WUDJÑGLH VH YßHPL LQWULNDPL YÊßQċPL
SäFKRX SRFK\EQRVWPL YÊKDYRVWÕ QHQÊYLVWÕ NďRXUÊQÕP L SDWHWLFNRX UÑWRULNRX
YWLSNRYÊQÕP D XUÊæNDPL QDUÊæNDPL IDFNDPL ]WRSRđHQäP SUVWHP SURWDJRQLVW\
NWHUÑKRYWRPWRSđÕSDGċDOWHUQRYDOVÊPSđHGVHGDYOÊG\
3UREXGLOMVHPVH3RGRSROHGQÕNÊYċMVHPßHOQDKOÑGQRXWGRSRßWRYQÕVFKUÊQN\
6GU]RVWÕVREċYODVWQÕOHæHODYQÕIDNWXUD9269RGQÑ.ĉ]DNXEÕNVWRĉQÑ
6XPDVXPÊUXPNRUXQĉHVNäFK1HQÕRQDYRGDWDNÑGDUHPRG%RKD"
SURWđHOMVHPVLRĉLDWÊKOHVL]ÕYO$SđLWRPLWDNRYÑ]ÕYQXWÕQHQÕMHQWDNWRWRWLæGR
VHEHQDVDMHPHDæOLWUĒY]GXFKX-DNäOX[XV$]DGDUPR
-LđÕ6HKQDO
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Zeptali jsme se za Vás

Pøichystali jsme hodnotné suvenýry s logem srazu (bavlnìnou taku, kovový odznak, tuku, pohlednice, samolepku).
Srazová pohlednice byla vyhodnocena ze 140 hodnocených
pohlednic jako tøetí nejlepí turistická pohlednice.
A jak je to s kulturním programem?
Ve ètvrtek, pátek a v sobotu je vdy od 19.00 hodin v Zámeckém parku kulturní program, který je urèen pøedevím pro
úèastníky srazu, ale zveme i irokou veøejnost. Vystoupí známá country skupina Trosky, národopisný soubor Hoøeòák,
Simona Klímová a skupina Trdlo, Johny Wolker Band. Zajímavého hosta v sobotu pøedstaví redakce èasopisu Turista.

V termínu 4. a 8. èervna se bude konat LETNÍ
TURISTICKÝ SRAZ 2008, proè právì u nás v Bìlohradì?
Letní srazy se konají 1x za dva roky na rùzných místech naí
republiky. V roce 2006 se konal z povìøení ústøedního výboru
v Krásné Lípì a v roce 2010 se bude konat v Polièce. V rámci
oslav 120 let vzniku Klubu èeských turistù byla pro rok 2008
povìøena Královéhradecká oblast KÈT. Centrum srazu bude
v Lázních Bìlohradì a organizaènì se na nìm bude podílet kromì èlenù bìlohradského odboru KÈT celá øada pøíznivcù a dále
odbory KÈT Nová Paka, Pecka, Hoøice a Ostromìø.
Jak jsou jednotlivé pìí trasy dlouhé a kam vedou?
Trasy jsou dlouhé od 10 do 30 km. Starty jsou od ètvrtka
7. èervna do soboty 9. èervna vdy od 7.00 do 11.00 hodin
a v nedìli v 8.30 hodin z Lázeòského hotelu. Ètvrteèní trasy
vedou do Nové Paky a na Pecku, páteèní do Hoøic, sobotní na
Zvièinu a nedìlní pøes Kamennou Hùru do Høídelce. Pøi krácených trasách jsou vyuívány zvlátní autobusy a pravidelné
vlakové spoje.
Máte pøipraveny i trasy pro cyklisty?
Ano, trasy pro cyklisty jsou dlouhé 40 a 60 km. Vedou tøeba na vrch Tábor nebo na pøehradu Les Království.
Mùou se úèastníci na nìco tìit?
Na jednotlivých trasách budou mít úèastníci slevy na
vstupném do pamìtihodností. Zajímavá bude exkurze do novopackého pivovaru, která se neobejde bez degustace, nebo
prohlídka s prùvodcem po hoøickém Sympoziu na Gothardì.
Budete mít monost nahlédnout i do výrobny hoøických
trubièek. Jsou pøipravena pìkná srazová razítka.

Zvièina - Raisova chata

Souèasnì bude k vidìní ve Frièovì muzeu výstava kreseb
s turistickou tématikou Miroslava Ullmanna. Zajitìno bude
samozøejmì i obèerstvení a zastøeené hleditì.
A co nám øekne závìrem?
Co nejsrdeènìji bych chtìl pozvat vechny pøíznivce zdravého pohybu, lze se zúèastnit celého srazu nebo pouze jednotlivých dnù. Pokud nepotøebujete ubytování, není nutné se
pøihlaovat pøedem.
Pro poøadatele turistických akcí je nejvìtí odmìnou hojná
úèast a spokojenost úèastníkù. Nejinak tomu je i u nás. Jedinì
tak bude zúroèeno mnoství práce, kterou jsme museli
vykonat.
Tìím se s vámi na shledanou.
Lubomír Hoka, pøedseda organizaèního tábu, foto: L. Hoka

Raisùv pohov

Pecka
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Starosta

odpovídá
Pøed nìjakou dobou se jednalo o výstavbì rozhledny nad obcí Uhlíøe.
Jak to s rozhlednou vypadá?

Nelo pøímo o rozhlednu, ale o vysílaè mobilního operátora. Zastupitelstvo nechtìlo, aby v lokalitì vzniklo
více vysílaèù mobilních operátorù,
a proto poadovalo, aby se operátoøi dohodli a postavili jeden vysílaè pro vechny operátory. Vzhledem k tomu, e
v navreném místì je nádherný rozhled
na Krkonoe, Pecku, Byièky, atd., zastupitelstvo mìsta navrhlo, aby na vysílaèi
byla i vyhlídková ploina. Firma, která
zajiuje výstavbu, proto jednala se vemi
operátory a s majiteli pozemkù. Podle
posledních informací byly pøísluné dohody uzavøeny a v minulých dnech firma
poádala o územní rozhodnutí.

kládány nemalé èástky, a uèíme to
i nae dìti, na záchranu kadé áby
a pøírody vùbec. Tento potok zde tekl
a zásoboval vodou i hrabìcí sádky
prokazatelnì u 200 - 300 let. Co
hodláte jako starosta udìlat pro to,
aby to tak bylo dál?

Mìsto si dalo pøi územním øízení stavby hotelového zaøízení Strom ivota
podmínku, aby byla zachována bezedná
studna. Vzhledem k tomu, e studna je
v místech, kde má stát vlastní hotel, je
v projektové dokumentaci záleitost vyøeena pøemístìním bezedné studny do
prostoru pøed hotel, kde bude parková úprava a parkovitì. Poté by mìla opìt vodou zásobovat potùèek, který vede Nerudovou alejí
k máchadlu a pøes Jiráskovo nábøeí do Javorky. Píete, e v tomto potùèku vyhynuli
raci a odstìhovaly se ondatry. Já v této lokalitì iji od malièka a nepamatuji se, e by zde
ondatry a raci ili.

V novinách jsem se doèetl, e v Miletínì vyuívají dotace z Evropské unie na
zamìstnávání dlouhodobì nezamìstnaných napø. na úklid mìsta. Proè toto
nevyuíváte také v Bìlohradì?
Mìsto Láznì Bìlohrad v minulých letech pravidelnì získávalo finanèní prostøedky z Úøadu práce na tzv. veøejnì
prospìné práce, kde jsme kadoroènì od
bøezna do listopadu zamìstnávali 10 a 13
lidí právì na úklid mìsta a podobné pomocné práce. V letoním roce máme opìt
uzavøenou smlouvu s Úøadem práce, který
nám poskytuje finanèní prostøedky na zamìstnávání 12 dlouhodobì nezamìstnaných. Letos poprvé jsou tyto prostøedky
z Evropského sociálního fondu.

Zjistím na mìstském úøadu, o kolik
bodù jsem pøiel za dopravní pøestupky a kolik mi jich jetì zbývá?

Zatím toto na naem mìstském úøadì
v Lázních Bìlohradì nezjistíte, musíte se
obrátit na odbor dopravy Mìstského úøadu v Jièínì. Podle informací, které jsme obdreli z Ministerstva vnitra ÈR, bude ale
jetì v letoním roce rozíøen projekt Czech
POINT a i na naem úøadì bude moné poádat o výpis z bodového systému.

Nemohli byste odstranit zpomalovací
retardéry z ulice Karla Moora a místo
nich dát omezení napø. na 30 km/hod.?
Auta, která je pøejídìjí, zpùsobují
znaèný hluk.

Návrh rozhledny

Se zapoèetím stavby u Pardoubku
pøestal téct potùèek od Bezedné studny do veøejného máchadla. Tím jsme
pøili o máchadlo a jeden z nejèistìjích potùèkù v celém okolí, ve kterém
vyhynuli raci, odstìhovaly se ondatry, atd. To ve v dobì, kdy jsou vyna-

Projekt na dopravní øeení této lokality zpracoval projektant a zpomalovací retardéry zde navrhl z dùvodu bezpeènosti
chodcù. Od zaèátku jsou na nì rùzné názory, nìkdo je chválí, nìkdo je proti nim.
Doporuèuji vám poslat radì mìsta ádost
o jejich odstranìní s podpisy obèanù, kteøí
zde bydlí. Umístìní dopravní znaèky
omezující rychlost na 30 km/hod. je zde
zbyteèné, nebo lokalita je oznaèena
znaèkou obytná zóna, kde je povolena
maximální rychlost 20 km/hod.
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Do Kostelní a Zámecké ulice by bylo
dobré dát zpomalovací retardéry. Je
jen otázkou èasu, kdy dojde k úrazu
dìtí projídìjícími auty.
Mohu jen navázat na minulý dotaz.
Rodièe malých dìtí vìtinou retardéry poadují, starí obèané je nechtìjí, nebo projídìjící auta zpùsobují hluk. O umístìní
retardérù rozhodne rada mìsta, podejte si
proto ádost s podpisy obèanù o jejich
umístìní. Umístìní dopravní znaèky obytná zóna nám Policie ÈR v této lokalitì neschválila, nebo jsou zde i provozovny
a nejde tudí o obytnou zónu.

Po uzavøení Lázeòské ulice pro transitní nákladní dopravu dolo k výraznému sníení hluku nejen v Lázeòské
ulici, ale i v ulici T. G. Masaryka.
Zajímalo by nás, o kolik byly pøekroèeny normy hluku pøed tímto opatøením a zda jsou nyní splnìny.
K dispozici mám pouze výsledky mìøení hluku z roku 1997 (pro potøeby
územního plánu mìsta), kdy byla v denní
dobu namìøena v Lázeòské ulici hodnota
60,9 dB. Pro denní dobu je limit 50 dB pro
zdravotnická zaøízení (láznì) a 55 dB pro
ostatní objekty, noèní limity jsou o 10 dB
nií. Vzhledem k tomu, e hluk z dopravy musí øeit správce komunikace, co je
u prùjezdních komunikací v naem mìstì
Správa a údrba silnic, tato provádìla
v záøí a øíjnu 2007 pøísluná mìøení. Výsledky ale mìsto nedostalo. Na veøejném
jednání o situaci v Lázeòské ulici dne
2. dubna 2008 jsme byli ústnì informováni, e limit hluku byl pøekroèen u 7 objektù, ale pouze v noèní dobu. O konkrétní
výsledky jsem poté písemnì poádal
Krajskou hygienickou stanici. Výsledky
jsem opìt nedostal, pouze sdìlení, e
u hotelu Janeèek byl limit pøekroèen
v denní i noèní dobu a u dalích 6 objektù
mezi køiovatkami Lázeòské ulice s ulicemi Havlíèkovou a Jínovou v noèní dobu.
Pøipadá mnì, e limity musely být pøekroèeny i u dalích domù v Lázeòské ulici
mezi námìstím a køiovatkou s Havlíèkovou ulicí, kde nejsou pøedzahrádky, výsledky se mnì ale nepodaøilo zjistit.
Mìøení po uzavøení Lázeòské ulice pro
prùjezdní nákladní dopravu má být ze
strany Správy a údrby silnic provedeno
do 15. èervna, do kdy má platit i tato uzavírka Lázeòské ulice.
Pavel ubr, foto: Ladislav Stuchlík

Významným a plodným ivotem, aè ménì místní veøejnosti známý, zaøadil se
také on mezi vynikající nae rodáky. Narodil se v Prostøední Nové Vsi dne 15. dubna
1858 v è.p. 40, kde bývala dlouhá léta kovárna. Kováøem tam byl jeho otec a pozdìji jeho bratr.
Do obecné koly chodil zde s Karlem Václavem Raisem o jeden rok mladím.
S ním navtìvoval také nií reálku v Jièínì, kde spolu i po dva roky bydleli. Na vyí
reálku pøeel do Hradce Králové, kde po absolvování této pobyl jetì rok na uèitelském ústavu a stal se uèitelem.
První místo nastoupil ve Vysokém Veselí, pak uèil i doma v Bìlohradì a na to
v Roztokách na Jilemnicku. Øídícím uèitelem byl ustanoven v Kruhu v téme okrese,
kde pobyl 19 let. Po sloení zkouek na mìanskou kolu pùsobil 8 let jako odborný
uèitel a 10 let jako øeditel mìanské koly v Jablonci nad Jizerou. Podkrkonoí mu
bylo souzeno. Tam uplatnil nejvìtí mìrou svoji lechetnou povahu a obìtavost pro
dobro obèanstva a veøejných národních zájmù. V obou tìchto místech pamìtníci
s láskou a vdìèností na nìho vzpomínali.
Kulturní, osvìtová a vlastenecká èinnost byla jeho láskou a cílem. V Kruhu zaloil knihovnu a obnovil èinnost ètenáøského spolku Slovan. Zaloil tam Sokol a byl
jeho starostou. Ve Sboru dobrovolných hasièù byl èilým jednatelem. Pøi odchodu do
Jablonce si odnáí diplomy èestného èlenství tìchto spolkù a za uznání zásluh
o veobecný pokrok v obci i èestné obèanství.

