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INFORMACE PŘÁTEL
DROBNÝCH PAMÁTEK
JIZERSKÝCH HOR

Pomníčky – Černostudniční hřeben
Výprava se koná v neděli 24. září 2006 a povede po následujících památkách:
Kaple v Huti, pomník staré sklárny v Huti, Votrubův kříž, Pemlův pomník,
Mužíčkův obrázek, pamětní nápis Ivana Karpíška, Köglerova loupežnická jeskyně, Huškova skála, Muchov, Sochorova tabulka, Terezínka, Kukův kříž, pomníky
Májových událostí pod Muchovem (celkem čtyři), Burikův pomník, Tanvald.
Trasa je dlouhá asi 17 kilometrů. Odjezd vlakem z Liberce do Jablonce nad Nisou
v 9:15 hodin a autobusem z Jablonce nad Nisou do Huti v 9:50 hodin.
Výpravu povede Jiří Šourek

Stará pověst o Brechschmiedovi
Výprava se koná v neděli 1. října 2006 a povede po následujících památkách:
Lučany nad Nisou, Bramberk, Horní Maxov, Brechschmiedova kaplička, Buková
hora, Čertova komora, Záhoří, Smržovská vyhlídka, Smržovka. Chůze asi 12
kilometrů. Odjezd z Liberce do Lučan nad Nisou v 9:55 hodin. Průvodce přijede
do Lučan s 10ti minutovým zpožděním.
Výpravu povede Jiří Šourek

Exkurze klubu vojenské historie
V neděli 22. října 2006 se koná exkurze po starých předválečných opevněních
v oblasti Kořenova a Štěpánky u příležitosti 68. výročí Mnichova a obsazení
českého pohraničí. Odjezd vlakem do Kořenova z Liberce v 7:15 hodin,
z Jablonce nad Nisou v 7:45 hodin, z Tanvaldu v 8:27 hodin.

Upřesnění k článku „Skutečný první apríl“
V článku Josefa Kuny o výletu, který se konal 1. 5. 2006 je zmínka o mohyle
Wounded Knee v Klokočských
skalách a pan Jan Hetver, který
není členem spolku Patron, si
zmíněný článek přečetl a poslal
k němu upřesnění:
Vážený pane,
dostal se mi do ruky Patron
2/2006, kde je zmínka o mohyle
Wounded Knee v Klokočských
skalách. Dovolil bych si k ní
malou poznámku:
Osada Island s ní nemá nic
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společného. Mohyla byla založena 29. 12. 1980. Účastníci měli sraz u
Ameriky a k místu, na němž měla mohyla vzniknout, se dostávali skalní
soutěskou už za tmy, pouze za svitu svíček. Na místě samém pak byli
všichni seznámeni s historií masakru na W K, zahrána písnička „Poraněný
koleno“ a vykouřena dýmka míru. Celou akci organizovala jablonecká osada
KA-NA-WA-KE. V příloze je zvadlo zhotovené k této příležitosti. Srdečně
zdravím
Jan Hetver

Nový pomníček
Pan Jiří Šourek poslal snímek nového
pomníčku, který je umístěn při silnici
na Hamrska, poblíž autobusové zastávky
Pirochova vila. Žádné bližší údaje nejsou
známy.

Nové křížky - Ely Markovské v Raspenavě
a Jägera v Černém potoce
Jak bylo na našich www stránkách
spolku Patron uvedeno, křížky Markovské i Jägera byly zničeny. Díky
panu Stoklasovi byly zhotoveny dva
křížky nové, a tyto jsme se rozhodli ve
složení Jarda Haufer, Josef Stoklasa
+ syn Honza a Herbert Endler, nainstalovat.
Času nikdo z nás zase tolik nemá a
tak jsme se dohodli na neděli 20.srpna
2006. Dali jsme si sraz v Raspenavě,
3/2006 (17. ročník)
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kde už na nás čekal pan Stoklasa se synem a po
krátkém dohadování, kde že ten křížek Markovské
vlastně byl – vyrážíme. Samozřejmě vedle a teprve napodruhé se auty naloženými materiálem strefujeme!
Nevadí, rozbalit materiál nářadí – volíme technologii vyvrtání díry (ruční pohon), osazujeme kříž na
železnou tyč, přidáme kamení (toho je na trati
naštěstí dost), několik vrstev betonu – a dílo je
hotovo! Viz foto…
Přejíždíme auty do Bílého Potoka (u koupaliště
odstavujeme jedno vozidlo nevhodné do terénu) a
s druhým jedeme cestou necestou až kam to jde!
Vyložit materiál, nářadí a Jägerův kříž, všechno
si rozebrat a vyrážíme! V Černém potoce ještě nabíráme vodu a písek (pro pozdější
„betonáž“) a vyrážíme do strmého kopce. Nutno podotknout, že počasí přeje až
nato, že je dost dusno. Kdo zná terén k Jägerovu kříži – ví o čem mluvím…
Nuže konečně jsme na místě a vida: Informace na webu o zničeném křížku
asi zabrala – je tu nový malý křížek! Ten ukládáme do blízké jeskyňky pro další
použití a pouštíme se do hloubení díry pro kříž nový. Jak dobře to šlo s vrtáním
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do země v Raspenavě, tak o to hůře
to jde tady: kameny, kořeny a kořeny
a kameny. Střídáme se, až konečně
jsme s hloubkou díry spokojeni, usazujeme kříž, pěchujeme kamením
a „betonujeme“. Viz záběry na fotografiích!
Pořizujeme fotodokumentaci, posbíráme kolem nás rostoucí hřiby
a s pocitem dobře vykonané práce
a hezkého zážitku - jedeme domů.
Sepsal a fotografie pořídil:
Herbert Endler, jednatel spolku Patron

