CHALUPA „KLUB SLUNEČNICE“
RYBNICE 96
513 01 HÁJE NAD JIZEROU
CHALUPA, RYBNICE 96

Z HISTORIE
První zmínky o Rybnici a Loukově jsou stejně
jako o Dolní Sytové z roku 1323, kdy patřily do
panství Havla Huby z Lemberka. Roku 1395 držel
toto panství Jan z Lemberka. Od roku 1542 byly
připojeny k panství pánů Smiřických a to až do
doby Bílé hory. Po konfiskaci majetku
Smiřických připadly Albrechtu z Valdštejna. Dále se
zde vystřídalo mnoho majitelů - posledním byl
Kamil Josef Filip Rohan.

PAMÁTKY
Kostel sv. Stanislava
z Krakova.
V Loukově je od 14. století
připomínán dřevěný
kostel, v letech 1786 –
1795 byl vystavěn kostel
kamenný - pozdně barokní
architektura
se současnou nástěnnou
malbou. Umělecky
hodnotný areál, významný
v dějinách kraje.

Pohled na areál staré a nové školy a
tělocvičny, ve které budou probíhat 2x
denně tréninky . Loukov.

MUZEUM TECHNIKY
Muzeum bylo založeno v roce 1989,
když jilemnický Veteran Car Club
přišel o halu, kde bylo původní
klubové muzeum. Pan Bujárek však
bez muzea nemohl spokojeně žít a
tak po zralé úvaze a prohlídce 27
objektů zakoupil právě ten
v Loukově u mostu, kam ho dnes
můžete přijít navštívit. Muzeum není
veliké ani rozlohou, ani počtem
exponátů, ale myšlenkou jeho
tvůrce, který dnes v muzeu žije i
pracuje. Z původně motocyklového
soutěžního jezdce se stal
obdivovatel a sběratel techniky.
Jsou zde stroje po B. Posledním a K. Mašitovi., najdete zde i obsáhlou sbírku historických fotoaparátů,
rádií i plechovek od olejů, motocyklových motorů, stabilních motorů, smaltovaných cedulí, zapalovacích
svíček a v neposlední řadě auta a motocykly. Určitou zvláštností muzea je, že převážná část expozice je
v patře, kam se vozy dostávají výtahem. Pan Bujárek podporuje autentický, nikdy nerenovovaný stav
exponátů. Je to jediná cesta, jak zachovat atmosféru dávných časů. Kontakt: 731 418 710 (Pavel Bujárek
TECHNICKÁ ZAJÍMAVOST
V Dolní Sytové se nachází zajímavý most přes řeku
Jizeru. Pochází z roku 1910 a jedná se o nejstarší
železobetonový most v ČR. Tvoří ho jediný segmentový
oblouk a na mostě zaujme i jeho zdobené zábradlí.
Průčelí mostu zdobí pak vždy dvakrát šest vpadlin
z každé strany. Je to významná technická památka.

Dopravní dostupnost - cca 110 kilometrů od Prahy, cca 1h 30 min
GPS souřadnice chalupy: 50°37'6.61"N,15°24'2.12"E
Autobusová doprava - autobusovou dopravu v regionu zajišťuje ČSAD Semily. Obce leží na trase pravidelných
autobusových linek Semily - Jilemnice.

Roubená osmiboká
zvonice krytá
šindelem se
čtyřbokou stříškou
na sloupcích z doby
kolem r.1800, lidová
tesařská práce