Bìlohradský prvorepublikový starosta Josef Pech (1882 - 1965) sepsal
ve svých 78 letech vzpomínky na bìlohradskou historii od roku 1888 do
druhé svìtové války. V tìchto svých
vzpomínkách nezapomnìl ani na významné bìlohradské rodáky, mezi
nì patøil také uèitel, vlastenec a propagátor Krkono Bohdan Meèíø.
Vzpomínku Josefa Pecha z roku
1960 jsme mohli pøevzít bez jakýchkoliv jazykových úprav.

V Jablonci nad Jizerou, na horké pùdì národnostních bojù, neohroenì hájil práva èeského lidu a vemonì peèoval o jeho povznesení hmotné i duevní. Ji po roce
tamního pobytu se stal èlenem obecního zastupitelstva a kolní rady. V tìchto funkcích pracoval velmi houevnatì. Jeho hlavní snahou bylo uchovat èeskou horskou
pùdu v naich rukou a bránit vemi prostøedky germanizaci. Postaral se o bezplatné
stravování chudé kolní mládee a poskytnutí kolních pomùcek. Zaloil stavební
drustvo, které za jeho vedení postavilo øadu domkù pro èeské rodiny. Jako èinovník
Sokola a Národní jednoty severoèeské zakládá pod patronací tìchto korporací fond
pro zachování èeského nemovitého majetku. Staral se i o zvelebení mìsta úpravou
sadù a komunikací. Povzbuzoval turistický ruch ve snaze o uznání mìsta jako hlavního èeského letoviska na úpatí Krkono. Za tuto obìtavou meninovou práci byl
odmìnìn èestným èlenstvím Národní jednoty severoèeské se zvlátní èestnou plaketou.
Pøi této velké veøejné práci nezapomínal na kolu, kterou vzornì vedl dle pochvalného uznání kolních úøadù, ani na své stavovské zájmy. Byl nejprve jednatelem, pozdìji starostou uèitelské Budèe jilemnicko-vysocké.
Roku 1919 odeel na odpoèinek a k lítosti veho obèanstva pøesídlil do Prahy.
Byl to dobrý èlovìk a pøedevím dobrý uèitel. Z Jablonce si zase odnáel èestné obèanství mìsta a èestné èlenství èetných spolkù. Z Prahy jezdíval na kratí návtìvy
k nám, kde jsem jej osobnì poznal, ale hlavnì na delí pobyt do Jablonce jako
domù mezi své.
S pøítelem z mládí, K. V.
Raisem, byl Bohdan Meèíø stále
v pøátelských stycích. Dopisovali si, seli se zde v Bìlohradì,
a kdy dlel Meèíø v tìch horách, Rais jej navtívil tam.
Cestovali spolu po Krkonoích
a v konèinách kolem Jablonce,
Vysokého a Nového Svìta.
Tam Rais nael inspirace k obsahu svých velkých dìl - Zapadlých vlastencù a O ztraceném
evci.
Bohdan Meèíø byl vzorem
èeského uèitele jako národního pracovníka. Pøeèkal Raise
o 11 let. Zemøel 27. srpna 1937.
Pavel ubr,
foto: archiv, Ladislav Stuchlík

Kovárna v P. N. Vsi, kde Bohdan Meèíø il
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II. díl

Obchody a živnosti
Ve vední dny ji za rozbøesku rozváeli pekaøtí uèni na kolech z pekáren èerstvé
peèivo. Pekáren zde bývalo souèasnì vdy
nìkolik. V blízkosti Malého námìstí to byly
firmy Kraus, Ulvr, Zejfart, v Lázeòské ulici
Èeøovský, Filip, po nìm Vratil, na námìstí
Rený, na druhém konci námìstí Macnar,
pozdìji Svoboda. Málokdo z nás ví, e i na
místì dneního Karlova elezáøství bývalo
kdysi jedno z prvních pekaøství. Aby ranní
sluba zákazníkùm byla dokonalá, stával po
ránu na námìstí mlékaø s konvemi èerstvého mléka dovezeného z Dolního dvora, který naléval mléko do donesených nádob.
Obchody s potravinami byly rozesety
po celém mìstì. Nejdelí tradici si asi
udrely pùvodnì Stuchlíkova prodejna
(døíve tzv. mlíèòák) a do nedávna také
Machova veèerka. Na námìstí mìli obchod Kaudlovi a Paøízkovi, proti továrnì
Beneovi, Petøiví, Portychovi a také paní
Hamanová, která vedle paní Pleskaèové
byla té porodní asistentkou.

Lejdarovo øeznictví

Lejdarovo øeznictví bylo zaloeno
v roce 1934, kdy pan Václav Lejdar zakoupil od pana Frantika Maye pøízemní
domek. Maso tehdy dováel ètyøkolákem
taeným dvìma psy z jatek, které se tehdy
nacházely proti pejcharu. V roce 1939
byla provedena dvoupatrová pøístavba
podle projektu arch. Aloise kvrny.
V roce 1949 byla prodejna zestátnìna,
nyní je provozovatelem RABBIT Trhový
tìpánov. Ze zaniklých øeznictví se nám
vybaví firmy Hrnèíø na námìstí, Petera na
Malém námìstí, v Lázeòské ulici imek,
v Komenského Jakl, po nìm Jirásko,
v Harantovì taner.
Prosperující tehdejí dvì elezáøství
- Knejflovo a na Malém námìstí Kuèerovo - se neomezovala jen na prodej technických produktù, ale kromì nádobí, skla
a porcelánu se zde prodávala také kola,
èerstvì praená káva, oøíky, cukr, èaj

a dokonce i figurky z mléèné èokolády. VechLejdarovi taní psi
ny vùnì se tu mísily a tvoøily jedineènou atmosféru tìchto prodejen. Jetì døíve a v relativnì
kratím èase prodávala porcelán i paní Malá na
tzv. Staré potì. Moná, e to bylo právì
v dobì, kdy v tomto domì trávil svoji dovolenou K. V. Rais se svojí rodinou. Ale, kdo ví?
Sluby, které dnes postrádáme, byly nabízeny v pomìrnì irokém rozsahu. Ve 20. - 30. letech se na námìstí ke své profesi hrdì hlásil pan
Lutinec výraznou plechovou cedulí s názvem
VEC. O kousek dál provozoval stejné øemeslo pan Peèenka a jetì døíve v Lázeòské ulici
pan Erben. Za pány evci Sedláèkem a Zejfartem chodili zákazníci s botami do jejich rodinných domkù. Firma BAA si svoji firmu
vybudovala nejprve na Malém námìstí v domì
u Nádvorníkù, pozdìji v novém domì dr. Janeèka. I kdy se od té doby ji nìkolikrát vymìnili provozovatelé, pro nové boty chodíme stále na stejné místo, nyní k Bílkovùm.
Kupodivu i nìkolik klobouènictví tu nalo svou klientelu. V dílnách paní Bulkhartové,
Hakenové a Purmové se nejen zhotovovaly klobouky nové, ale i staré se pøedìlávaly na
nové. Pamìtnice vzpomíná na øemeslnický um paní Petrouové provdané Èeliové, která
dokázala vytvoøit nìkolikabarevné originální a vkusné modely podle pøání zákaznic. Pro
pány zde byla klobouènictví Hejzlarovo a Bludského. Pan Bludský kromì tohoto øemesla
byl jetì zruèným koeníkem. Po zestátnìní ivnosti pracoval v lese jako lesní dìlník...!
Ani v dnení dobì si nemùeme stìovat na malou nabídku kadeønických slueb. Jediné kadeønictví z tehdejí doby, døíve Balcarovo, dnes paní Demlové, se vrátilo do svých
pùvodních prostor. Jinak tu bylo kadeønictví a holièství Etrichovo na Malém námìstí, holièství pana Lánského vedle lékárny. Nahoøe na námìstí mìl svoji provozovnu pan Hlavatý. Její interiér zdobil tehdy jetì pomìrnì neznámý obrázek Bìlohrad za 100 let.
Také v Bohumilce byl kromì restaurace kadeønický a holièský salón pana Machovce.
Kdy máme tìstí a jsou pootevøené dveøe pùvodního domku na Malém námìstí, mùeme i dnes vidìt na vnitøních dveøích vyleptáno firmu Holièství ïárský. Krásná dokonalá práce a chvála tìm, kteøí ji zachovali! Vybavení tìchto provozoven bylo na hony
vzdáleno poadavkùm dnení doby. Touha en po dokonalém vzhledu a snaha muù
o úpravnost svého zevnìjku vak i v tìchto zdánlivých drobnostech pøispívaly ke kulturnosti naeho mìsta.
Ani vadleny a krejèí nemìli nikdy nouzi o zákazníky. Ve výètu mistrù tohoto øemesla se vybaví jména Bekr, Pech, Schnitter, Reim, Rychecký, Ruml, Pauková, Purmová.
V dnení budovì Mìstského úøadu byla kdysi Jurajdova výroba loního prádla, naproti
sleèny Hermanovy prodávaly svoji specialitu - látky z pravého èistého hedvábí.
Èalounictví tu provozovali pánové Peterka a Václavík. Mnozí z nás mají jistì jetì
v pamìti dílnu pana pùra u mostu.
V místì dneního parèíku s fontánou stával malý domek soustruníka Bergra. Ten na
svých døevìných vratech vystavoval své výrobky ze døeva: vaøeèky, kvedlíky, hraèky
a pod. Zboí se nabízelo samo!
Odvést poctivou práci, dobøe poslouit zákazníkovi a obhájit tak dobré jméno své firmy bylo snahou tìchto lidí. Zaslouí si, abychom si na nì alespoò obèas vzpomnìli.
Hana Friedrichová, foto: archiv

Zamìstnanci Machovcova kadeønictví
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vou lehkou, ale kováø poíval èasto znaèné vánosti a pro svou sílu i obdiv. Nechoval - li se jak mìl, byl terèem i jistého
posmìchu. Je to vidìt z nìkterých øíkadel
a popìvkù o kováøích.

O kováøské chytrosti:
Na to má kováø kletì
aby se nespálil
Hanlivá:
Pijou kováøi v hospodì
pijou - li tam jetì
vèera propili kladiva
dnes u propijou kletì

Zpracování eleza bývalo pùvodnì výhradnì kováøskou záleitostí. Pro velikost a rozsah sortimentu dolo postupem èasu ke specializaci nìkterých kováøských èinností a k vydìlení jednotlivých samostatných øemesel zpracovávajících
elezo.
Zaènìme u kováøe vesnického, veumìla okovávajícího vozy, konì a vyrábìjícího zemìdìlské a jiné náøadí, kování dveøí a møíí, prostì dìlajícího vechno,
co souviselo se elezem. Pak zde byli kováøi doprovázející urèitý druh lidských
èinností, jako dùlní kováøi, kováøi pracující pro armádu (nikoli zbrojíøi) a pod.
Ve mìstech se pomìrnì záhy rozdìlilo kováøské øemeslo na øadu pøíbuzných oborù jako zbrojíøství, zámeènictví, kotláøství a cvoèkaøství.
Vesniètí kováøi se pøidruovali k mìstským a utváøeli spolu cechy, které poívaly výsad a privilejí.
I v naem kraji se bez zruèného kováøe nikdo neobeel. Nacházíme o nich
zmínky v historických pramenech. Rozsáhlé znalosti o rùzných øemeslech mìla
PhMr. Marie Hrnèíøová, která o nich psala na pøelomu tøicátých a ètyøicátých let
v Lázeòských listech.
Ze sedmnáctého století máme tøi prameny pro poznání, jaká øemesla a ivnosti
byly v Bìlohradì (Nové Vsi). Za prvé je to
soupis obyvatel dle vyznání z roku 1651,
dále farní matrika, zaloená roku 1654
a berní rule z tého roku.
Starí záznamy se u nás zøejmì nedochovaly, i kdy je zøejmé, e zde rùzná øemesla existovala vèetnì kováøského. Marie
Hrnèíøová dále uvádí:
V roce 1713 jsou zde ji tito øemeslníci: ...dvorský kováø Jiøí Toè (musí vechny práce pro vrchnost vykonávati za 26
zlatých a uhlí platit sám).
V roce 1729 èteme, e je naøízeno,
aby se cechové se vím obraceli na purkmistra, musí ho ádati o povolení drení
poøádku (schùze), jemu oznámí, kolik se
bere za pøijetí za mistra, koho pøijímají
nebo propoutìjí z uèení. Zato pøinesou
ne z povinnosti, ale ze zdvoøilosti dbánek piva.
A do doby panování císaøe Josefa II.
jsou zprávy o bìlohradských øemeslnících skoupé a pramenù málo.
V roce 1787 byl vyhotoven a zapsán
seznam vech mistrù z bìlohradského

panství: ...Kováøi jsou dva Kráèmarové:
Tobiá a Frantiek v èísle 92. V Újezdì
Svatojánském jsou rovnì dva: V. Kováø
a opìt V. Kráèmar. Obce Horní Nová Ves,
Èernín a Lukavec mají té po jednom
kováøském mistru.
V jiných pramenech si je vak moné
vimnout záznamù nepøímo pojednávajících o kováøích. Dochovaly se zápisy
o jednání za úèelem narovnání køivd a nápravy vìcí. Napøíklad nedostateèná váha
zboí, patná práce, neshody ohlednì pozemkù. Kováø mìl v té dobì zpravidla kus
pole a nìjaké zvíøectvo pro svou obivu.
Je jisté, e øemeslo kováøské nebylo obi-