Poděkování
Jménem spolku Patron tímto
děkujeme Jaroslavu Hauferovi,
nečlenu spolku Patron, za obětavou a záslužnou činnost při
obnově křížku Ely Markovské
v Raspenavě a Jägerova kříže
v Černém potoce a hlavně za
obdivuhodný výkon při vyčištění
okolí Pemlova pomníčku
V e-mailu Herbertu Endlerovi
píše: Tak jsem se vypravil udělat
pořádek u Pemla. Byla to pěkná
3/2006 (17. ročník)
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makačka – já měl strach z přeříznutí toho kmenu,
ale to mně nedalo takovou práci jako odstranit
před tím ty větve, které se opíraly o zem a pružily
– chyběly tam ještě dvě ruce. Moje malá pilka
dostala křest ohněm a osvědčila se! Celá akce mně
trvala 1 hodinu a 15 minut. Potom jsem nasbíral
v okolí tašku hub a šel přes Černou Studnici (tam
bylo pochopitelně zasloužené pivko) domů.
Pomníčkům zdar!
Snímky nafotil: Jaroslav Haufer

Památky v okolí Hodkovic Nad Mohelkou
Obr. Pany Marie je umístěný na stromě vpravo u cesty vedoucí z Hodkovic
do Sedlejovic. Důvod umístění není znám, údajně se zde splašili koně.
Socha Pany Marie stojí na návsi v Sedlejovicích vedle kašny. Socha byla
vystavěna v roce 1890 na upomínku a jako poděkování za výstavbu místního
vodovodu – trakce, který sem přiváděl vodu z údolí. Podle vyprávění paní
Červové ze Sedlejovic víme, že peníze na postavení sochy poskytly místní ženy.
Kříž v Sedlejovicích stojí uprostřed osady. Je celý z kamene, vysoký krucifix
je umístěn na podstavci, který je nahoře zdoben rozeklanou volutou. Na stranách
jsou překrásné reliéfy svatých. Na podstavci je vytesán dobře čitelný nápis: „Tato
statue gest vyzdvižena ke cti a chvále ukřiž. : P: J: K: s nákladem sousedů obce
Sedlowitz anno 1816. „ Na čelní straně sloupu je reliéf P. Marie, která vystupuje
z mušle a má nad sebou obláček s andílkem. Je to jeden z nejkrásnějších křížků
v okolí Hodkovic.
Mezní kameny v sychrovské oboře. Když procházíme oborou směrem
od Sedlejovic k Radostínu, mineme celkem tři jakoby poměrně úzké hřbety.
První je hned nad sedlejovickým tunelem. Nejlepší je odbočit před mostkem přes
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Mohelku vpravo, kde stoupá pěšina a ta nás dovede až nad tunel. Zde se nachází
mezní kámen č. 3 a č. 4.
V pondělí 8. května letošního roku jsme spolu s Michalem Vrbatou prováděli
malý průzkum této oblasti. Zajímalo nás totiž, zda neexistují někde další kameny.
Podařilo se nám najít část jednoho mezního kamene. Vršek má ulomený, výška
nad terénem je asi 5 cm. Podle způsobu uložení jde o původní místo. Vedle něj
asi o tři metry dál ležel další kámen. Byl vyvrácený a podle jeho stavu zde ležel
mnoho let. Jeho horní část je trochu poškozená, na čelní straně je ještě vidět
zbytek číslování. Jeho původní stanoviště neznáme, a aby nedošlo k jeho dalšímu
ničení, umístili jsme ho hned vedle toho ulomeného. Tyto mezní kameny se
nachází vpravo, asi deset kroků od pěšiny, po které se vracíme dolů k mostku
přes Mohelku. Další mezní kámen se nachází na třetím hřbetě v Radostíně.
Jeho označení vypadá jako římská číslovka I.I.I. Přístup k tomuto kameni je
přes soukromý pozemek u chalupy, která stojí vlevo od cesty, kousek od dětské
léčebny v Radostíně. Projdeme napříč zahradou a po pár krocích uvidíme tento
kámen.
Pro Patron sepsal:Zdeněk Buriánek

