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INFORMACE PŘÁTEL
DROBNÝCH PAMÁTEK
JIZERSKÝCH HOR

Jak se nám vydařil první jarní výlet
Výlet se konal v sobotu 31. března na Frýdlantsku. Sraz byl po deváté
hodině na nádraží ve Frýdlantě. I počasí se vydařilo. Ruda, jako druhý průvodce,
se mi pro zaneprázdněnost na poslední chvíli omluvil a zároveň mě uklidnil,
že to zvládnu sám, protože stejně nikdo nepřijde. Tak tedy ve stínu peronu,
netrpělivě očekávám příjezd vlaku od
Liberce, jehož klokotání po kolejích
bylo již na doslech. Pak se konečně za
burácejícího dojezdu lokálky otevírají
dveře vagónu a kolem mě se vyrojilo
sedmnáct lidí. Celkem tedy osmnáct.
Byl jsem z toho trochu „paf“, ale
velmi mile překvapen tak hojnou účastí.
Před nádražní budovou seznamuji
zúčastněné s průběhem cesty, která
nás čeká, a razíme směr Křížový vrch.
Historie křížové cesty a vrcholového
kříže již byla popsána v Patronu
1/2004. Zmíním snad jen zbytky
skalní jeskyně Petra a Jana, ke které
dokládám skicu její původní podoby.
Kámen s letopočtem 1729 je pohozen
asi o 30 m níže. Podle nepotvrzených
zpráv snad někde z těchto míst měla
vést jedna z tajných podzemních
chodeb na zámek. Opouštíme tajemné
údolí s křížovou cestou. U polní cesty se zlomeným křížem se ocitáme na
asfaltové silničce s nevalným povrchem v nejhořejší části Větrova (dnes skutečně
větrného). Dříve se jmenoval Ringenhain (Ring-kruh, Hain-háj), snad podle
půlkruhového tvaru obce okolo lesů, kdo ví. Na
Větrov byl přejmenován k 31.12.1947. Časté
větry však nebyly hlavním důvodem pro název
obce. V poválečné době tady měli významné
slovo obyvatelé z Podkrkonoší (snad z Vysocka),
kteří dosídlovali pohraničí. Vždyť přece K. V.
Rais ve svých Zapadlých vlastencích nazval
Vysoké nad Jizerou Větrovem. Někteří, tehdy
noví osadníci, měli možná i pocit „Zapadlých
vlastenců“. V první ostré pravotočivé zatáčce
silnici opouštíme a blížíme se k Zátiší (Nichtovy
Domky). V dáli vidíme stoupat dým z komína
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dnes již nastálo obydleného domu, kde v minulosti
žil Miloslav hron. Zastavujeme u nově zrestaurované
sochy sv. Máří Magdaleny (bohužel stále bez hlavy)
a přes brod potoka Oleška pokračujeme do zaniklé
osady Podlesí. Do dnešní doby tu zůstal stát pouze
jediný dům. Léta povalená a zarostlá boží muka jsou
zásluhou místních obyvatel opět v plné kráse na
svém místě, obohacena novým svatým obrázkem
ve výklenku. Odtud již vzhůru k vojenským
kamenům (viz Patron 4/2000. Vyhledáme všech
šest dosud známých. U pátého, v domnění, že je
to ten nejspodnější, Pepa Kuna říká: Tak jdeme
k tomu šestému dolů. Většina se však shoduje na
tom, že šestý je na jiném místě. Jdeme tedy dolů
„k tomu šestému“ a k radosti všech objevuje vnuk

pana Purma sedmý. Byl nejspíš nějaký ten rok zarostlý křovím, které je nyní
prořezáno. Z pěticestí jdeme po Krmelcové cestě a navštěvujeme známý Malikův
kříž. Zkratkou se pak napojujeme na Loveckou cestu, k rozcestí „U kamene“
se smírčím křížem. Je to nejvyšší bod naší
výpravy a tak to chce sváču a nějakou tu
kořaličku. Z pěticestí pak pokračujeme
podél plotu bývalé obory, dolů k Zátiší.
Cestou míjíme pozůstatky lomu na těžbu
kamene. Kamenná bouda z roku 1914
snad patřila k těmto lomům. Je tam také
ve stráni, z kamenů sestavená, nakládací
rampa. Je to však jen moje domněnka.
Pepa Kuna mě správně opravil, že je to
jelení skok (děkuji). Kolem malebného
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místa hájovny a rybníka s ledovou, ale
průzračnou vodou, dojdeme na křižovatku
k ústavu sociální péče. Za první republiky
zde bývala Jomrichova výletní restaurace
s letním pláckem a altánem. Nedaleko
odtud navštívíme Hronův pomníček
a jdeme zpět do lesa k pomníčku Karla
Macháčka, který v těchto místech,
14. ledna 1999 zahynul při vyvrhování
laně (pracoval u lesů jako technik). Dále
míjíme neznámý pomníček v ohrádce
a jen pár desítek metrů odtud, na
nevelké skalce, je na větvičce zavěšeno
několik smutečních stuh. Je to místo
smrti 66tiletého hajného Miroslava
Kohouta z Raspenavy, čp. 588, který
zde 29. 11. 2001 spáchal sebevraždu
po předchozí hádce v rodině. Snad by se
tam letos na jeho památku měl objevit
křížek. Pomalu se blížíme k závěru
naší výpravy. Zastavujeme u Köhlerova
pomníku a dále u dřevěného křížku
Stanislava Maka, mladého automechanika
z Raspenavy. 13. srpna 1995 tady
s kamarády trénoval na terénních
motocyklech a v rychlosti nezvládl
řízení. Po delší době ho našel jeden
z kamarádů, ale už mu
nebylo pomoci. Pomalu
se vzdalujeme lesu a blížíme se k Raspenavě.
Unaveni a spokojeni s příjemně prožitým dnem
se na liberecké silnici
loučíme. Děkuji všem zůčastněným za zájem o náš
kraj a těším se zase někdy
příště.
Pro Patron připravil:
Jiří Pavelka
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Rohanův pramen
Při svědomitém textování starých (dnes se říká „dobových“) pohlednic pro
stolní kalendáře vydávané příchovickým nakladatelstvím BUK, jsem často nucen
zabloudit do míst, která jsem dosud neznal. Po dvou jizerskohorských kalendářích
(2004, 2005) a dvou ještědských (2006, 2007) jsem byl letos požádán
i o textování výběru pohlednic pro stolní kalendář „Putování Libereckým krajem
s dobovými pohlednicemi 2008“. U jedné z nich, nazvané hostinec U Rohanova
pramene, jsem neměl tušení, odkud může pocházet a nevěděl to ani její majitel,
p.Milan Krčil z Liberce. Pramen ani hospodu neuvádí žádná z mně známých map
ani staré turistické průvodce. Neobjevil jsem o něm nic ani na mnoha webových