Kovárna v Lázeòské ulici
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Vrame se vak do Bìlohradu.
Kovárna (první zaznamy po roce
1650), o které s urèitostí víme z Josefského katastru z roku 1784, stávala zhruba
v místech Vojtíkovy tiskárny poblí kostela. Byl to domek s kovárnou, ve kterém
bydlel panský kováø a postilión. Pracovali
zde tehdy Tobiá a Frantiek Kráèmarovi.
Po nich krátce kováø Gróh. Tobiá Kráèmar koupil nedaleko selé stavení od
správy panství, zboural je a v roce 1781
zde pro své bydlení postavil stavení nové,
jak je psáno na dochovaném záklopním
prknì. Dùm mìl è.p. 92. (O tomto domì
píeme na jiném místì BL). Pozdìji byl
z kovárny èp. 83 zøízen útulek pro
zestárlou panskou èeleï a od roku 1829
zde byli ubytováni sirotci.
Jetì ve tøicátých letech minulého století se v samém støedu budoucí Lázeòské
ulice krèila stará kovárna. Døíve ne se
stala kovárnou, byla budova sídlem úøadu
silnièního cla, tak zvaného mýta vybírajícího poplatek od formanù jedoucích na
Miletín. Ve výe zmínìném soupise kováøù je uveden v Èernínì Josef Gro (psáno
foneticky, asi Groh). Je pravdìpodobné,
e to byl pøedek prvního kováøe v Lázeòské ulici. V obecním zápise se ète, e
30. ledna r. 1820 udìleno právo sousedu
a mistru kováøskému Frantiku Gró
z Èernína pro nìj a jeho budoucí námìstky kováøskou dílnu postaviti a v ní øemeslo provozovati s tím, e ádný více
v Bìlohradì povolení k provozování øe-

mesla kováøského nedostane. Za to právo
bude se roènì platit 1 zl. 10 krejcarù.
V kovárnì se vystøídaly za 68 let tøi
generace Grohù (Frantiek, Antonín
a Jan). Od roku 1888 - 1895 patøila kovárna Jindøichu Henèlovi. Od nìho ji koupil
roku 1895 Josef Nekvapil.
Kdy se hrabìnka z Asseburgu rozhodla postavit láznì, nastaly starosti.
Bylo tøeba narovnat cestu a ta vedla pøes
kováøùv pozemek. Kováø Josef Nekvapil
prý odpovìdìl tehdejímu starostovi
Munzarovi, e ten kousek pro dobré vztahy hrabìnce zadarmo pøenechá. Starosta
Munzar jej pøesvìdèil, e ho zadarmo dávat nemusí a tak kováø dostal za tìch
57 sáhù celkem 57 zlatých. Starosta Munzar zemøel a v tom roce byl vyloen na
obecním úøadì regulaèní plán nové Lázeòské ulice. A hleïme, èára silnice vedla
skrz kovárnu a ke kovadlinì. Tentokrát
kováø Nekvapil prodat nechtìl. Marnì se
vak bránil. Tu mu pøila pokuta za zneèitìní veøejného pozemku, tu kovaný
kùò vylekal procházející panièku a byla
tu stínost. Prostì naschvály. Pøesto, e
bojoval jako lev, kovárna, která stála
stodvacet let, v roce 1940 padla. V roce
1939 budovu koupila obec a v následujícím roce ji zbourala. To u Josef Nekvapil
neil a dùm vlastnila vdova Nekvapilová.
Dalí kováøi byli na Horní Nové Vsi.
Tøeba Josef Jeek, který byl navíc hostinským, starostou a kronikáøem, vlastnil
v Hùøe kamenolom a dìlal povoznictví,
prostì neuvìøitelnì pilný èlovìk. Po nìm
Josef Ra. V Prostøední Nové Vsi
napøíklad Jan Kazda.
Ale to jsme ji v dobì, na kterou
máme pamìtníky. Obrame se na nì, nejprve na Josefa Ponera.

Mùj otec
Josef Poner pocházel z Lánù.
Byl vyuèený kováø a podkováø
v Bílsku u Frantika Vokrouhleckého.
Kdy
odcházel, dostal
od mistra list -

ze byl speciální obchod, kam se jezdilo kupovat jen specielní vìci jako vrtáky, raple,
èerná barva zvaná ajznlak apod.
V kovárnì se øeilo vechno moné.
Kdy sedlák nìco shánìl nebo potøeboval
prodat, øekl kováøi: Kdyby se nìkdo ptal
na to a to, tak a se staví. Práce byla od
rána do veèera a nìkdy i v nedìli. Kováø
byl váený èlovìk a lidé ho mìli v úctì.
U Václavikù se vyuèil Pepa Baudi, který
brzo umøel. Kováøi v kovárnì pak pøi jeho
pohøbu tloukli do kovadliny tak dojemnì
smuteèní mar, e o tom i faráø na
høbitovì mluvil.
Druhým pamìtníkem je Josef Václavík.

vysvìdèení potvrzující jeho zpùsobilost
a bezúhonnost. Zaèal dìlat tovarye
v roce 1925 u Kubity v Hoøicích, pak dìlal u Jana Kazdy v Prostøední Nové Vsi.
Bývalá Kazdova kovárna, malý bílý domek
u silnice, stojí pod prodejnou svítidel dodnes. Potom dìlal ve Staré Pace u Lutrleho a u kováøe Jeka na Horní Nové Vsi.
Mezi tím zemøel kováø Kazda. Táta se vrátil do Prostøedního dílu a od vdovy Kazdový si kovárnu pronajal. Pracoval v ní do
roku 1940. Z Bìlohradu se odstìhoval kováø, který mìl dílnu tam, co je dnes firma
Koberce Brázda - byla to obecní kovárna.
Otec dostal tenkrát nabídku, aby nastoupil
a pracoval tam. Svoji ivnost mìl v dílnì a
do znárodnìní, co bylo v první polovinì
padesátých let. Z kovárny tátu vyhodili. el
dìlat k nádraí do zámeènické dílny a pozdìji do Náøadí.
Kovaøina bylo krásné øemeslo, kdy
èlovìk vidìl, jak pod kladivem roste dílo,
to byla nádhera! Zvlá kování koní byla
vìda. Táta koval tak tøicet, tøicet pìt koní
dvakrát do roka. Musel rozumìt tomu, co
který kùò potøebuje, aby mu nezmrzaèil
nohy. Kadý mìl jinak stavìné kopyto.
Kùò se koval na jaøe a na podzim. Na
podzim se dávaly zimní pièaté ozuby do
podkov, aby se kùò na ledì neklouzal
a zimní podkovy byly také masivnìjí.
Kovali se i bulici, tedy volové, ti mìli
úplnì jiné kování a nelo to snadno. Vùl
se musel dát do postranìk, pod bøicho popruhy a zvedly se mu zadní nohy do vzduchu. Já jsem musel stát bulikovi u hlavy
a malým kladívkem ukat do rohu, aby se
zblbnul a drel.
elezo na dílo se kupovalo v Pace
u Antona nebo v Hoøicích u Milera, nìco
mìl i bìlohradský Knejfl. Vìtinu náøadí si
udìlal kováø sám, to se nekupovalo. V Pra-9-

U nás byla nejvìtí kovárna v Bìlohradì. Barák koupil kolem roku 1920
dìda, který dìlal panského kováøe na
Okrouhlíku. Jsme rod kováøù: dìda Josef
Václavík, mùj táta taky Josef, strýc Frantiek a jeho syn Frantiek i já jsme vyuèení kováøi. Na razítku byla firma Kovárna
bøí Václavíkové. Táta byl kováøem i na
vojnì, byl to dobrý podkováø na konì. Koval i ètyøi konì za den. Znal je, vìdìl co
který potøebuje, a u mìl pøipravené podkovy pro konkrétního konì. V kovárnì pamatuji jetì jednu výheò na ruèní mìch,
ostatní byly na motor.
Dìda pøistavìl dozadu za kovárnu
dalí dílnu, kde se dìlala zámeènièina,
opravovala auta a vyrábìly vozy. Nejprve
ráfáky a pak potahové vozy na pneumatikách, potahové pluhy a dalí zemìdìlské
stroje a náøadí. V zadní dílnì u byly soustruhy, vrtaèky a pod. Na tuhle práci byl zas
víc strýc Frantiek. Ve ètyøicátém osmém
postavili vzadu v polích velkou dílnu, kde se
mìly vyrábìt vozy ve vìtím. Mohlo tam být
zamìstnáno tak dvacet lidí. Tu v roce 1959
znárodnili, sebrali pùl baráku a tátu i strýce
zavøeli. To mnì bylo tak 12 a 13 rokù. U nás
se vyuèila øada lidí: Václav Vinèálek, Zdenìk
Roudný, Krasl, Barták, z Tetína ubrové, Puové a dalí.
Mohl to být krásný èas, ádná auta,
ádný hluk, jen zvonìní kladiva na kovadlinì. Pak zaøehtání konì a zvon na
kostele zacinkal klekání. Byl konec práce
kováøské...!
Ladislav Stuchlík, foto: archiv

Karel Dlabola na kurtech s tenisovou spoleèností

l3. kvìtna 2008 uplynulo deset let od úmrtí akademického malíøe Karla Dlaboly,
který je do kulturní historie naeho mìsta nesmazatelnì zapsán. Patøí do trojlístku
slavných bìlohradských Karlù, který tvoøí spisovatel Karel Václav Rais, hudební
skladatel Karel Moor a malíø Karel Dlabola. Kadý z tìchto tøí velikánù se stal mistrem ve svém oboru, kadý své mìsto ve svém oboru proslavil a kadý z nich se stal
jeho èestným obèanem. A tak jako tøi muketýøi byli vlastnì ètyøi, tak i trojlístek naich slavných Karlù má v záloze jetì toho ètvrtého - v sousedním Miletínì narozeného Karla Jaromíra Erbena.
Pøestoe vichni tøi bìlohradtí Karlové se proslavili kadý v jiném oboru, mají
nìco spoleèného. Spojuje je obrovská láska k rodnému kraji, ze kterého vyli, ve kterém èerpali své inspirace, kde jim bylo dobøe a kam se rádi vraceli. Ten kraj pod Zvièinou jim prostì uèaroval.
Mistr Karel Dlabola se narodil v Brtvi 16. ledna 1902. U od svého nejútlejího
dìtství mìl k umìní blízko, nebo vyrùstal v rodinì, kde jeho otec, øídicí uèitel, byl
výborným houslistou, hrál ve smyècovém kvartetu a øídil lázeòskou kapelu. Maminka Mistra Dlaboly byla nadená èlenka bìlohradských ochotníkù a mìla tu èest hrát
se slavným Jindøichem Monou z Národního divadla, kdy v Bìlohradì hostoval.
K Dlabolùm èasto docházel i Karel Václav Rais, jen byl spoluákem a dobrým
pøítelem otce Karla Dlaboly. U Dlabolù byl Rais vem dìtem dobøe známý, èetly
jeho povídky, slýchaly jeho vyprávìní a je
zøejmé, e Raisova láska k rodnému kraji
ovlivnila u od samého dìtství i malého
Karla. Tady asi vznikal jeho vøelý vztah
k podkrkonoské krajinì, se kterou se u od
nejútlejího dìtství síval a kterou v pozdìjích letech tak vynikajícím zpùsobem
dokázal ve svých obrazech zachytit, protoe jí dokonale rozumìl.
Kreslení ho zaèal uèit jeho otec, vestranný pedagog, na bìlohradské mìanské kole Otakar Novák, na hoøické Jan
Kyselo a Jaroslav Brouèek. Tato doba byla
poznamenaná èetným strádáním, je pøináela I. svìtová válka. Nevyhnulo se ani
Dlabolovì rodinì, v ní malý Karel vyrùstal mezi svými ètyømi sestrami jako slabé
dítì. Strádání pokraèovalo i po válce, kdy
otec Karla Dlaboly zemøel náhle pøi epidemii panìlské chøipky. Pøes tyto útrapy

vechny dìti Dlabolovy dostudovaly sestry na uèitelských ústavech, Karel
na Umìlecko-prùmyslové kole.
Studia ve svém oboru zahájil Mistr
Dlabola nejdøíve na zkuené u malíøe
Vejrycha v Praze, poté následovala sochaøina u slavného profesora Josefa
Maøatky, na malbu pøeel k profesorùm
Schusserovi a Janu Beneovi, studia zakonèil v grafické speciálce u legendárního profesora V. H. Brunnera. Mezi
jeho spoluáky bychom nali jména
dobøe známá - Rudolfa vajndlera, Cyrila Boudu, Karla Svolínského a dalí.
kolu V. H. Brunnera, zakladatele èeské kniní grafiky, navtìvoval v dobì,
kdy tvùrèí èinnost tohoto vynikajícího
kreslíøe vrcholila. Mistr Dlabola vdìènì vzpomíná na výklady profesorù Pe-

Karel Dlabola èestným obèanem mìsta
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èírky a V. V. techa, s nimi po letech
delí dobu spolupracoval jako výtvarný
redaktor èasopisu Kvìty. Nezapomenutelným záitkem Karlu Dlabolovi byla
jeho studijní cesta do Paøíe s prof.
V. V. techem.

