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P"EDSTAVUJEME OBCE NA�EHO REGIONU
Pravidelná rubrika OJKT:

 P$edstavují se Vám Markvartice, obec v nejji�n"j�í 'ásti regionu od 
Je�t"da k Troskám, na ji�ní hranici #eského ráje. V územn" správním 
celku, sdru�ujícím  je�t" P$íchvoj, Rakov, Sku$inu, H$menín, a d$ív"j�í 
osady Le�tinu, Mrkvojedy, Netolíce a Spa$ence, �ije 460 obyvatel. 
 Slou'ené obce se rozkládají na mírn" zvln"né náhorní plo�in" mezi 
Sobotkou a Libání v nadmo$ské vý�ce 360 - 400 metr%. Nep$íli� vzdá-
lené vesnice jsou obetkány mozaikou úrodných polí a luk. Krom" ji�ní 
strany je tamní krajina obklopena prstencem les%, které celou oblast 
chrání od nepohody a p$ízniv" ovliv!ují zdej�í klima. 
 Markartice a okolí byly obydleny ji�  v dávné minulosti. Archeolo�-
ka PhDr. Eva Ulrychová dlouhodobé osídlení regionu zdokumentovala, 
zaznamenala je ji� �est tisíc let p$ed na�ím letopo'tem, v období mlad�í 
doby kamenné. Vycházela z objev% sídli�< severozápadn" a východn" 
od Rakova, kde byly nalezeny kamenné nástroje a p$edm"ty z  tehdej�í 
doby. Dal�í nálezy potvrdily existenci osídlení z té�e doby také ve Spa-
$encích v prostoru lomu. 
 Klimatické pom"ry pravd"podobn" zap$í'inily, �e v období násled-
ném  bylo území opu�t"no. Nálezy z doby bronzové na Markvarticku za-
znamenány nebyly. Výjimkou je bronzová sekera,  objevená v prostoru 
bývalého hrádku jihovýchodn" od Rakova.
 Zm"ny v osídlení tohoto území nastaly p$ed po'átkem prvního tisí-
ciletí. Do severních #ech i na Sobotecko p$i�li Keltové. Nálezy potvrzují 
jejich p$ítomnost v Oseku, Rytí$ov" Lhot", Markvarticích a v dal�ích 
lokalitách. Intenzita �ivota Kelt% na Markvarticku byla rozsáhlá. Do-
kládají to archeologická zkoumání 'ty$úhelníkových hlin"ných val% 
v polní enkláv" �ance asi 2 km ji�n" od obce. Provedli je v"de'tí pracov-
níci libereckého muzea pod vedením dr. Ji$ího ^aldhausera v letech 
1969-1972.
 Výsledkem jejich dlouhodobého pr%zkumu byly nálezy zlomk% 
nádob, �elezných a bronzových spon, sklen"ných korálk%, také zlom-
ky me'e, no�e a dal�ích drobných p$edm"t%. Po konzultacích s arche-
ology marburské univerzity a porovnáním  s jejich nálezy v N"mecku 
a Francii do�li pak  archeologové ke spole'nému záv"ru, �e prostor val% 
v �ancích je poz%statkem keltského osídlení z doby 2. � 1. století p$. n. l.  
Dal�í objevy a jejich posouzení potvrdilo názor, �e prostor mezi valy 
tvo$il keltskou svatyni, která slou�ila k nábo�enským i jiným shromá�-
d"ním Kelt%. V rohu val% stála malá d$ev"ná stavba, z$ejm" chrámek. 

Markvartice, obec na ji�ních 
hranicích #eského ráje s bohatou 

minulostí i sou!asností
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Do svatyn" se vcházelo po d$ev"ném most" nad p$íkopem a zde byly 
také objeveny dal�í p$edm"ty. Ve vrtech a výkopech se na�lo ob"tní mís-
to, krema'ní hrob a mno�ství dal�ích artefakt% z doby laténské. Zají-
mavým nálezem bylo bronzové kole'ko s 28 zuby a  práv" tolik dní m"l 
keltský kalendá$.
 Valy odd"lovaly tento  prostor od prostoru pro b"�ný  �ivot Kelt%. 
Podle dr. ^aldhausera stála z$ejm" p$ed valy keltská vesnice, kde tavili 
bronz, hutnili �elezo, p$edli nit", tkali látky a p$edev�ím provozovali ze-
m"d"lství.

 V"decké výzkumy vyvrátily mnohé mýty a pov"sti, které tento um"lý 
útvar v minulosti provázely. P$ipome!me tvrzení, �e �lo o le�ení husit-
ských vojsk ve 14. století nebo vojenské tábo$i�t" �véd% v období t$ice-
tileté války apod. Místo stojí za nav�tívení i pou'ení.
 Dal�í osídlení krajiny je zaznamenáno ve 2. a� 4. století germán-
skými kmeny p$íchozími ze severu. Z tohoto období jsou známé ná-
lezy $ímských míncí-tetradrachen, objevené p$i oprav" hostince '. 18 
v Markvarticích a na dal�ích místech.
 Zm"na v osídlení regionu nastala také v 6. století p$i st"hování slo-
vanských národ% ze severovýchodu p$es Moravskou bránu  do Polabí 
a také na Sobotecko.  Archeologické nálezy slovanské keramiky z Vesce, 
Nadslavi, 'i �eleznice tuto skute'nost potvrzují. Zásadní zlom v osídlení 
Markvarticka a p$ilehlého území nastal raném st$edov"ku, v rozmezí 6. 
� 12. století, v období koloniza'ním. Zde z$ejm" m%�eme hledat po'á-
tek Markvartic a jejich spojení s kní�ecím rodem Markvart%, p%sobících 
od 11. století v severních #echách. 
 První písemná zmínka o obci je z roku 1188, jejich existence je po-
tvrzena také v roce 1337, kdy Buzek z Markvartic p$ipojil svou pe'e< 
k záv"ti Arno�ta ze Starých Hrad%. Markvartice byly ji� v té dob" cen-
trem okolního osídlení. Byly zde kostel, fara, �kola, p%sobil tu vrchní 
rychtá$. Panské sídlo se nacházelo v míst", kde je v sou!asné dob& used-
lost !. 6.

Snímek �Val% v �ancích�
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 Ve srovnání s jinými obcemi je poznávání historie Markvartic uleh-
'ené. V ji'ínském archivu jsou ulo�eny záznamy, obsahující cenné 
informace o jejich minulosti. Zápisky rychtá#e Josefa Tomá�% doku-
mentují d"ní v obci v první polovin" 19. století. Mnohem obsa�n"j�í je 
farní pam&tnice, kterou zalo�il podle dekretu 'eského purkrabího Kar-
la hrab"te Chotka z 31. 8. 1838  markvartický duchovní správce Jan 

Kostel sv. Jiljí v !asov& vzdálen&j�ím vyobrazení. Foto dodal: Miroslav Barto*.

Markvartice !p. 6, p%vodn& statek starosty Josefa Tomá�%. Na tomto míst& údajn& 
p%vodn& stála d#ev&ná budova markvartické �koly.
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Make�. V kroniká$ské 'innosti pokra'ovali i dal�í � ostru�en�tí fará$i a� 
do roku 1940. Zajímavou osobností na ostru�enské fa$e byl fará# Fran-
ti�ek Mat&jovi! Vete�ník, který v obci p%sobil v letech 1819-1838. Byl 
to vzd"laný, v�estrann" aktivní kn"z, který se 'asto stýkal s libu!ským 
páterem Antonínem Markem, také s Josefem Jungmannem a dal�ími 
osobnostmi na�eho národního obrození. Po odchodu z Markvartic se 
stejnou intenzitou p%sobil v Sobotce.
 Novodobou kroniku obce zalo�il po sv"tové válce pokrokový, spole-
'ensky anga�ovaný rolník Karel Voves, který navázal na Starou knihu 
obce. Vedl ji dal�ích 20 let. Po n"m p$evzal tuto odpov"dnou úlohu Jin-
d#ich Slavík, v sou'asné dob" je kroniká$kou Iva Her�álková.
 Markvartice byly v�dy kulturním, spole'enským, správním i hospo-
dá$ským centrem vesnic �irokého okolí. První d$ev"ný kostelík, zasv"-
cený sv. Jiljí, slou�il v obci od roku 1334. Dolo�ena je 'innost fará$e 
Old$icha v roce 13==. Za fará$e Jiruse Ho$ického v roce 1=69 byl po$í-
zen první velký kostelní zvon. Na po'átku 18. století byl postaven kostel 
nový, zasv"cený rovn"� sv. Jiljí. Stavba je charakteristická svou cibulo-
vitou v"�í a je zdaleka viditelnou dominantou krajiny. 

Zvoni!ka v Mrkvojedech.

 Dal�ími sakrálními stav-
bami, neodmyslitelnou sou-
'ástí  sdru�ených obcí, jsou 
barokní kaple svatých Petra 
a Pavla v P$íchvoji, kap-
le Svatého Jana K$titele ve 
H$menín", kapli!ka Panny 
Marie v Mrkvojedech. Té-
m"$ v ka�dém osídleném 
míst" jsou k$í�ky a církevní 
pomníky. V Rakov" je sou-
so�í Kalvárie z roku 1804, 
v Le�tin" obdobné z roku 
1807, ve Sku$in" pomník sv. 
Jana Nepomuckého a po-

ni'ené torzo Bo�ích muk z roku 1843, ve H$menín" pilí$ se sochou Pan-
ny Marie Immaculaty, poblí� h$bitova souso�í Kalvárie a neobvyklé 
slune'ní kameny. Za pozornost stojí i  smír!í k#í� u markvartického 

Smír!í k#í� u starého 
markvartického h#bitova (údajn& a� 

z doby cyrilometod&jské).

h#bitova,  pravd"podobn" z doby cy-
rilometod"jské.
 První d$ev"ná �kola v Markvar-
ticích stála v prostoru, kde byly far-
ské hospodá$ské objekty. V p$ízemí 
budovy byla u'ební sv"tnice a v po-
schodí u'itelský byt. Ve Staré kni-
ze obce je záznam, �e v roce 1670 
zem$el u'itel Mat"j �vorc a po n"m 
nastoupil Ji$í �ar�oun. Chudoba, 
t"�ké �ivotní podmínky a nevolnictví 
zt"�ovaly, 'asto i znemo�!ovaly a� do 
poloviny 19. století �kolní vzd"lávání 
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venkovských d"tí. Proto se vyu'ovalo v jedné t$íd", v zim" bylo �ák% 
více, v lét" mén". D"ti musely pomáhat v hospodá$ství.
 Kdy� se postupn" po'et �ák% p$ece jen zvy�oval, �kola byla pak nejen 
malá, ale i zchátralá. Proto v polovin" 18. století za rychtá#e Václava 
Pa�outa, fará#e Franti�ka Zycha a u!itele Franti�ka Dolanského si 
obec na kostecké vrchnosti vymohla stavbu nové �koly. Byla op"t d$ev"-
ná a stála 90 zlatých. Ve �kole se v roce 1772 nepravideln" u'ilo asi 100 
d"tí a prostory byly malé. (e�ili je r%znými provizorii, ne� 20. 'ervna 
1862 na velké slavnosti byla v Markvarticích otev$ena velká, jednopa-
trová, trojt$ídní kamenná �kola. (�koda, �e zde chybí zobrazení jedné 
z p%vodních �kol. � Red.)
 Byla to dobrá p$íprava na �kolské reformy Marie Terezie  z roku 
1869, zejména zavedení povinné �kolní docházky d"tí od 6 do l4 let . To 
se projevilo  dal�ím vzestupem po'tu �ák% v markvartické �kole. V roce 
1884 do �koly chodilo 144 �ák%, v roce 1886 pak 1=6 a v roce 1890 ji� 
180 d"tí.
 Vále'ná léta a povále'ná migrace obyvatelstva z venkova do m"st 
se projevila v trvalém sni�ování po'tu �ák% ve zdej�í �kole. Obdobný 
dopad m"l i p$echod �ák% od �esté t$ídy do m"�<anské �koly v Sobotce. 
V Markvarticích v dal�ích letech p%sobila pouze dvout$ídní, v n"kterých 
letech jen jednot$ídní základní �kola. Slou�ila a� do roku 1982, kdy �áci 
p$e�li do pln" organizované �koly v Sobotce.
 Od roku 1948 je v Markvarticích organizovaná pé'e o p$ed�kolní 
d"ti. Nejd$íve zde byl d"tský útulek a od 1. $íjna 1978 v nov" posta-
vené �kolce celodenní za$ízení pro 20 d"tí nejen z centrální obce, ale 
i z ostatních 'ástí. Byla a je to významná pomoc mladým maminkám 
a ku  prosp"chu d"tem.
  