Polským podhůřím Jizerek
do českých Krkonoš
Tímto samostatným článkem bych chtěl navázat
na předchozí „prozatím“ tři díly „Podhůří Jizerek“,
zároveň se podělit o jedinečné zážitky a touto formou
vám nabídnout zajímavosti, které jsem cestou míjel.
Byl slunečný první letní den a ranní rosou provoněná květena mě vytáhla ven z domu. Vydávám
se k hraničnímu přechodu Nové Město pod Smrkem
– Swieradów Zdroj. Cestou kolem novoměstského
hřbitova jsem krátce zastavil u pomníku bojovníků za
svobodu, jenž je částečně psán azbukou. V sousední
zemi v obci Orlowice odbočuji doprava na obec
Krobica. Chystám se objet Kamenický hřbet severní
stranou. Hned zkraje obce Krobica, naproti mateřské
škole, mě zaujal udržovaný kamenný křížek ošetřený
bílým nátěrem. Pokračuji dál po silnici „Stará
Žitavsko-Jelenohorská obchodní cesta“ do obce
Gierczyn. Zastavuji u kostela Narození Panny Marie.
Otevřená hřbitovní brána mě zlákala k prohlídce jeho
okolí. Nikde ani živáčka, jen nějaká paní prováděla
údržbu hrobu. Kolem kostela se nachází řada zachovalých náhrobků porostlých břečťanem. Po shlédnutí
3/2006 (17. ročník)
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interiéru kostela, jehož strop je zdobený polychromovanými dřevěnými kazetami,
se vracím zpět k bráně a zjišťuji, že jsem zde zavřen. Paní si mě prostě nevšimla.
Naštěstí byla brána jen dvojmo zaryglovaná. Konečně pokračuji dál na druhý
konec obce, kde se vpravo u silnice rozkládá starý hřbitov. Náhrobky vyhlížejí
z husté zeleně a různého vysokého plevele. Místo je ponecháno napospas osudu.
Dále mě vlahý letní vánek, jenž ochlazuje ostré sluneční paprsky, unáší plně
rozkvetlou akátovou alejí, obcemi Proszowa a Kwieciszowiec. Na konci této
obce odbočuje mezi poli žl. značená cyklostezka do Antoniowa. Sesedám z kola
a vydávám se vzhůru po silnici lemované růžovými květy šípkových keřů. Vtom
mi zrak sjel pod dva listnáče. Sešlapu vysokou trávu a spatřím starý pomníček.
Německy psaný text kolemjdoucím připomíná, že: „ Na tomto místě měl nehodu
Ernst Daniel při svážení dřeva 3. ledna 1900“. Po tomto velmi zajímavém objevu
se nechám cestou unášet dál obcemi Antonów a Chromie až do Kopaňca. Na
první křižovatce, kromě ozdobeného dřevěného kříže vypínajícího se do výšky
asi čtyř metrů, jež jsou zde v každé podhorské vesničce tradičně udržovány, mě
zaujal kamenný informační sloup se zdobením ve vrchní části. Po obci je jich
na různých místech rozmístěno několik a právě odsud jsou známé zejména
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z pohlednic. Kopaniec je rozložen na východním okraji Kamenického hřbetu.
Poprvé je zmiňován jako majetek Henryka Jaworského v roce 1343. Později
ves přešla v majetek rodu Schaffgotschů. První katolický kostel byl v dokladech
zmiňován již roku 1399. Počátkem 16. století byl postaven dřevěný evangelický
kostel, koncem 18. století nahrazen zděným a roku 1976 rozebrán. Dnes je
na jeho místě pomník z červených cihel nesoucí pamětní tabuli. V roce 1782
byly v obci dva kostely (katolický a evangelický), dvě školy a dva mlýny. Lidé se
tehdy živili převážně tkaním přízí a také sadovnictvím. Nynější katolický kostel sv.
Antonína pochází z počátku 16. století. Jednolodní svatyně dostala svou barokní
podobu díky přestavbám v letech
1777 a 1888. V interiéru je umístěn
polychromovaný oltář a kamenná
křtitelnice z přelomu 18. a 19. století.
Na hřbitově u kostela je umístěna
barokní hrobka rodiny Braunovy z roku 1769. Ve vsi je několik stavení
sudetského typu z první poloviny 19.
století. Sedám na kolo a ujíždím po
asfaltu k Piechowicím, kde se otevírají
nádherné obzory severních svahů Krkonoš, v popředí s dominujícím známým
hradem Chojnik (Kynast). V Michalowicích a Jagnigtkowie míjím památky
zmiňované již v předešlých číslech
Patrona, jako např. Maywaldův pomníček, Hauptmannovu vilu a malebný
kostelík v Jagnigtkovie z roku 1985,
kde je ve vestibulu umístěna pamětní
tabule „Na památku velkého jubilea
2000“. Kopcovitým terénem dorážím
do obce Przesieka, kde u cesty zastavuji
u pomníku „Hrdinům padlým v této
zemi v boji za svobodu a demokracii“.
Stoupám serpentinami vzhůru, nakoupím tekutiny před namáhavým
stoupákem. Vtom mě zaujme vpravo u
cesty zajímavá skalka. Je do ní jakoby
otisknuta lidská silueta s vedle vyrytým
