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INFORMACE PŘÁTEL
DROBNÝCH PAMÁTEK
JIZERSKÝCH HOR

Pozvánka na výlety
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, Härtvigův pramen, Smržovka. Trasa je dlouhá
asi 17 km/7 hodin. Návrat vlakem ze Smržovky v 15:56 hodin.
Výpravu s libereckou vlastivědou povede Jiří Šourek (do Lučan přijede
v 7:59 hodin).

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 hodin). 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 hodin. Návrat vlakem z Mníšku u Liberce v 15:11 hod.
Výpravu s libereckou vlastivědou povede Jiří Šourek.

Iniciály EG na Ještědu
Na adresu redakce časopisu Patron
přišel dotaz od pana Jana Hetvera,
jestli někdo z členů spolku Patron neví
něco bližšího o iniciálách EG na Ještědu
(viz. snímek). Pokud o tom má někdo
z čtenářů Patrona jakékoliv poznatky,
sdělte je prosím na adresu redakce buď
písemně nebo elektronickou poštou. Za
zaslané příspěvky předem děkuji.
Günter Menzel
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Důležité upozornění!
Počínaje říjnem 2007 se budou opět konat pravidelné schůzky, každý
první čtvrtek v měsíci, v klubovně ubytovny Tatran Jablonec nad Nisou,
v Jungmannově ulici. První schůzka se tedy bude konat ve čtvrtek 4.10.2007,
na kterou jsou všichni srdečně zváni.

