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Vyhlídka na Táboře
slaví stoleté výročí

Lidé od nás

Líbí se mi, jak
v Lomnici
vzkvétají památky
Jan Drahoňovský
ředitel Městského
muzea a galerie
v Lomnici

Za pěkného počasí se dá z rozhledny přehlédnout
čtvrtina Česka a napočítat padesát chrámových věží.
Krkonošské muzeum chystá rozhledně výstavu.
LOMNICE NAD POPELKOU Právě
před sto lety probíhaly na Táboře,
druhém největším vrcholu Pojizeří, dokončovací práce nové, zděné
rozhledny.
17. září se z lomnického náměstí vydal průvod a jedna z nejkrásnějších rozhleden byla otevřena.
Krkonošské muzeum ke stému výročí připravuje na září a říjen výstavu.
„Prezentovat se tu bude celá
řada zajímavých exponátů se společným jmenovatelem a tím je vše,
co souvisí s horou Tábor, která se
stala neodmyslitelnou dominantou Lomnicka. Jistě největší pozornost vzbudí model Tichánkovy rozhledny a Hornychovy restaurace,
jenž zachycuje jejich stav ještě
před přestavbou ve třicátých letech minulého století,“ slibuje ředitel muzea Jan Drahoňovský.
Slávu, která předcházela otevření, si připomene i město. „Připravujeme ke stoletému výročí vzpo-

mínkovou akci. Nebudou chybět
tehdejší i současné proslovy, muzika i občerstvení. Rada města při
příležitosti stoletého výročí odsouhlasila poskytnutí příspěvku na rekonstrukci modelu Tichánkovy
rozhledny,“ zmiňuje starosta Lomnice nad Popelkou Vladimír Mastník.
O výstavbu pětatřicet metrů vysoké rozhledny se zasloužil především Josef Tichánek, řídící učitel a
jednatel okrašlovacího spolku. Po
několik let organizoval sbírky, přičemž peníze se často scházely pouze po haléřích.
Rozhledna na Táboře však byla
již dříve, v osmdesátých letech
předminulého století.
„Dnešní cihlové secesní rozhledně předcházela původní dřevěná,
dvaadvacet metrů vysoká z roku
1888. Po devíti letech však byla
kvůli velké zchátralosti odstraněna. Úsilím přátel turistiky a lomnických rodáků byla postavena stavi-

telem Slabou nákladem dvacet tři
tisíc korun rozhledna nová,“ nahlíží do historie Drahoňovský. Rekonstrukce před pěti lety již stála miliony.
Po vyšlapání 144 schodů se údajně za pěkného počasí dá z rozhledny postavené ve výšce 682 metrů
nad mořem přehlédnout celá čtvrtina Česka, napočítat padesát chrámových věží a dohlédnout na dvanáct dalších rozhleden.
„Není tedy divu, že Tábor i rozhledna se staly oblíbeným a vyhledávaným výletním místem. Nehledě na to, že v sousedství rozhledny
stojí barokní kostel Proměnění
Páně z roku 1704, který je prohlášenou kulturní památkou a začátkem léta se zde konají slavné pouti,“ píše v průvodci k připravované
oslavě Laco Kučera. Letošní pouť
se koná 4. června a výstava ke stému výročí rozhledny začne čtvrtého září.
Jaroslav Hoření

voje rodné město, kde žiji,
mám upřímně rád. Především pro malebnost krajiny, čistou přírodu a velkou koncentraci památek, na které je kraj
na rozhraní Českého ráje a Podkrkonoší bohatý. V Lomnici se v posledních letech věnuje jejich údržbě velká péče. Za všechny jmenujme nově opravené objekty – zámek, radnici, muzeum, zvonici;
rekonstrukční práce probíhají i
na bývalém pivovaru. Zlepšuje se
stav silnic a chodníků. Konečně
se místní dočkají i marketu. Je
zde také celá řada nových sportovišť pro mladé. Takže, sečteno a
podtrženo, Lomnice dneška má
co atraktivního nabídnout, a to
jak turistům, tak i domácím. Pokud se mám vyjádřit, co se mi skutečně nelíbí, obecně řečeno, zhoršující se vztahy mezi lidmi, korupční prostředí na úřadech a
chování některých politiků, kteří
nás mají zastupovat a reprezentovat.
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Tábor Rozhledna je ve výšce 682 metrů.