křížkem. Říká se tomu Valonský kámen. Určitě se ke skalce váže nějaká
pověst, kdoví. Pokračuji dál po modré
značce směrem na Špindlerovku. Musím upozornit, že následující 3,5 km
3/2006 (17. ročník)
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dlouhý krpál je pro méně zdatné tak trochu sebevražda. Měl jsem sice už 75
km za sebou, ale ten směšný kousek jsem kolo tlačil hodinu a půl. Odpolední
vedro mi vnucovalo koupel ve vlastní šťavě. Kupředu mě hnal černý oblak
dotěrných much a tmavomodrý bouřkový mrak (ještě, že jsem nevěděl do čeho
jdu). K zastávkám mě však vybízely krásné staré kameny, tak do půl metru výšky,
s různými letopočty. Jsou různě rozmístěny u lesních cest, některé již stářím
nahnuté. Jen od Jagnigtkowa jsem si všiml šesti. Za zády, na polské straně,
se mi začínají křižovat blesky (nerad bych se s nimi zkřížil sám). Přede mnou je
asi 800 metrů dlouhý cílový stoupák (ještě prudší). Po chvíli už konečně vidím
Špindlerovku. Bouřce jsem ujel (nebo snad ušel ?). Příjemnou odměnou byla
následující jízda z kopce dolů. Nyní už jen ubytování v kempu a příprava na další
krásné dobrodružství.
Ráno, po vydatném slejváku, se vydávám Špindlem po pravém břehu Labe
a na kraji koryta si všimnu letopočtu 1913, což asi znamená kdy bylo koryto
upravováno. O něco dále, před restaurací s letní zahrádkou, je kamenný
pomník s obnovenou pamětní deskou, která nese nápis v němčině: „Ve
vděčné vzpomínce zakladatelům, k 50tiletému jubileu, Krkonošského horského
spolku v Bedřichově na Krausových boudách 1885 – 1935“. Věnováno Else
Teichmannovou, Antonií Krausovou a F. Gublasem. Dubové ratolesti zdobí
zvěčněná jména zakladatelů. Cestou k přehradě na Labi míjím pomník věnovaný
polským dělníkům a inženýrům, kteří v letech 1972 – 1974 budovali tuto silnici.
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Přejíždím kamennou hráz labské přehrady a na domu
hrázného čtu pamětní tabuli: „Údolní přehrada na Labi
v Labské. Přehrada byla vybudována v letech 1910
– 1916 firmou Redlich a Berger. Slouží pro zadržení
velkých vod. Výška hráze – 34,5 metrů, obsah nádrže
– 3,1 mil. m“. Po shlédnutí vodního díla volím lesní,
zeleně značenou cestu na Benecko. Po vystoupání cesty,
vysoko nad Špindl, se ocitám přímo v lůně Krakonošova
království. Noční liják doprovázený bouří dodal teplému
jitru vlhký vzduch. Páru stoupající skrze husté smrčiny
probodávají sluneční paprsky. Prostě podívaná. Cesta
mě dovedla pod vrch Šeřín-1027 m.n.m., kde je u cesty
do dřevěné desky popsán Bergerův náhrobek. Schoval
jsem kolo a vydávám se vysokou, vlhkou horskou trávou
nahoru k lesu. Boty byly sice hned po ránu durch, ale
za ten objev to stálo. Nedaleko od kraje lesa se ocitám
přímo před skutečným Bergerovým náhrobkem. Asi
na tři metry vysoké skále je zvěčněna ona událost:
WINZENZ BERGER, lesní adjunkt, sněhová lavina 14. 2.
1865. Odtud se vzdaluji od Špindlu a zároveň se blížím
k Benecku. Přemýšlím co nového jsem v poslední době
slyšel o této oblasti. Až mi blesklo hlavou, že mi přítel
Ruda v zimě ukazoval na počítači nějaké nově objevené
smírčí kříže. Ptám se tedy místních, ale nikdo nic neví. Až
místostarosta ukazuje: „To snad támhle nahoře v kopci,
naproti jistému penzionu, ale mě to nepřipadá jako smírčí
kříže“. Prý to tam zhotovil majitel pozemku asi před 15ti
lety. Vydrápu se tedy znovu do kopce a skutečně. Pěkný
pramínek s hrníčky pro uhašení žízně pocestných s vedle
umístěnými kameny. Na dvou jsou vytesány kříže a na
dvou obličeje. Nepodařilo se mi zjistit žádný název, tak
říkám studánce křížová.
Nyní mě už čeká jen to příjemné, dlouhá jízda z kopce.
Zastavuji jen u školy v Dolních Štěpanicích abych si
připomenul pamětní desku řídícího učitele a propagátora
horské turistiky v Krkonoších Jana Buchara. Vyprávění
ukončím křižovatkou kde Masarykova silnice ústí na
hlavní silnici Vrchlabí – Harachov. Vpravo u ní je pomník
polským stavitelům silnice. Cesta Jizerským dolem je
ještě dlouhá, ani tady není o památky nouze ale zase
něco na příště.
Pro Patron sepsal a nafotil: Jiří Pavelka
3/2006 (17. ročník)
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Drobné památky na Frýdlantsku
Letos zjara jsme s kamarádem obcházeli pomníčky na Frýdlantsku. Jelikož
jako starý lesák je velkým znalcem lesů a lesních cest, zavedl mě ke třem
památkám, které jsem ještě dosud nenavštívil.