S potomkem Stammela v Jizerských horách
Na začátek července jsme si naplánovali výlet ke Stammelovu pomníčku.
Vzhledem k tomu, že bydlíme na jižní
Moravě, moc příležitostí k procházkám
po Jizerkách nemáme, a tak jsme se již
delší dobu velice těšili. Jelikož jsme do
Liberce pozvali i naše přátele z Prahy,
byla výprava početná, celkem čtyři
dospělí a čtyři děti. Večer i ráno před
výletem jsme si přečetli Stammelův
příběh z Knihy o Jizerských horách a
takto připraveni jsme jeli autobusem
do Rudolfova k elektrárně a odtud šli
pěšky po modré značce k Černé Nise.
Z naší skupiny jsme u Stammela dříve byli pouze já a moje žena. Pro ostatní
to bylo poprvé. Já znal příběh již od dětství z vyprávění svého otce a později
ze zmíněné knihy Miloslava Nevrlého. Těšilo mne, že mohu svým dětem
zprostředkovat to, co jsem sám kdysi jako dítě na těchto místech prožíval, když
jsem si představoval, jak a za jakých okolností k tragické události došlo.
O vystěhovalectví z Čech a Moravy do Ameriky se zajímám již delší dobu,
a proto mne napadlo zkusit zjistit, jak se Anně Zenknerové a jejím dětem
v Americe dařilo. Po chvíli hledání na Internetu jsem zjistil, že jistá Anna Lee
Zenkner Jones hledá informace o Austinovi, Antonovi a Anně Zenknerových.
Jak se ukázalo, šlo o tři Stammelovy děti. Anna Lee je praprapravnučkou
Stammela a prapravnučkou Antona. Jméno má po své prapraprababičce Anně
Zenknerové, Stammelově ženě. Oba jsme měli z navázání kontaktu radost, neboť
rodina Zenknerova nevěděla téměř nic o životě svých předků před odchodem do
Ameriky. Pouze se ústně předávalo, že první muž Anny Zenknerové byl zabit
kdesi v Čechách při pytlačení.
Anna mne spojila se svým otcem Grantem, který od prosince 2006 do září
2007 jako zaměstnanec firmy Boeing dlouhodobě pracuje v Itálii. Jelikož ode mne
rodina získala základní místní určení (Jizerské hory, Janov nad Nisou, Hejnice),
začal sám vyhledávat informace na Internetu. Tak se dozvěděl, že Zenknerovi
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žili v Jizerských horách již od přelomu
17. a 18. století a živili se výrobou skla.
To ho velice překvapilo, neboť sám na
vysoké škole psal diplomovou práci
související s výrobou skla, aniž by tušil,
že jeho předci byli skláři. Grant rovněž
sám našel internetové stránky spolku
Patron a kontaktoval Michala Bejčka.
Z nových zjištění byl velice pohnutý i Grantův otec Claude. Je až neuvěřitelné, že Stammelův příběh je
široce znám české veřejnosti, zejména
milovníkům Jizerek, a že u přehrady
na Černé Nise stojí dobře udržovaný
pomník, který příchozím připomíná
Stammelovu smrt, a přitom jeho
vlastní rodina nevěděla téměř nic.
Vědomí, že předci byli skláři i Claudovi
lecco vysvětlilo. Vždy byl fascinován
skleněnými kuličkami. Teď již ví proč.
Grant a jeho žena Susan plánovali
na srpen týdenní dovolenou. Již kdysi,
když se rozhodli pro dočasný život
v Itálii, povzbuzovala Susan svého
muže, aby dovolenou strávili v Česku
a pokusili se zjistit něco o původu
své rodiny. Grantovi se však příliš
nechtělo, neboť naprosto netušil, kde
začít. Kontakt mezi mnou a jeho
dcerou však naprosto změnil situaci
a manželé Zenknerovi pohotově změnili plány.
Místo týdnu dovolené na pláži se rozhodli cestovat
do České republiky.
Grant a Susan přiletěli z Itálie do Prahy v neděli
12. srpna. V pondělí si prohlédli Prahu, která se
jim nemohla nelíbit. V úterý odpoledne přijeli do
Liberce. K pomníku jsme se vypravili hned ve středu
ráno. Manžele Zenknerovi jsme doprovázeli s naší
nejstarší dcerou. Zbylé dvě děti zůstaly s babičkou.
Zvolili jsme nejjednodušší cestu. Ze sedla Maliníku
jsme šli po Vládní cestě. Grant a Susan několikrát
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opakovali, že jim krajina velice připomíná jejich stát Washington, takže chápou,
že se Stammelovy děti musely v Americe cítit jako doma.
Naše dcerka Adéla bude stejně jako já asi navždy dojata Stammelovým
příběhem. Od hráze přehrady běžela napřed a hostům ukazovala cestu.
S Grantem a Susan jsme u pomníku strávili více než hodinu. Pomník, nesoucí
označení nejen Familie Anton Mieth, ale i Stammel, byl čerstvě ozdoben
smrkovou větvičkou. Manželé Zenknerovi ocenili, v jak dobrém se nachází
stavu i to, že příchozí na místě zanechávají své vzkazy. Do nového sešitku, který
jsme přinesli, napsali několik řádků i Grant se Susan. Přečtěte si je, až půjdete
kolem.
Naším dalším cílem byla Královka, kde býval Stammelův rodný dům, a Josefův
důl, kde blízko nádraží stávala stará Zenknerova sklárna.
Ve čtvrtek se k nám připojil Michal Bejček. Směřovali jsme na druhou
stranu hor do Hejnic a na zámek Frýdlant, kde sídlil Eduard hrabě Clam-Gallas,
dvakrát zmiňovaný v podání Miloslava Nevrlého. V pátek bylo lehce deštivo,
takže jsme se rozhodli pro cestu do jabloneckého muzea skla a bižuterie. Zvláště
expozice vztahující se k historii sklářské výroby byla pro Granta a Susan velice
zajímavá. Nejstarší exponáty pochází z dob, kdy sklářskou výrobu provozovali
i Zenknerovi. V muzeu bylo rovněž dost informací k tomu, aby si udělali obrázek
o vztahu Zenknerů, Kittelů a Riedlů na jedné straně a Clam-Gallasů a des Foursů
na straně druhé.
Myslím, že pro všechny přítomné bylo moc příjemné setkání Granta a Susan
s Herbertem Endlerem. Grant a Herbert by si dokázali vykládat dlouhé hodiny.
Granta jistě mrzí, že jeho rodina již zapomněla jazyk otců. Snad kdyby Boeing
nabídl nějaké místo v Německu, Grant by měl možnost naučit se německy, a pak
by přijel dopovědět si s Herbertem, co teprve začali.
Od Granta jsme se dozvěděli i velice zajímavá fakta o Anně, vdově po
Stammelovi, a jejích dětech. U nás pod Jizerkami se má za to, že vdova byla
okolnostmi nucena odejít do Ameriky bezprostředně po smrti svého muže. Bylo
to však trochu jinak. Z Hejnic, kde bydleli, skutečně odešla. Ovšem pouze do
Janova nad Nisou, a tam se podruhé vdala. Jejím mužem byl pekař Joseph
Schimek. S ním měla další dvě děti. Až v roce 1872 se naskytla další příležitost
odejít do Ameriky. Manželé Anna a Joseph odcházeli s pěti dětmi. Nejstaršímu
Augustinovi, který si později říkal Austin, bylo čtrnáct let. Rodina plula přes
oceán dvanáct dnů. Dalších dvanáct dnů trvala cesta přes kontinent a pak další
necelé čtyři dny po západním pobřeží. Rodina se usadila ve Washington Territory
nedaleko města Seattle. Anně a Josephovi se v Americe narodily další tři děti.
Celkem tedy vychovávali osm dětí.
Oba Stammelovi synové byli v Americe horlivými lovci. Prožili spoustu
dobrodružství při lovu vysoké zvěře a medvědů. Anton si vedl záznamy o počtu
ulovených kusů vysoké. Když byl u čísla 260, záznamy ztratil. Místu, kde se
rodina usadila, se dodnes říká Zenkner Valley. Nejstarší syn Austin se stal
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v roce 1903 poslancem státu Washington. Na jeho počest byla pojmenována
ulice. Jaký paradox. Pytlák Stammel byl oprávněně vyšetřován pro podezření
z porušování zákonů. Jeho syn v parlamentu zákony tvořil.
Zenknerovi jistě nebyli v Jizerkách naposledy. V srpnu začali vážně uvažovat
o tom, že přijmou nabídku Grantova zaměstnavatele na další pracovní pobyt
v Itálii, který by měl začít v lednu. Ještě dříve by však mohla přijet jeho sestra,
která je fotografkou a nyní podniká cesty po světě. V listopadu by snad mohla
dorazit i do Česka.
Aleš a Daniela Bednaříkovi, V Miroslavi 28. 8. 2007
Jedno červencové odpoledne jsem, stejně jako skoro každý den, vyřizoval
e-maily. Jedna ze zpráv byla ale poměrně zvláštní, nesla předmět Stammel Augustine Zenkner. Její obsah mě velmi překvapil, ozval se potomek pytláka
Stammela, postavy příběhu, který známe všichni z Knihy o Jizerských horách.
Samozřejmě jsem okamžitě odpověděl, po několika vyměněných zprávách
mi Grant i volal z Itálie, kde právě se ženou pracovně pobýval. Z konverzace
vyplynulo, že hlavní kontaktní osobou je Aleš Bednařík a hlavně, že v srpnu
jede Grant i s manželkou na dovolenou do Čech. Ve čtvrtek 16.srpna přijíždím
ráno z Prahy a mířím do hotelu Praha, kde jsou manželé ubytováni. Nejdříve
si prohlížíme společně fotografie, hledáme na Internetu satelitní záběry míst,
kde Zenknerovi v Americe bydlí a pak vyrážíme ještě spolu s Alešem autem do
Hejnic. První zastávkou je hejnický chrám, kde byly děti Stammela pokřtěni.
Poté pátráme po starém hřbitově. Ten ale býval před chrámem a je již zrušen,
na jeho místě je parčík. Kam přišly
pomníky a ostatky bohužel nevíme.
Stammelův hrob proto již těžko
objevíme, ale domy, kde Stammel
s rodinou v Hejnicích bydlel, ještě stojí.
Nejdříve jdeme směrem k domu číslo
225, ale ten není moc zajímavý, prošel
přestavbou a není ani moc pěkný. Zato
druhý dům, kde Stammel bydlel jenom
krátce, je již zajímavější. Jeho nynější
obyvatelé byli doma a naše návštěva
pro ně byla velmi překvapivá. Bohužel
i přes velkou snahu se nám opět
žádná starší historie domu nepodařila
dohledat, protože i nejstarší členové
rodiny znají historii domu jenom
do začátku 20. století a navíc dům
v minulosti vyhořel. Dostali jsme ale tip
na obchod na náměstí, kde by se mělo
dát sehnat něco o historii. Obchod
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ale byl zavřený, takže jsme opět měli smůlu. Po obědě jsme Hejnice opustili
a vyrazili směrem do Frýdlantu. Prohlídka zámku nabídla mnoho příležitostí,
jak se k nějakým historickým faktům dostat. Cizojazyčné prohlídky jsou pouze
v němčině a v polštině, ale naštěstí existuje i anglický text, který ke každé
místnosti na zámku nabízí krátké povídání. V praxi to ovšem vypadalo tak, že
jsme s Alešem zajímavé pasáže z průběhu prohlídky Zenknerovým překládali
a text tím doplňovali. A k vidění toho nebylo málo, například dvouhlavňová
puška, která se v 19. století používala, podobnou zřejmě vlastnil Stammel,
portét Eduarda hraběte Clam-Gallase, pod kterým Stammel sloužil na vojně,
a také uniformy lesního, nadlesního a adjunkta, takže stačilo jenom zavřít oči
a představit si, jak asi setkání tenkrát ráno v lese na svahu řeky Nisy vypadalo.
Clam-Gallasové byli vášnivými lovci, mnoho chodeb v zámku proto zdobí lovecké
trofeje. Aleš si ale všiml zajímavé
skutečnosti. Každá z trofejí je popsána
a to minimálně letopočtem, některé
i informací, kdo a kde dané zvíře ulovil,
ale žádná z vystavených trofejí není
starší, než z roku 1863. Možná je to
jenom náhoda, ale kdo ví. Zenknerovi
byli celkově z návštěvy zámku velmi
nadšeni, i když prohlídka byla opravdu
dlouhá. Den plný historie končí a
vracíme se do Liberce. Plánujeme, co
další den. V úvahu připadají muzeum sklářství na Kristiánově nebo Muzeum skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Počasí rozhoduje za nás a jede se do Jablonce.
Jak Grant poznamenal, nejen krajinný ráz, ale i množství srážek je podobné
v Liberci a v Seattlu. Zenknerovi opouští hotel Praha a jedeme do Jablonce,
máme na programu návštěvu muzea a také setkání s Herbertem Endlerem, které
jsem domluvil. V muzeu pátráme po stopách sklářské rodiny Zenknerů, moc stop
ale nenacházíme, pouze pár poznámek na jednom z informačních panelů a jeden
obrázek Zenknerovské sklářské hutě v knize o knoflících, kterou si Zenknerovi
kupují. Ale i tak je návštěva muzea zajímavá, nabízí další pohled do historie
země předků. Herbert nás vítá v sídle Jablotronu. Původně naplánované krátké
setkání trvá asi hodinu a půl a stále je co vyprávět. Aleš pilně překládá konverzaci
a otázek je na obou stranách spousta. Nakonec končíme zajímavým závěrem.
Nějaký Endler (možná jeden z Herbertových předků) byl prý v Josefově Dole
vyhlášeným pašerákem, předek Granta Zenknera pytlák, možná z toho mohlo
být tehdy užitečné partnerství, jak se Herbert s Grantem shodli. Tímto zajímavým
postřehem končíme návštěvu a jedeme zpět do Liberce. Zenknerovi poté odjíždějí
do Prahy a v sobotu ráno odlétají do Říma. Ale není to jejich poslední návštěva
Čech a navíc bude pátrání po předcích Zenknerů dále pokračovat.
Michal Bejček, V Liberci 2. 9. 2007
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Řeknu vám, je to zvláštní pocit: Mám se setkat s potomkem pytláka …
… o čem si povídat, když jejich jazyk je navíc zcela rozdílný od našeho? Jak se
později ukázalo, byly to zcela zbytečné obavy. Jazykové bariéry se díky průvodcům
manželů Zenknerových (Aleše Bednaříka a Michala Bejčka) nekonaly. A povídat
si bylo skutečně o čem! O krajině, lidech a stručně i historii Jizerských hor, ale
hlavně o pytlácích, pašerácích a samozřejmě pomníčcích v našich horách. Vždyť
osudy lidí i pomníčků jsou tu tragické a tu zase úsměvné – inu tak už to v životě
chodí. Ptal se mne, mimo jiné Grant Zenkner, proč byla pytlácká vášeň silnější
než pud sebezáchovy či odpovědnost za rodinu …
… těžko vysvětlovat, že to je prostě záležitost duše člověka. Jak to říct jinak,
než že to zkrátka v tom člověku je od narození. Dobře ví, že se kdykoliv může
dostat na mušku pušky hajného, a potom rozhodne jen to, kdo rychleji a přesněji
stiskne spoušť. Dobře ví, že doma čeká žena a děti na tátu a mají hrozný strach,
až jednou přijde celý bledý a oni mu v očích budou číst: „Proboha, zabil jsem
člověka!“ Ale mají i strach, až jednou zaklepe na dveře hajný a řekne jim: „Tak
vám ho neseme!“
Přátelé tlumočili a Grant Zenkner se svojí ženou pokyvovali hlavami. No jo,
takhle nějak to asi muselo být. Jen neradi jsme se loučili – moc se toho chtělo
ještě říci …
… tak tedy příště.
Vzpomínal Herbert Endler, V Jiřetíně pod Bukovou 29. 8. 2007
Mé setkání s Zenknerovými bylo příjemné setkání s vrstevníky, které tak
zvláštně spojuje minulost. V jejich případě minulost jejich vlastní rodiny, v mém
případě minulost kraje, o kterou se zajímám. Ale měl bych začít od začátku.
Od Aleše jsem měl všechny informace o navázání kontaktu Zenknerových
s ním i s Michalem. Od okamžiku, kdy bylo jasné, že Zenknerovi přijedou do
Liberce, jsme zkusili kontaktovat několik dalších známých. Ale krátký termín,
nedostatek kontaktů, prázdninová doba a pracovní povinnosti udělaly své.
Bylo jasné, že veškerý program Zenknerovým zajistí Aleš s Michalem. Něco
bylo domluveno, něco se měnilo dle počasí. Já jsem jen mírně přispěl nějakou
informací či fotografií, v závěru i zakoupením několika čísel Libereckého dne, do
kterého Aleš s Danielou přispěli článkem o návštěvě Zenknerových u Stammelova
pomníčku. Poslední den pobytu Zenknerových v Liberci jsem se s nimi setkal
i já. Byli jsme domluveni na pozdním obědě. Sešli jsme se před restaurací ZOO
naproti libereckému muzeu. Daniela s dětmi, moje manželka a já jsme počkali na
příjezd Zenknerových a Michala s Alešem z Jablonce. Už při představování bylo
zřejmé, že se setkáváme s milými a příjemnými lidmi. S Grantem i Susan jsme
si povídali jako správní vrstevníci o všem možném: o dětech, vnoučatech, naší
i jejich krajině, o místech, která s Alešem a Michalem navštívili, o jejich pobytu
u nás, který označili za velmi pěkný a přínosný.
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Velkou radost měli z poznání zdejší části historie jejich rodiny. Každý člověk
chce mít pevné kořeny a oni nejsou výjimkou. Grant každý den informoval své
příbuzné o tom, co u nás viděl a jak je to pro něj i Susan zajímavé. Byl nadšen
tím, že příběh jeho prapradědečka Stammela v našich myslích stále žije a že jeho
pomník je udržován v dobrém stavu. Jsem rád, že mohu vyjádřit jeho dík všem,
kteří se na tom podílí.
Libor Bednařík, V Liberci 31. 8. 2007