2/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor

5

stránkách, které jsou v současné době na internetu věnovány jizerskohorským
pomníčkům či památkám vůbec. Jedinou neurčitou zmínku jsem posléze našel
až v 2. dílu Resselovy Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg 1903-05 na
str. 425 u obce Dlouhý Most: „…vor dem Hause Nr.87 zweigt sich davon ein
….erst 1897 fahrbar hergerichtet…Gemeindeweg ab, der durch das Buschloch
hinauf zur Rohansquelle führt“. V březnu 2007 jsem tedy navštívil Dlouhý Most,
ale obvyklé doptávání se u občanů bylo tentokrát marné. Ze zoufalství jsem
zamířil na Obecní úřad a ukázalo se, že pan starosta Jaroslav Mizera je světlou
výjimkou mezi starosty a je člověkem na svém místě. Nejen že věděl, že Diwokův
hostinec stával v „Pušlochu“, ale ukázal i na mapě, kde přesně byl. Místo jsem
posléze našel, ale rozdíl mezi asi sto let starou pohlednicí a dnešní skutečností
byl propastný.
Pro čtenáře Patronu přikládám výřez vojenské mapy 1:25.000. Protože
mapa byla tištěna r.1956, chybí na ní dnešní rychlostní silnice („dálnice“)
z Liberce do Hodkovic. Buschloch je na ní nazván Podlesí (na současné turistické
mapě je to Horní Podlesí). Šipka ukazuje na mnou dokreslený Rohanův pramen;
těsně vlevo od něj je za cestou na mapě zakreslena i budova bývalého hostince,
tehdy patrně ještě stojící. Dnes jsou z ní, za obrovskou lípou, jen křovím a lesem
zarostlé rozvaliny s obvyklým polosmetištěm. Pan starosta sdělil, že dům byl
stržen již „nedlouho po válce“. Stával zřejmě u cesty, kudy kdysi chodívali
lidé z Dlouhého Mostu za prací do Liberce, Vesce či Doubí. Hostinec ležel na
západním úpatí Císařského kamene, tedy ještě v Jizerských horách, prakticky
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na hranicích katastrů obcí Dlouhý Most a Vratislavice nad Nisou. Cesta k němu
je jednoduchá. Stačí ze silnice z Jeřmanic do Vratislavic n.N. odbočit doleva
dolů a to v Podlesí před hájovnou, na které dosud visí omšelé paroží. Odtud
je to k rozvalinám už jen pár metrů. Cesta, která dole na pohlednici odbočuje
doprava, dnes již neexistuje.
Zajímavější je ale – a proto pro čtenáře Patronu píši i tento článek – vlastní
Rohanův pramen. Pojmenován kdysi bezpochyby na počest tehdejšího majitele
panství knížete Rohana, zažil asi slavnější doby. Jak vypadal, je patrno z kresby.
Kamenný prameník je nakreslen nad slovem aus v textu nedatované pohlednice.
Kresba není příliš zdařilá (viz již cestu vedoucí za hostincem, v žertovně neumělé
perspektivě!), protože prameník byl ve skutečnosti dvoudílný a voda do něj
přitékala zářezem mezi horní a dolní částí. Dolní část dosud stojí na místě
a na první pohled se spíše podobá betonovým skružím a zpočátku jsem ji
proto také přehlédl. Teprv když jsem na druhé straně cesty pod lípou objevil
bezpochyby kýmsi pracně shozenou a odvalenou horní, ozdobně klenutou
polovinu prameníku, uvěřil jsem, že stojím u Rohanova pramene a pocítil jsem
dávnou, velmi dávnou radost z objevování jizerskohorských tajemství, pomníčků
a studánek. Na klenbě jsem pak – spíš jen hmatem než zrakem – objevil vytesaný
nápis Rohansquelle! Voda ve spodní části prameníku dosud stojí, vypadá čistě,
ale je to bezpochyby jen voda dešťová či – tehdy v březnu – i sněhová, protože
přítok vody je přerušen. Možné je ale také, že od časů knížete Rohana jizerské
lesy i trochu vyschly.
Již dlouhé roky obdivuji zájem členů Patronu o jizerskohorské památky i píli
a námahu, které při jejich udržování a opravách osvědčují. Proto se odvažuji
tajně doufat, že se někdy třeba postarají i o vzkříšení Rohanova pramene.
Možná, že několika mladým a svalnatým patronům by k tomu stačilo jen několik
jednoduchých - až starobabylonských – strojů. Kladka, páka, nakloněná rovina,
kolo na hřídeli. Také čas. A možná, že by se jim také podařilo - při určitém
novobabylonském důmyslu - přivést znovu do knížecího pramene vodu z blízké,
třeba jen zdánlivě suché stráně.
Miloslav Nevrlý
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Pomník císaře Františka Josefa I.
ve Vratislavicích nad Nisou u kostela