Foto: Ota Bartovský, MF DNES

Letošní turnovské staročeské trhy jsou zatím největší
TURNOV (jh) Historicky největší staročeské řemeslnické trhy bude o víkendu hostit Turnov. Do parku
mezi muzeem a letním kinem se
sjede na 150 stánkařů. Akci kromě
kulturního programu doplní řezbářské sympozium a muzejní noc.
Řemeslnické trhy v Turnově patří k největším akcím svého druhu v
Čechách. Ročně je během víkendu

navštíví až deset tisíc lidí. „Prodávat tu mohou pouze výrobci rukodělného zboží. Když jsme v roce
1995 začínali, tak tu bylo 25 stánků,
letos je účast šestinásobná,“ uvedla
ředitelka Muzea Českého ráje Vladimíra Jakouběová. Kdyby byl park
čtyřikrát větší, tak by pořádající muzeum a spolek přátel muzea mohly
teprve uspokojit všechny zájemce.

Objeví se tu řemeslníci z celých
Čech a Moravy. Výrobci keramiky,
skla, koženého zboží, výrobků z
proutí, orobince, dřeva a textilu. Nebudou chybět ani oblíbení kováři,
nožíři a kamenáři. „Příjemnou novinkou budou staročeské krčmy,
přihlásili se výrobci obilných placek i dalšího pečiva a chybět nebudou ani držitelé certifikátu Regio-

Fórum čtenářů

výběr z dopisů, kráceno

Vaše názory nás zajímají
Pište, volejte, mailujte vaše názory na
redlib@mfdnes.cz, MF DNES, OC
Fórum Liberec, Soukenné nám. 2/669,
460 01 Liberec, telefon 488 123 111.
Diskutovat můžete na internetové
stránce liberec.idnes.cz.
Vlastní autorský blog si můžete
založit na adrese blog.idnes.cz.

Nepochopitelný nárůst u
vyúčtování tepla a vody
Reaguji na výzvu k reakci od čtenářů MF DNES, kteří obdrželi značně sporné vyúčtování nákladů na
bydlení za rok 2010. V příbězích a
pocitech lidí, kteří vystupují ve Va-

šem článku z 18. 5. se důvěrně poznávám. Obýváme s manželkou
čtyři roky družstevní panelový byt
1+1 v Jablonci n. N. – Jabloneckých Pasekách (V. Nezvala 7a). K
teplu a teplé vodě se chováme
vždy úsporně, koupání v plné
vaně teplé vody nebo delší větrání
při zapnutém topení je u nás nepřípustné. Při vyúčtování bydlení
v minulých letech jsme pokaždé
skončili v přeplatku cca 3 000 korun. Za rok 2010 nám byl k našemu velkému úžasu poprvé vyúčtován nedoplatek 1 802 korun, zápornými položkami se staly výhradně teplo a teplá voda. V roce
2010 jsme rozhodně neměli jiné ži-

votní návyky a jiné chování k
teplu a teplé vodě než dříve, nemyslím, že zimní měsíce roku
2010 byly třeskutější než v minulých časech. Zálohy se nám pravidelně procentuálně zvyšují a naprosto nevěřím tomu, že klíčem k
posunu v těchto částkách je zateplení bytu. Žádné speciální, vyloženě nadstandardní zateplení oken
jsme neměli za celou dobu, kdy v
Jabloneckých Pasekách bydlíme –
proč tedy tři roky po sobě takové
přeplatky a najednou tento nedoplatek? Ani jednotky spotřebovaného tepla a TUV nevykazují žádný nárůst, který by zdůvodnil posun v částce. M. F., Jablonec nad Nisou
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Sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj, Máchovo jez.

nální produkt Českého ráje,“ podotkla za muzeum Marcela Beranová.
Novinkou budou nositelé značky
Klasa, protože podle ředitelky je důležité podporovat české výrobce,
abychom se s nimi nesetkávali pouze v muzeích. Pořadatelé pečlivě
kontrolují, aby mezi stánkaři byli
opravdoví výrobci, a nikoliv překupníci. „Přehlídka může třeba někoho

inspirovat, aby se věnoval některému z mizejících řemesel. Spíš ale
jako koníčku, na uživení to už dnes
kvůli konkurenci levných výrobků
pochybné kvality není,“ zmínila Jakouběová. Už od dnešního dne se v
Turnově scházejí řezbáři. Nejprve
na Dlaskově statku v Dolánkách a
na víkend se přesunou do kamenářského domu u muzea.

Vaším objektivem

Historická auta
MF DNES přináší čtenářské snímky z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes jde o záběry z
5. ročníku soutěže historických vozidel, která se uskutečnila na Železnobrodsku.
Foto: Věra Bartoňová
http://waverka.rajce.idnes.cz

Krátce
JILEMNICE

Děti poradí politikům
Každá třída ze šestých až devátých
ročníků jilemnických základních
škol a prvních čtyř ročníků víceletého gymnázia má svého zástupce v
dětském parlamentu. Ten se bude
pravidelně scházet na radnici, zabývat se problémy města a svá řešení předkládat skutečnému vedení.
(jh)