Nový kříž
na balvanu „Brzda“
Již v loňském roce jsme měli s M. Ulbrichem za úkol, v plánu oprav památek
spolku Patron, zasazení nového kříže na
balvan „Brzda“ pod Smědavou. Nesplnili
jsme, neboť Michal sloužil do podzimu
v muzeu na Kristiánově. Proto jsme až letos
13. května úkol splnili. Akce se zúčastnili
čtyři členové spolku Patron - M. Ulbrich,
Z. Bláha, P. Karban a J. Herčík. Otvor
pro kříž vysekal již v loňském roce hrázný
z přehrady Souš, pan Senohrábek. Kříž
je železný, menší a bez korpusu, je to
taková symbolika. Měli jsme s Michalem
obavu, že by velký kříž s korpusem zase
někdo ukradl, vandalové totiž podobné
památky v posledních letech často ničí.
Při naší práci jsme byli pochváleni turistou
z Hejnicka, který okolo projížděl a řekl nám,
že mu na tomto místě cosi chybělo, což nás
samozřejmě potěšilo.
Balvan „Brzda“ připomíná starou
vozovou cestu (letopočet 1816) a novou
silnici (letopočet 1895). Při zpáteční cestě
jsme se společně zastavili u kříže Felixe
Wildnera a zakončili jsme tak úspěšný den.
Pro Patron zpracoval:
Zdeněk Bláha
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Oprava náhrobních kamenů
na kristiánovském hřbitově
Iniciátorem celé akce opravy náhrobních kamenů,
jak hrobky rodiny Riedelů, tak i náhrobních kamenů
Karla Hausmanna a Josefine Maschke byl Michael
Ulbrich, který také provedl opravu dvou posledně
zmíněných náhrobků tj. jejich očištění a obnovení
nápisů zlatou barvou, taktéž provedl i očištění
náhrobních kamenů rodiny Riedelů. Obnovení
nápisů na náhrobních kamenech rodiny Riedelů
jsem provedl já o své dovolené, čemuž jsem věnoval
celé čtyři dny a Michael Ulbrich na tom strávil také
hodně času. Celou akci jsme plánovali dokončit do
kristiánovské pouti, což se nám povedlo. Doufejme
jen, že to zase nějaký vandal nezničí.
Pro Patron sepsal nafotil: Günter Menzel