 SNAHA O ROZVOJ KULTURN$ SPOLE#ENSKÉHO �IVO-
TA V MARKVARTICÍCH byla podn"tem k zakládání spolk% a orga-
nizací. Jejich 'leny byli i ob'ané z okolních obcí, podíleli se na 'innosti 
a u�ívali p$ínos spolk%. Obec v�dy sama zabírala a zabírá prostorné úze-
mí. 
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Historická !ást obce zvaná �Za kostelem�.

 Mezi prvním sdru�e-
ním v Markvarticích byl 
sbor dobrovolných hasi-
'%, zalo�ený v roce 1882 
a vyvíjející 'innost do 
dne�ka. Hlavním poslá-
ním sboru bylo chránit 
majetek i �ivoty ob'an% 
proti p$írodním �ivl%m 
a dal�ím nebezpe'ím.
Protipo�ární ochranou 
se v obci zabývali ji� 
mnohem d$íve. Podle 
záznam% v obecní kro-
nice po$ídila obec v roce 1826 hasi'ské háky, d�bery a �eb$íky k ú'in-
n"j�ím zásah%m p$i po�árech. O rok pozd"ji, kdy rychtá$em obce byl 
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Josef Tomá�%, zakou-
pili první st$íka'ku na 
4 kolech. Vodu do ní 
je�t" museli nalévat. 
Mnohem modern"j-
�í st$íka'ku si po$ídil 
sbor s p$isp"ním zem-
ského ú$adu v roce 
1888. Ta ji� dokázala 
vodu nasát, stála =10 
zlatých.
 Dal�í moderniza-
ce vybavení sboru se 
uskute'nily v letech Historická chalupa !p. 46, !ást obce zvaná Kouta.

Panorama obce, severní !ást.

1810, 1929, 194=. V sou'asné dob" má sbor k dispozici zásahový ha-
si'ský automobil a odpovídající hasi'skou zbrojnici. Postavila ji v roce 
1998 obec nákladem 1,4 mil K'.
 Nem+�eme nechat bez pov�imnutí, �e vedoucí p"edsta-
vitelé sboru byli ve t"icátých letech !elnými p"edstaviteli 
hasi!stva na zemské úrovni a následn' aktivními ú!astníky 
protin'meckého odboje. Starosta Ing. Vít �vandrlík, velitel 
Václav Voves a p"edstavitel h"menínského sboru u!itel Emil 
Karpa� byli za vlasteneckou aktivitu v'zn'ni v koncentra!-
ních táborech.
 Ji� p$ed první sv"tovou válkou se p$ipravovali v Markvarticích na 
zalo�ení t"lovýchovné organizace Sokol. Válka zám"r oddálila, byl usta-
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ven a� na po'átku roku 
1919 a  tém"$ p%l století 
p$ispíval k t"lovýchovné-
mu rozvoji � zejména mlá-
de�e p$edev�ím vynikající 
výchovnou strategií v%d-
c% Masarykovy republiky. 
Místní sokolská organizace 
byla po'etn" silná, m"la a� 
80 aktivních 'len%. Cvi'ili 
mu�i, �eny i mláde�nická 
dru�stva. T"locvi'na byla 
v hostinci U T%m%, obec 
poskytla pozemek na letní 
h$i�t" a p$isp"la podstat-

Hasi!ská zbrojnice v Markvarticích.

ným dílem na po$ízení t"locvi'ného ná$adí. Pravidelná cvi'ení a nácvik 
hromadných skladeb umo�nil oddíl%m ú'astnit se okresních a �upních 
sjezd%. Vyvrcholením byla po'etná ú'ast 'len% jednoty na V�esokol-
ských sletech v Praze, prvn" v roce 1932 a naposled v roce 1949.
 P$echod do sjednocené t"lovýchovy po roce 1948 vedl k postupné 
stagnaci t"lovýchovné 'innosti i v na�í obci.
 Zajímavostí Markvartic bylo, �e v obci nep%sobily spolky, které by 
se výhradn" v"novaly kulturní práci, na p$íklad divadelní spolek apod. 
Tuto 'innost organizovali místní hasi'i a sokolové. Proto�e se v podsta-
t" jednalo o stejné lidi, v po$adatelské 'innosti se st$ídali a dosahovali 
spole'n" promy�lených i cílených výsledk%...
 Záznamy obecní kroniky a také pam"tníci dokládají, �e ka�dý rok 
nacvi'ili n"kolik divadelních p$edstavení, se kterými zají�d"li i do okol-
ních obcí. Divácky p#ita�livé byly programy o významných osobnos-
tech a událostech z d&jin !eského národa. V !ele tohoto úsilí byli místní 
u!itelé. 
 Velkým p$ínosem v kulturním �ivot" obce bylo z"ízení obecní 
knihovny. Byla zde sice farní knihovna, obsahovala v�ak pov"t�inou 
jen církevní témata. S aktivním p#isp&ním u!itel% Josefa Lachmana, 
Karla Syrovátky a studujícího techniky Josefa >íhy byla na podzim 
1908 markvartická ve#ejná knihovna otev#ena. Místnost ji ve svém 
dom& zap%j!il Václav Svoboda. #tená$i m"li z po'átku k dispozici 200 
knih. Knihovna je aktivním kulturním 'initelem do sou'asnosti.          
   Spolky v Markvarticích se rozvíjely i v hospodá$ské oblasti, pomáha-
ly v rozvoji  obce i regionu. Mezi prvním spole'enstvím byl Spo"itelní 
a zálo�ní spolek Kampeli!ka. S nám&tem na ustavování dru�stev-
ních zálo�en p#i�el rodák ze Sy#enova léka# MUDr. Cyril Kampelík. 
Zálo�ní spolek zabezpe'oval na svépomocném základ" 5 nan'ní a ob-
chodní slu�by venkovu.  Základním heslem Kampeli'ek bylo: �Co jed-
nomu nemo�né, v�em dohromady snadné.� � Na zalo�ení dru�-
stevní zálo�ny v Markvarticích m"l nejv"t�í zásluhu $ídící u'itel Karel 
�im%nek. Ustavující valná hromada 28 zakládajících 'len% prob"hla na 
po'átku roku 1903. P$edsedou byl zvolen Josef Tomá�%, místop$edse-
dou Karel Voves a pokladníkem Karel �im%nek. Zálo�na m"la sídlo ve 
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�kole a ú$adovala v ned"li. Kampeli'ka p$ijímala vklady a poskytovala 
p%j'ky za lep�ích podmínek ne� ostatní pen"�ní ústavy. Postupn" roz-
víjela také obchodní slu�by. Prodávala uhlí, hnojiva a dal�í pot$eby ze-
m"d"lc%m a  ob'an%m venkova. Stala se významným hospodá$ským 
'initelem v obci i okolí *vlastn" celostátn"). Stoupající rozsah 'innos-
ti a dobré výsledky ústavu umo�nily, aby nákladem 110 tisíc postavila 
v Markvarticích kancelá$skou a provozní budovu. K slavnostnímu ote-
v$ení za �iroké ú'asti ve$ejnosti do�lo 30. zá$í 1934.
 Nelze pominout, �e z dobrých hospodá$ských výsledk% podporovala 
hospodá$ský a kulturní �ivot v jednotlivých obcích. Budovala za$ízení 
pro zem"d"lství, na p$íklad obecní mostní váhy. Nákupem �kolních 
pom%cek podporovala mláde�: �kolní desky s nápisem Spo#it se dá 
i z mála, jen za!ni a vytrvej, vedly d&ti ke spo#ení. Za'len"ním Kampe-
li!ky do jednotné státní 5 nan'ní soustavy byla 'innost zálo�ního spolku 
v Markvarticích v roce 19=3 ukon'ena.
  Dru�stevní my�lenky a zásady v období první republiky byly ú!in-
ným prost#edkem p#i realizaci mnoha velkých zám&r% v obci. Elek-
trárenské dru�stvo ob!an+  v roce 1928 organiza'n" a 5 nan'n" 
zajistilo elektri5 kaci obce.  Meliora!ní dru�stvo ve t$icátých letech 
odvodnilo pozemky a p$isp"lo k zvý�ení úrodnosti p%dy. Spole'n", 
prost$ednictvím strojního dru�stva si rolníci po$izovali stroje, které by 
sami nevyu�ili a byly by pro n" nákladné.

Markvartická p"ítomnost
 Po krátkém exkurzu do minulosti obce a regionu p$evedeme 'tená$e 
do sou'asnosti. Markvarticko bohu�el  nemá slavné budovy 'i objekty, 
kam by sm"$ovaly tisíce náv�t"vník%. Nabízí v�ak  pohodu, pot"�ení, 
zajímavosti, které jinde nenajdou.
 V sou'asné dob" se dostala do pop"edí zájm+ cykloturistika. 
V markvartickém regionu má u�ivatel velké mo�nosti. �est silnic 3. 

Slavnostní otev#ení kampeli!ky dne 30. zá#í 1934.
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t$ídy, $adu zna'ených cyklostezek, kde turista tém"$ nepotká kamion 
a nehrozí mu tak nebezpe'í, ale dovede cyklistu do míst, která ho pot"�í 
i pou'í. Obec si je v"doma p$ínosu cykloturistiky pro region. Na jednot-
livých trasách v p$ita�livých místech postavila 8 odpo'ívadel. Turisté-
-sportovci zde mají nejen pot$ebný st%l, lavici, odpadkový ko�, uprave-
né prostranství, ale pot"�í ho i informa'ní tabule s mapou. Naleznou 
zde pou'ení o míst" a upozorn"ní, co by nem"li opomenout. (Viz: sním-
ky v barevné vlo�ce<)
 Rovinatý reliéf nad vyvý�enou krajinou nabízí náv�t"vník%m $adu 
krásných vyhlídek. Silnice z P$íchvoje do �tidel otevírá p$ed turistou 
p$ekrásné pohledy na Trosky, Kozákov, Prachovský chlum a Je�t"d 
s jeho typickou v"�í. Ne náhodou hodnotil historik Josef Peka$ tato mís-
ta jako nejkrásn"j�í  v y h l í d k y  na #eský ráj.
 Dal�í místo, které stojí za zastavení, je planina na silnici, vedoucí ze 
Sta!kovy Lhoty k Zajakur%m.  Pohled západním sm"rem náv�t"vníkovi 
uká�e v pop$edí Sobotku s dominantou Humprechtem, Boleslavskou 
kotlinu, ze které vystupuje obrys m"sta i �kodovky, horizont uzavírá 
silueta Bezd"zu. 
 Dvojitá výhlídka se nabízí turistovi z návr�í #akanu, nejvy��ího mís-
ta regionu, v  nadmo$ské vý�ce 399 m. Severovýchodním sm"rem  pot"-
�í jiný úhel pohledu na #eský ráj: obohatí se o zna'nou 'ást Jizerských 
hor a Krkono� s vy'nívající Sn"�kou.  
 Kdy� spo'ine zrak náv�t"vníka ji�ním sm"rem, spat$í rovinatou kra-
jinu Polabí, kterou rámují kou$ící chladící v"�e opatovické elektrárny, 
okraje �elezných hor a #eskomoravské vrchoviny. Není p$ece mnoho 
takových míst, kde m%�eme v rozsahu jednoho dvou kilometr% spat$it 
tolik krásy a nemusíme s námahou stoupat na rozhledny 'i v"�e&
 Markvarticko je územím s nejvy��í koncentrací lidových 
d"ev'ných, roubených staveb, jsou jich tu desítky. V ka�dé 
z místních obcí i osad se zachovala d$ev"ná p$ízemní i patrová obyt-
ná stavení, chalupy i hospodá$ské objekty. Jsou udr�ovány a obydle-
ny, nejde o um"lé skanzeny. Vznikaly na rozhraní 18. a 19. století, jak 
dokládají záklopová prkna, která jsou jejich rodným listem.  D$ev"né 
lomenice jsou 'len"ny do n"kolika stup!% a ozdobn" bedn"ny. Patro-
vá d$ev"ná obydlí mají pavla'e s balustrádou a plastickými ozdobami. 
Skelet staveb je rouben z ru'n" tesaných trám%, ut"sn"ných sm"sí hlíny 
s p$ím"sí plev. Spáry a trámy jsou barevn" odli�né, kontrast je charak-
teristický a pohledný. (Viz nap#. snímek v barevné vlo�ce.) Skute'nost, 
�e mnohé roubené chalupy jsou památkov" chrán"né objekty, zvýraz-
!uje jejich význam. Prohlédn"te si jejich n"kolik fotosnímk% ve vybra-
ném rozsahu jak v barevné vlo�ce, tak i v základním textu a i na titulní 
stran" obálky tohoto 'ísla OJKT &
 Historie je základem sou'asnosti, na úsp"�nou minulost rádi vzpo-
mínáme. Sou'asným posláním je obec rozvíjet, vytvá$et dobré pod-
mínky pro �ivot ob'an%. Doba není p$íli� naklon"na rozvoji slu�eb pro 
uspokojení pot$eb obyvatel venkova. Ru�í se prodejny, $emeslnické díl-
ny a dal�í obdobná za$ízení, omezuje se ve$ejná doprava. Za v�ím musí 
venkov�tí ob'ané slo�it" a nákladn" dojí�d"t. 
 Markvartické obecní zastupitelstvo se tento trend sna�í zmírnit. 
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V obci je i nadále moderní prodejna se �ir�ím sortimentem zbo�í. V 
roce 2011 nákladem 16,4 mil. zrekonstruovali a zmodernizovali starý 
hostinec na moderní polyfunk'ní d%m, st$edisko spole'enské, kulturní 
a spolkové aktivity v obci. Místní i turisté se mohou v p$íjemném pro-
st$edí osv"�it, najíst, odpo'inout 'i pobavit s p$áteli. Sou'ástí objektu 
jsou spole'enský sál s jevi�t"m, t"locvi'na s relaxa'ním koutem, zase-
dací a spole'enské, spolkové místnosti s internetem a ji� zmín"ná re-
staurace. Název objektu �U Markvarta� p$ipomíná zakladatele obce.
 Obdobná za$ízení, úm"rná místní pot$eb", zrekonstruovali rovn"� 
v P$íchvoji, Rakov", Sku$in" a ve H$menín".
 V Markvarticích se i v sou!asné dob& úsp&�n& rozvijí kulturní �i-
vot. Po$ádají se p$edná�ky, výstavy, vlastiv"dné výlety. Vyu�ívají se 
i krásné prostory místního kostela ke koncert%m vá�né i lidové hudby, 
k váno'ním a mikulá�ským setkáváním 'i k výstavám. V sou'asné dob" 
m%�eme zde nav�tívit výstavu fotogra5 í z minulosti obce, autorem je 
místní rodák Josef Jirk% *autor v"t�iny fotosnímk% i v tomto 'lánku 
a jeho 'ásti následné barevné vlo�ky.) 
 Charakteristickým znakem krajiny #eského ráje byla po staletí sil-
ni'ní ovocná stromo$adí. Lemovala polní cesty, následn" silnice. Zele! 
obohacovala krajinu, jarní kv"tenství ji m"nilo v zahradu, na podzim 
p$iná�ela lidem pochoutky a zbylo i v zim" pro ptá'ky. Silni!ní stromo-
#adí byla nedílnou sou!ástí ji!ínského ovocná#ství, které tvo#ilo ne-
malý podíl zem&d&lství. Dokládá to s!ítání z roku 1925, které na Ji!ín-
sku zaznamenalo 350 tisíc ovocných strom%, v Markvarticích 4 182.
 Poslední plo�ná výsadba se uskute'nila v roce 1929. Tehdy se od-
stra!ovaly následky p$edchozích nebývalých mraz%. V sou'asnosti jsou 
silni'ní stromo$adí jen do�ívajícím torzem. Krajinu neobohacují, spí�e 
hyzdí. Vedou se diskuze, pí�í v"decká pojednání o tom, co dál, jak ob-
novit za�lé, ale pot$ebné a p"kné. Slov a nám"t% je mnoho, nová  tako-