Křížek na Heřmaničce
V Dětřichově na vrcholu stoupání ve směru
do Heřmanic odbočíme do prava na Kunratice.
V údolí za mostkem přes potok přichází zprava pás
stromů, tj. bývalá trať. Po ní se vydáme asi 150200 m až dojdeme k bývalému železničnímu mostu
s letopočtem 1972. Od tohoto mostu půjdeme vlevo
po bývalé železnici jakoby zpátky k silnici a asi po
300-400 m je přímo u tratě křížek svařený ze starých
kolejnic. Tabulka na něm zvěstuje, že se zde 3. 10.
2002 těžce zranil při průzkumu člen „SPVZT“ pan
Marek Štolfa.
Tabulka u Albrechtic
Pojedeme-li od Frýdlantu směrem na Liberec,
mineme pod Albrechticemi po pravé straně milník
čís. 20, v ostré levotočivé zatáčce, kterou jakoby
nebudeme respektovat ale půjdeme téměř rovně,
přes louku k hornímu okraji lesa. Na kovové trubce
je připevněna dřevěná tabulka se stříškou, na níž je
text:
Zde zlé neděle 5. ledna
L.P. 1989 umrzl při návratu
z lyžařské túry Mirek Křivský
z Nové Vsi, mlád pouhých 22 roků
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Pomníček u Černous
Přijedeme-li do Černous od hlavní silnice
Frýdlant-Habartice, dáme se před hospodou
doleva do Polních Domků. Za chalupou MS
Předlánce odbočíme doleva po hrázi rybníka,
kolem chatek letního tábora. Za posledním
rybníkem se cesta stáčí mírně doprava k okraji
lesa a půjdeme do lesa stále po hlavní cestě.
Po chvíli přichází, před stoupáním, zleva cesta,
kterou sleduje malý potůček a vydáme se po ní.
Potok máme po pravé straně a jdeme proti jeho
toku. Po asi 200 m spatříme pod cestou u potůčku
krmelec. Tady údolíčko s potůčkem přejdeme na
druhou stranu. Je tu spousta vzrostlých stromů
a na jednom z nich je prostá dřevěná tabulka
s křížkem, zdobená květinami. Je to památka na brigádníka, který zde česal šišky
vysoko v korunách stromů. Chvilka nepozornosti se mu však stala osudnou.
Pro Patron sepsal a nafotil: Jiří Pavelka