Pomníček Zabitý mládenec
Děkuji tímto Ing. Vladimíru Vršovskému ze Správy CHKO Jizerské hory,
který mne kontaktoval a přinesl obrázek
z pomníčku Zabitého mládence - před
lety ukradený. Jak mne pan Vršovský
informoval, nějaký člověk mu obrázek
přinesl s tím, že ho našel při opravě
právě koupeného domu.
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Obrázek, restaurovaný v letech 1983-84 manželi Mouchovými, tak může být opět umístěn na
pomníček Zabitého mládence. Doufám, že se zase
nenajde nějaký grázl, který jej obratem ukradne!
Pokud už k tomu dojde, nechť si přečte kletbu na
zadní straně obrázku.
Dne 10. srpna 2007, Herbert Endler

U Zabitého mládence
Mnoho času uplynulo od dob, kdy nebylo radno
chodit horami člověku samotnému, bezbrannému.
Kromě lidí dobrých se tam pohybovali i lidé zlí, kteří
do hor a jizerských lesů vycházeli se zcela jiným úmyslem, než tenkrát kovářský
učeň Toník Neumann z Hejnic vůbec tušil...
...narodil se 16.11. roku 1809 ve starobylé kovárně svého dědečka,
Gottfrieda Mäussela, v Hejnicích čp. 134, kde rovněž vyrůstal a trávil všechen
svůj volný čas. Donekonečna pozoroval dědečka jak vyměňuje koním podkovy,
jak si dokáže poradit s koňmi, aby klidně postáli a děda - ten byl na svého
vnuka jaksepatří hrdý. Nebylo proto žádným tajemstvím, že největším přáním
kovářského mistra z Hejnic bylo předat jednou všechno co se kdy naučil právě svému vnukovi. Toník se tak postupně, jakoby sám o sebe a nenásilně
připravoval na své budoucí povolání. Tenkrát, v těchto šťastných dnech mládí,
ještě nikdo nemohl tušit jaké nitky spřádá osud tomuto chlapci.
V roce 1824 nastupuje Toník do učení do dílny u dědečka, který však náhle
umírá a Toník je nucen nastoupit do nejbližší
známé kovářské dílny, která je až v Liberci - na
Šibeničním vrchu, odkud se vracívá domů vždy
na sobotu a neděli. Nikdo asi již nezjistí, co jej
přivedlo k rozhodnutí navštívit své rodiče výjimečně
v pondělí, dne 18. 7. 1825. Tenkrát chlapec
po práci spěchal přes hory směrem na Mníšek
a Oldřichov v Hájích. Trochu se již šeřilo, když
došel do sedla Hemmrichu a vydal se rychlejší chůzí
Starou Poutní cestou do Hejnic...
...jak by jen mohl tušit, že se stranou od cesty,
v místě, kterým musí projít, skrývá smrt. Smrt
v podobě zlého člověka, který jej nechal přejít,
aby mu pak zezadu přehodil kolem krku provaz
se smyčkou. Kovářský učeň, Anton Neumann,
přestože byl nejprve překvapen nenadálým útokem
3/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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se začal přirozeně bránit. Byl mladý, mrštný, a proto vrah bere u cesty ležící
kámen, kterým několikrát udeří chlapce do temene hlavy. S roztříštěnou
hlavou se Anton Neumann hroutí k zemi, vrah svoji oběť odtahuje na okraj cesty
a prohledává její kapsy. Nachází několik krejcarů, které dostal chlapec na cestu
od svého mistra, a s těmi mizí - aby nebyl nikdy
dopaden.
Na druhý den nalézají tělo zavražděného Antona
Neumanna děti z Raspenavy, které se sem vydaly
sbírat maliny. Chlapcovo tělo je převezeno do jeho
rodiště, kde se ve čtvrtek dne 21. července 1825
koná na starém hejnickém hřbitově pohřeb. Skončil
jeden mladý život, nebylo naplněno přání dobrých
lidí.
Navštívil jsem toto místo naposledy 14. 4. 98
- byl to jeden z mála pěkných letošních dnů. Ve
vzduchu, v bučinách, břízkách i modřínech je skryto
jaro, které jen čeká na první teplý deštík, aby naplno
dalo rozvinout svěží zeleni jarních listů stromů.
Stojí tam dodnes na okraji Staré poutní cesty
- kamenný pomníček připomínající onu tragickou
událost. Dodnes se zachoval i jeho vžitý název
”U zabitého mládence”. Dodnes se o něj - jako
i o ostatní pomníčky v horách staráme. Tady, kousek
od místa, kde dnes křižuje Starou poutní cestu
železniční trať a kudy v minulosti prošly desetitisíce
poutníků do Hejnic, je ono místo, kde muži snímali
své klobouky a ženy si cípem šátku otíraly oči, děti
se podvědomě tiskly ke svým rodičům a naslouchaly
vyprávění o Zabitém mládenci...
...ponechme poutníky odříkat svoji modlitbu
a pokud sami někdy půjdete kolem - vzpomeňte si na
Toníka Neumanna, který měl své sny a přání tak jako
každý z nás, ale nestihl je za těch 15 let, 8 měsíců a 2
dny svého života naplnit.
Prameny:
„Ročenky Německého horského spolku”
„Kniha o Jizerských horách” M. Nevrlý
„PATRON, informace přátel pomníčků a památek
Jiz. hor”
vlastní archív autora
Herbert Endler
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Oprava Emauzského obrázku

