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Turnov – jaký bude další osud Hlasů a ohlasů?  *  Zámek Sychrov 
Semily: KC Golf a hotel Centrum  *  Včely v Libštátě – nová léčiva na varroázu

Galerie v Železném Brodě  *  3 (a půl) poslední cesty Jana Švermy
Minulost a současnost cihelny v Popovicích u Jičína  *  Malíř Petr Maixner

Turnov, Markova ulice                                                 Město Turnov

Vážený čtenáři!

To pořád slyším v televizi větrejte! větrejte! větrejte!
A pak přijde vyúčtování za teplo.
A pak že nejsem oběť covidu...

f.



turnov

Kultura spí, nebo přinejmenším klímá. Kulturní centrum Turnov trochu dýše 
na sociálních sítích, ale jeho papírové Hlasy a ohlasy Turnovska v únoru ani 
březnu nevyšly. V HOT si město Turnov platilo 6 stran Turnovských radničních 
listů, roční příspěvek z rozpočtu města na jejich vydávání byl 200 tisíc korun. 
Rada města teď – od dubna – zrušila vydávání Turnovských radničních listů 
v rámci Hlasů a ohlasů.
Dodám, že Turnovští jsou solidně informováni prostřednictvím soukromých 
webů a periodik Turnovsko a Turnovsko v akci, také zpravodajství radnice je 
dobré – a neberte to prosím tak, že dobré je za tři.

Časopisu Hlasy a ohlasy Turnovska ale nejspíš nastávají těžké časy. 
Přitom vychází pravidelně od ledna roku 1998 a je "služebně nejstarším" 
tištěným periodikem na lokálním novinovém trhu. Jeho vydavatelem je od po-
čátku KC Turnov a jeho náplní jsou informace KC a dalších, zejména městských
a dalších neziskových organizací působících na území Turnova. Měsíčník 
vycházel před krizí v nákladu 4 tisíc kusů, k dostání byl zdarma na řadě 
distribučních míst po celém Turnově i jeho okolí.

   * Rekonstrukce základní školy v Mašově viditelně pokročila  
Zateplení starého objektu školy a stavba nového komplexu výrazně změnily 
vizáž na staveništi. Střecha na původní budově základní školy je těsně před 



dokončením, na přístavbě je už hotová. Nyní se dělají klempířské práce, 
na starém objektu je vybudován zateplovací systém, zatím bez vrchní vrstvy.
Ve škole jsou hotové vnitřní hrubé omítky, pracuje se na podkladních deskách 
podlah a tahají rozvody. V nejbližších dnech budou firmu nadále zaměstnávat 
podlahy, v nejvyšším třetím patře se začnou dělat sádrokartonové příčky 
a podhledy.  Nábytek do tříd je už ve výrobě.
Jakmile nastane lepší počasí, přesune se část prací také ven. 

Rekonstrukce mašovské školy odstartovala na začátku dubna 2020, zhotovitelem
je firma World Invest. Obnova si vyžádá přes 43 milionů a je největší letošní 
investiční akcí Turnova.

 / Zdroj: Zdenka Štrauchová, mluvčí MÚ Turnov



turnovsko

   Vodárenská věž zásobovala areál sychrovského   
   zámku vodou z     Mohelky   

Na technické památky je bohatý Liberecký kraj. Jednu takovou představuje 
vodárenská věž v historizujícím stylu, která se nachází nedaleko oranžerie 
v parku, přiléhajícím je státnímu zámku Sychrov.

„Zámek Sychrov je jednou z nejnavštěvovanějších památek v Libereckém kraji. 
Jeho park s oranžerií a vodárenskou věží je samostatnou zajímavou kapitolou 
prohlídky zámku, kterou by návštěvníci rozhodně neměli vynechat,“ uvedla 
Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch 
Libereckého kraje.
Věž vyrostla roku 1891 podle projektu Franze Wondrena v rámci rozsáhlé 
romantické úpravy zámeckého areálu, kterou inicioval majitel panství kníže 
Kamil Rohan.
Stavba kruhového půdorysu je vystavěna z neomítnutého zdiva. Na vrcholu je 
kuželovitá střecha, uprostřed s lucernou se stříškou ve tvaru stanu, zakončenou 
korouhví. V horní části věže se nalézá mohutný rezervoár na vodu, která se 
přečerpávala pomocí čerpadla sestrojeného Romualdem Božkem z Mohelky 
a dále byla rozváděna po parku.

Vchod tvoří železné dvoukřídlé dveře se světlíkem ve tvaru lomeného oblouku. 
Přístup nahoru je po zdobném žulovém schodišti.  Provoz vodárenské věže 
skončil roku 1953, kdy se zámek napojil na veřejný vodojem a dnes není věž 
běžně přístupná veřejnosti.