Osudy Mariánského sloupu na náměstí
ve Vysokém nad Jizerou
Nejstarší písemná zpráva o Mariánském sloupu se nachází v seznamu vysocké
farnosti z roku 1836. Tehdy ještě nestál na hlavním náměstí, ale na prostranství
před kostelem sv. Kateřiny. Byl v dobrém stavu a popsán jako „socha Matky
Boží s Ježíškem“ na jednoduchém sloupu. Na hlavním náměstí tehdy stála socha
„Dobrého pastýře“ nesoucího ovci, se čtyřmi dalšími světci okolo postavenými.
Toto sousoší dal v roce 1851 přemístit tehdejší starosta Josef Kramář. Popsal ho
ve své knize jako neladné. Socha na náměstí prý byla již ve velmi špatném stavu,
hrozila pádem a tak musela být rozebrána. Čtyři postavy světců kolem stojících
byly zachovány a přemístěny. Před vchod do kostela, na vyvýšené prostranství,
byla umístěna socha sv. Barbory s kalichem a korunkou a socha světce s knihou
a křížem, snad sv. Ignáce. Další dvě sochy, sv. Floriána a sv. Antonína dal Kramář
umístit při cestě k novému hřbitovu. Poslední socha byla již v tak chatrném stavu,
že byla odstraněna úplně. Na náměstí, na místo rozebraného sousoší, byl téhož
roku přemístěn Mariánský sloup od kostela. Poněvadž tato socha se sloupkem
byly příliš nízké, nechal starosta Kramář zhotovit ještě jeden velký podstavec
z červeného pískovce. Kolem sochy bylo postaveno šest kamenných sloupků
spojených řetězem. Kamenické práce spojené s přemístěním a zvýšením sloupu
vykonal Josef Ducháč ze Sytové. Následující rok se socha barvila a zlatila.
Tyto práce vykonal malíř Jan Pachman z Lučan nad Nisou. Mariánský sloup
3/2006 (17. ročník)
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s altánkem, jenž zakrýval studnu tak zkrášlil střed náměstí a dobře ladil s okolními
domy. Ovšem pouze do doby než byla k altánku připojena siréna a na náměstí
postavena váha. V roce 1906 chtěl vysocký farář Antonín Láš Mariánský sloup,
jehož socha byla velmi sešlá, nahradit novou moderní sochou. Ale ústřední
vídeňská komise, jakožto hlavní památkový orgán, toto zamítl i přesto, že sbírkou
vykonanou ve městě se sešly peníze na sochu novou. O šest let později, roku
1912, byla provedena oprava sochy sochařem Weisem z Hořic. O její pozlacení
se postaral místní řezbář a fotograf František Hanuš. Na podstavec sochy byl
tehdy vytesán nápis: „Tato socha postavena byla roku 1759, obnovena roku
1912“. Rok postavení prý zjistil v dochovaných písemnostech místní kronikář,
kaplan P. Josef Voborník. Tento údaj však vzbuzoval pochybnosti, nemá-li
se vztahovat k soše, která stávala na náměstí do roku 1851. K další opravě
sochy mělo dojít roku 1944, ale nakonec z toho sešlo. Místní národní výbor ve
Vysokém nad Jizerou se již od roku 1956 snažil získat povolení ke stržení sloupu
z bezpečnostních důvodů, nebude-li jej možno opravit. Státní správa si však
v této záležitosti dávala na čas. Jednání se táhlo několik let. Až posléze byl sloup
9. června 1959 za setmění stržen. O tehdejší stržení sloupu se zasloužili tehdejší
funkcionáři MNV ve Vysokém. Nakonec, jak známo, tehdejší režim církvím
a památkám s nimi spojenými zrovna nepřál. Vždyť i náměstí v tu dobu neslo
jméno Stalinovo. Hlavici dříku a sochu nechali pánové Bartoň a Vinklář umístit
do vstupní haly kostela, čímž ji vlastně zachránili. Dřík byl odstaven snad nejdříve
ke kostelu, ale pravděpodobně se s ním ještě manipulovalo, protože naposledy
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byl nalezen kdesi v trávě, v místě dnešní čerpací stanice. Dlouhá léta se nic
nedělo, až počátkem 90. let, když se farář Josef Maruza z Jablonce nad Jizerou
pokoušel zajistit znovupostavení sloupu. Bohužel se mu to nepodařilo. Ledy se
takříkajíc pohnuly, když se do věci vložil nynější starosta Jindřich Matura.
Ve městě byla opět založena sbírka občanů a v červnu roku 2000 byla
uzavřena smlouva o dílo. Následující léta postupně probíhaly restaurátorské
práce. Tyto práce vykonával akademický sochař Jiří Novák z Prahy. Jeho známá
díla jsou např. repliky soch na mostě před hradem Valdštejn. Práce na základech
pro sloup prováděli kameníci Alfons Dovičovič z Hořic a Taťána Konstantinová
z Prahy. Po dokončení prací byl sloup se sochou 25. září 2000, v plné kráse,
zpět na svém místě. O necelý měsíc později, 11. 10. 2000 proběhla kolaudace.
Sloup se sochou byl také vysvěcen, ale až o čtyři roky později, kdy se konaly
oslavy 650. výročí založení města Vysokého. Všechna sláva se konala za hojné
účasti místních občanů, v neděli 22. srpna 2004. Vysvěcení provedl litoměřický
biskup Josef Koukl a zúčastnili se i vysocký československý farář Jaroslav
Křivánek a samozřejmě i přední představitelé města, včetně starosty, pana
Jindřicha Matury. Při této příležitosti byl vysvěcen i nový městský prapor.
Zdroj: Archív vlastivědného muzea ve Vysokém nad Jizerou, Vlastivědný
sborník z Českého ráje a Podkrkonoší Pro Patron sepsal: Jiří Pavelka