Ve Vratislavicích nad Nisou stojí od listopadu 2006 nový pomník připomínající
100 let od vystavení jmenovací listiny, povyšující obec na městys s právem konat
trhy. Povýšení obce se odehrálo již v roce 1903, ale až po návštěvě císaře, 24.
června 1906, zaslal rakousko-uherský mocnář oficiální potvrzení s udělením
městského znaku. Z tohoto dokumentu je na pomníku uvedeno:
WIR
FRANZ JOSEPH
DER ERSTE
Wir haben unserem
getreuen
MARKTE
MAFFERSDORF
die Führung des
nachstehend
beschriebenen
Marktwappens
bewilligt
am siebzehnten November
des Jahres Eintausend
Neunhundert und sechs
což volně do češtiny přeloženo znamená:
My František Josef I.
Jsme povolili
našemu věrnému městysu
Maffersdorf
vedení dále popsaného
městského znaku
Na samotný pomník z pobronzované nerezavějící oceli byl použit piedestal
z roku 1912, na němž měla tehdy stát socha císaře, leč záměr zhatila I. světová
válka. Žulový podstavec sloužil od roku 1926 jako památník válečným obětem,
dlouho pak zůstal nepovšimnutý. Současná plastika pochází z dílny sochaře
Davida Szalaye a poměrně vhodně zapadá do prostředí rušné vratislavické
komunikace s tramvajovou linkou. Dle slov starosty Luďka Oraného bude na jaře
2007 celkový dojem umocněn nově vybudovaným parčíkem s lavičkami.
Z článku Pavla D. Vinkláta v časopisu Krkonoše č.2/07 pro Patron přepsal
a zaslal: Hynek Farský
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Drobné památky Frýdlantska
a okolí státních hranic
Během zimního období se ke mně
od mých známých doneslo několik
zajímavých informací. Vše si postupně
značím do mapy a první jarní počasí
rozhodlo. S kamarádem Oldou vyrážíme
do Srbské. U malého kostelíka Panny
Marie sněžné jdeme vzhůru do polí a luk
vyhledat známou Bílou skálu. Značená
cesta sem nevede. Když se však dostanete
na horizont pole, uvidíte mírně vlevo malý
lesní remízek. Za ním, ve výběžku dalšího
lesa, je tato křemencová skupina. Cestou
dál ke státní hranici je další pás této
horniny, táhnoucí se do údolí potoka,
tvořící tuto hranici. K dalšímu zajímavému
místu je třeba jít asi 50 m proti proudu
potoka. Pak přejít na druhý břeh, prodrat
se mlazinou do vzrostlého lesa a napojit
se na travnatou cestu směřující k severu.
Téměř na okraji lesa, vlevo od cesty, je
nápadný prudce se vyvyšující kopeček
(ještě v lese). Je to bývalý lom na jehož
vrcholu je malý čedičový kámen asi 30
x 30 cm, do nějž je vytesaná labuť asi
10 x 10 cm. Odtud jdeme po okraji
lesa západním směrem. Mírně vpravo
před sebou máme malý lesík, po jehož
pravé straně nás zaujaly kuželovité tvary
vzrostlých tůjí. Jdeme se podívat. Jsou
tu ruiny jakési zemědělské usedlosti
(podle mapy je těchto ruin v okolí více).
Je to zaniklá část osady Baranów, dnes
součást Grabiszyc Górnych. Pěkné osamocené místo s výhledem na Jizerky
a na jindřichovické vrtule. Odtud stejným
směrem po okraji lesa. V místech,
kde se les prudce stáčí k severu, vede
cesta do lesa. Asi po 200 m vpravo na
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křižovatce lesních cest je pěkný tříhranný kámen
s nápisy a letopočty. Nevím přesně jak ho nazvat.
Nejspíž je to hraniční kámen panských lesů. Na
kameni je připevněna prosklená skříňka se svatým
obrázkem.
Nápisy na kameni:
Gerlachstein 1856
Marklisa
1856
Mittelwald 1856
Vím, že Marklisa je název pro Leśnou. Kámen
je vyznačen na mapě 1: 50 000 Jizerské hory
a Fýdlantsko, pár desítek metrů pod vrcholem
Bartniki. Dostáváme se do míst bývalé Marklisské
brány. Prastarý kámen tam však již několik let
není. Byl odcizen. Z této oblasti ještě
jedna méně významná zajímavost.
Mezi hraničními kameny 83/7 a 83/8
jsme na zemi objevili úlomek bývalého
hraničního kamene s číslem 54. Z okolí
Srbské se přesouváme do obce Háj u
Habartic. Na návsi u školy vlevo, vedou
dvě cesty. Jedna podle budovy rovně
dolů a druhá přímo doleva. Té se držíme.
Dovede nás ke Kočičímu potoku, který
sleduje státní hranici. V místech, kde
přes potok vede betonová lávka do
Polska (přečkala i minulý režim), se vypíná do výšky Kočičí skála, jejíž vrchol je
doslova popsán nápisy, jmény a letopočty, zejména z období první světové války.