  ○ Jan Mikulička, Liberecký kraj



lomnice n. p.

V Turistickém informačním centru nebo 
v E-shopu KIS (shop.kislomnice.cz) je od 
pondělka k mání regionální učebnice Můj 
domov Lomnicko – Semilsko – Vysocko. 
Regionální učebnice vznikla v rámci 
projektu MAP II Semilsko (pracuje v rámci 
MAS Brána do Českého ráje) a mapuje 
oblast ve čtyřech kapitolách – geografie, 
příroda, historie, obce. 
Kapitola historie uceleně shrnuje historický
výboj ORP Semily od pravěku po 
současnost a je doplněna dobovým 
obrazovým materiálem z regionálních 
institucí 
a od regionálních sběratelů. 
Poslední kapitola je věnována všem obcím 
Semilska. U každé obce je uvedena její 
stručná historie, informace o spolkovém 

životě a zajímavých osobnostech, nechybí pověst nebo příběh z obce. 
Učebnice je určena žákům základních škol.
Skoro dvousetstránková knížka stojí 250 korun.

 *

Člověk v tísni nabízí pomoc lidem v dluhové pasti.



semily

Město Semily se znovu pokouší zapsat brutalistickou budovu kulturního centra 
GOLF na seznam kulturních památek České republiky. Tentokrát i s mladším 
hotelem Centrum, informovalo o tom liberecké vydání serveru idnes.cz .
Autorem rozlehlé šestiboké stavby je architekt Pavel Švancer (1934 v Bratislavě –

2019 v Litoměři-
cích) ze Stavopro-
jektu Liberec, 
spolupracovník 
architekta Karla 
Hubáčka. Projekt 
si u něj objednal 
v roce 1972 n. p. 
Kolora, kulturní 
dům byl otevřen 
v prosinci v prosin-
ci 1979.  

První pokus 
Semilům před 
sedmi lety nevyšel, 
tehdy město žádalo

o ochranu jen pro kulturní dům, protože hotel byl v rukou soukromého 
vlastníka – ČSAO Hostivař. Ten ale spadl do likvidace a hotel městu před dvěma
lety za 3,6 milionu prodal.
Semily chtějí díky památkové ochraně dosáhnout na dotace, které usnadní 
nákladnou rekonstrukci objektů. Loni město nechalo vyměnit střechu hotelu, 
kterou dost zatékalo, a také balkony. Teď shání peníze na nutnou opravu oken. 

 / Zdroj: Jana Pavlíčková, idnes,cz ; foto Město Semily

semilsko
                            

Jelikož táta byl včelař a včelstva jsme měli od pána z Košťálova, nemohu si odpustit
nepředat tuhle informaci o aktuálním včelaření ze stránek DS Agro Libštát.

LIBŠTÁT –  Na počátku roku 2021 se pokusím stručně zhodnotit situaci u včel. 
Jednak za uplynulý rok 2019 až 2020 a zároveň v podletí včelařského roku 2020 
až 2021. Přírodní podmínky pro chov včel byly v uplynulém včelařském 
roce velmi zvláštní (střídání teplot, deštivá období v době snůšky apod.). To se 
projevilo na zdravotním stavu včelstev a v konečném důsledku na medných 
výnosech. Květového medu bylo průměrně a medovicový med nebyl, až na malé 
výjimky, téměř žádný.
U včelstev se před podletím projevilo slábnutí v důsledku přemnožení varroázy. 
Některá včelstva se dostala až na hranici úhynu. Podrobnou analýzou této 



situace, za spolupráce s pracov-
níky VÚV DOL, jsme došli k zá-
věru, že jsem podcenil celkovou 
situaci včel v důsledku stereoty-
pů při jejich léčení, bez ohledu 
na skutečné zamoření.
Těžiště léčení v průběhu včelař-
ského roku již nelze provádět 
pouze v podzimním období, ale 
kdykoliv v závislosti na aktuální 
nákazové situaci. Nelze se 
spoléhat pouze na vyšetření 
zimní měli, ale je potřebné svá 
včelstva sledovat v průběhu 
celého roku.

SVS vydala metodický pokyn pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy. 
Uvedením tohoto dokumentu do praxe se pravděpodobně změní zažitý způsob 
chovu včel a jejich léčení. Bude nutné používat z mého pohledu „nová“ léčiva 
uvedená ve zmiňované metodice. Já sám jsem již použil některá z nich (Varro 
Med, Gabon Flum). Nejsem si jist, zda byla použita v pravý čas vzhledem 
ke stavu včelstev. Do jara je nutné vstoupit s nejnižším možným počtem roztočů,
neboť se během včelařského roku namnoží více než stokrát. S napětím 
očekávám, jak včelstva přezimují a jak bude vypadat předjarní léčebné ošetření 
včelstev.     