Emauzský obrázek, jehož výklenek zel dlouhá léta prázdnotou, má opět
svou tvář. Obrázek nám namaloval jemnický malíř pan Pavel Koňařík, jemuž za
nádherné dílo patří dík.
Dne 14. června 2007 odpoledne v 15 hodin, jsme se spolu s panem Leošem
Machem vypravili k pomníku abychom upevnili obrázek, natřeli kříž a očistili
kámen od mechu.
Pro Patron sepsal a nafotil Jiří Pavelka

Marinkův kříž u Vysokého nad Jizerou
Východně od města Vysokého nad Jizerou , na klidném, slunném místě,
kde za teplých letních dnů vánkem pročesávané koberce zelených travin,
míšené pestrými lučními květy, kontrastují s tmavomodrými západními svahy
Krakonošova království, kde je ještě tu a tam patrná mapka bílé pokrývky od
nedávno minulé vlády paní zimy, stojí při cestě ku Hradsku, ve stínu lip a javoru,
železný kříž zasazený do masívního kamenného podstavce. Přední strana kamene
nese biblický citát tohoto znění: „Člověče, který cestou jdeš, viz je-li bolest tvá
jako byla má“. Na zadní straně je zvěčněno jméno zbudovatele: „Nákladem
Josefa Háska a jeho manželky 1848“. Háskovi žili v domě č.p.17.
Josef Hásek tehdejší statkář, zvaný „jirchář Marinků“ (jirchář-zpracovatel
kůží). Jeho manželka Eleonora Hásková, rozená Nečásková-Bílová, sestra
bývalého starosty města z let 1856-1863, klempíře Vincence Nečáska, byla
obchodnicí ve střižním a ozdobném zboží. Obchodovala též s nádobím a s
různým jiným zbožím. Za nákupem cestovala pěšky, čímž byla na Vysocku
pověstná. Kromě cest do Liberce, kde měla syny na studiích, chodila pěšky
také do Prahy. Na nohou nosila pouze pantofle, aby kdykoliv mohla snadno jíti
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naboso. V půlnoci vyšla z domu přes Železný
Brod do Turnova, dále na Mladou Boleslav,
Brandýs a do večera byla v Praze. Zpátky šla
opět pěšky s nákupem lehkých předmětů. Ty
těžší zaslala povozem.
Háskovi měli tři děti. Syna Karla Háska,
jenž byl prvním hostinským v radnici a syna
Vincence Háska, bohoslovce (student teologie). Měli také dceru. Ta se provdala za
obuvníka Mařatku, otce pozdějšího ředitele
škol, Františka Mařatky. Bohoslovec Vincenc
pravděpodobně o letních prázdninách v Litoměřicích, při koupání v Labi utonul. Jeho
matka Eleonora se se ztrátou milovaného
syna dlouho nemohla smířit. Trpěla a plakala,
kdykoliv si na svého syna vzpoměla. Jednou
ve snu se jí zjevil utonulý syn-bohoslovec
a promluvil k ní: „Mámo už neplačte nebo
se utopím podruhé ve vašich slzách“. Matka
přestala plakat a na památku syna-bohoslovce
byl na tehdejší „Marinkově roli“ postaven
stejnojmenný kříž. Později byla postavena
péčí čsl. Turistů lavička, sloužící k odpočinku
kolemjdoucím vandrovníkům či poutníkům,
kochajícím se výhledy z tohoto místa.
Zdroj: Archiv vlastivědného muzea
ve Vysokém nad Jizerou
Pro Patron zpracoval a nafotil: Jiří Pavelka

Krajem lidových kameníků,
zpráva z výpravy 12. 5. 2007
I přes nepříznivou předpověď počasí se na nádraží v Rychnově postupně
schází 15 lidí, členů i nečlenů spolku Patron. Po nezvykle suchém jaru přichází
změna počasí a 5 minut před začátkem akce začíná pršet.
S deštníky tedy vyrážíme. Nejprve se zastavujeme na křižovatce ulic
Wolkerova a Tyršova, v místech kde stávala Schöffelova manufaktura:
•
-

SCHÖFFELOVA MANUFAKTURA (stručná historie)
Johann Schöffel se narodil roku 1750 rodičům Georgu Schöffelovi
z Rychnova (žebrák, podomní prodavač, voják) a Rosině Kleinové ze Zákup
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-

Johann se naučil v Č. Kamenici u hrnčíře vyrábět figurky z hlíny, později nalezl
uplatnění v malířské dílně bří Albertů, zde se naučil také práci s voskem, ze
kterého portrétoval v Drážďanech - zde se oženil s Katharinou Beckovou s níž
procestoval napříč Německo a při tom se seznámil s výrobou tabatěrek.
výrobu chtěl nejprve zřídit v Č. Kamenici, ale zákupská vrchnost neprojevila
zájem.
manufaktura byla postavena na podnět Johanna Schöffela správou panství
kolem r. 1780 v Rychnově
předtím započal výrobu ve čtyřech pronajatých chalupách
výrobky ale byly nekvalitní a neprodejné výrobky –dluhy -zboží, i nehotové
zabaveno
odjíždí do Drážďan, kde opět tvoří z vosku portréty (bosírování) - tím splácí
většinu dluhů
po návratu zkouší s majitelem rádelské papírny výrobu barevného papíru neůspěšně
pak vyrábí ocelové a později módní skleněné knoflíky
teprve z podnětu Georga Schmidta ze Švábska, který měl zkušenosti, začíná
opět s výrobou dóz z papíroviny
spolupracuje s Karlem Hofrichterem z Pelíkovic, bratrem Ignácem
výroba: z lepenky-kulaté tabatěrky, desky na modlitební knížky a misály,
krabice na cukroví, podnosy, cukřenky a různá pouzdra z papíroviny - vázy
a menší soudky
do konce 18. stletí byla největší manufakturou na výrobu z lepenky
a papíroviny v Čechách
Johann Schöffel zemřel 27. 3. 1830
Karl Hofrichter podnik zvětšil a výrobu dóz zdokonalil, lepenku odebíral
z hanichovské papírny a později z nové v Janově n.N.
v červenci 1873 hofrichterova továrna vyhořela
manufaktura J. Schöffela byla zbourána v šedesátých letech 20. stol.
7. 5. 1905 byla u Katelteichu vedle manufaktury umístěna plaketa Friedricha
Schillera

Dále se zastavujeme v ulici Luční u rodného domku R. Felgenhauera, který se
zde narodil 25. 9. 1895, pokračujeme ke kříži, který označuje loupežnou vraždu
A. M. Klinger (viz. Patron 2/07/12), přes novou zástavbu Na Zálesí směřujeme
ke sloupu sv. Prokopa:
•
-

SVATÝ PROKOP (stručná historie)
Z r. 1702, nejstarší rychnovská památka. Zde zemřeli tři členové rodiny
Preissler (Hanspaul) z Košov - poslední oběti morové epidemie v okolí (16801702)
V roce 1834 nechal na své náklady obnovit Ignáz Schöffel.
V roce 2002 proběhla celková rekonstrukce.
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-

V zesilujícím dešti stoupáme Košovskou silnicí nad Rychnov, zde odbočujeme
dolů do lesa („arboreta“), ve kterém vyhledáme základy nevelké stavby, snad
altánu.