Tenis vak nebyl jeho jediným sportem. Rád lyoval a na lyích se také rád
seznamoval se zasnìenou krásou naeho podhùøí a zasnìenými chaloupkami
Podzvièinska. A kdy pøilo jaro, rád
vymìnil lye za kolo.

Znalosti a vìdomosti, které Mistr
Dlabola získal v grafické speciálce
V. H. Brunnera, jetì prohloubil tiskaøskými zkuenostmi v Melantrichu
a uplatnil je jako výtvarný redaktor
Kvìtù, kde plných 17 let seznamoval
ètenáøskou veøejnost s významnými
díly èeských malíøù. Karel Dlabola
okem zkueného grafika a sám jako
malíø odhadoval správnì barevné kvality hlubotisku a jeho zásluhou tehdy
vznikla malá galerie reprodukcí, které
jsou pøekrásné a v nìkterých rodinách
visí dodnes zarámovány.

Ve svém mládí miloval Mistr Dlabola Osvobozené divadlo, s jeho
protagonisty Janem Werichem, Jiøím
Voskovcem a Jaroslavem Jekem se
osobnì znal. Kdy chtìli v Osvobozeném divadle uspoøádat výstavu fotografií a dokumentù z èinnosti
divadla, poádali o její aranování
právì Karla Dlabolu. Vzpomínám,
jak mi Mistr vyprávìl, e musel celou
slavnou trojici do práce popohánìt
a øíkat jim: Mládenci dìlejte, já nemám èas.

Karel Dlabola miloval sport a aby si
upevòoval své zdraví, soustavnì jej
pìstoval. Protoe byl houevnatý
a zvyklý tvrdì pracovat, mìl odvahu
postavit se i vedle silnìjích a zmìøit
s nimi své síly. Ji v roce 1925 stál na
tenisovém kurtu, aby hájil barvy Bìlohradu proti Jièínu. Tenis si zahrál i se
známým reprezentantem Janem Kuelem i s hercem Vlastou Burianem. Za
podporu tenisovému sportu v Lázních
Bìlohradì mu byla v roce 1975 udìlena
sportovním klubem pamìtní medaile.
Aktivního tenisu zanechal a ve svých
75 letech.

Kdy v roce 1962 odcházel Mistr
Dlabola do penze, neznamenalo to pro
nìj zaèátek odpoèívání. Jeho svìí mysl
a dobrá fyzická kondice získaná pravidelným sportováním, zejména tenisem,
mu umoòovala vìnovat se dále naplno
malbì a grafice iroké tematiky podkrkonoského kraje nebo ze zahranièních
cest. Byly to Tatry, Dalmácie, výcarsko, Praha, ale také kanadská pøíroda,
kterou maloval pøi návtìvì své dcery
Marcely.
Ale stejnì jako v dobì, kdy byl trvale zamìstnán v Praze, zùstal Karel Dlabola i teï vìren svému Podzvièinsku.
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Se Zdeòkem Prchalem

Motivy rodného kraje maloval
nejradìji. Pohledy na Krkonoe od Pecky, Bukoviny, Kalu èi z Krkonoské
vyhlídky ho vdy pøitahovaly.
Stejnì jako jsou nám blízké a drahé
romány Raisovy, ve kterých nám kraj
pod Zvièinou popsal, tak jsou naemu
srdci blízké obrazy Karla Dlaboly,
v nich ná kraj vymaloval. Zachytil
nám jej ve vech roèních obdobích - a
u to jsou Byièky, bìlohradská baantnice, Kamenná Hùra, Chlumy nebo
Zvièina. Mùeme øíci, e Raisovy romány a Dlabolovy obrazy jsou velkolepou oslavou naeho domova.
Zdenìk Prchal, foto: archiv

HÁJOVNA NA NĚMECKÉM KOPCI

Jedním z nejhezèích koutù Bìlohradu a Horní Nové Vsi
je starodávné sídlitì familiantù na hornoveském Nìmeckém kopci. Vzniklo po roce 1784 na místì starobylého
Rejmontovského èi Kopeckého panského dvora. Tehdy byl
dvùr rozparcelován na nové chalupnické usedlosti Horní
Nové Vsi a Lánù, je byly v dìdièném nájmu rodiny, tedy
famílie. Odtud i název pro jejich dritele.
Sem na Horní Ves se pøistìhovalo i nìkolik rodin Nìmcù
z Krkono. Mluvilo se pøevánì nìmecky a místo samo bylo
nazváno Nìmeckým kopcem. Døevìné chalupy nových osadníkù vznikly buï pøestavbou ze stávajících hospodáøských
budov dvora, anebo byly postaveny nové kolem bývalého nádvoøí. Tak byla vytvoøena dnení malièká náves, chtìlo by se
øíci: spíe jen náveska. Pozdìjími pøestavbami vznikla ji stavení zdìná. Pùvodní stísnìnou dispozici a orientaci vzhledem
k návsi si chalupy zachovaly dodnes.
Základní výstavba byla ukonèena v roce 1793. Jako poslední byla postavena barokní budova se zaklenutým pøízemím
a mansardovou støechou. Na budovì se projevuje styl uívaný
v Sudetech.
Hájovna na Nìmeckém kopci, pùvodnì nesoucí èp. 36,
dnes èp. 107. Byla vybudována vrchností bìlohradského panství jako obydlí pro panského myslivce. Prvním myslivcem
a polesným byl Martin Sláma. Ten se s manelkou do hájovny
hned po dostavbì nastìhoval. Dva dny pøed tìdrým dnem se
jim narodil jejich první syn Jan Václav. Po Slámových v hájovnì slouili polesní najdrové a celá øada dalích.

JAROSLAV ÈEØOVSKÝ (86), hornoveský patriot
a vlastník nejrozsáhlejí sbírky kníek:
K hájovnì na Nìmeckým
kopci patøily i chlévy a asi hektar pole. Dobøe pamatuji panského lesního Zacha, který za
první republiky tady slouil.
Byl pøísný, ale docela to s ním
lo.
Nad Zachovými ila v patøe
paní Majorová. Chodil jsem do
hájovny jednou týdnì pro chleba. Chléb stál jednu korunu.
Zachovi mìli dvì dcery a syna
Jaroslava. Ten spolu s manelkou Bìlou byl mistrem republiky v krasobruslení sportovních dvojic. Mladý Zach trénoval
piruety a dvojité skoky na rybníèku uprostøed návse. Taky
jsem to po nìm zkouel. Kdybych cvièil dennì, jako on, urèitì
bych to zvládnul...
V hájovnì taky bydleli Dlabovi, jejich dcera mìla Kremlièku. A hajný Josef Knap, kdy sem pøiel po slubì na pasecké
Sekyøe.
Koncem druhý války prodali Merveldtovi hájovnu nìjakému Nìmci. A pak, po 48. roce, pøela hájovna na JZD. Skladovala se tady penice a nahoøe v patøe dvacet metrákù máku.
Chlívy hasièi rozbourali. Barák koupil Jirka Aný, po nìm
Svobodovi. Dodnes je hájovna prázdná.
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JIØÍ BENE (85). Tento dopisovatel Bìlohradských listù
své narozeniny oslavil 20. dubna:
Jaroslav Zach s manelkou Bìlou byli na zábavì v letní
restauraci v Baantnici. Taneèní páry pøeskakovaly provaz,
nataený uprostøed parketu.
Provaz se stále zvyoval. S pøevahou vyhráli a nevyí provaz
taneènì pøeskákali Zachovi.
Krasobruslaøský pár.
Starý Zach, lesní úøedník,
byl pøísný, jen tak se s nìkým
na Horní Vsi nebavil. Kdy
chtìl nìkdo dostat tìbu paøezù v lese, musel se ohlásit u sluebné, ta dala vìdìt paní Zachové a pak po dlouhém èekání
mohl teprve dotyèný stanout v kanceláøi pana lesního Zacha.
A za 3 koruny si koupit paøezy.
Znal jsem i Zachových dceru Frantiku, øíkalo se jí Frantina a vedla cvièení v Sokole.
OTAKAR SVOBODA (77), bývalý ofér autobusu,
vnuk hajného Josefa Kracíka (1870-1942), který slouil pøed
Lacinou na hájence v Hùøe a s Josefem Popkem i na uhlíøském polesí:
Lesní Zach byl skuteènì
pøísný. Vechno mìl jak se øíká
pod palcem. Pytláky, kteøí líèili
oka na zvìø, i chlapy, jen chodili do lesa na soue. Nebyl
problém trefit na Zacha ve ètyøi ráno v Hùøe. A taky na ten
svùj neskuteèný zápal pro les
doplatil. Nastydl a jetì v dost
mladým vìku umøel.
Mladý Zach se nauèil bruslit na tom malém rybníèku
uprostøed návse. Rybníèek,
velký jako dvì místnosti, tekla
do nìho moèùvka i deová voda. Teï u je zavezený.

Hodnì pamatuji i Josefa Knapa, kdy pøiel ze Sekery Na
Pasekách. On byl starý prýmaø. Klidnì prodal hromadu rotí
jedné bábì. A tu samou hromadu i druhý bábì. Kdy se vracel
pìinou od Hátlù, podél tyèkového plotu z hlídání ve fabrice
u olcù a zapomnìl si dát v hospodì pivo, tak øíkal nahlas pro
sebe: Pepíku, vra se, dej si jedno pívo, zaslouí si to pøeci!
No a upajdil podél toho plotu dolù do hospody.
GUSTAV PLECHÁÈ, revírník Lesù ÈR a odborný poradce seriálu Bìlohradských listù - Hájenky:
Udìlejme si trochu poøádek v hierarchii døívìjí lesní
sluby. Nejvyí postavení mìl
lesmistr. Tím byl za doby hrabìte Merveldta Bechtold. Lesmistr se staral o provoz,
výchovu porostù, zalesòování,
fakturaci. Pod ním byl polesný,
foøt - Zach z hájovny na Nìmeckém kopci. Ten nemìl konkrétní lesní úsek. Vymìøoval
tìbu, dìlal èíslování a prodej
døeva, provádìl odstøel zvìøe,
kontroloval práci jednotlivých hajných. Byl prodlouenou rukou lesmistra Bechtolda.
Hajní napìstovali v malých kolkách sazenice stromkù.
Postupnì zalesòovali po mnice holé kopce, na paøezy se konaly dokonce draby. Zrovna tak i na vyínání pasek.
Polesný, foøt Zach pocházel z Moravy. Skuteènì byl dìsnì
pøísný. Hrozný metr. Ve dne v noci byl v lese. Les byl pro nìj
vechno. Doopravdy z téhle práce nastydl, dostal silné revma,
zápal plic. V nemocnici za ním byli vichni jeho hajní. Umøel
ve støedním vìku.
Po pìtaètyøicátém roce byla hájovna na Nìmeckém kopci
zestátnìna Beneovými dekrety. Objekt byl pøeveden na Fond
státního majetku, nebyl ji Lesní správy. Pak pøeel na zemìdìlské drustvo.
Eduard Èeli a Josef pùr
foto: Jaroslav Voves a Ladislav Stuchlík
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Ze vzpomínek letce Jiřího Sehnala
Pilot Pepík Bláha byl od pøírody zvìdavý a kdy vidìl na silnici auto, hned se spoutìl
dolù, aby se podíval, kdo v nìm jede, a kdy vidìl mileneckou dvojici pod stromem, hned se
tam letìl podívat také, aby vidìl, je-li dívka hezká. Mnì to nijak nevadilo, jen jsem mu obèas
øíkal, aby dal pozor, nebo e za chvíli budeme mít stejnou hodnost, ale Pepík se jen smál.
Jednou jsme letìli na orientaèní let do Karlových Varù a nìkde u Ústí nad Labem jsme
z výky tisíc metrù uvidìli na Labi lodièky. Pepík se hned letìl podívat, nejsou-li na nich dìvèata, a protoe byla, zaèal hned pøedvádìt rùzné obraty nízko nad vodou a dívky nám skuteènì
mávaly. Na jedné lodièce se vak vztyèil starí pán, patrnì rybáø, a zlostnì na nás hrozil. To
ovem nemìl dìlat, a Pepík hned stoèil stroj k nìmu. Odhaduji, e jsme asi tak ve dvoumetrové výce pøeletìli nad loïkou toho cholerika, a kdy jsem se díval za letadlem, tak jsem vidìl,
jak chlap se celý mokrý hrabe z vody. Patrnì leknutím skoèil do øeky, kdy vidìl, jak se molík
øítí pøímo na nìho.
Za hodinu jsme byli zpátky na letiti a hned zaèalo vyetøování. Ukázalo se, e chlap el
alovat èetníkùm a ti dali telefonickou hláku na velitelství a to zase na letky, aby drzí letci
byli vypátráni. Samozøejmì jsme zapírali a nebylo to tak tìké, protoe letadel bylo toho dne
ve vzduchu hodnì a mohl to být kdokoliv, tedy i nìkdo od cizí letky. Ná velitel kpt. Stanìk
vak dobøe znal své podøízené a díky Pepíkovì povìsti jsme byli první podezøelí. Velitel chvíli
obcházel ná letoun a pak povídá:
V jaké výce jste vlastnì letìli, pane èetaøi?
Ve výce tisíc metrù, pane kapitáne, hlásí Bláha bez mrknutí. Stanìk se podíval na mì a
já jsem neurèitì pøikývl, e je to tak. Jene Stanìk se uklíbl a povídá:
Tak mi tedy povìzte, proè máte namotaný ten telefonní drát na podvozku.
Pøi tìch Pepíkových skopièinách jsme si ani nevimli, e jsme podvozkem vlétli do drátù.
Stanìk ná pøestupek ovem nehlásil, protoe by musel vysvìtlovat, proè má takovou nekázeò
u letky. Dal nám po tøech dnech, co jsme pøijali bez mrknutí, i kdy to byl Pepíkùv nápad.
Netrvalo nijak dlouho, a Pepík pøiel s mylenkou, e podletíme viadukt v Bechyni. Prý to
u nìkdo ze stíhaèù dokázal a to by se na to podíval, abychom to nezvládli také. Já mu øíkal, e
to nemyslí vánì a e s ním nepoletím, ale vìdìl jsem, e to vánì myslí, a on zase vìdìl, e já
s ním poletím.
Pøíleitost na sebe nedala dlouho èekat. Za pár dní nás poslali snímkovat okolí Èeských
Budìjovic. Kdy jsem odfotografoval, dal jsem Pepíkovi znamení, e je hotovo a pak jsem se
jen modlil, aby ve dobøe dopadlo. Pepík zamíøil k Bechyni a nejprve dvakrát viadukt pøelétnul, aby si ho prohlédl. Shora to vypadalo oklivì a já doufal, e si to rozmyslí. Ale nerozmyslel. Nalétl kus podle toku øeky a pak se spustil do údolí a nad hladinou míøil k mostu. Podíval
jsem se jen jednou a pak, pøiznávám, jsem zavøel oèi a schoulil se v pozorovatelském prostoru.
Kdy jsem se odváil vykouknout, byl u viadukt za námi, ná molík stoupal v severním kursu a mùj pilot radostnì hulákal. Zapøísáhnul jsem se, e víckrát se k podobnému dobrodruství
zlákat nenechám.
Prùvih z toho samozøejmì byl, kdy za pár dní pøiel obìník. Opìt zaúøadovala èetnická
stanice. Tehdy byl ale pozorovatel pohotový a zachytil i oznaèení na letounu. Ná molík mìl
na trupu velké bílé B8. Ten èetník se ale na dálku pøeci jenom seknul a do hláení napsal, e vidìl letoun s èíslem 88. Stanìk si nechal pøedloit vechny nae lety z toho dne a rázem byl
doma. Zpráva o tom, e jsme podlétli viadukt, ho pøeci jenom okovala. Kdy se vzpamatoval,
bohatýrsky nám vynadal a øekl, e nepodá návrh na nae vylouèení z øad létajícího personálu
jenom proto, e máme stejnì brzy odejít do civilu. Dal nám kadému tøi dny a do hláení napsal, e letoun s èíslem 88 se ve stavu letky nenachází.
Já vím, byla to nekázeò a velká. Riskovali jsme své ivoty a svìøené letadlo. Ale byli jsme
mladí a létali jsme tak rádi. S Pepíkem jsme toho jetì hodnì prodìlali, napøíklad jsme byli ve
stejné posádce Potezu XXV polského letectva, kdy vypukla válka. Pepík se pak skuteènì stíhaèem stal, ale a v Anglii a ve stíhacím spitfiru také zahynul. Ale o tom zase a nìkdy jindy.