Bývalo to snad nějaké výletní či odpočinkové místo. Těsně pod vrcholem je
prostorný vyvýšený plácek a cestou k vrcholu můžete spatřit z kamenů vystavěné
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terasy, asi zbytky cestiček (stojí za to navštívit). U Kočičího potoka ještě
zůstaneme. Přesuneme se však o několik kilometrů dále proti proudu. V horní
části Bulovky, za posledním domem, se napojíme na zeleně značenou cestu
jakoby na Pertoltice. Asi po 1,5 km, druhá odbočka vpravo, neznačenou cestou
k lesu. Na další křižovatce lesních cest stále rovně, projdeme lesem a soustavou
pěti malých rybníčků s loveckou chatou. Cesta nás dovede opět ke Kočičímu
potoku a státní hranici. Najdeme zde rozvaliny starého lesního mlýna. Patrné

jsou zbytky zdí, sklep, zbytky náhonu s kamennými
fundamenty pro vodní kolo a vyvýšená hráz pro
zadržení vody (svého času asi dost živé místo). Nyní
necháme opuštěná pohraniční místa odpočívat
v osamocení a přesouváme se blíže k civilizaci.
Pojedeme-li od Krásného Lesa do Bažantnice, asi
300 m za žel. přejezdem se dostaneme na malou
křižovatku. Za ní po levé straně, na třetím javoru,
spatříme malý dřevěný křížek. Koncem 70tých
let tady nezvládl
řízení motocyklu a
nárazem do stromu
přišel o život pan
Linke z Řasnice.
My se vrátíme o pár
metrů zpět na křižovatku a dáme se lesní cestou
doleva, do míst bývalé hájovny (dnes v soukromém
vlastnictví, nově přebudováno). Naproti stavení je
palouk v jehož zadní části vpravo spatříme včelí
úly. Za nimi na starém dubu je kovová tabulka se
jménem Jaroslav Petrův. Před dubem je z kamenů
vystavěná jakási mohylka ozdobená květinami.
Poslední památka v tomto článku, kterou vám chci
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přiblížit se týká opět vody. A dost velké. Hranatý kámen s nápisem WASSER
HOH 1859 je zazděn do zdi fabričky v Bílém Potoce, pod kostelem, vlevo
od lávky s modrým zábradlím. Kámen je vidět i z hlavní silnice (za poslední
čtvrtstoletí jsem si ho nevšiml). Na druhé straně mostku je letopočet 1888. No,
říká se „v nejlepším přestat“. Snad jsem uspokojil všechny hledače či zájemce
o drobné památky. Přeji tedy úspěšné hledání.
S pozdravem Jiří Pavelka

Klingerův kříž
Rychnov u Jbc - Příběh loupežné vraždy
na okraji Blanského lesa u Rychnova popisuji
již v Patronu 3/95/10. Tehdy šlo o podání
z kroniky W. Preisslera psané ale více než sto
let po události. Mnohem přesnější je rychnovská
farní kronika z níž doplňuji:
“Dne 23. března 1805 šla Marie Anna
Klingerová, bytem na Zálesí č.p.265,z Rychnova
domů s vypůjčenými penězi (50 zl.) od svého
strýce, kováře Franze Ebela. Syn kovářův, Anton
Ebel (17 let) vyzvěděl, snad tajně, že Marie půjde
večer s penězi domů, dohnal ji nad máchadlem
(křižovatka ulic Husovy a Luční) a po krátké chvíli
nebohou, na místě označeném dnes křížem,
čtyřmi ranami do hlavy těžce zranil a okradl. Stalo
se okolo 19. hodiny.
Teprve ve 3.hodiny ráno nalezl a dopravil chroptící ženu domů, kde později
zemřela, Ferdinand Hübner z Košov.
Vrah Anton Ebel se ještě zůčastnil 9. dubna pohřbu Marie, z něho však utekl
do Jablonce, odkud ho přivedl zpět rychnovský rychtář s pomocníky a druhý den
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byl odeslán do Turnova a pozítří do žaláře ve Svijanech. Po několika dnech byl
potom odveden ke kriminálnímu soudu v Mladé Boleslavi.
Na místě loupežné vraždy Marie Anny Klingerové byl postaven kříž na
náklady jejího manžela Franze Klingera, mistra krejčovského v Rychnově a jejích
rodičů Kaspara a Gertrudy Schefflů, obchodníků s přízí v Rychnově. Kříž vysvětil
21.září 1806 farář Josef Blasius Stowasser.“
Michal Vrbata

Letopočet 1912 na Trništi
Pokud má někdo problém nalézt tento tesaný letopočet, připojuji upřesňující
návod.
Pro Patron nakreslil a nafotil: Petr Koffer