 ○ Jiří Horáček, včelař;  foto DS Holding

železný brod

V galerii je aktuálně nainstalovaná výstava Čtyři 
generace Radů – nové objevy, která čeká na uvolnění
vládních opatření, aby vám mohla být zpřístupněna.
Během výstavy pak proběhne komentovaná 
prohlídka s paní Šárkou Radovou, při které bude 
pokřtěna kniha Čtyři generace Radů, která je již 
nyní v prodeji v TIC Železný Brod za 550 Kč. 
Jednotlivcům, kteří mají o návštěvu výstavy zájem, 
ji na požádání zpřístupníme. Dále pro vás 
v letošním roce připravujeme následující výstavy, 
jejichž konání a termíny se budou odvíjet od vlád-
ních nařízení: Salon VIII., výstava o kostelíčku 
Na Poušti, letní výstava modelů z módní přehlídky 
Made in Jablonec, Brodecká vápenka a Vánoční 
andělská výstava.



mnichovo hradiště

Zatímco nemám než pohrdání pro různé představitele rudého teroru (Gottwald, 
Reicin, Barák, Nosek, Fierlinger, Nejedlý, Kopecký, Zápotocký ad.), jsem 
schopen v různé míře ústy ke komunistům, kteří padli v boji proti nacismu. 
K Fučíkovi, Molákovi, Zikovi, Šumberovi, Václavkovi, rovenskému rodákovi 
Šantrochovi i Janu Švermovi. Proto jsem převzal tento článek Jany Dumkové 
a proto jsem vytvořil článek Tři a půl pohřbu Jana Švermy. 

   Vzpomínka na Jana Švermu   
V letošním roce uplyne 120 let od narození Jana Švermy. Ač může každý 
z vás, čtenářů, mít na jeho působení jiný názor (v této souvislosti si pokládám 
otázku, kdo z nás je natolik kompetentní a seznámen s jeho veřejnou a politic-
kou činností, aby dokázal zhodnotit jeho roli v novodobých dějinách našeho 
národa), všichni se musíme shodnout na tom, že Jan Šverma patří mezi význam-
né osobnosti spjaté s naším městem. Proto považujeme za důležité si toto výročí 
připomenout. 

Pro mladší generaci to možná 
budou nové informace, pro 
starší jen oživení známých sku-
tečností. Jan Šverma se narodil 
v Mnichově Hradišti 23. března 
1901 do rodiny místního 
advokáta JUDr. Antonína 
Švermy, váženého občana 
a pozdějšího starosty města. 
Rodina bydlela v domě dědečka,
ing. Jana Hendrycha, v dnešní 
Palackého ulici čp. 38. / FOTO

Po předčasné smrti otce se matka 
s dětmi přestěhovala do Prahy. Zde
Jan Šverma absolvoval gymnázium 
a studoval právnickou fakultu. Už na
počátku 20. let se zapojil do komu-
nistického hnutí, ve 30. letech se stal
členem vedení komunistické strany,
šéfredaktorem Rudého práva a po-
slancem parlamentu. Angažoval se 
v protifašistickém hnutí, zasloužil se
o to, že komunisté podpořili kandi-
daturu Edvarda Beneše na prezi-
denta Československé republiky. 

S manželkou v roce 1927, kdy pracovali v Kolomenském závodě  na lokomotivy



Po okupaci Československa odešel do emigrace, působil ve Francii a poté 
v Moskvě, kde se významně podílel na rozhlasovém vysílání do okupované vlasti.
Po vypuknutí Slovenského národního povstání byl vyslán na povstalecké území. 
Při ústupu povstalců zemřel dne 10. listopadu 1944 při přechodu hory Chabenec
(míněna je ta v hlavním hřebeni Nízkých Tater; jsou totiž dvě – pozn. f.). 

Šverma, Gottwald a Nejedlý u našich vojáků
v Novochopersku roku 1943 – tady vstoupila
jeho dcera do čs. armády
2/ Šverma s Gottwaldem v Moskvě, 1943

        

Šverma a Slánský v Tatrách
Jiřina Švermová Kopoldová, Jurka, jako spojařka čs. armády



V roce 1945 se konal v Mnichově Hradišti státní pohřeb, při němž byly ostatky 
Jana Švermy uloženy do rodinné hrobky Hendrychových a Švermových 
na místním hřbitově. 
Připomeňme ještě, že manželka Jana Švermy Marie Švermová (1902 v Trnova-
nech v Teplicích – 1992 v Praze), byla po druhé světové válce také poslankyní 
parlamentu a členkou ÚV KSČ, patřila k nejužšímu vedení KSČ (členka 
předsednictva a zástupce generálního tajemníka). 
V 50. letech byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena na doživotí, ve vězení 
strávila více než pět let, propuštěna byla v roce 1956 a později plně rehabilitová-
na. V roce 1968 se zapojila do obrodného procesu, spolu s mnoha dalšími 
předválečnými členy KSČ podpořila nové vedení a zúčastnila se mnoha besed 
a setkání. V době normalizace v 70. letech byla z KSČ znovu vyloučena, v té 
době podporovala mnohé tehdy pronásledované a vězněné disidenty a v roce 
1976 se stala jednou z prvních signatářů Charty 77. 