Sou!asná výstava fotogra@ í Josefa Jirk% o jeho obci p#edvedená v kostele u p#íle�itosti 
i zde ka�doro!n& slavené velkolepé akce �$ESKÁ KV'TNICE�.
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vá výsadba vlastn" �ádná, preferují se rozsáhlé výsadby pro komerci, v"t�inou 
v re�ii zahrani'ních 5 rem a pro vývoz do vlastních zemí. O to více pot"�í p$ístup 
Markvartických. Pod  vedením a pod aktivitou Ing. Bradny tu  odstranili do�ilé 
stromy a vysadili nové hru�n", jablon", t$e�n", �vestky, slívon" i n"kolik o$e�á-
k%. N"kolikaletým úsilím v podstat" obnovili ovocné stromo$adí podél v�ech 
silnic v regionu. Vysázeli p$es 1 000 nových ovocných stromk%, obohatili vzhled 
krajiny v délce 1= km&

 Je zajímavé, �e a' z prameni�t" mezi Rakovem a Batínem se pitnou vodou 
zásobuje Libá!sko a  Kopidlensko, ob'ané 'ty$ místních 'ástí dlouhá léta trp"li 
jejím nedostatkem 'i �patnou kvalitou. Problém  Markvarti'tí vy$e�ili v roce 
2010 nejv"t�í investicí obce v rozsahu 42,4 mil. K'. Do Markvartic, P$íchvoje, 
Rakova, Spa$enec a Mrkvojed byla p$ivedena kvalitní voda a modernizována 
kanalizace. Délka gravita'ních vodovodních $ád% m"$í 11.7 km.
 Markvartický region je po staletí charakteristický vysp"lým zem"d"lstvím. 
Úrodnost p%dy i klimatické podmínky vytvá$ejí dobré p$edpoklady pro rost-
linnou a návazn" i �ivo'i�nou výrobu. Popisovat vývoj tohoto odv"tví je nad 
mo�nosti  tohoto 'lánku. P$esto nelze pominout, �e zem"d"lství bylo hlavním 
zdrojem ob�ivy a pracovních p$íle�itostí obyvatel. Dne�ní zem"d"lství je sou-
st$ed"no v podniku ZEMA, a.s.  Markvartice, který hospoda$í na vým"$e 
1 820 ha a zam"stnává v pr%m"ru =0 pracovník%. V rostlinné produkci dosahuje 
�pi'kových hektarových výnos%: 8,4 t p�enice, 99 tun cukrové $epy, 11,= t zrna 
kuku$ice. V �ivo'i�né produkci se specializuje na chov jate'ního skotu s denním 
váhovým p$ír%stkem l,1 kg a výrobu mléka s dojivostí krav  8 3=1 l za laktaci. 
Podnik je ziskový.
 Podnikem speci5 cky zam"$eným rovn"� na zem"d"lství a vyu�ívajícím zdej-
�í zem"d"lskou p%du, je spole'nost Planta Naturalis. Vznikla v roce 1993, 
zalo�ená a provozovaná p$edev�ím aktivitou zmín"ného ing.Bradny. Navázala 
na tradici semená$ství v obci a na n"kolika desítkách hektar% p"stuje semena 
pro obnovu p$írodních, kv"tnatých luk a �iroký rozsah lé'ivých rostlin. Výrobní 
sortiment podniku tvo$í n"kolik set druh% rostlin, z toho 30-40 lé'ivých.
 Významným p"ínosem pro region a ve"ejnost je s tím spojený 
�iroký rozsah populariza!ních akcí, které pravideln' a dlouhodob' 
podnik Planta Naturális po"ádá. Nejv't�í je #ESKÁ KV$TNICE na 
p"elomu kv'tna a !ervna. Její sou'ástí jsou komentované prohlídky po-
rost%, výstavy a aran�má p"stovaných rostlin, p$edná�ky o lé'ivých rostlinách 
a jejich vyu�ití i odborné poradenství. #eská kv"tnice, to je doslova barevná 
pastva pro o'i. Letos se konal ji� 14. ro'ník a tisícové náv�t"vy dokumentu-
jí pot$ebnost a oblibu #eské kv"tnice a co navíc � stoupá tím  �iroce i zájem 
o náv�t"vu Markvartic&
 V tomto regionu Markvartic, krajin" poctivého 'eského zem"d"lství, je je�-
t" jeden v"t�í podnik: Mezinárodní i vnitrostátní kamionová p"eprava, vý-
znamný dopravní subjekt pán% Franti�ka a Roberta Bo'ka *otec a syn) z Rako-
va, laskavých  podporovatel%  sborníku �Od Je�t"da k Troskám�. Tento podnik 
má ov�em své anga�má v celé Evrop".

111

Seznam pou�ité literatury. 
Bílek, Karol:  Malé d"jiny Sobotecka. M"sto Sobotka, 2008.
^aldhauser, Ji$í: Keltové na Jize$e a v #eském ráji. OM Mladá Boleslav, 1996.
Barto!, Miroslav: Pohledy do minulosti Markvartic. Gentiana Jilemnice, 2007.
Farní pam"tnice, Memorabili, Kronika Markvartic, �kolní kronika.

Sestavila pracovní skupina vedená Miroslavem BARTON$M a starostou obce 
Franti�kem �OLCEM, fotogra< ckou !ást ze svých )i jiných* fotogra< í 

zajistili Josef JIRK% a M. Barto=.
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Frýd�tejn
 Obec Frýd�tejn le�í na severním okraji #eského ráje pod Kopani-
nou na tahu silnice mezi Turnovem a Jabloncem nad Nisou. Obec se 
nachází v nadmo$ské vý�ce 49= m na 'lenitém území o rozloze 1448 
ha. Frýd�tejn je dnes správním centrem pro $adu okolních vsí a osad: 
And"l Strá�ce, Bezd"'ín, Borek, Horky, Ka�kovice, Ond$íkovice, Sest-

ro!ovice, Roudný, Slapy a Vod"rady 
s 8=0 obyvateli. � Frýd�tejn má na sou-
'asné pom"ry dobré autobusové spoje-
ní s Turnovem a Jabloncem nad Nisou 
*14 spoj%) a dva spoje s Hodkovicemi 
nad Mohelkou. V obci je po�ta, pro-
dejna potravin, ordinace d"tského lé-
ka$e a léka$e pro dosp"lé a v sou'asné 
dob" se otevírá o'ní ordinace s velmi 
moderním vybavením. Pro ubytování 
p$espolním slou�í t$i za$ízení: hotel 
Sport na návsi , Vila Frýd�tejn u hradu 
a penzion Harmonie pod Kopaninou.

Historie
 Nejstar�í osídlení na území dne�ní 
obce Frýd�tejn musíme spojit s vybu-
dováním a osídlením zdej�ího skalního 

hradu. Nemáme p$esné záznamy kdo a kdy hrad postavil, dle jiných in-
dicií se m%�eme domnívat, �e zakladateli hradu byli frýdlant�tí Biebers-
teinové. � Spolu s hradem byl v podhradí vybudován jako hospodá$ské 
zázemí poplu�ní dv%r Zásada *Sasada), jeho� poz%statky dodnes pod 
hradem vidíme.
 První zmínka o osadnících vsi Zásada pochází z frýd�tejského urbá$e 
�Registrum správní panství Frýd�tejského� z roku 1=47. Kdy� noví 
majitelé  Frýd�tejna p$esunuli správu �spojených majetk%� do #es-
kého Dubu, z%stal pod opu�t"ným hradem dv%r, rozd"lený mezi 'ty$i 
sedláky, u kterého postupn" p$ibývala dal�í stavení. Jeliko� osad a vsí 
s názvem Zásada je po okolí n"kolik, v�il se 'asem název odvozený od 
starého hradu � Frýd�tejn. 
 V Berní rule *16=3 � 16=6) se pí�e: �Pole jsou �patná, pastvin a luk 
málo, proto je i málo dobytka, tak�e je nutno kupovat hnojivo jako ha-
�ené vápno a popel nebo pota� od mydlá#% v Mladé Boleslavi. N&kte#í 
drobní sedláci nemají na hnojivo peníze. I domka#i jsou velmi chudí 
a p#i�ivují se bídn& trochou p#edení. >emeslníky jejich #emeslo neu�i-
ví, od poslední války, kdy bylo Slezko pro n& uzav#eno vysokými cly�.                      
V pr%b"hu doby se ves díky osadník%m roz�i$ovala po úpatí Mandlové hory 
ve sm"ru na severozápad, k sousedním osadám Barborka a And"l Strá�ce.
 V roce 1834 m"l Frýd�tejn 314 obyvatel �ijících v p"ta'ty$iceti do-
mech. O dvacet let pozd"ji *s osadami) to bylo 9=4 lidí. Za'átkem dva-
cátého století napo'ítali u� 203 dom% s 1040 obyvateli. V roce 1930 u�  
1180 obyvatel vesm"s 'eské národnosti �ijících ve 236 domech.
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   Za nacistické okupace a po rozbití #SR, v letech 1938 � 194=, z%stal 
Frýd�tejn v zubo�eném protektorátu, hranice tehdy vedly pod vrchem 
Kopaninou, kterou coby i vojensky strategický bod hitlerovci za pomoci 
tzv. sude<ák% za'lenili do �Velkon"mecké $í�e�...
  