 • • •
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Slavnost k obnově
Nichtových božích muk v Raspenavě-Lužci

Dnes v sobotu 16. 9. 2006 byla obnovená Nichtova boží muka slavnostně
posvěcena páterem PhDr. Ing. Milošem Rabanem ThD, za účasti 30 lidí a Mgr.
Jana Heinzela.
Cestou k Nichtovým božím mukám jsme se zastavili u dalších obnovených
božích muk v Hejnicích, která byla rovněž posvěcena.
Věřme, že lidé budou tyto obnovené památky mít v úctě a chovat se k nim
s Boží pokorou.
Text a foto zaslal Herbert Endler

Šibeniční vrch – Vysoké nad Jizerou
Jihovýchodně za městem Vysokým nad Jizerou, mezi hnědavými poli,
je zalesněná vyvýšenina zvaná Šibeniční vrch, dříve Davidovy vrchy. Jak již
název napovídá, v dávných dobách tady stávala šibenice.
Město Vysoké mělo odedávna právo hrdelní ale od dávných dob tady však
žádná poprava nebyla vykonána. Až v roce 1690 došlo k popravě jakéhosi
Jakuba Kroupy. Kroupa býval kdysi v podezření z krádeže. Po mučení
ohněm byl souzen na Pražském hradě. Z Prahy byl vymrskán metlami
a z království českého na věčné časy vypovězen pod ztrátou hrdla. Po čase se
však do země vrátil a v Maršovicích, v krčmě, byl dopaden s jistým Martinem
Krynkem. Poté byl vsazen do vězení na rohozeckém zámku. Odtud se mu
však podařilo uprchnout. Znovu se vrátil do Čech. Dopaden byl v Roztokách
u Jilemnice, vrácen na Rohozec a potom do Semil, kde byl vyslýchán
a odsouzen na šibenici. Když byl rozsudek stvrzen na Pražském hradě, byl
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Kroupa dodán k právu města Vysokého a zde
na Šibeničním vrchu dne 22. září 1690 mistrem
popravčím oběšen. Další zápisek se vztahuje až
k roku 1754, kdy v Rakousku, ale i v Čechách
byly upravovány justiční zákony. Vysočtí dělali
vše pro to aby si hrdelní právo zachovali a bylo
jim potvrzeno. Docílili toho, že jim bylo povoleno
obnovit šibenici, což udělali dne 22. října 1754.
Toho roku, za hraběte Františka Václava
de Millesimo, dědičného pána v Semilech
a Nemysli, kdy byla spravedlnost ve Vysokém
obnovena, byla za hojné účasti občanů města
a okolí, pronesena řeč. Konalo se i ustanovení
nového mistra popravčího, jemuž byly sděleny
rovněž jeho práva a povinnosti. Vysoké se však
z uznání svého hrdelního práva dlouho netěšilo.
Roku 1765 bylo právo hrdelní všem městům
v Čechách definitivně odňato a bylo zřízeno 24
hrdelních soudů s odborně vzdělanými právníky.
Dnes již jen těžká mračna stahující se před
letní bouří nad bývalé popravčí místo, jakoby
nakupené nešťastné duše všech na tomto tehdy
tak ponurém místě života zbavených, nám
chtěla vypovědět o své vině či nevině. A přeci
je na tomto vrchu ještě jedna zajímavost. A sice
sloup se sochou sv. Máří Magdaleny. Dílo je
od neznámého autora, zhotovené někdy kolem
roku 1800. Nejstarší záznam vysocké farnosti
je z roku 1836, a to že se sloup nacházel na
poli vedle cesty do Semil, na pozemku Františka
Hladíka z č.p. 66, který byl rovněž majitelem
sochy s povinností ji udržovat. Podle další zprávy
z roku 1936 byl stav sochy na Šibeničním vrchu
velmi špatný. Na místě byl už jen podstavec
se sloupkem. Samotná socha byla uložena
v obecním skladišti „u Adovny“. Postava byla
přeražená a scházela ji jedna ruka. K opravě
sochy došlo až roku 1944, z iniciativy Spolku
rodáků a přátel Vysokého nad Jizerou a okolí,
v Praze. Opravu provedl sochař Josef Rektor.
Sloup byl po opravě postaven na půvabnější
3/2006 (17. ročník)
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a bezpečnější místo, asi 6 metrů od dosavadního místa kde byl ohrožen
provozem. Socha kajícnice Marie z Magdaly, kterou dříve bylo snad
označeno staré popravné místo, dnes vyhlíží z okraje lesíka mezi dvěma
vzrostlými modříny k silnici do Semil.
Zdroj: archív vlastivědného muzea ve Vysokém nad Jizerou, Vlastivědný
sborník: Z Českého ráje a Podkrkonoší, svazek 8.
Zpracoval a nafotil: Jiří Pavelka