 ○ Jana Dumková, Muzeum města Mnichovo Hradiště, KAMELOT

Dcera Jana Švermy Jiřina (1923 v Praze – 2009), Jurka, která byla s rodiči za války
v SSSR, vstoupila v roce 1943 do čs. vojenské jednotky, kde byla zařazena jako 
spojařka. Zúčastnila se všech bojů od Kyjeva až po Dukelský průsmyk. V jednotce 
se seznámila se svým budoucím manželem Bedřichem Kopoldem (1921 v Moravské 
Ostravě – 2007), který byl v 50. letech rovněž více než pět let vězněn po odsouzení 
ve vykonstruovaném procesu. Narodily se jim dvě děti, dcera Bedřiška a syn Jan, 
který tragicky zahynul v roce 1970. 

S paní Jiřinou Kopoldovou jsem telefonicky hovořil v roce 2003, bydlela v Bubenči 
ve Skleněném paláci a já jsem si ověřoval, zda u ní v bytě (tedy u syna) opravdu 

jeden týden roku 1969 bydlel pozdější 
prezident USA Bill Clinton. Bydlel.
Dcera Kopoldových Bedřiška, Beruna, 
napsala „vzpomínku“ na Jana Švermu 
(kterého nezažila), vyšla v roce 2014 ve 
sborníku Od Ještěda k Troskám. Nyní ji 
opět otiskl městský zpravodaj Kamelot, vy
článek můžete snadno nalézt na 
stránkách města Mnichova Hradiště, pro 
jistotu jsem ho i připojil jako přílohu 
tohoto vydání Trosečníka – popravdě, je 
to spíš zajímavost.

Při této příležitosti jsem vytvořil jakousi 
„fotoreportáž“ ze tří pohřbů národního hrdiny Jana Švermy. Tedy přesněji:

   Tři a půl pohřbu národního hrdiny Jana Švermy   
V září 1944 byl Jan Šverma jako zástupce KSČ při Slovenském národním 
povstání – spolu s Rudolfem Slánským – letecky vysazen na území Slovenska 
(letiště Tri Duby). Nedlouho poté zahynul v Nízkých Tatrách na vysílení během 



15hodinového pochodu ve sněhové bouři na hoře Chabenec (1955 metrů). O jeho
úmrtí vypráví i jeden z dílů dokumentárního seriálu České televize Osudové 
okamžiky nazvaný Chabenec 1944.
Úplný a nejdůvěryhodnější popis okolností Švermovy smrti udává v knize Petra 
Paška Odsuďte je k životu (vyšla v roce 1976 v exilu) gen. Vladimír Přikryl. Byl 
přímým svědkem nálezu vyčerpaného Švermy, kterého podle výpovědi svědka 
nechal v závěji ležet Rudolf Slánský, který měl se Švermou napjatý vztah a jeho 
fyzické vyčerpání v kombinaci s pochodem ve sněhové bouři se mu hodilo. 
(Generál Přikryl jako důležitý svědek a také díky své legionářské minulosti dostal v 
roce 1949 do komunistického vězení, údajně na přímý příkaz Slánského, ze kterého
vyšel v roce 1953, tedy až po popravě Slánského.)
Švermovo tělo pohřbili partyzání 11. listopadu pod pahýly tatranské jedle. /F0T0

Tělo Jana Švermy bylo v květnu 1945 exhumováno a sneseno z hor. 
13. května 1945 byl Jan Šverma znovu pohřben v Podbrezové /FOTO 2.

4. listopadu 1945 nastala poslední cesta Jana Švermy. 
Ostaky byly vyzvednuty, rakev vystavena v Banské Bystrici / FOTO 3 
a pak putovala přes Bratislavu, Brno – tady byla vystavena v Janáčkově opeře – 
do Prahy. 
V Pantheonu Národního muzea se konala další slavnost / FOTO 4, následoval 
pohřební průvod Prahou /FOTO 5.
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Rakev byla pak dopravena do Mnichova Hradiště, tady vystavena v sokolovně 
a 10. listopadu 1945 uložena do rodinné kaplové hrobky na zdejším hřbitově.

Na snímcích z Hradiště vidíme zcela vlevo Klementa Gottwalda s chotí Marií, 
Zdeňka Nejedlého a ministra Václava Kopeckého. 
Na snímku od kaple vidíme ústředního tajemníka KSČ Slánského s vdovou.