Hrad Frýd�tejn a jeho p"irozené, prostými lidmi vybudované 
obecní okolí
 P%vodní podoba jména � Friedstein � nás zavádí hluboko do  st$e-
dov"ku, kdy vrcholila vlna zakládání hrad%, které 'astokrát dostávaly 
tehdy módní n&mecké názvy podle p$írodních útvar% 'i charakteristic-
kých znak%, je� v místech jejich výstavby p$evládaly, *nap$. nedaleké 
hrady Vald�tejn, Rot�tejn aj.). Také Frýd�tejn tehdy ve svém jménu 
spojuje skalisko, kámen, na n"m� stojí, se slovem mír, pokoj, tehdy 
s pojmem, po jeho� napln"ní v"t�ina prostých a intelektuáln" � pokro-
kov" vysp"lých lidí v�dy tou�ila, av�ak velmi málokdy se jej jím v d"ji-
nách toho míru a poklidu dostávalo.
 Jako nejpravd"podobn"j�í zakladatel hradu je ozna'ován Jan 
z Biber�tejna *1376), av�ak první dochovaný dokument z roku 138= 
jmenuje Bohou�e, $e'eného Puklice, zemana z okolí Ji'ína. Roku 1416 
je majitelem hradu Bohou� z  Kován", p%vodn" z Podbezd"zí, kde je 
p$ipomínána z$ícenina jeho zvaná Skalska. Pat$ili z$ejm" mezi p$ední 

Charakteristické rázovité stavby svých venkovských roubených obydlí za!ali 
budovat � (d#eva a pot#ebných pískovcových !i pískovcov&-!edi!ových kamen% bylo 
v okolí dost) � p#evá�n& v 1Q. � 19. století � také obyvatelé frýd�tejnského podhradí...
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slu�ebníky Karla IV. R. 1=24 se p$ipomíná Jind$ich Chvalovský z Ledec. 
V roce 1==6 koupil hrad Jan Opperdorfer, který své majetky pod$izo-
val výhradn" zájm%m svého sídla � #eského Dubu. Kdy� hrad prodával 
v r. 1=91 Zikmundu Smi$ickému, byl hrad Frýd�tejn u� notn" po�koze-
ný a tedy ji� neobyvatelný. Po Bílé ho$e se stává majitelem Frýd�tejna 
Albrecht z Vald�tejna, po jeho zavra�d"ní vlastní hrad tehdy typicky 
proti'esky lad"ný císa$ský generál Jan Ludvík Isolani. Po jeho smrti 

... a jejich také p%vodn& p#eva�ující soukromá zem&d&lská !innost byla pro n& �ivotn& 
d%le�itá, by7 dlouho notn& primitivní i nedostatková.

Uv&domiv�i si vzácnost historických 
památkových d%kaz% o minulosti 
své obce, poprvé se sami frýd�tejn�tí 
zabývali opravami zbytk% hradu 
v 30. letech 20. století.

zd"dila majetek dcera Regina, 
která jako abaty�e augustiánek 
u sv. Jakuba ve Vídni jim ma-
jetek odkázala. Po zru�ení $ádu 
císa$em Josefem v roce 1782 
p$e�el nikoli zp"t do #ech, ale 
na dolnorakouský nábo�enský 
fond*&). 
 V roce 1892 koupil z$íceni-
nu od tehdej�ích majitel% *kní-
�at Rohan%) Okra�lovací spo-
lek v Turnov". Od n"ho p$evzal 
Frýd�tejn r. 1894 Klub 'eských 
turist%, jeho� zásluhou do�lo 
k dávno zamý�lené výstavb" 
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rozhledny na Kopanin" nad obcí a k realizaci prvních oprav hradu. 
Provád"l se archeologický výzkum pod patronací u� prof. J. V. �imáka 
a jeho p$ítele fará$e J. K. Hájka z Jeni�ovic. Exponáty z pr%zkumu hrad-
ního areálu si lze prohlédnout v Muzeu #eského ráje v Turnov", které 
práv" tito dva nad�enci spolu s malí$em J. Prouskem zakládali a po'ali 
tvo$it.
 V sou'asné dob" je majitelem z$íceniny hradu obec Frýd�tejn. 
V rozmezí dvaceti let byly provedeny záchranné práce k zachování hra-
du a zp$ístupn"ny v�echny prostory, v'etn" patnáct metr% vysoké v"�e. 
V osmdesátých letech 20. stol. se provád"l znovu na hrad" d%kladn"j�í 
archeologický pr%zkum. Zdivo se toti� za'alo rozpadat a hrad byl p$í-
stupný pouze na horní nádvo$í.
 Teprve v�ak v roce 1999 po $ad" jednání obce pod vedením staros-
ty Pavla Millera s úst$edním památkovým ústavem a odborem kultury 
v Praze byla získána pat$i'ná povolení, tak�e v r. 2000 za'aly opravné 
práce se spadlou klenbou. V tém�e roce za'aly práce na spodním ná-
dvo$í. Nejprve se musely uklidit zarostlé hromady po archeologickém  
pr%zkumu a zp$ístupnila se konírna. V roce 2003 práce pokra'ovaly na 
oprav" dva metry silných zdí v"�e. Zdi se zevnit$ i z vn"j�ku vyspáro-

Jeden z pohled% sm&rem od Malé Skály a Jizery k hradu Frýd�tejn. T&leso 
charakteristické jeho v&�e vedle zám&rn& trochu zv&t�eno, aby byla na jeho �cimbu#í� 

patrná vlající jeho vlajka.

valy, postavilo schodi�t" a zahájila sezona u� s korouhví na v'�i 
se znakem Biber�tejn% lvem v 'erveném poli *zárove! obce Frýd�tejn). 
Poslední velkou akcí byla v roce 2004 oprava severní zdi. Byl postaven 
p$íst$e�ek pro kastelány, opraveny lavi'ky, instalováno osv"tlení a zp$í-
stupn"no spodní nádvo$í z vn"j�í strany. Více u� obec pro hrad ud"lat 
nemohla. Ale povedlo se, i kdy� to stálo spousty pen"z a úsilí.  Z   p r o - 
g r a m u   Záchrany architektonického d&dictví byl obci p#id&len mili-
on 600 tisíc z cestovního ruchu.
 P$esto�e hrad i prostory p$ed ním se musí neustále udr�ovat, zna-
mená hrad pro obec ur'itý 5 nan'ní p$ínos.
 Po úpravách projevili mladí snoubenci zájem o svatby v prostorách 
hradu. Pro lidi, kte$í vyhledávají romantiku, je hrad pro tento ú'el ide-
álním místem. Po'et svateb se po'ítá na desítky. Na spodní nádvo$í se 
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pohodln" vejde stovka svateb'an%. Za �patného po'así se oddává v na-
svícené jeskyni, kde m%�e být i t$icet lidí. V sezon" od kv"tna do $íjna se 
na hrad" st$ídají dva kasteláni, kte$í zaji�<ují turistický provoz.
 Z$ícenina pozoruhodného skalního hradu s dob$e zachovalou v"�í 
n"kolikrát zaujala 5 lma$e. Hrad si zahrál roli v pohádce Zdenka Tro�-
ky O princezn& Jasn&nce a létajícím �evci s Michaelou Kuklovou jako 
princeznou a Helenou R%�i'kovou a Ivettou Blanarovi'ovou. Star�ího 
data je 5 lm Tajemný hrad v Karpatech s Milo�em Kopeckým.

� Kopanina, Drábovna, Ond"íkovické propadání 
 Sám Frýd�tejn není jen turisticky nejatraktivn"j�í z$íceninou hra-
du. V katastru obce je  $ada dal�ích míst, která stojí za pov�imnutí. Na 

Kopanina � rozhledna.

vrcholu kopce nad obcí, 6=7 metr% nad 
mo$em, stojí rozhledna Kopanina. Byla 
postavena roku 1894 Klubem 'eských tu-
rist% z Turnova?) a tvo$ila jakousi hranici 
*v té dob" hojn" budovanými rozhledna-
mi) mezi 'eskými a severn"j�ími, p$evá�n" 
n"meckými a tak byla i symbolem 'eské 
suverenity v boji proti historické výbojnos-
ti severních soused%.. V roce 1936 osmnáct 
metr% vysokou v"� zast$e�ili a doplnili pro-
sklenou vyhlídkou. Po roce 1948 dostala 
rozhlednu do opatrovnictví TJ Frýd�tejn, 
od roku 196= je pod správou obecního ú$a-
du.Okolo Kopaniny jsou vzrostlé stromy, 
tak�e zasti!ují 'ást jedine'né vyhlídky do 
celého #eského ráje. Z v"�e rozhledny je 
v�ak výhled na v�echny sv"tové strany � do 

#eského ráje, na Je�t"d, Jizerské hory, Krkono�e, Kozákov.
�   Drábovna je název pro skalní m"ste'ko s vyhlídkou a sou'asn" 
pro malý st$edov"ký hrad. D$ev"ný hrad, z n"ho� zbyly pouze vytesané 
otvory ve skále, m"l chránit obchodní stezku kolem Jizery.
�   Ond"íkovice *lidov": Vond$ejkovice) se proslavily objevením pseu-
dokrasového systému, který, jak praví informa'ní tabule, nemá v #eské 
republice obdoby. Unikátní podzemní komplex se skládá z Ond#íkovic-
kého propadání, Barto�ovy pece a Ponoru u Roudného. Území o roz-
loze 14,= hektaru vyhlásili v roce 1999 chrán"nou p$írodní památkou.                                 

Sestro=ovi!tí kameníci a spojení obce se sv'tem jejich záslu-
hou.
 V 18. století se v okolních osadách usazovali stavební kameníci. 
V Sestro!ovicích m"l pískovcové lomy kameník � socha# Gottfried Hla-
vá!, jeho� dílna spolupracovala s renomovaným pra�ským socha$em 
Lederem na zakázce morového sloupu pro kittelovský �umburský areál. 

?) Viz té� autentická vzpomínka na slavnostní zahájení provozu rozhledny z 1. dílu eseje 
�M%j táta historik�, OJKT '. 4/2011, str. 241 uprost$ed. Autor vypráv"ní: V. Jen�ovský-
-Fotr. 

111



206

N"kdy ve druhém desetiletí 
19. století p$evzal dílnu Ignác 
Martinec, kamenický mistr, 
který pravd"podobn" reali-
zoval romantické p$edstavy 
Franti�ka Zachariá�e Rö-
mische ve z$íceninách hradu 
Vranova, na ostrov" v Jize$e 
i v obo$e pod zámkem. P$i-
tom p$ijímal objednávky na 
pískovcové portály m"�<an-
ských dom%, hostinc%, mlýn% 
a bohatých selských usedlos-
tí. Je také autorem desítek 
soch, k$í�% a náhrobk% v �i-
roké oblasti �eleznobrodska, 
Frýd�tejska, Jablonecka 
a Turnovska. Ve druhé po-
lovin" 20. let 19. století z$ej-
m" $ídil kamenické práce na 
stavb" nového chrámu Panny 
Marie v Turnov", který byl 
polodostav"n *bez dokon'ení 
plánované v"�e) a� v r. 18=3.
 P$es Frýd�tejn vedly dv" 

Opravená, zrekonstruovaná n&kdej�í chalupa 
kameníka Ignáce MARTINCE ze Sestro*ovic. 

Krásná památka na velkého, by7 vlastn& skoro 
neznámého lidového um&lce.

významné cesty, tzv. Saská cesta z Vranového II *Malé Skály) p$es Bez-
d"'ín do Hodkovic nad Mohelkou a formanská cesta od Turnova a Je-
ni�ovic p$es lokalitu Barborka, kde se cesta rozdvojovala, jedna vedla 
p$es Kopaninu na Jablonec nad Nisou, druhá p$es And"la Strá�ce na 
Ko�ovy a Rychnov.
 Osada And"l Strá�ce byla zalo�ena kolem p%vodní kr'my asi v r.  
roku 1680. 14. $íjna roku 1700 uvedenou hospodu koupil od  vrchnosti 
Mikulá� Mlejncek za 60 kop. Uvedená hospoda se provozovala a� do 
roku 1936.
 Osada And"l Strá�ce byla zalo�ena $ádem svatého And"la Strá�ce. 
(ád byl z$ízen na základ" pape�ské buly, podle kterého bratrstvo moh-
lo dávat odpustky. Rovn"� jílovská kaple má zasv"cení svatého And"la 
Strá�ce, vysv"cené v roce 1692.
 P$ed kr'mou *dne�ní p.'. 1, p$estav"né po po�áru v roce 1936) stá-
val sloupek *Bo�í muka) se so�kou svatého And"la Strá�ce. Tento sloup 
*pravd"podobn" dílo Ignáce Martince) byl p$enesen na p$elomu 19. 
a 20. století do Bezd"'ína, kde byl v =0.letech povozem pora�en a  od-
stran"n. Znovu byl postaven v roce 196= a dopln"n o so�ku P. Marie, 
která v nedávné dob" zmizela.