POZVÁNKA
Členská schůze spolku Patron se koná 25.11.2006 od 10:00 hodin
v klubovně Tatranu Jablonec n.N.
PROGRAM
• VÝBOR INFORMUJE
Předběžná zpráva o přehledu příjmů a výdajů za rok 2006
Zprávu o stavu finančních prostředků spolku Patron
Předložení návrhu rozpočtu spolku na rok 2007
Stav členské základny spolku ke dni 25.11.2006
• VÝBOR HODNOTÍ
Co se spolku Patron podařilo dle plánu činnosti za rok 2006 udělat.
• VÝBOR CHVÁLÍ
Nejaktivnější členové.
• VÝBOR KRITIZUJE
Co se spolku nepodařilo dle plánu činnosti za rok 2006 udělat a proč!?
• VÝBOR NAVRHUJE
Zařadit do návrhu plánu činnosti pro rok 2007 tyto akce (z vašich návrhů)
• DISKUZE
• USNESENÍ a ZÁVĚR
• PROSTOR PRO PŘÍSPĚVKY ČLENŮ SPOLKU PATRON (například):
- Promítání diapozitivů, VHS, DVD (nutno nahlásit předem p.Ulbrichovi)
- Vystoupení hosta (pokud někdo má nějaký návrh nechť to nahlásí p.
Endlerovi)
Poznámky:
- Na členské schůzi bude možno zaplatit členský příspěvek na rok 2007.
- Účast člena spolku na členské schůzi je samozřejmostí. Omluvy z neúčasti
zasílejte na adresu jednatele spolku.
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Šiplův kříž v Bílém Potoce
Dne 10.6. 2006 ve 14:00 hodin byl umístěn kříž na místě smrti pana Áchyma
Šipla z Bílého Potoka. Zahynul zde při lovu srnce. Stihl ho střelit a naložit do
svého vozu. Potom si šel umýt ruce do blízkého potoka. Cestou ho stihla slabost
a na místě skonal. Kříž je na dobře skrytém místě. Za Autobrzdami, ve směru na
Bílý Potok. Před mostem přes řeku vlevo po zelené značce jako k Hubertce. Na
okraji lesa zelená značka pokračuje nahoru mírně doprava, my půjdeme rovně
po neznačené cestě lemující okraj lesa. Les je po pravé straně, po levé je louka.
Asi po 400 až 500 metrech spatříme v ohybu lesa u stromu posed. Asi 100
– 150 metrů za ním, mírně vlevo nad levým břehem potoka jenž napájí nedaleké
rybníky, je umístěn tento kříž.
Pro Patron sepsal a nafotil: Jiří Pavelka

Společenská rubrika
Životní jubilea
• v září: 50 let – Zdeněk Buriánek, 60 let – Otokar Simm
• v říjnu: 60 let – Josef Turek
I dalším, kteří oslaví své narozeniny
• v září: Ing. Josef Červinka, Petr Karban,
František Koucký, Pavel Martínek, Ing. Eva
Novotná, Marek Řeháček
• v říjnu: Jiří Baloun, RNDr. Miloslav Nevrlý,
Stanislav Senohrábek, Ing. Jan Teichmann,
Jiřina Ziklová
• v listopadu: Miloš Hájek, Miloš Ismanický,
Werner Krause, Ing. Rudolf Makeľ, Oldřich
Sladkovský, MUDr. Michael Šíp
přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hodně sil do další práce.
3/2006 (17. ročník)
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