   

Tím půltým pohřbem míním
přesun Švermovy sochy
z předpolí Švermova (Štefáni-
kova) mostu v Praze. Stalo se
tak v letech 1999, kdy byla
socha odstraněna, a 2004, kdy
byla umístěna na Olšanských
hřbitovech.
Tehdy, při příležitosti 60 let od
smrti Švermy, promluvili
komunističtí pohlaváři Filip 
a Ransdorf, můj nešťastný
profesor etiky na žurnalistice,
a velvyslanec Slovenska,
spisovatel  Ladislav Ballek.
Podle mne zbytečně odsunutá
plastika je nepříliš vyvedeným
dílem Antonína Nykla (1914
v Libochovicích – 1985 v Praze)
z roku 1969. Postavy mu
zkrátka moc nešly, lidé soše
říkali Sypejte ptáčkům.

foto: Wikipedie



jičín

   V Popovicích u Jičína uzavřou dobývací prostor   
Rada Jičína podpořila usnesení Osadního výboru Popovice a schválila souhlas 
s uzavřením popovického dobývacího prostoru, kde byla historicky těžena 
cihlářská hlína. Lom (v tomto případě hliniště) bude uzavřením zajištěn tak, že 
v případě potřeby bude možné obnovit hornickou činnost. Ložisko cihlářské 
hlíny tak bude dostupné pro budoucí generace. 
Uzavření dobývacího prostoru inicioval vlastník velké části dotčených pozemků, 
firma Zepos. Toto uzavření doporučil jako logický krok také obvodní báňský 
úřad. Těžba cihlářské hlíny byla zastavena zhruba souběžně se zavřením 
popovické cihelny, která ukončila provoz v roce 1984.

Historie popovické strojní kruhové cihelny na parní pohon sahá do roku 1907. 
Jejím zakladatelem byl Josef Hervert, který roku 1877 spolu se svou ženou 
odkoupil popovický velkostatek s pivovarem. Součástí velkostatku byla i stará 
panská cihelna z období středověku. Cihelnu postpně vylepšoval, roku 1907 se 
Josef Hervert rozhodl nahradit starou cihelnu zcela novým závodem
a požádal okresní hejtmanství o povolení ke stavbě kruhové pece typu Hoffmann
s nepřetržitým topením. Závod byl původně určen pouze pro ruční výrobu 
veškerých druhů obyčejného cihlářského zdicího a krycího materiálu. Po 
průzkumu hliniště bylo zjištěno, že vrstva cihlářské hlíny byla více než 2 metry 
vysoká. 



Stavbu kruhové cihelny v Popovicích provedla pražská firma pro stavbu cihelen,
vápenic a cementáren J. Veselský & T. Vott. Pec měla čtrnáct komor, přičemž 
každá měla jiný rozměr. Nad pecí byla vybudována dvě půdní patra, v prvním 
patře nad pecí se nacházely prostory na ražení tašek, druhé patro sloužilo 
k jejich sušení. Celkové rozměry cihelny byly 48,85 metru na délku 
a 20,35 metru na šířku. Budova dosahovala výšky 11,3 metru, z ní vycházel 
40 metrů vysoký tovární komín s průměrem 1,5 metru. Všechny práce byly ho-
tovy v listopadu 1909. Strojní zařízení se skládalo z parního stroje o výkonu 100 
HP s plamencovým kotlem. Lisovna byla vybavena jedním lisem na cihly, jedním
lisem na tašky, drenážní trubky a dlaždice a dalším na francouzské tašky. 
V roce 1910 pak Hervert zprovoznil periodickou dvoukomorovou pec pro jem-
nější hliněné glazované zboží, tedy polévaných krycích tašek, zuhelnatělých 
tašek, kachliček, dlaždic apod. Ke glazování těchto výrobků bylo užíváno, krom 
jiných látek, olověné glazury. 

V této době se jednalo o podnik se sezónním provozem. Přes zimu byly práce 
v hliništi a přípravné práce zastaveny, prováděl se pouze výpal zboží. 
V pozdějších letech přešel celý podnik na syna Hervertových, Julia. Ten však 
podnik natolik zadlužil, že ho v roce 1927 musel – i s pivovarem – prodat. 
Novým majitelem se staly Rolnické družstevní podniky v Jičíně. V roce 1935 
cihelna i s pivovarem opět změnily majitele, tentokrát se jím stal pan Čeněk 
Svoboda, který cihelnu roku 1937 rozšířil a zmodernizoval. V roce 1946 se zde 
vyráběly plné cihly ruční výroby, strojně vyráběné duté dvouděrové až osmi-
děrové cihly, dlaždice půdovky, ražené i tažené tašky a trativodní trubky.