Frýd�tejnské brusírny skla
 V r. 1876 se do Frýd�tejna p$i�enil Antonín Schmidt, syn tkalce 
a ponocného z nedaleké vesnice Pule'ný. �P$i�el s brusem�, na n"m� 
doma pracoval. O t$i roky pozd"ji postavil malou ma'kárnu, první 



207

v turnovském okrese, a po$ídil ma'kací stroje. Nejd$íve ma'kal sám, 
pak p$ibral d"lníky �na zau'enou�. Roku 188= postavil novou, patnáct 
metr% dlouhou ma'kárnu. Zv"t�il obytný d%m, za dal�í dva roky p$ista-
v"l záme'nickou dílnu, záhy nato objednal ve Vídni parní stroj a v pat$e 
svého domu z$ídil brusírnu s mechanickým pohonem. Koncem osmde-
sátých let lidé ze �irokého okolí chodili �ke Schmidt+m� obdivovat 
jedno z prvních elektrických osv"tlení. V krizovém roce 1890 se rozhodl 
k riskantnímu kroku: pustil se do stavby velké moderní brusírny, pro 
ni� po$ídil nový parní stroj, parní vytáp"ní a elektrické osv"tlení. Od 
následného roku v ní opracovával 'erné sklo i sklen"né kameny.
 Pokles konjunktury bi�uterního zbo�í jej v roce 189= donutil hledat 
novou výrobu. Nakonec se rozhodl pro bengle. Ty se ji� patnáct let ex-
portovaly z Jablonce do Indie. První pokusy se sklen"nou imitací 'ín-
ského porcelánového zbo�í podnikly i dal�í 5 rmy. Poptávka byla vyso-
ká, výd"lky d"lník% slu�né, zisky podnikatel% velmi dobré.
 Z dobrých výd&lk% brusi!% prosperovala i sousedící hospoda v An-
d$lu Strá�ci. Pam"tníci vypráv"li, �e byli i takoví � �tamgasti�, kte$í 

Pohled na Frýd�tejn � obec na konci 19. stol., kdy� se Frýd�tejn�tí doslova vrhli 
na podnikání a sklá#skou výrobu.

Tak vyhlí�el popisovaný 
objekt koncem 20. let 
20. století.

s výplatou v sobotu 
po práci �li do hos-
pody a v pond"lí bez 
výplaty do brusírny.
 Výroba postup-
n" opou�t"la slo�ité 
napodobování 'ín-
ských vzor%. Indic-
ký trh vítal zm"nu 
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materiálu i rozmanitost v tvarech a dekoru. �í$ka krou�k% se ustálila 
zhruba na 8 � 10 milimetrech, a to p$i v�ech zp%sobech výroby: p$i li-
sování do kovových forem, p$i výrob" lampák% spojením ze spirál nad 
kahanem i p$i d"lení z dutých sklen"ných vál%, takzvaných tuten. An-
tonín Schmidt se rozhodl pro sekání z tuten. V roce 1901 zam"stnával 
ji� t$i stovky d"lník%. Dosavadní výrobní postup zdokonalil zavedením 
stroj% vlastní konstrukce, nap$íklad stroje na hranování. Stroj na srá�e-
ní krou�k%, zvaný rajsák, výrobu ze�estinásobil, platák na plochování 
a �légrák na vykru�ování krou�k% zdesateronásobily mo�nosti dosa-
vadní ru'ní výroby. Le�t"ní benglí zlevnil vynález le�tící pece, v ní� byly 
krou�ky v otev$ených  mufnách *komorách ze �amotových desek) vysta-
veny p$ímému �áru, 'ím� se zvý�ila výkonnost a sní�ila spot$eba uhlí. 
Bengle dodával jabloneckým exportním dom%m, ale po dobrých zku-
�enostech s vlastním vývozem bi�uterního zbo�í do N"mecka a Francie 
'ást produkce krou�k% samostatn" exportoval p$ímo na indický trh. 
 V roce 1906 nesta'ila frýd�tejnská brusírna plnit objednávky. Anto-
nín Schmidt koupil v Turnov" bývalou ko�elu�nu a i v ní zavedl stejnou 
výrobu. Pod vedením syna Ludvíka tady pracovalo dvacet d"lník%, za 
dal�ích p"t let se jejich po'et ztrojnásobil. Krom" odpukávání, srá�ení, 
brou�ení a le�t"ní se v turnovské brusírn" krou�ky také malovaly.

Tovární sklá#ská výroba pomáhala obci se rozr%stat 
a modernizovat. Pohled asi z 30. let na u� výrazn& 

pr%myslový Frýd�tejn (Barborka).

 První sv"tová vál-
ka omezila provoz ve 
v�ech Schmidtových 
závodech. Ve dvacá-
tých letech synové 
zakladatele zavedli 
v Turnov" výrobu liso-
vaných benglí. Posta-
vili pec na tavení skla, 
vytáp"nou naftou. 
Sklo se lisovalo do pa-
tentních krou�kových 
forem. Tím odpadlo 
$ezání tuten a 5 nální 
výrobek se op"t zlev-
nil. Moderní výrobní 
postup, p$i n"m� byla 

k tavb" barevného skla pou�ita vana místo pánve, musel být po uvalení 
vysokého cla na naftu zru�en. Firma zavedla mechanickou výrobu lam-
pových krou�k%, které pak nechávala ra5 novat v brusírnách v semil-
ském a turnovském okrese.
   Bengle vyráb"la také druhá velká frýd�tejská brusírna � Lej-
skova. Tady seká'i nabru�ovali tutny a odd"lovali z nich jednotlivé 
krou�ky, srá�e'i, $e'ení �arfa#i, zabru�ovali vzniklé nerovnosti vzniklé 
p$i odd"lování, platlá#i vyhlazovali plochy a kubliká#i vybru�ovali de-
kor do hloubky. Pak se krou�ky zdobily malbou, co� byla p$evá�n" �en-
ská práce. �eny také bengle balily: do jednoho 'tvercového papíru dva 
kusy, ty se po �esti vkládaly do lepenkových krabi'ek a dvanáct t"ch-
to pouzder do jedné ploché krabice. Lepenkové krabice vyráb"la dal�í 
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frýd�tejnská 5 rma Strnad. Dvanáct krabic po dvaceti tuctech tvo$ilo 
svazek. Ty se pak balily do beden jednotné velikosti, v nich� byly ex-
pedovány do Indie. Firma Lejsek v dob" konjunktury m"la za milion 
korun zbo�í ve výrob", za milion na cest" do Indie a za milion v Indii.
 Ob" brusírny sousedily a z$ejm" si nekonkurovaly, proto�e byly pro-
pojeny p$íbuzenskými vztahy. Antonín Schmidt *18=2 � 1921) m"l t$i 
syny a p"t dcer. Franti�ek Lejsek *18=3 � 1930)  dva syny, kte$í se o�e-
nili s dcerami Schmidtovými. *Rod má v centru jeni�ovického h$bitova 
hrobku.)
 #ty$i vále'ná léta uvolnila prostor pro japonskou konkurenci. Ta 
b"hem �esti let zvý�ila výrobu a vývoz krou�k% jedenáctkrát. Jablonec-
ká produkce po válce obtí�n" konkurovala jejím nízkým cenám. Na in-
dickém trhu se prosadily jen bengle lep�í kvality a nápaditého dekoru, 
jako emailové zdobené, lampové hladké, brou�ené i malované a také 
bengle zrcátkové. Hospodá$ská krize na po'átku t$icátých let výrobu 
benglí ochromila. Japonská konkurence zaplavila omezený indický trh 
levnými krou�ky, tak�e se jejich výroba a nákladná doprava do vzdálené 
zem" p$estala výrobc%m na severu #ech zcela vyplácet.

   T$i frýd�tejské 5 rmy 
*t$etí sídlila naproti 
dne�nímu hotelu Sport 
� < rma Teplík) byly 
po roce 1948 za'len"ny 
do n.p. Preciosa. Vy-
ráb"ly se tady brou�e-
né kameny, brou�ené 
oh!ové perly a k$i�<á-
lové lustry. Preciosa 
v roce 1999 výrobu 
zru�ila a tím p$ipravila 
t$i stovky zam"stnanc% 
o práci. Tovární budo-
vy s obtí�emi rozpro-

Velká výstavba nových hal �Preciosy� v r. 1985. 
To se je�t& uva�ovalo o dal�ím rozkv&tu sklá#ské 

výroby i na Frýd�tejn&.

dávala. Budovy �U �míd%� po del�í dob" koupil podnikatel z Belgie, kte-
rý zde krátký 'as provozoval restauraci a po n"kolika letech se ztrátou 
prodal. Dnes jsou objekty tém"$ prázdné. Nový majitel rozsáhlý objekt 
pro výrobní 'innost tém"$ nevyu�ívá. Továrna �U Lejsk%� se rozprodala 
n"kolika zájemc%m, vyu�ití je sporadické.

Rodáci
 Frýd�tejn je pom"rn" bohatý na slavné rodáky. Narodil se zde pís-
mák a obrozenec Jan B. Cejnar, malí$ mo$í Bene� Knüpfer, básník 
Petr Kles-Vordner, a Eduard Milén, malí$, gra5 k ilustrátor a pe-
dagog.
� Jan Beptista Cejnar se narodil 4. zá$í 1776 v dom" '. 8. Láska ke 
knize mu nedovolila, aby z%stal jen u zem"d"lství nebo ve slu�b" pan-
ského hajného, ale vedla jej ke kniha$ství a písmáctví. Pro nové knihy 
chodil Cejnar p"�ky z Frýd�tejna a� do Prahy. V pra�ských tiskárnách 
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si dovedl vyhledat p$íznivce, kte$í mu opat$ovali nové vydání 'eských 
knih.V tiskárn" �u Hrabovských d"dic%� to byl faktor Mat"j �tastný, 
v tiskárn" �u Rosseumüllerovských d"dic%� faktor Jan Beránek a dal�í. 
Za své úspory nakupoval knihy, které po d%kladném p$e'tení doma sám 
vázal a p%j'oval  je dal�ím podobn" ob"tavým a smý�lejícím soused%m, 
nap$íklad ji� d$íve zmín"nému také vlastenecky zanícenému kameníko-
vi Ignáci Martincovi. (Redakce se omlouvá, �e se nám nepoda#ilo ob-
jevit autoportrét Cejnar%v, ba ani obrázek jeho n&kdej�í chaloupky.)
 Nespokojoval se jen se 'tením knih, získané v"domosti, zvlá�t" 
z d"jin na�eho národa, jej vedly k vlastním literárním pokus%m. V nich 
se zam"$oval p$edev�ím k minulosti rodného kraje i celého 'eského 
národa podle vzor% podobných star�ích historických prací a kronik, 
z nich� 'erpal sv%j materiál. Napsal nap$íklad �Pam&tní události hra-
du Trosek, Vald�tejna a Rot�tejna, dále �Popsání panství Hrubá Skála 
a m&sta Turnova� a p$edev�ím �Pam&tní letopis� psaný v letech 1839 
� 1848, v n"m� shromá�dil historii hradu Frýd�tejn a vesnice pod ním.
   J. Cejnar je osobností srovnatelnou se známým písmákem Dlaskem 
z nedalekých Dolánek u Turnova. Takový místní F. L. V"k. Zem$el 11. 
dubna 1849.