Na dalším místě, v serpentinách Košovské silnice chvilku postojíme u tří jírovců:
•
-

HOSPODA „NA ŠVAJCU“
Dne 28.6.1906 při prudké bouři udeřil blesk do hospody a zabil hospodskou.
Krejčí F. Preissler, který seděl v hospodě, vyvázl bez zranění.

Stoupáme přes sjezdovku na hřeben, déšť se mění v lijavec a v něm docházíme
k pomníku Richarda Felgenhauera:
•
-

FELGENHAUER RICHARD (stručná historie)
Narodil se 25.9.1895 v rodině malíře sv. obrazů a ikon Josefa Felgenhauera.
Zemřel 21.2.1958 v Neugablonz
studoval na státní odborné škole v JBC a na umělecko-průmyslové škole ve
Vídni
věnoval se malbě, grafice, freskám a ilustracím
po odsunu z Čech působil v Duryňsku a později v Kaufbeurenu
poslední léta života žil v Neugablonz
Pomník byl odhalen 15.10.1995

Pokračujeme přes louku a les (boty se nám rychle mění v malé bazénky) k bezděčínskému lomu. Nahlížíme do něho z nejvyššího místa – impozantní pohled!
Potom scházíme úžlabinou na lomařskou silnici a pak na Bezděčínskou.
Přestává pršet, bude krásný den. U cejnarových Božích muk v Sestroňovicích se
ujímá výpravy kolega Zdeněk Buriánek.
Michal Vrbata

Anděl Strážce
Rychnov u Jablonce nad Nisou, dne 8. 9. 2007
v 15 hodin byl slavnostně odhalen a znovuvysvěcen
sloup Anděla Strážce na konci nově upraveného parku,
zřízeného ze starého hřbitova, za kostelem sv. Václava.
Připomínám, že sloup nechal postavit roku 1755
farář Rossmeisel, na připomínku šťastného vyváznutí
jeho bratra Johanna Leopolda Rossmeisela před
úderem blesku a doposud stával na návrší severně
nad městem, kde však po postavení nové silnice
do Jablonce počátkem 80tých let 20. století zůstal
prakticky nepřístupný a upadal v zapomnění. Proto
byl přenesen na nové místo.
Pro Patron sepsal a nafotil: Michal Vrbata
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Kříž dopravní nehody při silnici
Frýdlant - Nové Město pod Smrkem
VZPOMÍNÁME
ZUM ANDENKEN
VĚRA MARHANOVÁ
*31.12.1985 +20.8.2005
PONECHÁME TĚ VE VĚČNÝCH VZPOMÍNKÁCH
WIR BEHALTEN DICH IN EWIGER ERINNERUNG
TVOJI KOLEGOVÉ Z
DEINE KOLLEGEN VON
Cis. SYSTEMS s.r.o.
Nové Město p. Sm.
Neustadt a. d. Tafelfichte
Kříž se nachází na křižovatce cest ve tvaru písmene Y, kde vpravo odbočuje
silnice do Nového Města pod Smrkem a vlevo do Řasnice a Jindřichovic pod
Smrkem.
Pro Patron sepsal: Hynek Farský

A z novoměstské silnice ještě jednou
ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍHO SPOJENÍ
FRÝDLANT-NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM
- HRANICE ČR
FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ
EVROPSKÉ UNIE
A LIBERECKÉHO KRAJE
PROVEDENO V ROCE 2006
FIRMA SSŽ a.s.
Pamětní deska s touto textovou částí, doplněná logem Evropské unie
libereckého kraje, je vsazena do kamene, který se nachází vlevo při silnici
Frýdlant v Č.-Nové Město p. Sm., vlastně na krásnolesské křižovatce, nedaleko
Königova kříže, pod dvěma lípami.
Pro Patron sepsal: Hynek Farský
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17