Únor 1948 znamenal pro cihelnu, stejně tak jako pro většinu podobných 
podniků, její znárodnění. V tomto roce také v závodě definitivně skončilo ruční 
dobývání hlíny, neboť bylo zakoupeno korečkové rypadlo Raupach. 
V letech 1959, 1962 a 1965 došlo k modernizaci podniku a různým úpravám. 



V roce 1965 začala cihelna v Popovicích vyrábět cihly typu CDK pro panelárnu 
Prefa Pardubice. V roce 1968 došlo k jejímu přidružení pod tento podnik, což 
znamenalo další modernizaci závodu a krom výroby tradičního cihlářského 
zboží i zavedení výroby stavebních panelů. Byly zrušeny staré přírodní sušárny, 
v roce 1970 zmodernizována cihlářská pec. V roce 1974 byla v cihelně v Popovi-
cích postavena linka na výrobu antuky a svařovna armatury. Výroba tradičního 
cihlářského zboží v Popovicích nakonec definitivně zanikla s koncem roku 1984. 
Poté se tu vyrábělo už jen panelové zboží. 



V současnosti vlastní celý objekt firma Autotrans, která sídlí v Jičíně. Z původní 
cihelny dnes po demolicích v lednu 2014 už jen tovární komín. Ve dvoře areálu 
se prodávají cihlové obklady a fungují zde sběrné suroviny. 

 / Zdroje: Petr Hynčica: Historie bývalých cihelen v jičínském okrese... (bakalářská 
práce), FF UHK, 2016; Jan Jireš, Jičínský Zpravodaj;  
historická fota Petr Hynčica a 2011 Mapy Google

jičínsko

ŽELEZNICE – I přes nepřízeň počasí zahájila v lednu firma Staving zemní 
práce v dolní části zahrady u mateřské školy. Do konce roku tam vyroste 
bezbariérové zdravotní středisko. Bude to největší položka rozpočtu města, 
středisko vyjde na 12 milionů, z poloviny ho uhradí dotace. 
Budovu, kterou zdravotníci využívají nyní, chce její majitel prodat.

Není to ale jediný investiční záměr Železnice. O prázdninách by měla být dětem 
k dispozici nová pump tracková dráha, v dubnu se konečně začne budovat nové 
veřejné osvětlení v ulici Mizerově, Žižkově, Muzejní, Husově souběžně s kabeli-
zací ČEZ. 
„Nutně musíme provést také statické zajištění budovy muzea,“ uvedla starostka 
města Dana Kracíková na stránkách Železnického zpravodaje. To vyjde na 2,28 
milionu, město dá z kasy bezmála 1,84 milionu.

Železnice je jedno z mých nejoblíbenějších městeček. A tohle zase jedna z nejmi-
lejších budov – hostinec Václava Bajera U Sokola, přestavěný v roce 1921 
do dnešní podoby.                                                              / foto Železnický zpravodaj



„V létě proběhne tolik potřebná rekonstrukce mateřské školy, na kterou jsme 
získali dotaci ministerstva financí. Chceme dořešit majetkové vztahy, které brzdí
vznik cyklostezky mezi Těšínem a Valdicemi, podat žádost o dotaci na vodovod 
do Cidliny, připravit projektovou dokumentaci na přestavbu bývalé lázeňské 
školy na bydlení pro seniory,“ dodala starostka Kracíková.

Hospodaření Železnice bude letos schodkové, vedení města počítá s příjmy 
31,338 milionu a výdaji 40,682 milionu. Rozdíl více než 9 milionů město pokryje 
z úspor.

nová paka

Stavba léta očekávaného obchvatu Nové Paky dostala po dlouhých letech 
zelenou. Ministerstvo dopravy totiž zamítlo odvolání proti stavebnímu povolení 
a to tak nabylo právní moci.
Stavba obchvatu Nové Paky s rozpočtem 1,9 miliardy bude zahájena ještě letos. 
Nový dopravní uzel v délce 8,5 kilometru ulehčí devítitisícovému městu 
od dopravy a zrychlí cestu do Krkonoš, uvedl Jičínský deník.

li  b  erecký kraj     

Rovné tři desítky staveb, rekonstrukcí či vybudovaných veřejných prostranství 
budou soupeřit o tituly v již 17. ročníku Soutěže Karla Hubáčka – Stavba roku 
Libereckého kraje 2021. 