� Bene� Knüpfer se narodil 12. 4. 1844 
v myslivn" *dnes vzorn" opravená), p$i sta-
ré strmé cest" na Barborku a And"la Strá�-
ce. Malí$, pedagog, ilustrátor a odborný pu-
blicista. �ák pra�ské akademie výtvarného 
um"ní. Studoval v Mnichov" u prof. Raaba 
a ^agnera. P$ítel vynikajícího malí$e a spo-
luzakladatele turnovského Muzea #eského 
ráje Jana Prouska.
 P%vodn" se ve své tvorb" v"noval his-
torické malb", pozd"ji krátce podobiznám. 
Nejv"t�í slávu mu v�ak p$inesly obrazy 
mo$í. Stal se �malí$em mo$í� � marinistou.
 Bene� Knüpfer, samotá$ a kosmopolita, 
uvádí do 'eského um"ní mo$e jako mýtus 
a legendu. Fantazie um"lce objevuje ve vl-
nobití lehké, smyslné vodní hry, které se v okam�iku mohou prom"nit 
v nebezpe'né drama skrytých sil. Knüpfer maloval mo$e mnohokrát, 
v�dy s virtuosní jistotou a bohu�el i líbivou elegancí. Tyto obrazy snad-
no zapadaly do �ánru salonního malí$ství a vyhovovaly dob$e pot$ebám 
patetické, okázalé reprezentace. 
 Vystavoval ve Vídni, Mnichov", Berlín", Pa$í�i a (ím", ale doma na-
cházel jen málo pochopení. Byl právem i neprávem obvi!ován z kos-
mopolitismu a neú'asti na národním kulturním programu. Snad proto 
se ho bolestn" dotkla i nep$íznivá kritika výstav v Dom" um"lc% *1908) 
a Topi'ov" salonu *1910). P$i cest" lodí z Rieky do Ancony kon'í sv%j �ivot 
�  jak jinak � skokem do mo$e. Stalo se tak v noci z 18. na 19. listopad 1910.
 Dnes jsou jeho obrazy pom"rn" cen"ny. Na aukcích se jejich cena 
pohybuje v $ádu desítek tisíc. Frýd�tejnské �kole p$i jedné ze svých spo-

Bene� Knüpfer
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radických náv�t"v v"noval obraz �Ji�ní krajinka�. Dnes umíst"né na 
'estném míst" Obecního ú$adu.
 Své rodi�t" nav�tívil 22. srpna 1908. O jeho p$íjezdu do Turnova 'te-
me v Pojizerských Listech:
 �Do Turnova zavítal ve st#edu dne 26. srpna proslulý malí# mo#í, 
mistr sv&tového jména pan Bene� Knüpfer, by po mnohaletém p%sobe-
ní v >ím& spat#il op&t sv%j rodný kraj a nav�tívil rodi�t& své Frýd�tejn 
u Malé Skály. � Druhého dne objel Trosky, prohlédl si nejmalebn&j�í 
!ást Hruboskalska. V bludi�ti pískovcových skal stopy n&kdej�ího vod-
stva mimod&k p#ipomínaly mistru �el �e vyschlé ji� mo#e, �e p#edse-
vzal si n&kdy v na�em okolí malovat om�elá zákoutí mezi balvany pro 
vybájené své nymfy. 
 Následující den 28. srpna  z rána vlakem nastoupil cestu kolem 
panského Sychrova, druhdy významného um&ním, pod Je�t&d, by 
poznal té� severo!eské Um&lecké pr%myslové museum v Liberci a od-
sud na zpáte!ní cest& p#es Rychnov a Kopaninu nav�tívil své rodi�t& 
Frýd�tejn. De�tivé po!así odp%ldne málem by bylo zavinilo, �e by byl 
mistr od svého úmyslu upustil. Ne� jakkoli nebyl povoz lze zjednati, 
pan Knüpfer na p#ímluvu pr%vodce svého nastoupil p#ece cestu p#es 
kopec, a! nejasno a nevlídno bylo, údolí maloskalské pokryto mlhou, 
ne� vítr rozehnal chm%ry, tak�e objevil se úchvatný pohled v kraj a za 
sucha se�lo se s Kopaniny k myslivn& frýd�tejnské. Stanul jaksi zadu-
mán, ve�el v stavení a obydlí pán& lesmistra, byl vlídn& p#ijat a obmy-
�len obrázkem myslivny, na!e� nav�tívil �kolu, byl p.#ídícím uveden 
do jednotlivých místností, prohlédl sbírky, zapsal se ve �kolní pam&tní 
knihu, v rozhovoru zajímal se o rozvoj obce, v n&m� ov�em mnohé se 
zm&nilo od dob, kdy je posledn& p#ed 30 lety spat#il. Nav�tívil hosti-
nec bodrého ob!ana Antonína Linky, který dle vlastního vypráv&ní, a! 
nevyrozum&n o p#ítomnosti um&lcov& na Fr., ihned  milého hosta dle 
znalosti fotogra@ e poznal a srde!n& jej oslovil: A vy jste jist& ten slav-
ný malí# mo#e pan Knüpfer. Nemýlil se. Mistr obdivoval se místnímu 
pr%myslu, dostal ukázky toho druhu prací památku a p#i rozlou!ení 
podána mu byla kytice. Pak odjí�d&l povozem z Frýd�tejna p#es Jení-
�ovice. V chrámu jení�ovském, kde� svého !asu byl pok#t&n, proveden 
byl um&nímilovným panem fará#em J. Hájkem, tý� ukázal mu n&kte-
rá slohová, um&lecky vkusn& provedená, lidov& vy�ívaná roucha a ná-
!iní kostelní, jím po#ízená, pohostil pak mistra po slovansku v útuln& 
své ú#adovny, kde se�la se malá spole!nost, jí� také místní pan #íd. 
u!itel �koly, osv&d!ený hudebník, se zú!astnil (#.u!. Kajetán Tichý). 
Besedovalo se chvíli za rozhovoru s milým hostem, který� zapsal se 
té� v Jení�ovicích do pam&tní knihy a do srdcí v�ech, ji� m&li p#íle�i-
tost osobn& jej zde poznati jako dobrého !lov&ka a spole!níka. �koda, 
�e ve Frýd�tejn& nezastihl doma sta#enku, která pamatuje jej co ho-
�íka. Zmín&ná sta#enka Kate#ina Pospí�ilová, sestra state!ného Ant. 
Linky hostinského, bývala u Knüpfer% ch%vou�. Tolik Pojizerské Listy. 
Pr%vodcem na popsané cest" mu nebyl nikdo jiný n"� turnovský malí$ 
Jan Prousek. (Pozn. redakce: Ten byl z#ejm& té� iniciátorem citované-
ho !lánku v Pojizerských listech, o !em� nás p#esv&d!uje p#edcházející 
korespondence Prouskova s #ídícím u!itelem...)
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� Petr Kles se narodil ve stejné mys-
livn" jako Bene� Knüpfer a to 2. 'ervence 
1869. Básník a prozaik vlastním jménem 
JUDr.  Vilém Vordren. Pocházel z po-
'etné rodiny lesníka Vincence Vordrena, 
který p%sobil na r%zných místech, hlav-
n" na panství kní�at Rohan%. Spisovatel 
Vordren-Kles nav�t"voval základní �kolu 
v Lomnici n. Popelkou, gymnázium v Ji-
'ín" *1879 � 1887) a právnickou fakultu 
v Praze *1888 � 92). Po absolutoriu  a vo-
jenské slu�b" p%sobil v letech 1894 � 9= 
jako advokát koncipient v Doma�licích 
a v letech 189= a� 98 v Písku. 12. prosin-
ce byl promován a zam"stnán a� do roku 

� Eduard Milén *vlastním jménem 
Miller) se narodil 18. b$ezna 1891 ve sta-
vení vpravo u silnice na Bezd"'ín, pod 
k$i�ovatkou. Um"lecký naturel Eduarda 
Miléna nepochybn" ovlivnila p%vabná 
krajina rodného #eského ráje i výtvarné-
mu um"ní naklon"né rodinné prost$edí. 
Jeho talent budil pozornost u� na tur-
novské m"�<ance. V Turnov" také jeden 
rok studoval na Um"lecko pr%myslové 
�kole �perka$ské. V letech 1908 � 1912 
byl poslucha'em Vysoké �koly um"lec-
kopr%myslové v Praze. Ve studiích, p$e-
ru�ených I. sv"tovou válkou, pokra'oval 
na Akademii výtvarných studií v Praze 

ve speciálce Maxe �vabinského. Tehdy také uve$ejnil své první kres-
by v 'asopise Zlatá Praha. Po vypuknutí války narukoval do Dalmácie 
a Sedmihradska. Jejich krajinu zachytil v kresbách, z nich� se v�ak v"t-
�ina nedochovala. Zato si Miléna pov�iml budoucí velitel kadetní �koly 
v Králov" Poli. Povolal jej do Brna a pov"$il výzdobou kartuziánského 
klá�tera. Mladý um"lec sou'asn" zastával místo asistenta kreslení na 
vojenské �kole. Po p$evratu ukon'il studia a p$esídlil natrvalo do Brna. 
Stal se výtvarným redaktorem Lidových novin s úkolem dát obsahov" 

1906 u pra�ských advokát% JUDr. Tondera a JUDr. Claudiho. Od 4. 
srpna 1906 m"l otev$enou vlastní advokátní kancelá$ ve Spálené ulici 
v Praze, ale konkuren'ní boj vydr�el pouze dva roky. V roce 1908 se 
p$est"hoval do  Chlumce nad Cidlinou a stal se právníkem hrabat Kin-
ských.
 Na ja$e 1916 musel narukovat a byl poslán do okupované Bosny *Dr-
var), kde 2. $íjna 1916 vlastní rukou zem$el. T"lesné poz%statky byly 
p$evezeny na  Ol�anské h$bitovy do Prahy. Jeho próza je oti�t"na ve 
sborníku povídek Vte#iny du�e.
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náro'nému a tehdy serioznímu a pokrokovému deníku moderní osobi-
tou podobu. Milén zvolil um"$enou p$ehlednou úpravu, v ní� se kultivo-
vanost typogra5 ckého $e�ení spojovala s citliv" za'len"nými kresbami 
do p%sobivého celku. V rozmezí tém"$ 'tvrt století vznikly stovky kreseb, 
portrét%, ilustrací beletristických text%, zejména poezie. Milén zasáhl 
i do výtvarné podoby 'eské kni�ní produkce. Jako autor obálky, gra5 c-
ké úpravy spolupracoval s nakladateli. Svou snahu o pový�ení úrovn" 
brn"nských polygra5 ckých závod% p$enesl i do aktivního pedagogic-
kého p%sobení p$i výchov" budoucích typograf%, psal teoretické a me-
todické studie, publikoval v Gra5 ckém obzoru. V"noval se i organizaci 
brn"nského kulturního �ivota. Blízké vztahy s Mahenem, T"snohlíd-
kem, Janá'kem i osobní zájem p$ivedly Miléna také ke spolupráci s di-
vadlem. 
 V roce 1924 vytvo$il pro brn"nské Národní divadlo scénogra5 ckou 
úpravu dramatu Arno�ta Dvo$áka Husité. Vzáp"tí následovalo nejzná-
m"j�í Milénovo scénogra5 cké dílo, výprava a kostýmy pro p%vodní pre-
miéru Janá'kových P$íhod li�ky Bystrou�ky. Stylová 'istota, vtip a sv"-
�est výtvarného pojetí, soulad s T"snohlídkovým textem i Janá'kovou 
hudbou za$adily Miléna mezi p$ední tv%rce moderní 'eské scénogra5 e. 
Spolupráce s brn"nským divadlem *1924 � 1936) p$inesla $adu vynika-
jících scénických úprav. Z kresebných portrét% brn"nských divadelních 
osobností vznikl cyklus Z galerie Národního divadla v Brn&.
   Eduard Milén si vytvo$il k Brnu a jeho výtvarné kultu$e v$elý vztah. 
Od roku 1917 �portrétoval� m"sto i jeho okolí v nes'etných kresbách, 
gra5 ckých listech, akvarelech a litogra5 ích. Zachytil v nich p$ízna'ná 
zákoutí, architektonické detaily i dosud neznámé pohledy. Z jejich vý-
b"ru vznikla reprezenta'ní publikace Brno *BLOK 1961), ve svém �ánru 
dosud nep$ekonaná. Po nuceném odchodu z �Lidovek� *1941), v dob" 
úd"sného �protektorátu�, na�el Milén úto'i�t" ve �kole um"ní ve Zlín", 
kde se v"noval i návrh%m v oblasti u�itého um"ní.
 Po válce se stal docentem um"lecké tvorby na Pedagogické fakult" 
Masarykovy univerzity v Brn" *1946 � 48), byl jmenován $ádným profe-
sorem fakulty *1948 � 19=6) a $ádným profesorem um"lecké tvorby na
Filoso5 cké fakult" tehdej�í Univerzity Jana Evangelisty Purkyn" v Brn" 
*19=6 � 1961).
 Zvlá�tní kapitoly v Milénov" mnohostranné um"lecké tvorb" pat$í 
krajinomalb", plakátové tvorb", malb" kytic a záti�í, spolupráci s um"-
leckým knihvaza'em Jind$ichem Svobodou, s jeho� spoluprací navrhl  
insignie pro hodnostá$e Janá'kovy akademie múzických um"ní s gra-
5 ckými portréty (zajímavé dokumenty jsou je�t& v barevné vlo�ce tohoto 
!ísla OJKT) nejvýznamn"j�ích osobností brn"nské hudební a dramatické 
tvorby. Navrhl rovn"� podobu insignií pro Pedagogickou fakultu UJEP, 
které byly rovn"� zhotoveny na Um"lecko pr%myslové �kole v Turnov".
 Ani v moravské metropoli nikdy nezapomínal na rodný Frýd�tejn 
a ka�doro'n" sem o prázdninách zají�d"l i se svou man�elkou. K $ad" 
'etných výstav se p$ipojila v �edesátých letech i jeho výstava v jablo-
neckém divadle. V tu dobu také zavítal se svými p$áteli poprvé v �ivot" 
do Jizerských hor a na Kristiánov" za ú'asti man�el% Scheybalových 
prohlásil, �e tento kraj zachytí i svým �t"tcem.
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 To se v�ak u� bohu�el nestalo. Zem$el 19. =. 1976 v Brn". Do'kal 
se $ady o5 ciálních uznání *Krajská cena Antonína Procházky 19=7, za-
slou�ilý um"lec 1967). Brn"nská univerzita ocenila jeho dílo st$íbrnou 
*1966) a zlatou *1971) medailí. Eduarda Miléna p$ipomíná po n"m po-
jmenovaná ulice v Brn" � Lesná, na dom" '. 7  v Nerudov" ulici, kde 
bydlel, je umíst"na pam"tní deska.