Památky v okolí Hodkovic
Boží muka Sestroňovická
Na soklu nápis: Jan Cejnar 1746, opravil Josef Altman 1914.
Boží muka patří mezi nejstarší kamenné památky (Marterl). Většinou jde
o sloupky nebo pilíře ukončené kaplicemi, lucernami nebo prostými hlavicemi,
do jejichž vrcholu býval vetknut kovový kříž, nebo byly zakončeny křížem
kamenným.
Boží muka byla vztyčována v blízkosti důležitých cest, při zemských
stezkách a na křižovatkách. Největší výskyt těchto božích muk je mezi Kadaní,
Chomutovem a Jirkovem. Do roku 1950 se jich zachovalo 36. Nejstarší boží
muka tohoto typu se zachovala v muzeu v Chomutově. Původně stála ve
Všestudech při staré míšeňské silnici. Jde o kamenické dílo ze 13. st., stáří je
skutečně mimořádné, protože většina božích muk vznikala v 15, 16, 17 st.
Důvody jsou různé, jde spíš o domněnku. Hromadné pohřby lidí zemřelých
bez posledního pomazání,hroby sebevrahů, lidé neznámého náboženství, vraždy
nebo když někdo nešťastně zahynul,(podobné jako u smírčích křížů), nebo
poděkování za vyváznutí z nebezpečí, k odvrácení neštěstí.
Většina božích muk v severních Čechách je tesána z pískovce. V horách
se však objevují i sloupky žulové nebo kombinované s pískovcem. Ale známe
boží muka zděná z cihel a omítnutá. V nikách nebo reliéfech, někdy i sochy
se nejčastěji objevují P. Maria, Nejsvětější Trojice, sv. Václav, Jan Nepomucký,
Pieta.
Kříž a kaple v Sestroňovicích
Autorem tohoto kříže je kameník Ignác Martinec. Kříž má kamenný
krucifix, římsa je po stranách ozdobena andílky, uprostřed je boží oko. Vlastní
sloup má po stranách reliéfy svatých, vlevo sv. František S., vpravo sv. Josef,
vzadu sv. Florián. Kříž má nádherně zdobený sokl, jsou zde listy a hrozny
vinné révy. V roce 1937 byl kříž obestavěn kapličkou, v jejímž příliš nízkém
výklenku kříž zaniká. Na druhou stranu, je tak uchráněn před vandaly a před
nepřízní počasí. Kaplička má takovou malou zvláštnost. Pocestní a všichni, kteří
navštíví tuto památku, aby nebyli ochuzeni o krásu tohoto kříže, nechal stavitel
kapličky zhotovit vzadu výklenek, kde je možné vidět reliéf sv. Floriána zblízka.
V letošním roce má kaplička výročí 70 let. Právě letos je tomu sedmdesát let,
kdy zedník pan František Luke vystavěl tuto kapličku. Pan František Luke se
narodil 6.9.1896 a zemřel ve věku 92 let. V té době, zde starostoval pan Beier či
Bair. V Sestroňovicích byli sedlácké rodiny, Hanušovi a Krausovi, po roce 1948
skončili v Jáchymově. U silnice dvě zemědělské usedlosti, Strnadovi (nyní Jislovi)
a Altmanovi (nyní Valešovi). Býval zde i krámek.
Kaple Anděla Strážce v Jílovém
První zmínka o osadě Jílové je z roku 1543. Obec tehdy patřila k panství
Malá Skála a to patřilo Janu z Wartenberka. Ten v tomto roce zemřel a panství
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zdědil jeho syn Adam z Wartenberka,který však panství musel z trestu odstoupit
králi Ferdinandovi I. V srpnu 1555 ho však od krále odkoupil zpět za 25000
kop pražských grošů. Po smrti Adama vlastnil Jílové syn Jaroslav, a protože
zemřel bezdětný, Jílové převzal jeho bratr Karel. Ten založil statek Jílové
a pravděpodobně postavil při statku i mlýn. Po smrti Kateřiny z Wartenberka
se v Jílovém vystřídalo několik šlechtických majitelů. V roce 1672 hraběnka
Barbora Markéta Desfoursová odkázala statek Jílové svému synovci hraběti
Jakubu Leopoldovi Halleweilovi, který v Jílovém zřídil pivovar a byl zakladatelem
jílovské kaple. Arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna povoluje hraběti Halleweilovi
po jednání konzistoře s mladoboleslavským děkanem 30. května 1682 stavbu
nového chrámu a zřídit při něm bratrstvo Anděla Strážce. Podle knihy členů
bratrstva byl základní kámen položen 5. října 1683. (na portále letopočet
1688) Hrabě Jakub Leopold Halleweil se dokončení stavby nedočkal, zemřel
13. prosince 1691. Panství se statkem zdědil jeho jediný syn František Antonín.
Kaple byla slavnostně vysvěcena 31. srpna 1692 opatem sázavského kláštera
Benediktem Graserem. Od povolení k vysvěcení uběhlo deset let. V Cejnarově
Dějepise panství Hrubého Rohozce z roku 1840 je uvedeno, že kníže Rohan
nechal v letech 1833-1834 panské sídlo v Jílovém přestavět. Nechal zbourat
dřevěné stodoly a vystavět nové kamenné, do základů zboural starý zámeček a dal
stavebně upravit kapli. V roce 1923 bylo Jílové odděleno od svijanského panství
a přiděleno Hospodářskému pachtovnímu stavebnímu a úspornému družstvu čs.
legionářů v Turnově, ti převzali péči o kapli. Poslední velkou opravou prošla
kaple v roce 1927. Zděné konstrukce byly ztuženy kleštinami, byl vyzděn nárožní
pilíř. U kaple byly opraveny omítky a dostala pravděpodobně i novou střechu.
V roce 1949 dva mládežníci, kteří přijeli na žňovou brigádu, kapli zdevastovali.
Kaple byla 3. května 1963 školskou a kulturní komisí ONV Jablonec prohlášena
za kulturní památku. V roce 1981 majitel žádá o sejmutí památkové ochrany.
Po dlouho trvajícím procesu zrušilo ministerstvo kultury památkovou ochranu
kaple. Dílo zkázy bylo dokonáno v noci z 2. na 3. ledna 1988, kdy se zřítila celá
klenba, krov a část obvodových zdí. Kaple byla kamenná s kopulovitou klenbou,
6 oken, 2 vchody.
Kůr byl klenutý a zeď kaple byla jakoby prolomena sedmi oratořemi rovněž
klenutými. Uvnitř se nacházel oltář s obrazem Anděla Strážce od italského malíře
Jana Františka Marchettiho. Je docela možné, že kaple byla vystavěna pod
vlivem Dietzenhoferů ve stylu bavorského baroka.
Boží muka Bezděčínská
Stojí těsně u silnice na Jílové, vedle odbočky do Luhů. Jejich stav je velmi
špatný. Kolem roku 1960-1962 byla boží muka zvrácená koňmi p. Altmana ze
Sestroňovic. Potom je pan Melichar z nedalekého domku nechal odstranit. Boží
muka tak skončila u potoka za domem p. Melichara. Po nějakém čase je objevil
lékárník pan Karel Havlík z Hodkovic, když chodíval do Luhů na návštěvu. Pan
Havlík byl znám jako milovník památek a historie, (v roce 1965 vydal malou
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publikaci, s názvem Hodkovice n. Moh., minulost a památky), proto se nesmířil
s osudem této památky a vstoupil do jednání s panem Melicharem. Došlo tedy
k dohodě a pan Melichar nechal na své náklady boží muka v rámci svých možností
opravit a umístit zpět na původní místo. Po té rodina Melicharova umístila do
výklenku sošku P. Marie, ta se stala později cílem vandalů. Je možné, že tato boží
muka nestojí na původním místě a že sem byla přemístěna z Frýdštejna, části
zvané Anděl Strážce, kde prý stávala u domu č. 1. Ve výklenku bývala původně
soška Anděla Strážce.
Pro Patron sepsal: Zdeněk Buriánek