Odhalení pamětní desky
Jiřímu Sehnalovi
Slavnostvní odhalení pamìtní desky váleènému letci Jiøímu Sehnalovi na budovì
spoøitelny v Lázních Bìlohradì probìhlo
3. kvìtna 2008.
Tak jednodue by mohla znít zpráva
uvádìjící co, kde, kdy a jak. Bylo by to vak
pøíli povrchní. Celá akce se pøipravovala
dlouho dopøedu. Prvním krokem byla návtìva jeho syna JUDr. Jiøího Sehnala v Kolínì, na kterou jsme se vydali se starostou
mìsta ing. Pavlem ubrem na poèátku letoního roku. Ta odstartovala øetìz událostí
a aktivit, které vyvrcholily právì 3. kvìtna.
Zmínil bych pøedevím samotnou desku,
kterou vyrobila zkuená firma Kamenictví
Veverka z Miletína. Docela sloitá byla pøíprava výstavy v Památníku K. V. Raise, je
pozdìji dostala název Váleèný letec Jiøí
Sehnal. Sehnat exponáty to nebylo jen zavolat do Vojenského historického ústavu,
ale pøedevím získat spousty adres, kontaktù a seznámit se z øadou odborníkù na letectví, zbranì, modely, uniformy a obrazy,
vèetnì celé historie ivota Jiøího Sehnala.
Dobøe nám poradil PhDr. Jiøí Rajlich, ná
pøední odborník v této oblasti, a JUDr. Sehnal, který s Jiøím Rajlichem napsali nìkolik knih o letcích 2. svìt. války. Hodnì
pomohla Sehnalova rodina, malíø Karel Radim z Nové Paky, Klub plastikových modelù. Mnoho kontaktù nám dala i manelka
váleèného letce Otakara Hrubého a øada
dalích obìtavých lidí. Specifickou oblastí
bylo zajitìní kulturního programu, tedy taneèního maoretkového souboru Srdíèko
z Kolína, který shodou okolností vede manelka JUDr. Sehnala, a Swing Sextetu Náchod, se kterým máme z minulosti velmi
dobré zkuenosti. Zbývalo jetì poslat pozvánky a bylo moné celou akci spustit.
Urèitì jsem nebyl pøed zahájením nervózní jen já. Kdo z pozvaných pøijede, vyjde poèasí, bude vechno fungovat? Ve
dvanáct tøicet se v Bìlohradì objevily první
vojenské uniformy. Poèasí bylo dobré, poslední autobus odjel pøesnì a uvolnil ve ètrnáct hodin místo pro kolínské maoretky,
které zahajovaly slavným pochodem Vyvalte sudy. Hlavní projev mìl Plk. Stanislav Filip, který promluvil o ivotì Jiøího Sehnala,
na nìho dobøe navázal místopøedseda senátu ÈR Dr. Jiøí Lika a dalí. Následovalo poloení vìnce pod desku. Kvìtiny poloila
i paní Marie, manelka letce Jiøího Sehnala.
Slavnostní akt nádhernì podtrhla národní
hymna a píseò Mùj domov, obì zazpívané
Bìlohradským enským sborem.
Na zahájení výstavy promluvil PhDr.
Jiøí Rajlich a zahrál náchodský Big Band.
Výstavu, stejnì jako odhalení desky, navtívilo velké mnoství lidí. Øada z nich pøijela
na celou akci z velké dálky, byli zde veteráni 2. svìtové války, kluby váleèné historie
a øada nadencù. Pouze vynikající veèerní
koncert Swing Sextetu, moná i kvùli MS
v hokeji, navtívilo málo lidí.
Celá akce probìhla dùstojnì a s velkým
zájmem veøejnosti.
Za poøadatele dìkuji vem, kteøí nám
s pøípravou pomohli, a návtìvníkùm za zájem a atmosféru, kterou vytvoøili.
Ladislav Stuchlík, obrázek: Radim Karel

Letoun S B8, na kterém Sehnal s Bláhou podletìli bechyòský most
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by mezi nejstarí zachovaná stavení
Bìlohradu.

Na pravém bøehu øíèky Javorky, na jeho zøetelné vyvýeninì pøímo pod kostelem
v dnení Vojtíkovì ulici, kde moná jetì v r. 1604 stával pranýø a kde tedy dolo
k jediné zaznamenané a jistì poslední bìlohradské popravì (o této události jsme psali
v jednom z minulých vydání BL), stál ji o 70 let pozdìji dùm. Podle poznámky dochované v matrice bìlohradské fary mùeme pøedpokládat, e dùm jistì roubený
a patøící bìlohradské vrchnosti, se stal i prvním bìlohradským sirotèincem, pitálem, jak býval kdys nazýván a e jej právì v tomto domì zøídili tehdejí majitelé bìlohradského panství, hrabata Kateøina Albìta a Berthold Vilém z Valdtejna. Tehdy
jetì ádné mìsteèko Bìlohrad neexistovalo, ádné domy na malém ani velkém námìstí nebyly a na velkém, dnes Raisovì námìstí, stála pouze tvrz na místì dneního
zámku a stavení pùvodní fary v místech, kde dnes mají junáci vývìsní skøíòku.
A v této dnení Vojtíkovì ulici pod kostelem stála jen tøi stavení. Dávno zaniklá
panská kovárna na místì dneního èp. 83 paní Kùrkové a mimo sirotèince pak a starobylý a v r. 1905 zbouraný Podkostelní mlýn v místech dneních zahrádek pod Sehnalovou hospodou.
Jak plynul èas a stavení chátralo, byl sirotèinec pøemístìn do domu, kde dnes stojí
souèasný domek èp. 84 v tée ulici, a stavení toto slouilo jiným úèelùm, a zchátralo úplnì. Ji v r. 1781 bylo tak selé, e se nedalo opravit a koupil jej jen za uhrazení
administrativních poplatkù spojených s pøevodem panský kováø Tobiá Kráèmar,
který pocházel z bìlohradské, výe zmínìné panské kovárny a ze starobylého rodu
panských ovèákù, afáøù a kováøù bìlohradského panství. Ten selé stavení zboural, na jeho místì nechal postavit domek nový, roubený a podle nápisu na záklopním
prknì kabøince, byl dùm dohotoven dnem 11. 8. 1782.
Po nìm se vystøídala celá øada dalích majitelù, a se
v r. 1892 majitelem domku stal truhláø Karel Èíp, potomek uhlíøského rodu Èípù a dnes jej vlastní jeho potomci, manelé Blímovi.

V sousedství právì popsaného domku stojí dalí domek z té doby oznaèený
èp. 91, který se hned pod Sehnalovou
hospodou a pod cestou krèí v zahrádce.
Na tomto místì jej v r. 1784 nechal postavit jistì zámoný, tehdy ji ètyøiasedmdesátiletý výmìnkáø a bývalý mlynáø
Podhrázského mlýna Václav Svatoò.
Ten vyel ze starobylého mlynáøského
rodu Svatoòù pùvodem z Dolní Olenice u Hostinného, jeho pøedek Krytof
pøiel na Bìlohradsko jako první z rodu
a pøed r. 1669 pùvodní dolnojavoøský
mlýn èp. 5 postavil. Dùm tento hned po
výstavbì byl té dle tehdejího zvyku
opatøen nápisem na záklopním prknì
kabøince prùèelní lomenice, kde na pamì pro budoucí bylo zaznamenáno
jméno stavebníka, datum dokonèení
stavby a i jméno mistra, který domek
postavil. Bylo napsáno: Pochválen
Pán Je. Kr! Tento domek je vyzdvien
z nákladu Václava Svatonì z mìst. Bìl.
Mistr Materna 14. Aug. 1784.
I u tohoto domku se vystøídala celá
øada majitelù, a jej v r. 1856 koupil tehdy estadvacetiletý a èerstvì enatý
domkaø a tkadlec Josef Lasík. I on vyel

Domek v zahradì, který je spíe pøi pohledu z Jiráskova nábøeí na kostel viditelný, byl pozdìji dán do koichu a bíle omítnut. A tak takøka v pùvodní podobì do
souèasnosti dochovaný patøí právem podle roku výstav-

Dùm èp. 91

z neménì starobylého rodu pùvodem
z Hostinného, který se hned po válce tøicetileté na Horním Javoøí usadil a pak po
celém bìlohradském panství rozíøil.
I tento dùm, který takøka v pùvodní podobì se zachoval do souèasnosti, patøí
k nejstarím zachovaným domùm Bìlohradu a dobu konce osmnáctého století
pøipomíná. V drení potomkù Josefa Lasíka je dùm doposud a je vyuíván k rekreaci rodiny Zoubkovy z Teplic.
Josef pùr, foto: autor

Dùm èp. 84
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Josef STEJSKAL
V Dobré Vodì u Hoøic ije bývalý
øídicí uèitel zdejí koly pan Josef Stejskal.

Tvou velkou celoivotní láskou je
hudba. Ovládá hru na øadu hudebních nástrojù. Po kom jsi zdìdil své
velké nadání?

Myslím, e svùj vztah k hudbì a muzikantské schopnosti jsem zdìdil po mamince. Tatínek byl tovární dìlník, na
ádný hudební nástroj nehrál. Maminka
dobøe hrála na citeru a v miletínském kostele hrála na varhany.

Kde jsi proil své dìtství?

Pocházím z Miletína, kde jsem s rodièi bydlel a do svého osmnáctého roku.
Tam jsem také chodil do základní koly,
gymnázium jsem navtìvoval v Hoøicích.

A co tvé muzikantské zaèátky?
S hudbou jsem zaèínal velmi brzy.
První houslièky jsem mìl plechové a hrál
jsem na nì králíkùm, které tatínek choval.
Na ty opravdové jsem se uèil hrát u pana
kapelníka Noska - hudební kola jetì
u nás nebyla. V patnácti letech se mi zalíbilo violoncello, za svým prvním uèitelem jsem ale musel jezdit a do Hradce.
Nejlepí kolu jsem vak získal od
M. Prchlíka, koncertního mistra symfonického orchestru v Teplicích.

