Zpráva o činnosti Ještědské pobočky České archivní společnosti v roce 2017
Rok 2017 byl proklamován jako rok akcí, a jím také byl.
V první čtvrtině roku zaměstnávala část výboru pobočky (R. Filip, J. Kašpar a P. Jakubec) spolupráce
na přípravách 17. celostátní archivní konference, která se uskutečnila ve dnech 25. – 27. dubna
v prostorách zábavního střediska Babylon v Liberci. Zvlášť oceňována byla v průběhu jejího konání
vyjížďka tramvají pod úpatí tehdy momentálně neviditelného Ještědu, kterou řídil nefalšovaný
liberecký archivář Radek Brož, a následný výstup lanovou dráhou na samotný vrchol.
Zejména kolegové R. Filip a J. Kašpar se natolik osvědčili, že ještě v průběhu roku byli zapojeni do
pořádání další odborné akce, připravované tentokrát Státním oblastním archivem v Litoměřicích, a
sice dvoudenního kolokvia Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, které se uskuteční 14. a
15. června 2018 na půdě Technické univerzity Liberec.
K další neméně důležité události patřil třetí ročník soutěže O nejlepší kroniku Libereckého kraje,
uskutečněné opět ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje. Pravidla soutěže se nezměnila
a stále počítají s rozdělením na obce do a nad dva tisíce obyvatel, jejichž kroniky jsou hodnoceny ve
čtyřech kategoriích, a sice a) Úplnost, přehlednost, členění zápisů, obsah, b) Stylistická úroveň, c)
Výtvarná stránka a počítačová typografie, d) Přílohy – fotoalba, dokumentace. Do kategorie obcí do
dvou tisíc obyvatel se přihlásily z Českolipska Blatce, z Jablonecka Lučany nad Nisou, z Liberecka
Kryštofovo Údolí, Radimovice a Vlastibořice a ze Semilska Horní Branná, Jesenný, Loučky a Kundratice
u Košťálova. Obce nad dva tisíce obyvatel zastupovaly Chrastava, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou,
Stráž pod Ralskem a Turnov. Hodnocení kronik, jemuž předsedal P. Jakubec, proběhlo ve dnech 27. a
29. června v badatelně libereckého okresního archivu. Slavností vyhlášení pak proběhlo ve dvoraně
Severočeského muzea v Liberci 7. září. Na prvních třech místech se v první kategorii umístily Horní
Branná, Blatce a Vlastibořice a v kategorii druhé Jilemnice, Turnov a Lomnice nad Popelkou. Všichni
vítězové byli oceněni finanční částkou. Od 7. do 11. září probíhala v knihovně muzea výstava všech
hodnocených svazků a jejich příloh.
Ještědská pobočka uspořádala tři tematické zájezdy do spřátelených paměťových institucí. Dne 10.
března to byla exkurze do diecézního archivu Biskupství královéhradeckého spojená s prohlídkou
hradeckého chrámu Sv. Ducha. Průvodcem skupiny severočeských archivářů se stal dnes již bývalý
diecézní archivář Mgr. Martin Rechtorik.
Východním Čechám jsme zůstali věrni i nadále a v soboru 3. června jsme jako první zamýšlenou
společnou akci Ještědské pobočky ČAS a Pekařovy společnosti Českého ráje uskutečnili výjezd do
Litomyšle. Škoda jen, že i přes značnou propagaci se akce zúčastnily méně než dvě desítky zájemců.
Celodenní péče vedoucího svitavského okresního archivu Oldřicha Pakosty zanechala ve všech
přítomných hluboké dojmy. Jak jsme později zjistili, malá účast ze strany spolupořadatelské
společnosti byla způsobena mizivou propagací zaslané pozvánky mezi členy Spolku rodáků a přátel
města Turnova, kteří vždy tvořili významné procento účastníků zájezdů spřízněné Pekařovy
společnosti.
Třetí exkurze, tentokrát složená výhradně z členů pobočky, proběhla 26. září. Cílem byl nedaleký,
ovšem mnohými nepoznaný Český Dub s jeho Muzeem Karoliny Světlé a johanitskou komendou.
Následovala exkurze po areálu rekonstruovaného zámku Svijany a samozřejmě prohlídka přilehlého
pivovaru s ochutnávkou produktů přímo z chladírenského tanku.
Nezanedbávali jsme ani edukativní část naší činnosti. Druhého března se v badatelně SOkA Semily
odbýval seminář k pořádání archivních fondů zemědělských družstev a okresních zemědělských
správ, na němž vystoupili kolegyně a kolegové z okresních archivů Náchod, Zlín a Znojmo. Pravidelný
takzvaný zimní seminář se již podruhé stal jednou z aktivit, které můžou archiváři ve státní službě
vykazovat do svých ročních vzdělávacích plánů.

Již tradičně byla do výstavního sálu SOkA Liberec svolána na 7. březen valná hromada pobočky, jíž
předcházela populárně naučná přednáška turnovského archeologa PhDr. Jana Prostředníka, PhD.
Nejvýznamnější archeologické objevy v Českém ráji (za posledních 15 let).
24. května spojila pobočka síly s Městskou knihovnou v Semilech a místním Klubem neslyšících a
pozvala do prostor čítárny knihovny Mgr. Radku Ranochovou, PhD., k proslovení přednášky Mluvit
mlčky: Znaková řeč ve středověkých klášterech, vycházející ze stejnojmenné knihy autorky.
Nedlouho poté, 12. a 13. června, se v badatelně SOkA Semily odbývalo školení spisové služby pro
zaměstnance školských zařízení z území Libereckého kraje pod odborným vedením PhDr. Ireny
Hajzlerové.
A samozřejmě nelze opomenout další ročník jabloneckého Buřtobraní alias Memoriálu Františka
Padrty, které proběhlo 1. a 2. září poprvé ve své historii z důvodu nepřízně počasí přímo v prostorách
výstavního sálu archivu. Společenskou atmosféru a nadšení tentokrát mezinárodního setkání, jehož
se účastnili kolegyně a kolegové takřka z celé České republiky, to ovšem nijak nepoznamenalo.
Výbor JP ČAS se sešel dvakrát (3. února a 15. června).
Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích byl z majetku pobočky dlouhodobě zapůjčen rekordér
Toshiba k převádění videokazet do digitálního formátu. Užitek ze zápůjčky tak budou mít mimo jiné
všechny archivy naší oblasti.
V příštím roce čekají pobočku již páté volby. Rád bych touto cestou poděkoval všem kolegům
z výboru a všem členům a přátelům, kteří se pravidelně účastní pobočkovských aktivit, za bezchybné
fungování spolku a popřál nám v již ubíhající druhé desítce naší existence mnoho sil a zdaru do další
činnosti.
Pavel Jakubec, předseda pobočky