FEIX ANNELORE
Kokonín – Na hřbitově v Dolním Kokoníně, za kostelíkem sv.
Antonína jsem našel z jara 2007,
na hrobě, kde byla původně pohřbena Antonie Fleischman náhrobní desku věnovanou zavražděné
dívce z Janova n. N. / viz: Patron
č. 4/98/14.
Otázkou je, proč byla Annelore
pochována právě v Kokoníně – a
vzhledem k datům zde uvedeným
(*13.2.1937 +10.2.1960) je jisté,
že se skutečně jedná o dívku zavražděnou u Malého Semerinku.
Michal Vrbata
2/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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RÁDLO
– památky kolem kostela
Před vchodem do kostela Nejsvětější
Trojice stojí pískovcový kříž, jehož
zřizovatelem byl domkář a povozník Josef
Lang, bytem na Rádle č. 103. Svatou sochu
nechal postavit r. 1808 z očekávaného
dědictví Franze Langa, který jako povozník
zemřel ve Znojmě na Moravě. Kříž
i s výzdobou jej stál 300 zl.
Na soklu kříže je zpředu reliéf P. Marie
Bolestné a pod ní letopočet 1833 vážící se
k opravě kříže, vlevo sv. František Seraf.,
vpravo sv. Josef. Původně měl kříž po obou
stranách dvě, vedle sebe klečící děti. První
umístění kříže bylo na plácku u rádelské
kaple, hned vedle staré školy.
Základní kámen kaple byl položen 15. 7.
1725 a o rok později byla kaple Nesvětější
Trojice vysvěcena rychnovským farářem
Josefem Michálkem, to bylo 7. 10. 1726.
Kaple, později kostelík byl několikrát
upravován a rozšiřován. V roce 1829 získal
věž a ve stejném roce, který je uveden
na kříži, do věže hodiny. Další renovaci
prodělal kostelík v roce 1865 a poslední
přestavbu kostelíka značí základní kamen
vedle vchodových dveří z roku 1931.
Vedle kostela na křižovatce cest do Dolní
Vsi a na Milíře stojí nízký omšelý sokl,
který v dřívějších dobách nesl sochu sv.
Františka.
Na rádelském hřbitově (byl vysvěcen
28. 8. 1863) stojí hřbitovní kaple z roku
1873 (vysvěcena 2. 11.) a při její severní zdi
je povalen pomník, který byl pravděpodobně
věnován obětem 1. sv. války.
Michal Vrbata
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Tesáno do skal
Chci se zde zmínit o několika reliéfech
vytesaných do skal a kamenů, o kterých dosud
v Patronu psáno nebylo.
1. „19.VII.1945“ – toto datum je
vytesáno do nízkého kamene vlevo u stezky,
vedoucí z Turistické ulice (modře značená
turistická cesta) ve Vrkoslavicích poblíž
horního okraje lesa, severovýchodně pod
vrcholem Bártlova vrchu, směrem k červeně
značenému okruhu kolem Jablonce. Není
někomu známo, co se tu krátce po válce
odehrálo?
2. „17.7.40“ – toto datum s výklenkem
3x5 cm najdete v Čertových skalách na Černé
Studnici a to na poslední skále od cesty v horní
části skal – nehledejte u „Huschka“, nýbrž
jděte kolem Ivanovy skály a kolem Kladívka
dál od cesty po skalním hřebeni. Je to poslední
věžička přímo nad Köhlerovou jeskyní. Reliéf
s výklenkem je na nejhořejším bloku otočen
k západu. Přístup je poměrně obtížný, já se
k němu sunu od severu po zadnici po úzké
římse. S největší pravděpodobností se jedná
o horolezeckou památku. Ani k této neznám
žádné okolnosti zřízení.
3. „A.U. 1892“ – další iniciály a letopočet
se nacházejí na skále u obce Radoňovice,
nedaleko Hodkovic n.Mohelkou. Najdeme je
na východní stěně druhého skalního bloku,
na hřbítku východně od silnice, tedy ve směru
ke Kvočnám. Také bez bližších informací
ohledně historie.
4. „NSZ A. 1817“ – tento reliéf se
nachází na dalším skalním bloku, tedy ještě
východněji a to na jižní stěně. Písmeno N
je zrcadlově otočeno a nad vším je vytesán
křížek ve tvaru X. Další křížek je vytesán na
vrcholku skály, přímo nad reliéfem. Jedná se
zřejmě o HRANIČNÍ SKÁLU mezi panstvími
Rohozec a Dub. Na vebových stránkách
2/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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Hodkovic se totiž můžeme dočíst: „….O Radoňovicích je zmínka i v dokumentu,
který je uložen v českém archivu, je z 24. 4. 1566 a má název „Registrace
vejpovědní mezní nejvyššího purkrabí Pražského č. 96.“ Jedná se o hraniční
spor mezi panstvím na Hrubém Rohozci a panstvím v Českém Dubu. Tady je
u Radoňovic uváděna jako mezní skála, na které byl kříž a vytesaná nějaká slova.
Nic z toho se však nedochovalo.“ Tak mám pocit, že dochovalo a bude-li to
možné, pokusím se zjistit nějaké další podrobnosti. Navíc, na východní straně
další skalní kupy je nízko nad zemí výklenek
s tesaným křížem ve tvaru X. A při troše
fantazie i zde můžeme číst NSZ A. 1817,
tentokrát ovšem psáno barvou.
5. „T.H. B.R. 9.IV.1934“ - tento
reliéf s výjevem kříže se srdcem a slunce
zapadajícího za hory je vlastně SKÁLA
MILENCŮ. Najdeme ji na okraji Frýdštejna,
v tzv. Žákově koutku, nad koupalištěm. Toho
dubnového dne se zde se svou milou Tončou
Hujerovou (21 let) zastřelil z nešťastné lásky
Bohumil Richter, kameník, který mimo jiné
ještě dva roky před tím opravoval sloup
P. Marie v Jenišovicích, jak se píše v tamní
kronice.
Michal Vrbata

Hronův pomníček
Z pamětí mého otce aneb jak to tenkrát bylo.

Tento nešťastný příběh znám pouze z vyprávění
mého otce, který ho má stále v paměti. Udál se
24. března 1972 v pozdních nočních hodinách, v
topolové aleji u Nichtových domků. My jsme tehdy
bydleli v prostředním domku v poli. Pan Miloslav
Hron žil v domě u lesa, naproti lesní školce.
Nejen, že byl s mým otcem dobrý kamarád, byli
také spolužáci ze základní školy. Dnes již vím,
že na pomníčku připomínající tuto událost je
mylně uveden věk 23 let. Správně je 28 let, Míla
hron byl ročník 1944. Tehdy pracoval jako řidič
Liazky v ČSAD, kde se chystal skončit. Toho dne
k nám ještě dovezl fůru písku. Vystoupil z auta a
řekl: „Tohle je moje poslední fůra“. Posléze ji vysypal na předem určené místo
a pomalu odjížděl. Jak se vyprazdňující kontejner náklaďáku pomalu sklápěl,
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zůstávala po něm drobná, od písku žlutá, pěšinka.
V tu dobu kupoval od mých rodičů dům jistý Petr
R. z Prahy, aby si jej upravil pro rekreaci. Toho
dne odpoledne přijel svojí Octávií combi, barvy
slonová kost. V zadní části vozu měl naskládanou
cemento-pilinovou dlažbu a nějaký jiný materiál.
Měl ohromnou radost z loveckého oprávnění,
které právě získal, aby mohl vstoupit do místního
mysliveckého sdružení. Otec mu nabídl pomoc
s vyložením materiálu z auta, ale on odmítl, že
spěchá. „Tak se aspoň najez, děláme ovar, dáme
si spolu“, říkal otec. Odmítl i to a ujíždí směrem
na Hag (okrajová část Frýdlantu) do restaurace
Koruna, kde měli zrovna myslivci schůzi. Po
skončení schůze se s kamarády zdrželi, aby oslavili ono lovecké osvědčení.
Řádně opojeni dostali hlad. Míla Hron je pozval k sobě domů, že má v udírně
čerstvě vyuzené maso. Vyjeli tedy ve čtyřech. Řídil Petr R., vedle uprostřed seděl
Jaroslav Ž., na kraji vpředu Miloslav Hron a ještě vzadu, na dlažbě, ležel Václav
H. Bohužel však nedojeli. V místech, kde je dnes pomníček stál topol. Řidič
Petr R. nezvládl řízení a bokem, kde je u auta sloupek, do něho narazil. Na kraji
sedící Míla Hron do topolu narazil hlavou. Byl na místě mrtev. Uprostřed sedící
Jaroslav Ž. prolétl předním sklem. Kdo zavolal SNB už přesně nevíme. Víme jen
to, že jeden z příslušníků přišel k nám domů. Vešel s rozsvícenou baterkou až do
ložnice mých rodičů. Bylo otevřeno. Všichni se tu znali, tolik se nekradlo a tak se
na nějaké zamykání moc nemyslelo. Příslušník viděl před domem traktor a přišel
tedy otce požádat o odtah vraku. Traktor byl sice bez čísla, nepřihlášen, ale to
pro příslušníka v tuto chvíli nebylo důležité. Sloužil prostě jen v místě, pro dovoz
palivového dřeva z lesa. Traktor pak řídil příslušník a vrak otec. Takto nešťastně
skončil příběh jednoho osadníka tohoto malebného zákoutí jizerského podhůří.
Pomníček pak nechal zhotovit můj otec se svým bratrem Bohuslavem P; který
zde žil také, nákladem cca 600 Kčs tehdejší měny. To je asi tak vše k tomuto
příběhu.
Pro Patron zpracovali: Radomír a Jiří Pavelkovi