To byla uèednická léta - a kdy jsi zaèal s orchestrální praxí?
Je ji v dùchodu, ale to neznamená, e
by trávil èas jenom odpoèinkem. Má øadu
koníèkù, zajímá se stále o veøejné dìní
a historii, co ho vedlo jetì teï, v dùchodovém vìku, ke studiu na univerzitì tøetího vìku. Studuje èeské dìjiny a je ji ve
ètvrtém semestru. Je typem èeského obrozeneckého kantora-muzikanta, jeho celoivotní zálibou je hudba. Na velmi
dobré úrovni ovládá hru na øadu hudebních
nástrojù, z nich nejèastìji koncertuje na
violoncello. Jako vynikající violoncellista je znám daleko iroko. Je i výborný
houslista a jako primá pùsobil øadu let
v souborech písní a tancù, hraje dobøe na
saxofon a na zobcové flétny. Aby toho nebylo málo, hrával ve folklorním souboru
i na dudy.
Pøed padesáti lety jsme oba nastoupili
jako kantoøi na Bìlohradsko. Já jsem pøiel v roce 1958 na bìlohradskou - tehdy
osmiletou støední kolu a Pepa v roce
1959 na národní kolu v Horní Nové Vsi.
Od té doby jsme spolu èasto spolupracovali.
Pøestoe Josef Stejskal ji na Bìlohradsku desítky let nepùsobí, je tady stále
vdìènì vzpomínán. Obèas se objevil
o Vánocích se svým violoncellem na kùru
bìlohradského kostela pøi pùlnoèní, jindy
zase doprovázel s hoøickým komorním
orchestrem Bìlohradský enský sbor.
Muzicíruje poøád a i kdy je stále zaneprázdnìný, nael si èas na krátké popovídání a odpovìdi na otázky, které by
mohly zajímat ètenáøe Bìlohradských
listù.

Muzicírování mì provázelo od studentských let. Nejdøíve jsem zaèal hrát ve
smyècovém kvartetu v Miletínì, potom
na gymnáziu a také v hudebním spolku
Dalibor v Hoøicích.

Jaké byly tvé zaèátky kantorské?
Po maturitì jsem dostal umístìnku na
uèitelské místo. Bylo na ní napsáno, e
mohu nastoupit kdekoliv v pohranièí
- mohl jsem si vybrat. Nastoupil jsem na
kolu v Kruných horách v Krupce u Teplic, 6 km od hranic. V roce 1959 jsem dostal uèitelské místo v Horní Nové Vsi, kde
byl øídícím uèitelem Ladislav vitorka.
Byl dobrým houslistou, se kterým jsem
mohl muzicírovat. Pan øídicí uèil v první
a druhé tøídì, já jsem mìl tøetí, ètvrtou
a pátou. Byt jsem mìl v kanceláøi koly,
která mìla rozmìr 3 x 3 m. Tam jsem bydlel celý týden, tehdy se uèilo i v sobotu,
take jsem jezdil domù v sobotu veèer
a v pondìlí ráno jsem u byl zase ve kole.

Na kole v Horní Nové Vsi jsi pùsobil
jen ètyøi roky, ale vím, e to pro tebe
byla léta plná muzikantské aktivity,
dokonce jsme tehdy spolu hráli v taneèním orchestru.

Vedle svých kolních povinností mìla
u mì hudba vdy zelenou. Hrál jsem na
violoncello v bìlohradském smyècovém
kvartetu s výbornými muzikanty - Václavem Hlavatým, Stanislavem Stránským
a Frantikem Fólem, na tenorsaxofon
jsem hrál v taneèním orchestru továrny
TOS a houslièky jsem prohánìl v souboru
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lidových tancù v Horní Nové Vsi.
S panem øídicím vitorkou a dalími vesnickými muzikanty jsme dali dohromady
hudbu, k ní dìtský soubor a za rok soubor
dospìlých. Za tøi roky jsem s tímto souborem uspoøádal sto vystoupení pøi rùzných
událostech, výroèích, besídkách i v soutìních kolech okresních, krajských i celostátních. Tato èinnost umonila vznik
souboru Hoøeòák. Základ k nìmu poloil
ji v roce 1949 profesor Vycpálek, ale taneèníci se nescházeli pravidelnì a nemìli
vlastní hudbu - tehdy je doprovázel pan
kapelník Hrnèíø. Od roku 1959 jsem zavedl pravidelné zkouky. Pozdìji pan
profesor Bonu dal tomuto taneènímu
souboru název Hoøeòák.

Kromì své bohaté kulturní a osvìtové èinnosti jsi prý v Horní Nové Vsi
také nael poklad.

Ano, tím pokladem, který jsem tam
objevil, byla a stále je Magdièka, moje
ena. Skuteènou hodnotu tohoto pokladu
provìøilo 45 let naeho spoleèného ivota.

Nepøedbíhejme. Kam tì zavál vítr
z Horní Nové Vsi?
V roce 1963 jsem pøeel na kolu v Bìcharech u Kopidlna. Byla to jednotøídní
kola se tøiceti áky a kromì svých uèitelských povinností jsem tam zastával øadu
prací, které tehdy byly na venkovském
uèiteli se samozøejmostí poadovány.
Vedl jsem místní knihovnu, v hospodì
jsem promítal filmy pro dìti i pro dospìlé
a psal jsem kroniku obce. Abych toho nemìl málo, tak jsem jetì nacvièoval s dìtmi divadlo a dal jsem dohromady dva
folklorní soubory. Jeden na kole a druhý
v zahradnické kole v Kopidlnì.

Ale ani v Bìcharech jsi trvale nezakotvil. Po ètyøech letech jsi opìt pøesídlil. Kam?

Mojí poslední uèitelskou tací na základních kolách se stala Dobrá Voda
u Hoøic. Pokraèovaly povinnosti venkovského uèitele, pøibylo hraní v Daliboru
v Hoøicích, v komorním orchestru v Jièínì, dvacet let primáování v jièínských
folklorních souborech Èeský ráj a Jièíòáèek. Pozdìji jsem zaèal také vyuèovat hru
na violoncello v ZU v Nové Pace, Hoøicích a v Jièínì.

V jièínském souboru Èeský ráj jsi
hrál i na dudy. Kde jsi se na nì nauèil
hrát?

Na dudy jsem se nauèil hrát na vojnì.
V té dobì kadý voják, který umìl hrát na
hudební nástroj, dostal dovolenku, aby si
ho mohl z domova pøivézt, hudba byla
u útvaru vítaná. V naí rotì byl jeden kluk
z Chodska a ten pøivezl dudy. Nauèil mì
na nì hrát a to se mi pak hodilo v jièínském
folklorním souboru, kde jsme dávali chodské písnì jako pøídavek k programu. Objednali jsme si tehdy na to originální dudy
pøímo od Konrádyho.

Antonín Mühl - malíř kostelních obrazů

Teï u jsi ale delí èas v dùchodu,
kdy jsi skonèil s uèitelskou èinností?

Do dùchodu jsem odeel v roce 1996.
Uèitelská èinnost skonèila, ale moje hudební èinnost pokraèuje. Jsem èlenem hudebního spolku Dalibor v Hoøicích, déle
ne deset let hraji v komorním orchestru
v Hoøicích a vyuèuji høe na violoncello
a zobcové flétny. Rád se také podívám na
vystoupení souboru Hoøeòák, u jeho zaèátkù jsem stál jako primá, choreograf lidových tancù i organizátor.

Na které hudební nástroje se dnes
dìti nejradìji uèí hrát? Najde se jetì
nìkteré, které by se chtìlo uèit hrát
na violoncello?

Bohuel zájem dìtí o hru na smyècové nástroje je malý. Dnením dìtem schází trpìlivost s dlouhou výukou. Je málo
mladých houslistù, zájem o violu nebo
violoncello je jetì mení. Dìti láká hra
na kytaru, ale nikoli na klasickou. Èasto
jim k spokojenosti staèí znalost nìkolika
základních akordù. Vzorem jsou jim kytaristé z nejrùznìjích skupin, které vidí
v televizi. Øíká se, e hudba je nejvìtí
dar Boha èlovìku, ale k opravdovému hudebnímu vyití a hlubokým hudebním záitkùm tìch pár akordù nestaèí. Je tøeba
nebát se poctivé døiny, bez které se výuka
na hudební nástroje neobejde.

Na závìr naeho rozhovoru bych se
tì jetì rád zeptal na tvé rodinné zázemí, nic o nìm nevíme.

Dcera Lenka je absolventkou vysoké
koly pedagogické v Ústí nad Labem a je
uèitelkou v mateøské kole v Lázních Bìlohradì. Jitka je inenýrkou architektkou,
absolvovala vysokou kolu v Brnì a Akademii v Praze a tøetí dcera Pavla je projektantkou a bydlí ve Vysokém nad Labem.
Máme pìt vnuèek: Kateøinu, Báru, Magdalenu, Sáru a Natalku. Jak vidí, eny
doma na mì hrají tìkou pøesilovku.
O zábavu i starosti doma není nouze.
Jsem vdìèen své enì za její trpìlivost.
Pøeji ti pevné zdraví a jetì hodnì radostí a hudebních záitkù. Dìkuji ti za
rozhovor.
Zdenìk Prchal,
foto: Ladislav Stuchlík a archiv

Bìlohradský rodák Antonín Mühl (23. 5. 1856 - 9. 6. 1905) se narodil do doby dalekosáhlých reforem náboenského ivota. V roce 1848 padlo poddanství a ve, co s ním bylo spojeno, se rázem stalo staromódním. Celá druhá polovina devatenáctého století a poèátek století
dvacátého byla poznamenána odporem k baroknímu copovému slohu, který byl prohlaován za vrchol nevkusu. Z kostelù v té dobì mizela barokní výzdoba a byla nahrazována soudobými malbami a pøedmìty. Ve výtvarném umìní se zaèaly uplatòovat ablony, které
vyjadøovaly svìt bez emocí. Heslem doby bylo - ne kopírování pøedchozích stylù, ale vznik
nových forem zbonosti. Stejný vliv mìla i Cecilská hudební reforma, která zasáhla vývoj
chrámové hudby v celé Evropì. I zde se projevil rázný odklon od barokního muzicírování.
Hlavním èinitelem Cecilské hudební reformy byl katolický knìz Franz Haberl (1840 - 1910).
Pùsobil od roku 1875 v Øeznì, odkud se jeho reformní snahy íøily do dalích zemí. V Èechách se aktérem této reformy stal hudební skladatel a øeditel kùru u sv. Víta v Praze Josef Bohuslav Foerster (1833 - 1907), na Moravì byl jejím podporovatelem hudební skladatel Pavel
Køíkovský (1820 - 1885), øeditel kùru klátera na Starém Brnì, pozdìji v Olomouci. K jejím
vyznavaèùm patøili i skladatelé Josef Janáèek a Antonín Dvoøák.
Antonín Mühl, ák Jana Preislera, studoval na malíøské akademii ve Vídni. Ji od dìtství
il s rodinou v Nové Pace, kde mìl pozdìji rozsáhlý ateliér. Firmu pod názvem Antonín a Josef Mühl provozoval spoleènì se svým synem, kterého sám vyuèil. Na nedostatek zakázek si
nemohl stìovat. Byl malíøem kostelních a kláterních obrazù s náboenskými motivy, maloval i fresky, køíové cesty, boí muka a prapory. Jeho prvním dílem, jím vzbudil zájem, byly
obrazy pro kostel svaté Anny v Radimìøi u Svitav na èesko-moravském pomezí. Vídeòský
arcibiskup Dr. Piffl upozornil na jeho talent, a tak se Mühlovy obrazy chovají dosud v mnoha
chrámech ve Vídni, v Maïarsku, v Èechách a na Moravì. Maloval ve farním kostele Navtívení blahoslavené Panny Marie ve Veltrubech u Kolína (v r. 1893, kdy postavili nový hlavní
oltáø, byl pùvodní obraz Panny Marie odstranìn a nahrazen obrazem od Antonína Mühla),
v kostele sv. Anny a sv. Jiøí v Kostelci nad Orlicí (køíová cesta, evangelisté v kopuli presbytáøe, obraz Nejlepí Pastýø Kristus Pán), v hojnì navtìvovaném poutním kostele Panny Marie ve Vambeøicích (malá obec s bazilikou zvaná Dolnoslezský Jeruzalém), v Lázních
Bìlohradì, kde rovnì pøedchozí barokní oltáøní obraz v kostele Vech svatých nahradili obrazem Mühlovým, køíovou cestu v kláterním kostele v Nové Pace a mení obraz v kostele
sv. Bartolomìje na Pecce. Køíovou cestu a dva dalí obrazy maloval té pro Svatou Horu
u Pøíbrami. Na Moravì jsou jeho obrazy k vidìní napøíklad ve Vykovì a dánicích. Soubor
jeho díla tvoøí stovky prací. Vyznaèují se jemnou harmonií barev, klidem a nezamìnitelnou líbezností. Pøesto je dnes Antonín Mühl málo známým malíøem. Byl jedním z mnoha, kteøí pùsobili v druhé polovinì devatenáctého století, svou èeskou poetikou vak výraznì poznamenal
náboenské umìní v Rakousku-Uhersku.
Kláter v Králíkách, podobnì jako i na jiných místech, byl zøízen na podporu mariánského
poutního místa. Pùvodnì byl svìøen servitùm, øádu sluebníkù Panny Marie. Servitù vak
ubývalo, a tak nakonec v roce 1883 pøenechali pùsobení redemptoristùm. Na rozhraní devatenáctého a dvacátého století zde významnì pùsobil Antonín Mühl. Pro kláterní ambity vytvoøil dvaaètyøicet obrazù, z toho 14 zastavení køíové cesty, ostatní jsou obrazy pøedstavující
radosti a bolesti Panny Marie (oznaèeny øímskými èíslicemi) a obrazy svatých (oznaèeny
arabskými èíslicemi). Ambity slouily bìhem poutních slavností i k ubytování poutníkù. Proto - vzhledem k drsným povìtrnostním podmínkám v podhùøí Králického Snìníku - jsou ze
vech stran uzavøeny, aby do nich nefoukalo. Zajímavá je té Kaple Svatých schodù, které
mají svùj pùvod v Jeruzalémì. Je to kopie schodù Antoniova paláce, po nich vystupoval zbièovaný a trním korunovaný Jeí, aby vyslechl rozsudek smrti ukøiováním. Uctívané schody
byly ve 4. století pøeneseny do Øíma a umístìny ve zvlá postavené Kapli Svatých schodù.
Pozdìji se kopie tìchto schodù budovaly na rùzných místech a vude se stávaly pøedmìtem
nejhlubí úcty. Jedno z tìchto míst je i Hora Matky Boí v Králíkách. Poutníci po schodech
vystupují výhradnì po kolenou, rozjímají o utrpení Pánì a zpívají náboenské písnì. Po obou stranách jsou uí
schoditì, jimi se shora sestupuje. Do
klenby kaple vymaloval v roce 1899
- 1900 Antonín Mühl velmi pùsobivou
fresku Vzkøíení Pánì.
Je pravdìpodobné, e králiètí redemptoristé doporuèili Antonína Mühla redemptoristùm sídlícím pøi slavném
mariánském poutním místì na Svaté
Hoøe u Pøíbrami. Úcta vìøících k tomuto místu byla mocná. Dokonce ji nezlomil ani výnos císaøe Josefa II., který
sice pouti zakázal, ty se vak konaly dál.
Zachovala se informace, e po smrti
Antonína Mühla malby na Svaté Hoøe
restauroval jeho syn Josef (1877 Nová
Paka - 1938 Praha-Nusle). Pak se jeho
stopa ztrácí.
Milena Èerná, foto: Ladislav Stuchlík
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Mühlùv obraz Madony zakoupený mìstem