„Aktuálně zpracováváme texty a fotografie dodané přihlašovateli a od 1. dubna 
je možné všechny kandidáty zhlédnout na webových stránkách stavbaroku.lk , 
kde bude také spuštěno hlasování pro veřejnost,“ vysvětluje organizátorka 
soutěže Petra Handlířová z Agentury pro regionální rozvoj Libereckého kraje. 
Hlasování podpoří také putovní výstava, která se objeví např. v Liberci, 
Jablonci či Turnově na veřejných místech a všechny přihlášené formou 
fotopanelů představí široké veřejnosti. Slavnostní vyhlášení pravděpodobně 
proběhne koncem května. Zda se ceny předají během galavečeru, bude ale 
záležet na aktuální bezpečnostní situaci.

n  á  š jubilant     

Petr Maixner byl český malíř historických výjevů, portrétista a restaurátor.
Někdy jsou na Wikipedii chybné údaje o narození. Chybu napravíte, když se 
podíváte do matričního záznamu o narození. A někdy taky ne. Tak co myslíte, 
kdy se náš dnešní jubilant narodil?  

V únoru, jak stojí ve Wikině, tedy jistě ne. 
V březnu 1831! Ale kolikátého? Sedmadvacátého? 
Třiadvacátého? Sedmnáctého? Nebo třináctého?
Já sázím na 17. března, ale kdo to rozsoudí! 

Pekař František Maixner si se svojí ženou Barborou 
Bičišťovou upletl jedenáct dětí. Rodily se v Hořicích 
č. 345 na náměstí Jiřího z Poděbrad, začalo to Františkem 
(1826), pak přišla Anna, Petr Václav, Petr Josef, Barbora, 
Jan, zase Barbora, Alois, Vincenc čili Čeněk, Karel 
a nakonec Josefa (1845).
Petr Václav, Barbora první i druhá a Alois zemřeli ve věku
jednoho až tří roků. Ale o ně nejde. Pekař František chtěl 
mít z dětí takové slušné inteligenty, jako třeba učitele. 

                                                                                Rodný dům – vpravo



A hned čtyři z nich – František, Petr Josef, Čeněk a Karel se rozhodli stát malíři.
A housky bude prodávat kdo?!
František se do dějin výtvarného umění nezapsal, myslím, že ani do malířské 
akademie, jak chtěl, soudím, že umřel. Ostatní Maixnerové svých vavřínů 
dosáhli.

Petr Maixner v letech 1846–53 vystudoval
malířství u profesorů Christiana Rubena
a později Eduarda von Engertha na akade-
mii v Praze. Roku 1850 na sebe upozornil
obrazem Záviš v žaláři, dostalo se mu obec-
ného uznání, obraz zakoupila Pražská jedno-
ta přátel umění a od ní hrabě Eugen Černín.
Rok co rok pak vystavoval na vý-stavě umě-
lecké jednoty: Sv. Methud obrací Borise na
křesťanství (zakoupil král Ferdinand), Vyná-
lez malířství, Vjezd Jana Lucemburského do
Prahy, Karel IV. jako dítě v žaláři, Šárka a Cti-
rad, Sedm bratří z mokré čtvrti, Děti si hrající,
Kunhuta se synem Václavem odvezena na
Bezděz, Chlapci chytající motýle, Zedníci o
mzdu se dělící, Sedláci na útěku (Epizoda z tři-
cetileté války) – jeden z nejpěknějších
Maixnerových obrazů, zakoupený pro Praž-
skou galerii přátel umění (dnes v Národní
galerii / OBR. barevný), Poutníci v lese odpočívající, Božetěch na své pouti 
do Říma, Oldřich a Božena... Kritik F. X. Harlas ale třeba 
o obrazu Oldřich a Božena / OBR. čb  píše o šablonovitém návrhu,  povrchní 
kresbě a schematu bez masa a krve a zmiňuje „kletbu přílišné studovanosti, ar-
chaeologismu a historismu“.

Roku 1857 bylo Maixnerovi na akademii svě-
řeno místo pomocného pedagoga – korektora, 
které ku všeobecné spokojenosti zastával až 
do roku 1867 zastával, pravda, 
s několikaletým přerušením – roku 1861 
podnikl studijní cestu do Florencie a do Říma,
kterou mu platil stát, a v letech 1862–63 byl 
na studijním pobytu ve Vídni, kde se školil 
u Matyáše Trenkwalda v historických techni-
kách nástěnné malby a restaurování.

Harlas mínil, že Petr Maixner, vrstevník 
Josefa Manesa, věrně stál při praporu 
„historické malby“ a byl snad poslední český 
malíř, vyškolený v technice freskové, v malbě 
à la tempera, v restaurování starých obrazů 



atd. a dosvědčil, že malíři Karel Javůrek, Josef Heliích, Petr Maixner a Bedřich 
Wachsmann zastupovali „české umění“ s vynaložením všech sil, aby zdůrazněna 
byla tato jeho českost. Studovali archaeologii,
historii, sbírali zbraně, kostýmy, starožitnosti
všeho druhu, a tak stávali se z nich malířsky
vyškolení archaeologové. Hellich jako dobrý
znalec českého dávnověku a českých staro-
žitností se osvědčil do té míry, že byl jmeno-
ván kustodem sbírek zemského musea. 