Pamětní tabulka
založení liberecké ZOO
Pamětní tabulka je umístěna na bývalém
Jahnově kameni, nedaleko vchodu do
liberecké zoologické zahrady.
Foto zaslal: Petr Koffer
2/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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Vzpomínka na Františka Křelinu
V čísle Patronu 3/ 2004 jsem uvedl malou zprávu o nové pamětní desce
v Českém Dubě. Byla odhalena českému spisovateli Františku Křelinovi a bude
stálou připomínkou na dobu jeho učitelování v Českém Dubě. Rád bych seznámil
čtenáře našeho časopisu s osobností Františka Křeliny a ve stručnosti i s jeho
dílem.
František Křelina byl český básník, prozaik a dramatik (1903-1976). Byl to
člověk ušlechtilého srdce, měl rád lidi, v jeho dílech se tedy objevovala oslava
venkova a přírody, povoláním byl učitel. Pocházel z malebné vesničky Podhradí
u Jičína. Do školy začal chodit do velišské čtyřtřídky. Po maturitě studoval na
Reisově státním učitelském ústavu v Jičíně. Po té působil na obecných školách na
Novopacku, Mostecku, v okolí Turnova a na škole v Českém Dubě. V roce 1939
odchází do Prahy. Zde učil do roku 1951. V padesátých letech byl neprávem
odsouzen a za protistátní činnost potrestán 12 lety vězení. Když si odpykával
svůj nesmyslný trest, byl pro ostatní spoluvězně mistrem útěchy, přesto, že byl
sám psychicky týrán.
Ve vězení strávil 9 let. Podmíněně byl propuštěn amnestií v roce 1960.
V roce 1967 byl rehabilitován a v roce 1971 opět, tentokrát jako katolík, edičně
nežádoucí. V letech 1925-27 byl členem redakce a přispíval do turnovského
měsíčníku „Sever a východ“ a zároveň tiskl v deníku „Venkov“. Šlo převážně
o básně, povídky a kulturní referáty. Od roku 1935 následuje třináct let
publikační činnosti, potom dlouhá léta pauza. Po ní přibližně čtyři roky omezená
publikace, po té až do jeho smrti 25. října 1976 zase nic. Po jeho smrti nebyl
o jeho romány zájem, ten trval až do roku 1990. Takže sedmnáct let vydávat
směl, celkem třicet let byl umlčen. V těžkých dobách německé okupace psal
vlastenecké texty pro rozhlas, jimiž se snažil povzbudit pokleslé sebevědomí
národa. Tak vznikly relace: „Země je svoboda“ (1939), „Země česká domov
můj“ (1939), „O venkovské ženě“ (1940), „Hlas řípského zvonu“ (1940). Jeden
z jeho prvních románů se jmenuje: „Hlas na poušti“ (1935). Námět románu
čerpá z rodného spisovatelova kraje Jičínska. Později převedl knihu do podoby
divadelní hry s názvem „Postila“. Hra byla v Praze úspěšně realizována. Postavu
Jakuba Klabana ztvárnil známý herec Vladimír Kovařík. Ze stejného roku je
román: „Hubená léta“ (1935). Jde o román z podještědí, dějství spadá do období
hospodářské krize. Mezi další romány z kraje pod Ještědem patří: „Puklý chrám“
v roce 1936 oceněn státní cenou, „Jalovčí stráně“ (1937), „Bábel“ a „Soud nad
Bábelem“-dramatický román o příběhu letce obžalovaného z otcovraždy. K jeho
posledním románům před zatčením patří román „Na březích Botiče“ (1948).
Napsal několik knih pro mládež, s pochopením pro svět dítěte a jeho problémy.
Mezi ně patří román „Z bukového dřeva“ (1943). Námět získal Křelina v době
svého učitelského působení na Vyskeři u Turnova za první republiky. Vzorem pro
jeho svérázného hrdinu byl jeden z žáků Františka Křeliny. Dějištěm je Vyskeř a
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okolní lesy. Křelinovu tvorbu vyznačuje v nejlepších dílech péče o jazyk a styl,
využívající (hlavně v románech), jazyka bible a navazující na tradice lidového
vypravěčství.
Z vyprávění pana učitele Josefa Lukeše sepsal Zdeněk Buriánek.

Jomrichův kříž
V sobotu 2. června 2007 v 11:00 hodin se konalo slavnostní odhalení
obnoveného Jomrichova kříže na Smrku. Slavnosti se zůčastnilo několik desítek
lidí včetně adm. Marcina Saje z Nového Města pod Smrkem, který Jomrichův
kříž též vysvětil. Hlavními aktéry celé akce bylo několik nadšenců z Nového
Města pod Smrkem. Všichni, kteří se na celé akci podíleli, si jistě zaslouží dík
a uznání za nezištnou a kvalitně provedenou práci, jak všech zůčastněných na
slavnostním aktu, tak i dalších návštěvníků Smrku.