O aktivitách frýd�tejské obce a jejich ob!an+

� TJ Sokol
 Psát o Frýd�tejn" a nezmínit se o TJ Sokol je nemo�né. P$i 'tení sokolských 
kronik si uv"domujeme, jak byl �ivot sokolské jednoty spojen se �ivotem celé 
obce, jak se vzájemn" ovliv!ovaly. A rozhodn" by i obec bez Sokola byla du-
chovn" i materiáln" chud�í. Ke stému výro'í zalo�ení Sokola ve Frýd�tejn" jeho 
historii zaznamenala ve své publikaci  Ludmila V&#i�ová, která nás historií pro-
vede.
 I kdy� se Sokolu vytýkalo ledacos, kdyby nic víc neud"lal, ne� �e nau'il mlá-
de� vyplnit volný 'as, bylo by toho dost. Ale vytvo$il víc. Nejviditeln"j�í jsou 
jist" krásná sportovi�t", která slou�í ob'an%m i náv�t"vník%m obce a která zm"-
nila malou vesnici na p"kné letovisko. Frýd�tejnský Sokol m"l od svého zalo�ení 
po dne�ek �t"stí na ob"tavé i vlastenecky cítící 'leny. Zakladatelem byl Franti-
�ek �ák, $ídící u'itel ve Vod"radech. Soust$edil kolem sebe uv"dom"lej�í ob'a-
ny, dovedl je zapálit pro nové my�lenky. Pomáhaly mu v tom i okolní, nedávno 
vzniklé jednoty, p$edev�ím huntí$ovská.
   29.$íjna 1893 se konala ustavující sch%ze jednoty v hostinci Jana Cejnara 
v Roudném. Za 'leny se p$ihlásilo 28 ob'an%. A tak byl frýd�tejnský Sokol za-
lo�en v Roudném. � Jednota zdárn" rozvíjela svou 'innost. V roce 189= stoupl 
po'et 'len% na 42. Na III. sletu sokolstva v Praze cvi'ilo �est frýd�tejnských   cvi-
'enc%.. Jednota byla zastoupena na slavnosti otev$ení nové �koly ve Frýd�tejn".
   V roce 1899 se stává Franti�ek �ák, dosavadní starosta Frýd�tejnské jednoty, 
starostou �upy Je�t"dské. Není proto náhodou, �e v dal�ím roce po$ádá �upa 
sv%j první slet práv" ve Frýd�tejn". Následuje dal�í ú'ast na v�esokolském sletu 
v Praze, $ada ve$ejných cvi'ení.
 V srpnu 1908 zem$el zakladatel frýd�tejnské jednoty Franti�ek �ák a byl 
poh$ben za velké ú'asti sokolstva na h$bitov" svého rodi�t", v P$ep"tích. 
 Kdy� v roce 1913 p$istav"l A. Linka ke svému hostinci velký sál, na�la jedno-
ta sv%j útulek tam a p$est"hovala s z Roudného na Frýd�tejn. Sokolské d"ní tak 
dostalo nový impuls. Bohu�el nakrátko. Ve 'trnáctém roce se je�t" konalo cvi'e-
ní v Muka$ov" a v Huntí$ov", rovn"� mati'ní slavnost v Jílovém a den dorostu 
na Vyske$i byly obeslána jednotou, ale vypuknutím sv"tové války se zarazila 
slibn" se rozvíjející 'innost. U� v prvním dnu rukovalo do nenávid"né války 22 
brat$í a 7 z nich u� se nevrátilo. Mezi nimi u'itel Josef Bedná#. Jen krátce p%so-
bil v jednot" a za tu dobu o�ivla osv"tová 'innost jako za starých 'as% �ákových. 
Padl v srpnu 191= a s ním ode�lo mnoho sokolských nad"jí.
 Ve svobodné zemi, #eskoslovenské republice, se jednota vzpamatovává ze 
ztrát a její 'innost se ut"�en" rozvíjí. Cvi'í dorost i �actvo a nov"  v roce 1919 
�enský odbor. Na �upních závodech získávají cvi'enci p$ední umíst"ní.
 V roce 1921 zakoupila jednota od majitele sychrovského panství Rohana lom 
s lesem u myslivny za 30 tisíc K'. Dne 23. kv"tna se zde zapo'alo s prací na 
vybudování letního cvi'i�t". Pracovalo se v podve'er ka�dý den a tém"$ ka�dou 
ned"li a pomáhala v"t�ina 'len% i mláde�. Krom" plochy cvi'i�t" bylo postaveno 
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i jevi�t" pro budoucí po$ádání podnik% v p$írod". K uct"ní zakladatele jednoty 
byl tento hezký kout obce pojmenován �ákovým koutkem. Zde se pak krom" 
pravidelného cvi'ení po$ádaly t"locvi'né akademie. 
 V roce 1923 p$ichází na Frýd�tejn nový #ídící u!itel Josef Ple�til. Ujímá se 
p$edná�kové i divadelní 'innosti a také po$ádání biogra5 ckých p$edstavení.
 V roce 1926 se poprvé konal v�esokolský slet na Strahov". Z frýd�tejské jed-
noty cvi'ili dosp"lí i mláde�. Antonín Jakub% získal na gymnastických závodech 
76 bod% ze 100 mo�ných. 
 V 'ervnu t$icátého roku se na mimo$ádné valné hromad" rozhoduje o ko-
ne'né úprav" �ákova koutku. Stavební komise p$ipravila návrh na postavení 
koupali�t"  a tento plán je 7. 'ervna 1932 de5 nitivn" schválen. 60 tisíc korun 
bude stát toto dílo, pozd"ji v�ak p$ibyly nep$edvídané výdaje. Jednota si pení-
ze vyp%j'ila od spo$itelen i soukromník%. Je�t" se dokon'ovaly úpravy par'íku 
a stavba pavilonu a u� se rozbíhají práce na budování bazénu. Za pouhý rok, 
4. 'ervna 1933, bylo koupali�t" slavnostn" otev$eno za velké ú'asti náv�t"vník% 
nad�ených tak odvá�ným a krásným dílem. Otev"ení koupali�t' a t'locvi!-
ná akademie byly tou nejhez!í oslavou 50. narozenin jednoty.

 V následujících letech se 'innost jednoty rozr%stá o plavecký obor, dále te-
nisový a odbíjenou. Ly�a$ský odbor, který vznikl u� v roce 1928 , má po sedmi 
letech více ne� sedmdesát 'len% a na svém kont" dobré výsledky z mnoha okrs-
kových a �upních závod%.
 T$icátá léta jsou tedy pro jednotu bohatá po stránce t"lovýchovné i kultur-
ní. Zárove! v�ak tato doba p$iná�í nebezpe'í pro sokolstvo a celou vlast i stále 
je�t" nep$ekonanou hospodá$skou krizi. A pak p$icházejí známé události v N"-
mecku, mnichovský diktát. Poní�ení 'i rozbití #eskoslovenska. 21.dubna 1941 je 
z moci ú$ední rozpu�t"na #eská obec sokolská a její majetek se zabavuje. N"mci 
si uv"domovali sílu, kterou p$edstavuje dobrovolná organizace, nato� ryze de-
mokratická a prosycená zdravým vlastenectvím. 
 Po osvobození se r. 194= ji� v 'ervnu za'alo cvi'it. Pozd"ji za'ala náro'ná 
p$íprava na v�esokolský slet v Praze roku 1948. Po náro'ných zkou�kách  byli 
vybráni v�ichni od dosp"lých po �actvo. Bohu�el to byl ze známých d%vod% slet 
poslední *do roku 1994).
 V padesátých letech cvi'ební 'innost pon"kud stagnovala. A� spartakiády 
zp%sobily její op"tovné o�ivení. Zato sportovní oddíly pracovaly stále velmi 
dob$e. Sportovní gymnasté p$ivá�eli medaile z celostátních závod% *rok 19=4 
Vizovice 6. místo, rok 19== Krnov 2. místo. Ly�a$i bodovali i na mezinárod-
ních závodech *rok 19==, 19=6 Polsko, rok 19=7 Rakousko � 1. místo Vl. Teplíka 
v ob$ím slalomu).
 Vedoucí plaveckého oddílu Old#ich Berndt vychoval mnoho vyznava'% pla-
veckého sportu a na Frýd�tejn" snad nebylo dít", které by nenau'il plavat.

Frýd�tejn�tí  ochotníci
 Jedine'nou kapitolou je bohatá divadelní 'innost. Poprvé se ochotnické di-
vadlo hrálo v roce 1913. Divadelní za'átky jsou spojeny s osobností u'itele Jose-
fa Bedná#e. Po jeho smrti se ujal vedení divadla Josef Miller ze Sestro!ovic *na 
�pi'ce). Jiráskova Lucerna pot"�ila n"kolik generací. V roce 192= ji nastudoval 
$ídící u'itel Josef Ple�til a kone'n" ve vynikající re�ii Ladislava Teplíka získala 
jednot" 1. místo v �up" v rámci sletové sout"�e divadelních odbor%. Tehdy ji 
zhlédlo 1600 divák% v �ákov" koutku. Je�t" v"t�í náv�t"vu m"la Mahenova hra 
Jáno�ík z roku 1949, kterou zhlédlo 2200 divák%.
 Nejv"t�ího po'tu repríz se do'kala opereta Noc v Al�íru v roce 1934, hrála 
se 'ty$ikrát. A rekord v po'tu sehraných p$edstavení dr�í rok 1931 a to = her za 
sezonu. Operety a veselohry re�íroval Josef Lejsek.
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 Repertoár byl bohatý *Lucerna, Psohlavci, Pali'ova dcera, Tvrdohlavá �ena, 
Veselé pani'ky windsorské, Revizor a dal�í). Koncem padesátých let divadelní 
�ivot jednoty kon'í. Poslední hrou byl �Spole'ný byt� od Dobri'ana v re�ii M. 
Kolovratníka.
 V �edesátých letech se cvi'í na okresních, krajských i celostátních spartaki-
ádách, sportuje se v oddílech odbíjené, tenisu, ly�ování, sá!kování, plavání.
 V roce 1976 se poda$ilo díky ob"tavému úsilí uvést do provozu svépomo-
cí postavený ly�a$ský vlek a m%stek, na n"m� se významn" podílel turnovský 
u'itel, znalec #eského ráje a obrovský ob"tavec Míla Kopal. Dal�í velkou akcí 
byla stavba sálu hostince na novou t"locvi'nu, která by spl!ovala po�adav-
ky moderní t"locvi'ny. Tyto plány byly za podpory MNV zahrnuty do akce Z. 
V roce 1981 se zapo'alo s rekonstrukcí a 8. listopadu 1986 byl otev$en nový kul-
turní d%m s víceú'elovým sálem i zázemím, kde jednota na�la sv%j stánek. Tato 
velmi náro'ná stavební akce si vy�ádala zna'né pracovní úsilí ob'an% ze v�ech 
organizací a spolk%. Z celkového po'tu 18 629 brigádnických hodin odpracovali 
'lenové Sokola 13 849.
 Po Listopadu 1989 odhlasovala 'lenská sch%ze vstup do obnovené #eskoslo-
venské obce sokolské a to ke dni 1. kv"tna jako t"lovýchovná jednota Frýd�tejn. 
Po listopadových událostech nabírá Sokol nové síly, a< jde o cvi'ební 'innost, 
tak o budování �ákova koutku *dnes více v�ité pojmenování Koupali�t"). Ú'ast 
na v�ech V�esokolských sletech *1994, 2000, 2006, 2012) byla v�dy v po'tu de-
sítek cvi'enc%. V�dy< také po'et 'len% Sokola je úctyhodný, v roce 2010 to bylo 
213 osob v'etn" d"tí.
 Nejvíce viditelná je p$em"na areálu koupali�t", která za'ala v roce 2001 re-
konstrukcí tém"$ 70 let starého bazénu. Náklady na stavbu byly vy'ísleny na 
=03 000 K'. Letní sezona 2004 se zahajovala v nových kabinách, které si vy-
�ádaly 1 104 000 K'. Na výstavb" a 5 nancování se p$evá�n" podílely Evosa, 
Obecní ú$ad, #eskoslovenská obec sokolská, TJ a ve$ejná sbírka.
 V roce 2006 ze státní dotace za =.000 000 K' se rekonstruovaly tenisové 
kurty a na podzim 2012 za'ala výstavba d"tského h$i�t". 
 Za takto úctyhodným dílem je t$eba vid"t veliké úsilí lidí, ale i celou $adu 
sponzor%.
 Díky v�dy výborné vod" v bazénu a udr�ovanému areálu, co� je p$edev�ím 
zásluhou ob"tavého Vladimíra Ko�ka, je koupali�t" pln" vyu�íváno 'leny TJ, 
ob'any a v hojném po'tu náv�t"vníky Frýd�tejna. M%�eme $íci, �e je to vedle 
hradu druhá atraktivní dominanta obce.
    