UŽ JE TO TADY: ZA HLUK SE PLATÍ
Dodnes Evropané nevìøí, e by nemocní rakovinou plic vysoudili na Starém kontinentì na výrobcích cigaret takové finanèní
úhrady za pokození zdraví, jak se to daøí tabakistùm v USA. Proto také a neuvìøitelnì
znìjí zprávy o tom, e v ÈR zaèaly soudy
dávat za pravdu alujícím obèanùm, které
obtìuje hluk z dopravy. Jak známo, obvinìni zde nejsou majitelé hluèných náklaïákù, ale obce, kterým je soudem naøízeno
budovat úèinnou protihlukovou ochranu.
V tisku bylo moné èíst názory expertù,
e by dalí vývoj mohl proto nìkterá mìsta
dostat do situace nepøíjemného zadluení.
Vedle katastrofických scénáøù jsou samozøejmì moné i jiné, které se mohou zdát reálnìjí. Radnice napø. u soudu obhájí, e
nebudou muset dávat roènì na výstavbu
protihlukových stìn tak vysoké procento
rozpoètu, e by na druhé stranì byly ohroeny jiné pro mìsto ivotnì dùleité funkce,
napø. svoz odpadu. I tak je ale za této nové
situace jasnìjí ne døíve, e plánovat výstavbu jakýchkoliv komunikací, u nich
pøesáhne hluènost v prostoru obytných staveb normu, je nejen eticky patné, ale také
finanènì silnì rizikové.
Charakteristické na uvedených soudních sporech je, e aloby podávali obèané
obytných ètvrtí, nikoli právní osoby kolek,
lázní èi domovù dùchodcù. Tato skuteènost
potvrzuje, e bydlící mají stejnì dùleité nároky na sníení hluènosti jako kolní èi léèebná zaøízení. Je to pochopitelné.
V obytném domì èlovìk stráví celý ivot,
zatímco v lázních pár týdnù. Láznì mají jen
pøiblinì o 10 dB pøísnìjí normu. Jak ale
prokázalo mìøení hluènosti, které pro OS
Bílý Hrad provedl Institut ID, i norma pro
obytné domy je napø. podél hlavní bìlohradské komunikace Horní Nová Ves - Dolní
Nová Ves znaènì pøekroèena. U rodinných
domù zde byla namìøena hluènost kolem 80
- 90 dB s nepøíznivou frekvencí v prùbìhu
denní doby.
Pro jakékoliv nové projekty v bìlohradské dopravì to jasnì znamená: ne pøeloku
vedoucí v dotyku se zahradami rodinných
domù, ale obchvat umoòující alespoò 150
m odstup od obytné zástavby. U pøed tímto
zjitìním bylo logickou ztrátou èasu pokraèovat v pøípravì pøeloky procházející
Prostøední Novou Vsí a dotýkající se rodinných domù u eleznièního pøejezdu, nebo
vechny potøebné pozemky nemùe investor získat po dobrém ani násilným vyvlastnìním majetku. Nyní je zøejmé, e by jetì
pøibyly reálné aloby obyvatel novì zatíených nadmìrným hlukem dieslových motorù.
V Bìlohradì u nìjakou dobu zní: s obchvatem je tøeba zaèít znovu a lépe. Náhodou jsem nedávno sedìl na schùzi
zastupitelstva jednoho malého mìsta, kdy
chystají stavbu pøeloky. Z úst místostarosty zaznìlo: Investorem akce bude kraj, my
na radnici ale povaujeme za svoji povinnost sami nejdøíve jednat se vemi majiteli
pozemkù a dotèených staveb.

V roce 2003 jsme se pøestìhovali do
Lázní Bìlohradu. Zanedlouho se u nás objevila zástupkynì sdruení Bílý Hrad s peticí proti obchvatu. Jeliko jsme se
pøestìhovali z Nové Paky, kde se situace
s obchvatem táhla celá desetiletí, mìli
jsme pocit, e v podstatì o nic nejde a petici jsme podepsali. Jene za tìch 5 let, co
zde bydlíme, jsme poznali, e situace je
tady ponìkud jiná ne v Nové Pace a my
se víc ztotoòujeme s postojem místního
zastupitelstva ne lidí, které ani neznáme.
Proto bychom se rádi svých podpisù pod
touto peticí zøekli.
Manelé Havlatovi, Prostøední Nová
Ves 130, Láznì Bìlohrad

Váený pane redaktore,
srdeènì Vás zdravím a velmi dìkuji za
zaslání výtiskù Bìlohradských listù. Celá
moje rodina vysoce hodnotí èlánek o naí
rodinì na Podhrázi. Byli jsme pøekvapeni a dojatí vaím zájmem o staré bìlohradské obèany, a proto jetì jednou Vám
zasíláme mnoho díkù za Vai práci a pøejeme hodnì úspìchù v dalí èinnosti.
Chtìla bych Vás poprosit o zaslání sloenky s Vaím kontem, abych jetì malým
sponzorským dárkem vyjádøila díky naí
rodiny.
Velice Vás zdravím
Zuzánková Hana - Svoboda nad Úpou

Mìsto Láznì Bìlohrad uzavøelo pro letoní rok smlouvu s firmou NTv Pictures o výrobì televizních internetových reportáí z událostí v naem mìstì. Reportáe mùete vidìt na
webových stránkách www.nasetelevize.cz. Jako první si mùete v tìchto dnech prohlédnout reportá z jubilejního koncertu dechové hudby Javorka, který se uskuteènil v sobotu
19. dubna v Lázeòském hotelu ÈSAD u pøíleitosti 15. výroèí zaloení souboru, èi ze slavnostního odhalení pamìtní desky váleènému letci plk. Jiøímu Sehnalovi dne 3. kvìtna. Dalí reportáe pøipravujeme 24. kvìtna ze zahájení lázeòské sezony, 4. - 8. èervna z Letního
turistického srazu KÈT, 19. - 22. èervna z Mezinárodního folklorního festivalu Slavnosti
písní a tancù pod Zvièinou, 26. èervence z Country festivalu Pod Hùrou, 26. - 27. èervence
z fotbalového turnaje en O pohár Mìsta Láznì Bìlohrad èi 23. srpna z Maratonu horských
kol Podkrkonoím.
(up)

Mgr. O. Fassati (Autor textu je pøísedícím
okresního soudu.)
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Mìsto v dubnu vydládilo pøístupovou cestu k domu è.p. 373 (ordinace
MUDr. Hrádka). V rámci této akce bylo
upraveno okolí a odstavná plocha pro
auta za prodejnou Jednoty.
(las)

SATELITY
MONTÁŽE • SERVIS

Vzhledem ke patnému dispoziènímu
øeení a k pøipomínkám hygienikù (nevhodná sociální zaøízení pro dìti), muselo
Mìsto pøistoupit k úpravì Mateøské koly
v Horní Nové Vsi. Od dubna zahájila firma Lami, která byla vybrána na základì
výbìrového øízení, rekonstrukci podle
projektové dokumentace zpracované Miloem epsem.
Po rekonstrukci tak vzniknou novì
koncipované tøídy a nová sociální zaøízení. Místo akumulaèních kamen bude zavedeno
ústøední
plynové
topení
a kompletnì vymìnìna elektroinstalace.
Stavební rekonstrukcí projdou i místnosti
technického zázemí koly. Celá akce pøijde mìsto na 2,5 milionu korun a má být
dokonèena do poloviny srpna, aby dalí
kolní rok zahájily dìti v novém. Zatím
vyuívají mateøskou kolu v Lázních Bìlohradì.
Mìsto dìkuje rodièùm za pochopení
vzniklých komplikací spojených s nutností dopravy hornoveských dìtí do Bìlohradu. Pøi trhání podlahy se nala
lahvièka se vzkazem z minulosti. Na pomaèkaném lístku je napsáno, kdo a kdy
podlahu dìlal.
(las)

KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY,
POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE,
celé sbírky, větší množství i pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti,
nejvyšší možné ceny.
Informace na tel. : 724 229 292

Vandalové opìt øádili. V pátek veèer
17. 4. rozlámali nai mladí bìlohradtí
spoluobèané lavièky a dalí zaøízení
v parku Baantnice. Policie ji druhý
den znala jejich totonost. koda byla
odhadnuta na 25 000 korun a po vyetøení bude celý pøípad postoupen k soudu.
Pro porovnání, sprejeøi, kteøí v loòském
roce postøíkali v Bìlohradì nìkteré fasády, dostali 250 a 200 hodin veøejnì
prospìných prací. Pokud je neodpracují, hrozí jim za kadé dvì hodiny nesplnìní jeden den vìzení. Mìsto bude
samozøejmì poadovat náhradu kody.
Snad to bude dostateènou výstrahou
dalím koditelùm.
(las, dk)

Koncem dubna vysadilo mìsto 50 ks
tùjí, zaèátkem kvìtna jich nìkdo 6 ukradl.
Mùe z toho mít zlodìj radost?
(las)
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ČERSTVÍ ŠEDESÁTNÍCI
naltu na mì kopal ale Knebort. Já ji vyrazil,
ale útoèník Bohemky dorazil.
Oblíbené byly Memoriály Vlasty Kopeckého, které Paka kadoroènì poøádala.
Slávii se zranil v semifinále brankáø a tak já
chytal za internacionály Slávie finále proti
Dukle. Prohráli jsme 0:1, kdy mi branku
dal Sváa Pluskal. Pro mì to byla obrovská
èest být v týmu s Lálou, Smolíkem, Frantou
Veselým, Plánièkou i Bicanem.

Mìl jsem i brankáøskou masku. Dìlal
ji velký fanda a známý dentista Stanislav
Døízhal. Nejprve Jirkovi turmovýmu a pak
se vylepil na té moji masce. Na oblièej mi
pan Døízhal dal dráty, naplácal sádru, trochu to pálilo, kdy sádra tvrdla. Vrek byl
laminát. V nose jsem mìl brèka na dýchání.
Lupínkovou pilkou se vyøezaly díry pro pusu
a oèi. Maska mì ochránila, nemìl jsem úraz
obyèeje. Kdy jsem to chytil na masku, tak to
byla lupka jak od boxera. Mám ji jetì
doma na pùdì. Kadý se mì v ní bojí. Lapaèku jsem si bral domù. Natíral jsem ji olejem,
vycpával hadrem, aby drela formu. Dnení
gólmani jsou proti nám obøi.
Ale abych nemluvil jenom o výstroji.
Jednou jsem pøijel z vojny domù. V civilu
jsem el na fotbal, kopalo se proti Dìtenicím. V pùli se prohrávalo 0:1. Já nastoupil,
na èerno, do druhého poloèasu a my vyhráli
8:1. Jo, major matolán mì chtìl dát zavøít,
e lítám po mìstì v civilu.