Pro Patron sepsal: Günter Menzel

Děkan páter Franz Jomrich
se narodil ve Frýdlantě v roce 1834. Po absolvování gymnázia v Litoměřicích
pokračoval ve studiu na biskupském kněžském semináři. Na kněze byl vysvěcen
v roce 1859 a potom působil jako kaplan a administrátor na 14ti různých
místech Frýdlantska.
Od října 1885 převzal římskokatolickou farnost v Novém Městě pod Smrkem.
Tu vedl do roku 1911, kdy odešel do penze. V roce 1920 ve svých 86ti letech
umírá a ve své závěti ustanovuje Nové Město pod Smrkem dědicem své vily,
zvané „Františkův odpočinek“. Jedná se o dům bývalé školní jídelny.
Děkan Franz Jomrich byl váženým občanem, velmi přátelským a skromným
člověkem. Pro svůj životní humor byl mezi lidmi nesmírně oblíbený. Jeho veselé
příběhy ze života byly dokonce vydány knižně.
2/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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Měl rád přírodu, k hoře Smrku, kterou často navštěvoval, měl velice vstřícný
vztah. Už při otevření dřevěné rozhledny v roce 1892 byl jedním ze slavnostních
řečníků. V roce 1905 nechal s laskavým svolením hraběte Clam-Gallase na této
hoře umístit litinový kříž s pozlacením a pod něj i klekátko. I přes svůj pokročilý
věk (71) vystoupil na vrchol, aby kříž osobně vysvětil. Kříž byl po několika letech
poněkud zastíněn vybudovaným „Kamenem Theodora Körnera“ a proto byl
později přemístěn na strom blíže k rozhledně. V 60. letech minulého století
patrně zanikl.
Vybudováním nové rozhledny na Smrku v roce 2003 získala hora mezi
turisty opět svou oblibu. Při této příležitosti byl uveden do původní podoby vedle
stojící „Körnerův kámen“. Díky panu Čechovi a jeho synovi byl umístěn i nový
vrcholový sloup. Smrk prodělal za poslední roky nemalou změnu. Radostné je
pozorovat, jak růst mladého lesa jej proměňuje zpět do podoby, kterou ročně
navštěvují tisíce nadšených turistů z tuzemska i ze zahraničí.
Obnovení Jomrichova kříže na vrcholu Smrku bylo posledním činem několika
nadšenců, v prvé řadě Jiřího Čecha a jeho otce, kteří tomu věnovali desítky hodin
odborné práce, bez jakéhokoliv nároku na odměnu. Za jejich snažením je třeba
vidět lásku k horám a ke Smrku zvlášť. Poděkujme oběma pánům i těm, kteří
pomohli radou při obnově tohoto kříže. Nezapomeňme ani na několik bývalých
občanů našeho města, kteří nyní žijí v zahraničí a přispěli finančním darem.
V mnoha pohořích Evropy se na svých toulkách setkáváme s podobnými kříži
nejen na vrcholech, ale i v sedlech hor či na horských stezkách. Zastavme se
u nich na chviličku, zamysleme se a zavzpomínejme! Načerpáme novou sílu.
Bylo by potěšitelné, kdyby bylo o tento křesťanský symbol na Smrku pečováno
obdobně, jako je tomu v okolních zemích.
Tento článek sepsal pan Karel Nádeník z Nového Města pod Smrkem
a přečetl ho pan farář, administrátor Marcin Saj z Nového Města pod
Smrkem při slavnostním aktu svěcení Jomrichova kříže.