„Javůrek a Wachsmann bráni na poradu, šlo-li
o restaurování starších obrazů, soch, ano 
i budov.  Maixner navrhoval transparenty 
k oslavám mocnáře, korunního prince Rudolfa
a jeho sňatku (1881), a Maixnerovi svěřil
nakladatel Lehmann komposici a pro-ovedení
„Slavie“, allegorního znázornění Slovanstva v
podobě krásné ženy, přioděné fantastním
rouchem a zdobené různými emblematy
Slovanstva, sokolem, lípovou ratolestí atp.
Obraz reprodukován barvotis-kem a býval dosti
rozšířen, ale Maixnerovi nebylo dáno, aby stvořil dílo uměleckým švihem 
vynikající, nebo nadšením prodchnuté a poetické, při tom vystižně rázovité.“
Nu, je fakt, že když na Slávii / OBR. vpravo  teď hledím – vůbec se mi nelíbí.



A když už se Maixner narajzoval dost, dostal roku 1865 na Akademii místo 
řádného asistenta v ateliéru malby. 4. února 1872 se v Chrudimi oženil Annou 
Balcarovou (*1844), se kterou měl tři děti – Miloše, Jaromíra a Boženu. 
V novoměstském domě čp. 792/II na nároží Vodičkovy ulice a Václavského 
náměstí s nimi bydleli tři Petrovi sourozenci: bratr Čeněk (1838 – 1911 ), 
reprodukční grafik (xylograf) a dřevorytec, bratr Karel (1840 – 1881), malíř, 
a sestra Josefa (*1845).
Roku 1867 se Petr Maixner stal předsedou odboru výtvarných umění Umělecké 
besedy a začal se věnovat vlastní tvorbě nástěnných maleb (fresky u oltáře 
sv. Václava a Panny Marie v karlínském chrámu). Dále restauroval gotické 
nástěnné malby v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, společně s Bedřichem 
Wachsmannem restauroval rovněž gotické nástěnné malby v kapli na 

hradě Zvíkov, v Praze na klenbě průjezdu 
Staroměstské mostecké věže a dále v zase-
dací síni Staroměstské radnice. 
Byl oblíbeným portrétistou, z pražských 
osobností portrétoval například Vítězslava 
Hálka; dělal i výtvarného redaktora Květů, 
které Hálek redigoval. V nich vyšlo několik 
velmi pěkných podobizen, z nich jednu – 
malíře Aloise Bubáka – vedle reprodukuji.

Když jsme u portrétů – vrátím se do roku 
1858 a připomenu Maixnera jako tvůrce 
portrétu Karla Hynka Máchy, byla to práce
spíš pro policejního kreslíře. 
Na tvorbu prvního Almanachu Máj v roce 
1858 později vzpomínal básník Adolf 
Heyduk: „Obrazu Máchova nemohli jsme se 

dopíditi. Mácha v Praze jakéhos blížence. Vešlo se
s fotografií k Petru Maixnerovi, tenkráte učiteli na
umělecké akademii, aby obraz okreslil a v určitém
směru opravil. Stalo se, ale když obraz byl od
vrstevníků pěvcových prohlédnut, scházelo zase
mnoho na výraznosti tváře.  Oči nebyly dosti
hluboké, čelo nedosti vysoké, vlasy málo vlnité 
a jiné a jiné. A hodný Petr Maixner, s tou klidnou
Kristovou tváří, opravil obraz znova a opravoval
zas a zas, až znalci tváře Máchovy se vyslovili, že
nyní podobá se obraz nejvíce skutečné tváři
pěvcově a že on sám takto v paměti jim utkvěl.
Rozradostněni zanesli jsme kresbu Farskému, aby
ji litografoval.“ 
A já ji tedy také otiskuji – sehnat ji nebylo vůbec
snadné – jde o sken z pozdějšího reprovydání
almanachu  Máj.



Od roku 1880 Maixner vyučoval kreslení na pražské technice. Ale to už se blížil 
předčasný konec, který oznámil spisovatel Vilém Weitenweber takto:
„Asi před půl rokem mistr Maixner, byv již před tím častěji trápen hlavně neduhem 
očním, počal postonávati povážlivěji než jindy; k svému zotavení odebral se do Ho-
řic, ale asi před šesti nedělemi nezotaven se vrátil. Skonal ve středu dne 22. října 
(1884) o 9. hodině večerní v 53. roce svého věku ochrnutím mozku.“ 
Byl pohřben na Olšanech, kde jsou i jeho bratři, každý ale ve svém rovu.

Zdroje: bez autora (asi Weitenweber), Světozor: 1874; V. W. (Vilém Weitenweber), 
Zlatá Praha, 1884; Adolf Heyduk, Máj, 1903; F. X. Harlas, Malířství, 1908
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