Sbor dobrovolných hasi!+
 V prvních jarních m&sících roku 1914 p#i jedné ob!anské hospodá#ské 
sch%zi, v hostinci p. Ant. Linky, hostinského ve Frýd�tejn&, v dobré nálad&, 
p#i�li jednotliví ob!ané k tomuto následujícímu názoru. Jeliko� v sousedních 
osadách v�ude byl ji� zalo�en hasi!ský sbor, který u nás ve Frýd�tejn& dosud 
postrádáme, pojednali o té v&ci spole!n&, dohodli se jednohlasn&, �e i v na�í 
obci se hasi!ský sbor sestaví.
 Postarati se o informace, jaké povinnosti sbor na sebe p#ebírá, vzali sob& 
za úkol, následující p. ob!ané...  Tyto krásné v"ty najdeme v Kronice hasi!ského 
sboru ve Frýd�ten". Následuje dlouhá historie postupného, skromného vyba-
vování sboru, nar%stání po'tu 'len%, stavba po�ární zbrojnice. V p$í�tím roce 
oslaví sbor sto let od svého zalo�ení a ur'it" vzpomene t"�kosti zakladatel%. 
 V sou'asné dob" má sbor 13= 'len%, $íká jeho starosta Jan Brabec a pokra-
'uje: �Aktivity SDH je nutné rozd"lit do n"kolika sm"r% 'inností a upozornit na 
jejich vzájemnou provázanost. V oblasti represe je to zásahová jednotka obce. 
U nás má 13 'len%, = $idi'% strojník%, dva velitele dru�stev a velitele Ladislava 
Vav$icha. Po�ár% je proti d$ív"j�ku mén", ale technické zásahy se pravideln" 
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opakují, a to p$edev�ím na polomech po vich$icích a t"�kém sn"hu. P$i velkých 
povodních se vyjí�d"lo i na pomoc na Frýdlantsko a M"lnicko. Pravidlem je �ko-
lení a ú'ast na prov"$ovacích a taktických cvi'eních, pé'e o techniku a zásahový 
materiál. Obnovu zaji�<uje obecní ú$ad. Hodn" práce je odvedeno na údr�b"  
sta$i'ké A30, která je star�í ne� $ada 'len% výjezdové jednotky. 
 Jako nejnáro'n"j�í z hlediska vedoucích je práce s d"tmi. Dlouhodob" 
máme zapojena dru�stva p$ípravky, mladých hasi'% a star�ích hasi'%. Jejich 
'innost je celoro'ní, kdy se jedenkrát týdn" sházejí pravideln". V zim" se po$á-
dají sá!ka$ské závody, v b$eznu  D"tský ma�karní ples, v 'ervnu hasi'ská sout"� 
�O hrad Frýd�tejn�, v pr%b"hu léta jezdí na r%zné sout"�e a exhibi'ní vystoupe-
ní. Jako bonbónek na konci léta pro n" po$ádáme týdenní soust$ed"ní mladých 
hasi'%. Ji� tradi'n" p$ipravují vystoupení na Valné hromad" SDH v listopadu. 
Na konec roku si vyzdobí klubovnu a po$ádají mikulá�skou nadílku, na D"tský 
Silvestr jezdí do Zlaté Ole�nice.
 Celoro'n" se o mladé hasi'e starají Monika Brabcová a Romana $ervová.
 Program pro dosp"lé je také náro'ný. Jaro � sb"r �elezného �rotu, okrskové 
sout"�e. V 'ervnu p$ipravujeme d"tskou sout"�. Nejnáro'n"j�í je No'ní sout"�. 
V areálu koupali�t" budujeme dráhu pro po�ární útok, stavíme vojenské sta-
ny stánky na ob'erstvení atd. Na p$íprav" a úklidu je zapojeno zhruba 80 lidí. 
V lo!ském roce to byl ji� \VII. ro'ník této sout"�e s pr%m"rnou ú'astí 6= dru�-
stev �en a mu�%. Tato sout"� je zapojena do seriálu No'ních sout"�í .
 Máme také jednu raritu. A to dru�stvo veterán% ve v"ku nad =0 let a je mezi 
nimi i n"kolik nad 70 let. Cvi'í v�dy po ukon'ení d"tské sout"�e. Je �koda, �e za-
tím nemají soupe$e. Za organizaci a výcvik pat$í dík veliteli veterán% Vladimíru 
Filipovi.�
 Na obou frýd�tejnských organizacích je cenné, �e spolupracují a organizují 
spole'enský �ivot obce. 

 Na záv"r dáme slovo starostovi obce Pavlu Millerovi: �A< n"co po$ádají ha-
si'i nebo Sokolové, v�dycky se sejde celá vesnice. Po$ádání akcí lidi stmeluje 
a obec se sna�í vytvo$it pro jejich konání podmínky. Vybudovali jsme letní p$í-
st$e�ky v Bezd"'ín", v Roudném i Vod"radech. Opravili vod"radskou po�ární 
nádr�. Kompletn" jsme zrekonstruovali areál frýd�tejského koupali�t".�
 O spokojenosti lidí s vedením obce sv"d'í i lo!ské výsledky voleb. Od roku 
1990 pracoval Pavel Miller jako místostarosta a v posledních volbách dostal ji� 
po'tvrté d%v"ru ob'an% i zastupitel% ve funkci starosty.
 �Za!al jsem vlastn' hned po revoluci. Dv' volební období jsem 
byl místostarosta a sou!asn' podnikal v doprav'. Pak m' p"esv'd!i-
li, tak jsem do toho �el naplno. Tady na Frýd�tejn' jsou !isté volby. 
A výsledky voleb jsou bez jakýchkoliv dal�ích dohad+ a pochybností. 
Nehrajeme si na �ádnou politiku a �ádné strany. P"esto, �e jsou tady 
silné slo�ky, u� druhé volby jsme se dohodli, �e ka�dý p+jdeme sám 
za sebe. Nesestavovali jsme �ádná seskupení a nemátli voli!e n'ja-
kým p"epo!ítáváním mandát+. Cením si toho, �e jsme se dokázali 
dohodnout. Pova�uji takový zp+sob hlasování za mnohem spraved-
liv'j�í a pr+kazn'j�í.� Podle Pavla Millera mají v jedenácti'lenném zastupi-
telstvu zastoupení v�echna katastrální území � Frýd�tejn, Bezd"'ín, Ond$íkovi-
ce. �Ne v�ech jedenáct osad má svého zástupce, ale t$i nejsiln"j�í lokality, které 
tvo$í obec, svoje pom"rné zastoupení mají. Sna�íme se, aby se nezapomínalo na 
�ádnou 'ást obce, aby se ve v�ech osadách postupn" d"lalo to, co je pot$eba.
 Náv�t"vníka Frýd�tejna zaujmou upravená ve$ejná prostranství, nové míst-
ní komunikace, zrekonstruované obecní budovy, kvalitní zázemí pro spolkovou 
'innost a ve$ejné akce. Frýd�tejn hospoda$í s rozpo'tem t"sn" nad osmi milio-
ny korun.
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 �S tím musíme vyjít. Dotace je problém získat, administrativn" jsou p$íli� slo-
�ité. Do velkých akcí se nepou�tíme a v�e d"láme postupn" v rámci svých 5 nan'-
ních mo�ností. Pro zadání obecních zakázek oslovujeme p$edev�ím 5 rmy a podni-
katele v obci. Ti mají p$ednost. A pak se sna�íme domluvit výhodné podmínky.�
 I p$es absenci dota'ních titul% se obci da$í rekonstruovat objekty a zvele-
bovat okolí. �Pokra'ovalo se v rekonstrukci frýd�tejnské návsi. Bylo by hezké 
mít centrum obce celé zelené a pouze p"�í zónu, ale v praxi to nejde. My máme 
náves spí�e technickou. Otá'í se zde autobus, po'ítáme s prostorem pro záso-
bování prodejny, parkovacími místy pro kulturní d%m. V zim" musíme mít kam 
hrnout sníh. Jakmile bychom jej cht"li odvá�et, p$icházíme o statisíce. Na to 
musíme myslet a p$i úpravách respektovat.
 P$esto v minulých dvou letech byly vysázeny stromky pod hasi'skou zbroj-
nicí a kulturním domem, postavená nová 'ekárna, roz�í$en park a úprava okolí 
kulturního domu.
 �V katastru máme hodn" místních komunikací. Rozhodli jsme se postupn" 
do nich investovat a tém"$ v�echny jsou nové, asfaltové. Byly to velké investice, 
proto se sna�íme cesty hlídat, aby nebyly p$et"�ovány. Silnice byly budované 
pro na�í b"�nou dopravu. (adu problém% nám zp%sobily Lesy 'eské republiky 
s t"�bou d$eva, proto�e nám t"�kou technikou rozlámaly asfaltové kraje.�
 Za zvlá�tní lze pova�ovat, �e ani v jedné z jedenácti osad není kostel. �Máme 
$adu hezkých kapli'ek � Ond$íkovice, Vod"rady, Sestro!ovice, Frýd�tejn, Roudný. 
Ty lidem slou�ily jako duchovní místo. P$ed t$emi roky jsme je v�echny opravili.�
 Frýd�tejn se brání jakékoli v"t�í zástavb". �V tom jsme v�ichni zajedno. 
O �ádné satelity ani p$ekotnou individuální zástavbu nemáme zájem. To sem 
nepat$í. Máme schválený územní plán do roku 201= a vy'len"né lokality ur'ené 
k zástavb". Ale to jsou pozemky v soukromém vlastnictví a ani jejich majitelé se 
zastav"ním nesp"chají. Navíc by velké peníze stálo jejich zasí<ování. �e v obci 
není kanalizace, je dal�í problém. Výstavbu ka�dého domu je t$eba d%kladn" 
zvá�it, v tom se shodujeme. Spí� podporujeme opravu nebo rekonstrukci zasta-
ralých dom%,� $íká Pavel Miller.
 O historii i aktuálním �ivot" dal�ích osad spadajících pod Obecní ú$ad Frýd-
�tejn si v"$me povíme n"kdy p$í�t".
 Snad jen na záv"r ukázku, jak pí�e o Vod'radech frýd�tejský písmák 
Jan Cejnar ve svém Pam'tním letopisu obce Frýd�tejské: �D#íve ne� 
byla vod&radská vesnice obyvateli osázena, býval tu k zámku Frýd�tejnskému 
pat#ící vrchnostenský dv%r a stál postaven na míst&, kde stojí statek a d%m 
pod !p. 2 nyn&j�ího hospodá#e Petra Mu�áka a i v�echny grunty nyn&j�ích 
sedlák% vod&radských p#inále�ely k tému� dvoru a� do rozd&lení okolo léta 
1450. Byl7 také na t&ch místech blí�e Fryd�tejna  panský rybník na nyn&j�í lou-
ce Zemanovy nebo D&dkových d&dic%. Z tého� zadr�ující voda v !as suchosti se 
spou�t&la na pot#ebnosti do tého� dvora a bývali rádi, kdy� v !as pot#ebnosti 
nim n&jaká dol% p#itekla. Od tého� také to jméno po�lo, �e byli p#ítoku vody 
rádi �Vod&rada� to místo nazvali a sluje to místo a� podnes a obyvatelé od 
tého� dvora poz%stalé grunty mezi sebe v postupnosti rozd&lené skrze zákupy 
u�ívají.�
                                                                                                             Mgr. Ji"í VANÍ#EK
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