Aktualita
Císařský kámen / rozhledna. Při návštěvě dne 27.5.2007 jsem nedaleko
hřbitova v Milířích nalezl na informační tabuli veřejnou vyhlášku, oznamující
zahájení řízení ke stavbě nové rozhledny na vrcholu kopce.
Dle uvedených technických parametrů se má jednat o dřevěnou stavbu s pěti
podestami, vysokou celkem 20 m, s vyhlídkovou plošinou ve výšce 18,8 m,
s půdorysem stavby 4x4 m a půdorysem plošiny 6x6 m.
Císařský kámen / KV. Při stejné návštěvě jsem svému čtyřletému synkovi
ukazoval jak se leze na skalky a k mému překvapení-co zde nevidím-reliéf KV
(vyměřování katastrů-viz. Patron 3/01/20). Je vytesán do vrcholové části
pamětního kamene na návštěvu císaře Josefa II.
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Pozvánka na výlet
Pomníčky-oblast Poledník a Hejnice
Výlet se koná v pátek 6. července 2007. Odjezd vlakem z Liberce v 7:32 hod.
do Oldřichova v Hájích (příjezd 7:48 hod.). Trasa: Oldřichov v Hájích, Železný
most, Langeho kříž, Pavlisův kříž, Bäumelův kříž, tabulka tří přátel, Mützelova
tabulka, Bílá smrt v sedle Holubníku, kříž U ztraceného Pánaboha, Maywaldův
kříž, Fialův kříž, Matlachův kříž, Hoffmannův kříž, Hejnice. Trasa je dlouhá asi
18 km/8 hod. Návrat vlakem z Hejnic v 14:41 nebo 16:41 hod.
Výpravu s libereckou vlastivědou povede: Jiří Šourek
Okolo Rychnova do Hodkovic
Výlet se koná v sobotu 22. září 2007. Cestou navštívíme: památníky obětem
koncentračního tábora (3x), pam. tabulky rekonstrukce žel. viaduktu, říční
km 37, pam. desky stavby spořitelního domu, Ulrichův, Husarův a Kostelní
kříž, hromadný hrob, Buchenbergerův křížek, Školní kříž, sochu sv. Jana
Nepomuckého, památník obětem násilí, památník rekonstrukce kostela, Misijní
kříž, Hřbitovní kámen, sloup Anděla Strážce, Schwarcův kříž, rozv. kříže z roku
1826, kapli na Sv. Kříži, letopočty na Sv. Kříži, Svatý Kříž, sloup Sv. Rodiny,
Hofrichterův kříž, kapli v Pelíkovicích, Ulrichův (vozkův) kříž, Boží muka
u Rydvaltic, Sedláčkův křížek, kapli v Radoňovicích, reliéf A.U. 1892, Hraniční
skálu, kříž M. A. Spietschka.
Trasa je dlouhá asi 12 km. Odjezd vlaku z Liberce v 8:30 hod., z Hodkovic
v 9:06 hod., autobusu (linka č.1) z Jablonce nad Nisou (gymnázium) v 8:15 hod.
Sraz účastníků v Rychnově před nádražím v 9:15 hod.
Výpravu povede Michal Vrbata.
Prameny a pomníčky pod Černou Studnicí
Výlet se koná v neděli 21. října 2007. Odjezd vlakem z Liberce v 7:10 hodin
do Lučan nad Nisou (příjezd v 7:50 hodin). Trasa: Lučany nad Nisou, pramen
Nisy, kříž Marie Koldovské, kaplička na Horní Černé Studnici, Císařská studánka,
Dolní Černá Studnice, Potoční studně, pramen Žernovníku, Mordýřská studánka,
Pemlův pomníček, Mužíčkův obrázek, Seibothův kámen, Malá vyhlídková skála u
studánky, Mléčná studánka, Černá studnice, Kladívko a Kačenka, pamětní nápis
Ivana Karpíška, Köglerova loupežnická jeskyně, Huškova skála, křížek Toníčka
Kunze, sáňkařská dráha, Červeného kříž, Fischerův kámen, Breuerův pramen,
pomníky u Parkhotelu, Härtwigův pramen, Smržovka. Trasa je dlouhá asi 17 km
/ 7 hod. Návrat vlakem ze Smržovky v 15:56 hodin.
Výpravu s libereckou vlastivědou povede Jiří Šourek
(do Lučan přijede v 7:59 hod.).
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Pomníčky na západních svazích Jizerských hor
Výlet se koná v neděli 4. listopadu 2007. Odjezd vlakem z Liberce v 7:32
hodin do Oldřichova v Hájích (příjezd v 7:48 hod.). Trasa: Wanderův pomník,
tabulka Pietro Pojera, Plischkeho studánka, Vorbachova loupežnická jeskyně,
Gahlerova tabulka, Skalní hrad, Hřebenový buk, kříž na Scheibe, Guttenbergova
exkurzní cesta, kříž ing. Poláka, lesní pobožnost, Mníšek u Liberce. Trasa je
dlouhá asi 18 km / 7 hod. Návrat vlakem z Mníšku u Liberce v 15:11 hod.
Výpravu s libereckou vlastivědou povede Jiří Šourek.

Pomník Josefa Czoma, při polní cestě
Vítkov-Václavice, po opravě textové části
ZUR ERINNERUNG AN DER HIER
AM 23. JUNI 1866 IN DEN
FRÜHEN MORGENSTUNDEN
DURCH EINEN PREUSS
VORPOSTEN TÖDLICH
VERWUNDETEN ÖSTERR. KRIEGER
JOSEF CZOM
VOM k.k. HUSAREN REG. no. 5
LOKALVEREIN ZUR ERHALTUNG
DER KRIEGERDENKMALER
IN UMG. REICHENBERG
NA PAMÁTKU ZDE
23. ČERVNA 1866
V ČASNÝCH RANNÍCH HODINÁCH
PRUSKOU PŘEDNÍ HLÍDKOU
SMRTELNĚ ZRANĚN RAK. BOJOVNÍK
JOSEF CZOM
OD c.k. HUSARSKÉHO PLUKU č. 5
MÍSTNÍ SPOLEK PRO UDRŽOVÁNÍ
VÁLEČNÝCH POMNÍKŮ
V OKOLÍ LIBERCE
Pro časopis Patron zaslal: Hynek Farský
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Paseka Vojtěch
Dalešice – Při autobusové zastávce Dalešice - Na
kopci stojí od léta 2006 pěkný kovový kříž. Byl
postaven na památku Vojtěcha Paseky, který na
tomto místě zahynul při dopravní nehodě 25. 5.
2006, po nárazu do stromu.

Makovec Pavel
Dobrá Voda - V prosinci roku 2006 mne nedaleko
obce překvapilo množství květin a smutečních věnců
u silnice. Z doslechu jsem se později dozvěděl, že zde
zahynul 27.11.2006 při dopravní nehodě motocyklista
Pavel Makovec. Dle policejního zdroje ujížděl před
silniční kontrolou a na nehodě se podílel i alkohol.
V lese při silnici do Dolní Dobré Vody dnes stojí
březový kříž a na jaře se vedle něho objevil pomník.
Michal Vrbata

U Brita (odezva na článek v Patronu 1/07)
Vážený pane,
dovolím si podat vysvětlení k pomníčku „U Brita“
(viz. Patron 1/2007): Zmíněný křížek se nachází
v místech odedávna nazývaných „U křížového buku“ (buk s křížkem už tu dlouhá
léta nestojí a důvod zavěšení tohoto kříže jsem nikde nezjistil). V zemi zaražený
křížek nepřipomíná žádnou tragickou událost, je tu zahrabán jezevčík jménem
Brit, patřící zdejšímu polesnému.
S přátelským pozdravem, J. Hetver

Společenská rubrika
Žívotní jubileum
• v červenci: 65 let-Helena Kuncová
I dalším, kteří oslaví své narozeniny
• v červnu: Ing. Ivan Indráček, Dietmar Lauer,
Otto Pospíšil, Petra Šúleková, Michael Ulbrich
• v červenci: Hynek Farský, Oldřich Lakomý,
Vladimír Lánský, Günter Menzel, Stanislav Novotný, Ladislav Řezáč
• v srpnu: František Golis, Markéta Ježková, Ing. Lenka Švehlová
Přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hodně sil do další práce.
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