Revírní kameny
REVÍRNÍ KÁMEN 69/70
Milíře – nízký „patník“ uprostřed lesa mezi
Císařským kamenem a Mojžíšovým pramenem,
rozdělující lesní oddělení, může být lahůdkou
pro ty, kteří rádi vyhledávají pomníčky, k nimž
nevedou vyšlapané „dálnice“.
Zde je popis cesty: z Dolních Milířů odbočíme u chalupy č. 22 do lesa po neznačené
cestě. Držíme přímý směr, mineme dvě
odbočky doleva a jednu do prava. Po nějaké
době dorazíme (snad) na rozcestí tří cest.
Jedna, nyní nejpoužívanější vede přes potok,
druhá dolů k Mojžíšovu prameni a třetí, kterou
se vydáme, zarostlá borůvčím k několika
skalkám. Ty obejdeme na konec hřbítku,
u většího lomu vyhledáme opracovaný kámen,
který zde zůstal po kamenících a zhruba 50 m
pod námi je schován revírní kámen.
REVÍRNÍ KÁMEN N.20
Dolní Suchá – vyhledat tento kámen
není nijak složité. Vyjdeme z Dolní Suché po
silnici směrem do Jítravského sedla. Zakrátko
dorazíme do výrazné pravotočivé zatáčky
„kryté“ vedením vysokého napětí. Vlevo odbočuje cesta a v pravo, přímo v zatáčce, jen
několik metrů od silnice stojí „patník“ se špatně
čitelným nápisem, já jsem vyluštil N.20.
Michal Vrbata
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SVATÝ KŘÍŽ
kříž, kaplička, letopočty
Dnes již téměř zapomenutá osada v údolí Mohelky, rozdělená na část
rychnovskou, část rádelskou a část pelíkovickou vznikla patrně někdy před
rokem 1674. Byla vysazena na nepříliš výhodném místě, na severním svahu
Bienertova kopce, při staré komunikaci od kláštera u Mnichova Hradiště do
Rádla a Rýnovic. V pozdějších dobách měla až 17 stavení.
Nejstarší zmínka o osadě Svatý Kříž je ze dne 10. 2. 1675. Tehdy jistý Georg
Hübner „ z papírny“ a jeho žena Anna nechali v Hodkovicích pokřtít syna
jménem Elias. V té době patřilo Svijanské panství (jehož byl Svatý Kříž součástí)
Karlu Ferdinandovi z Valdštějna a nově postavenou valdštejnskou papírnu
řídil David Schmelzer, který je roku 1677 uváděn jako „papírenský mistr při
Svatém Kříži pod Rádlem“. Je možné, že právě on zde nechal postavit dřevěný
kříž a z jeho popudu pravděpodobně pochází i jméno osady Heiligenkreuz,
přenesené sem z jeho předchozího působiště.
(Jinak vykládá vznik vesnice místní pověst,
dle které ji založili uprchlíci před nájezdy vojsk
za třicetileté války a zde v opuštěném a neprostupném údolí pověsili na strom dřevěný kříž,
u kterého se ráno a večer modlili…)
V průběhu dalších věků byl starý dřevěný
kříž nahrazován novým a to až do roku 1862.
Toho roku byl na popud Franze Maschka
z Jestřabí postaven nový kamenný kříž, ale na
jiném místě. Vysvěcen byl 10.8.1862. Od té
doby býval též jmenován jako kříž Maschkův,
nebo také jako „polní kříž v Jestřabí“.
Nové umístění kříže lze vysvětlit jeho lepší
dostupností na křižovatce cest k Rychnovu,
Jestřabí (osada zcela zanikla po
2. sv. válce – bývalo zde i 11 stavení), k Rádlu a Pelíkovicím.
Památka byla v polovině
20. století povalena. Na konci
90-tých let 20. století byl kříž nově
postaven díky Spolku přátel města
Rychnova a pojmenován vlastně na
památku osady.
Na jejím území však stojí další
drobná památka. Kamenná, výklenková, pomalu se rozpadající kaplička.
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Pravděpodobně byla postavena před výstavbou staré silnice údolím Mohelky
z Hodkovic do Rychnova, která se stavěla společně se železnicí a to před rokem
1858. Nevelká stavbička stojí na skalnatém ostrohu nad levým břehem původního
koryta Mohelky, při málo znatelné cestě u rozvalin někdejší chalupy. Navzdory
tomu, že nedaleko vede frekventovaná silnice z Jablonce do Turnova, kaplička stojí
v naprosto zapomenutém místě, kam
snad nechodí ani houbaři.
Poslední památkou neznámého
původu je letopočet 1923 na zdejším
železničním mostě přes cestu od
Mohelky na Pelíkovice. Mostek prošel
v roce 2004 celkovou opravou a po
jejím ukončení mne kolega Oldřich
Lakomý upozornil na druhý kámen
s daty V/IX, 26.IX.1923.
S použitím těchto zdrojů:
Jana Schejbalová, Josef V. Schejbal – Krajem skla a bižuterie
Wilhelm Preissler – Rychnovská kronika (český překlad)
Rychnovská farní kronika (český překlad v Rychnovském zpravodaji)
pro Patron připravil M. Vrbata

Památka na tramvajovou dopravu
Rychnov n. N. - Jablonec n. N. - Janov n. N.
„TRAŤ RYCHNOV-JABLONEC n/NISOU-JANOV
JABLONECKÝCH ELEKTRICKÝCH DRAH
BYLA PROVOZOVÁNA V LETECH 1900-1965.
RARITOU VE STŘEDNÍ EVROPĚ BYL JEJÍ
MAXIMÁLNÍ SKLON 108,5 ‰, KTERÉHO
DOSAHOVALA NA 60 m DLOUHÉM ÚSEKU
PRÁVĚ V TĚCHTO MÍSTECH. STANIČNÍ
(ZASTÁVKOVÝ) SLOUPEK POCHÁZÍ Z POČÁTKU 20. STOLETÍ, RESTAUROVÁN JE
DO PODOBY Z LET 1900-1927“.
Nízký kamenný sloupek s deskou a textem ve čtyřech jazycích (CZ, PL, GB,
D) se nachází v Jablonci nad Nisou, na rohu Kubálkovy a Smetanovy ulice. Stojí
na kamenné zídce, pod rozložitými větvemi tisu červeného za ozdobnou cedulí
s dvojjazyčným nápisem:
STARÉ NÁMĚSTÍ / ALTER MARKT
Pro Patron zaslal: Hynek Farský
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Křížek pod Oldřichovským sedlem
Když projíždíme okolo Hausmanky směrem do Oldřichova
v Hájích, je na levé straně
u silnice bývalý lom. V areálu
lomu je plechová stavba (jakási
bouda) a 30 kroků dále je vpravo
u silnice strom a na něm vídám
po několik let různé věnečky
a pod., viz. fotografie. Neví někdo o co jde? Vaše odpovědi
můžete zasílat buď písemně na
adresu redakce časopisu Patron
nebo elektronickou poštou na:
gmenzel@volny.cz
nebo
SladkovskyO@seznam.cz.
Dotaz a foto zaslal:
Oldřich Sladkovský

Společenská rubrika
Životní jubileum
• v září: 60 let - Petr Karban, 70 let - Ing. Eva
Novotná
• v říjnu: 45 let - Stanislav Senohrábek,
55 let - Jiřina Ziklová
I dalším, kteří oslaví své narozeniny
• v září: Zdeněk Buriánek, Ing. Josef Červinka,
František Koucký, Pavel Martínek, Marek
Řeháček, Otokar Simm
• v říjnu: Jiří Baloun, RNDr. Miloslav Nevrlý, Ing. Jan Teichmann, Josef Turek
• 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.
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