JAROSLAV ZAPLATÍLEK
* 10. ledna 1948
V hlavì mám dva bìlohradské fotbalové gólmany minulosti, které si øadím hodnì
vysoko: Jardu Weinhauera a Jardu Zaplatílka. Prvnímu se øíkalo Vaòou, Vaòama.
Druhému Záplata.
Jarda Zaplatílek vyrùstal v Heømanicích
u Nové Paky. S klukama a se svým tátou kopal fotbálek u zahrady jejich domku. Klukovský maèe trvaly a do veèera. Na kolech
vyráeli do Valdova, do Pekla. Za valdovským stráním domkem byl dole pod tratí
nádherný plácek, jemu éfovali Mackové.
Mackù bylo osm, bydleli v tom stráním
domku a skoro vichni pak kopali za Paku
velký fotbal.
V Nové Pace chytal Jarda Zaplatílek od
ákù a Áèko. Byl v okresní jedenáctce,
mìl nabídky z ligového Hradce Králové
i z Dukly Jièín. Ètyøi roky dìlal i hokejového gólmana v lánském manèaftu. To bylo
fuování, jak on øíká. Za svoji slabinu povauje horí vybíhání, sedìlo mu chytání
penalt. Nejlepím trenérem byl pro nìho jièínský Dytrych, který pøevzal packé fotbalisty. Úrazy se Jardovi vyhýbaly. Pouze
vyfasoval natípnutou kost pravé ruky
po støetu se spoluhráèem Jirkou Mackem.
K nám do Bìlohradu pøestoupil v 76. roce
a v brance vydrel bezmála 25 let. Konèil
mistrákem v Horním Starém Mìstì, kde
Bìlohrad prohrál 0:1 a on zachytal na jednièku s hvìzdièkou.
Nejvíc gólù jsem dostal 12. Ve dvou
zápasech. Ráno za dorost v Bydovì devìt,
odpoledne za Áèko tøi. Jinak Paka kopala
krajský pøebor, nìkdy i druhé, tøetí místo.
Na fotbal chodilo 500 lidí, Franta Vitoch
vydával fotbalové noviny, mìsto fotbalem
ilo. Hrál jsem proti Panenkovi, kdy byla
Bohemka tady na zimním soustøedìní. Pe-

RUDOLF BÉM
* 29. března 1948
Vynikající hokejový gólman, levé fotbalové køídlo a krátce i brankáø národní házené.
Kdy se áèek Ruda ustrojil do gólmanské hokejové výzbroje, tak ho museli pøenést pøes mantinel na led. Tak byla výstroj
tìká. Ale chytání mu lo. Vytrénoval jej
Jirka turma, Hoøièák a jeho vagr, který u
v Bìlohradì chytal. Házel na Rudu tenisáky, z døevìné ploinky støílel puky. Kdy se
hrálo derby s Turnovem, tak Bìlohrad prohrával po první tøetinì 1:4. turma odeel
z brány a pøiel Ruda. Bylo mu necelých
sedmnáct. Tyèky jeho svatynì zvonily, on
válel a mìl i tìstí. Bìlohrad vyhrál 5:4.
Ruda chytal a do osmatøiceti, kdy jej vystøídal Vlasta Lachman a pak Milan ubr.
Fotbal opìt doma v Bìlohradì i na vojnì
v Lokomotivì Pobìovice. V Pobìovicích
se hrál okresní pøebor, leckde musel Ruda
odhrnovat rákos èi doutníky, kdy coby
køídlo kopal roh, ale vojna krásnì utekla.
V házené se støídal v brance s Pepíkem
Fólem a Frantou Berným. Skonèil, kdy
v Podhorním Újezdì pøi poháru ho málem
domácí útoèníci zabili, jak on øíká. Byl celý
otluèený a vyvrácený palec k tomu. Po házené brzo konèil i s fotbalem. Nely dost
dobøe k sobì Rudovy sobotní taneèní zábavy v Baárnì a lítání po levém køídle. Hokej
mu pasoval líp...
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PETR ČELIŠ
* 6. dubna 1948
Péa, jak mu kdekdo i po letech øíká,
mùj o tøi roky mladí brácha, lítal po sportech s námi. Petr Koláèek, Vláïa Bredler,
Pepa Václavík a dalí. Sportovnì se na nás
dotahoval a rostl. Jak dnes øíká jedna moje
dobrá známá: Péa umí líp fotbal, hokej, házenou, kolo, bìky. Já prý jenom ten tenis
a to jetì proto, e brácha tenis skoro vùbec
nehraje. Jinak mi nejde nic. No, nìco na tom
bude...
Za starým barákem na Tøetí stranì jsme
dennì kopali. Jeden støílel, druhý chytal.
Nae tepláky nely vùbec vyprat, poøád byly
od bláta. Péa místo fotbalu øíkal chorbal.
Kopaèky mu dával táta k obuvníkovi Peèen-

kovi seøezávat pod kotníky, aby byly nií
a moderní. Na nì si maloval tøi bílé adidas
-prouky. Hrál za áky, dorost. V osmnácti
1. A tøídu se Styblíkem, Krausem, Jirkou
Matouem, Charvátem. Levý obránce, staený záloník, stoper. Ètyøikrát chtìl pøestoupit. Dvakrát do Jièína, dvakrát do Paky.
Vdycky z toho selo a zùstal u Baárny.
Na vojnì kopal v RH Suice a Dukle Volary. S Jardou Zaplatílkem byl v okresním
výbìru.
V zimì 85´se mu pøi hokeji v Lomnici
oklivì rozsypalo rameno. To byla teèka za
hokejem i fotbalem.
Vzpomínám na Lubora Macháèka.
Ten dìlal kustoda a pøed zápasem vytáhnul
králièí pacièku a tu jsme museli vichni pohladit, jinak jsme nemohli vyhrát. Gusta Tichý, co dìlal sudího, jel na motorce pískat
nìkam ven. Od domácích dostal za rovinu plato vajíèek. Tenkrát jetì nebyli
kapøíci. V Kovaèi, tam, co je pøed hospodou ta prudká zatáèka, sebou øíznul. Vechna vajíèka byla na maïìru. Jednou jsme
zase nechali v Èeovì vedoucího manèaftu
Otu Nedorosta. Umyli jsme se venku pod
pumpou, naskákali do autobusu a odfrèeli.
Ota podepsal zápis a pak pøijel do Bìlohradu stopem.
Kdy jsem zaèínal v sedmnácti, tak jsem
hrál pøedstopera Jardovi Rychterovýmu.
Tvrdý stoper hlavièkáø jako øemen. Dokázal
by dát lapák snad i hlavou. Gólman Vláïa
Záveský nikdy nepadal, výbornì se umìl
postavit. Kdy musel jednou spadnout, tak si
zlomil ruku. Obìtavì dochytal zápas. Záves,
to byl prùkopník pøesného rozehrání rukou.
Nádhernì by se vyprávìlo s tìmito èerstvými edesátníky.
Na závìr jsem se kadého z nich zeptal,
kdo vyhraje fotbalovou Ligu mistrù. Finále
bylo 21. kvìtna v Moskvì, dva dny po vyjití

tìchto Bìlohradských listù. Ptal jsem se
pøed semifinálovými boji uprostøed dubna.
Posuïte, váení, jejich tipy:
Jarda Zaplatílek - Chelsea, Ruda Bém
- Chelsea, Petr Èeli - Manchester United.
Eduard Èeli, foto: Jaroslav Voves

Na volební valné hromadì bìlohradské TJ, která se konala
12. 4. 2008 v sále Lázeòského hotelu
ÈSAD, probìhla volba nového pøedsedy organizace. Tím byl jednomyslnì zvolen

Michal Petøivý
z Lázní Bìlohradu

a nahradil tak ve funkci Bohumila ráma. Nový pøedseda byl zvolen
na dvouleté funkèní období. Valná
hromada vyslovila podìkování odstupujícímu Bohumilu rámovi za
práci, kterou pro TJ vykonal.
(las)
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Flétnový soubor Pifferaios pøijal pozvání od Joná klubu vystoupit dne
12. 4. 2008 v Salesiánském divadle v Kobylisích. Mezi profesionálními umìlci
hercem Jaroslavem Dukem a známou semaforskou dvojicí Jiøí Suchý - Jitka Molavcová Pifferaios obstál se ctí. Soubor
vyuil této pøíleitosti k tomu, aby svým
vystoupením popøál k ivotnímu jubileu
hudebnímu skladateli Pavlu Jurkovièovi.
Ten spoleènì se souborem v loòském roce
natoèil v Lázních Bìlohradì CD Kousek
po kousku.
Hana Tomanová

Trasa vedla od radnice k pøechodu pro
chodce pøed kvìtináøstvím na autobusové
nádraí, maminky pochválily rampu pro
koèárky k bankomatu a také velmi dobøe
provedené nájezdy na pøechodu pro
chodce. Pak jsme pøeli na Malé námìstí
kolem drogerie, odtud po mostì a k dìtskému høiti na Jiráskovì nábøeí.
Pan starosta si celou trasu projel s koèárkem. Mìl tak monost pøesvìdèit se na
vlastní kùi, jak se s koèárkem ve mìstì
jezdí. Na dìtském høiti nám pak slavnostnì otevøel a pøedal klíè k perníkové
chaloupce, kterou bude moci mateøské
centrum vyuívat. Rodièe z Mateøského
centra Láznì Bìlohrad na oplátku pøedali
zastupitelùm sepsané podnìty pro lepí
ivot dìtí ve mìstì.
Dìti dostaly k dispozici pøipravené
hraèky na písek, které mateøské centrum
zakoupilo z dotace mìsta Lázní Bìlohradu. A maminky tak získaly monost zeptat se pana starosty na vìci, které souvisí
se ivotem dìtí ve mìstì, otázky bezpeènosti, dìtská høitì, koupalitì, co s výkaly psích mazlíèkù, do kterých dìti uèící se
chodit èasto lapou a jetì dalí témata.
Dne 19.4.08 zapsala Drahomíra
Tvrdíková, foto: Pavel Janák

Sdruení vzniklo na konci roku 2007
a v souèasné dobì má 7 èlenù. V èele obèanského sdruení stojí Rada, jejími èleny jsou Ing. Jaroslav Jirásko - øeditel
základní koly a souèasný varhaník, Ing.
Ivanka Kvasnièková a Ing. Frantiek oèek, který má na starosti úèetnictví.
Rozpoèet na opravu varhan vypracoval diecézní organolog profesor Václav
Uhlíø spoleènì s týmem odborníkù a koneèná èástka èiní 250 000 Kè. Obèanské
sdruení Res elata vyvíjí rùzné dobrovolné aktivity, oslovilo sponzory a uspoøádalo nìkolik koncertù za úèelem získání
finanèních prostøedkù. V tìchto aktivitách chce sdruení pokraèovat a do získání dostateèné finanèní èástky, aby
mohla být podána ádost o grant zamìøený na opravu historických varhan vyhlaovaný Královéhradeckým krajem. K 30.
dubnu 2008 je na úètu sdruení èástka
61 500 Kè, k podání ádosti je nutné získat jetì minimálnì 80 000 Kè. Pokud by
se podaøilo získat dostateèné prostøedky
na spoluúèast v grantu a grant získat,
oprava varhan by probìhla na podzim
roku 2009.
Prosíme Vás, kteøí se domníváte, e
by krásný zvuk bìlohradských varhan
mìl znít v naem kostele i nadále, pøispìjte, prosíme, dobrovolnou èástkou na úèet
èíslo 219302214/0300. Zároveò dìkujeme vem, kteøí ji pøispìli, a to mnohdy
nemalou èástkou.
Za Res elata o.s. Jaroslav Jirásko.

Dne16. dubna 2008 jsme se vydali na
plánovanou Procházku se starostou a dalími zástupci mìsta Lázní Bìlohradu.
Akce probìhla v rámci celostátní kampanì
Sítì mateøských center Mìsto pro dìti,
do které se Mateøské centrum Láznì Bìlohrad zapojilo. V èele s panem starostou
Ing. Pavlem ubrem se k nám pøidali dalí
zastupitelé mìsta pan Ing. Jiøí Ulver a pan
Lubomír Hoka. Celkem se selo 15 maminek a kadá mìla koèárek, nìkteré
i starího chodivce vedle koèárku.

Bìlohradské kostelní varhany letos
slaví 238. narozeniny. Respektive takto
stará je pouze barokní varhanní skøíò, která tvoøí dominantu pohledu na zadní èást
kostela. Pùvodní nástroj postavený v roce
1770 kukským varhanáøem Vojtìchem
Schnayerem byl toti v roce 1910 zcela
vymìnìn za dvoumanuálový pneumatický nástroj lomnického varhanáøe Josefa
Kobrleho (ten nástroj vestavìl do pùvodní
varhanní skøínì). Kobrleho varhany slouí bez velkých oprav dodnes.
V roce 2003 po silných vedrech pneumatický mechanismus závislý mimo jiné
i na výkyvech poèasí zkolaboval a varhany byly nìjaký èas nepouitelné. V roce
2005 farnost zaplatila nezbytné opravy,
které umonily, aby varhany opìtovnì zaznìly. Jejich stav ovem vyaduje generální opravu.
Obèanské sdruení Res elata (Vìc
vzneená) si vzalo opravu varhan za své
a rozhodlo se svoji èinnost zamìøit na získávání potøebných finanèních prostøedkù.
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Vynikající koncert uskuteènila v sobotu 19. dubna dechová hudba Javorka
ve spolupráci s MKS Láznì Bìlohrad
k oslavì patnáctého výroèí zaloení souboru. Za hojné úèasti milovníkù dechové
hudby pøedvedla v sále Lázeòského hotelu ÈSAD více jak dvouhodinový koncert, na kterém spolu se souborem
vystoupilo celkem est zpìvaèek a zpìvákù, kteøí se souborem spolupracují.
Koncert zahájil letoní nabitou koncertní èinnost souboru v lázeòském mìstì.
1. kvìtna je to tradièní májový koncert,
24. kvìtna otevøení lázeòské sezóny
a potom zahajovací a závìreèný koncert
letoní koncertní sezony v Baantnici.
Jak øekl starosta mìsta ing. Pavel ubr,
je dobøe, e tu takový orchestr je a navazuje na dlouholetou tradici mìstských
kapel v Lázních Bìlohradì.
(las, vl)

Zdenìk Prchal

