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INFORMACE PŘÁTEL
DROBNÝCH PAMÁTEK
JIZERSKÝCH HOR

Pozvánka na členskou schůzi spolku Patron
Zveme tímto všechny členy na jarní (vlastně zimní) členskou schůzi, která se
bude tentokrát konat v nezvyklém termínu a to 12. ledna 2008. Schůze bude jako
obvykle v klubovně Tatranu Jablonec nad Nisou v Jungmannově ulici od 10:00
hodin.
Vyzíváme tímto všechny členy aby si připravili podnětné příspěvky do diskuze
pro další činnost spolku Patron. Máte-li někdo možnost nějakého zpestření schůze
např. promítáním diapozitivů a pod; oznamte to prosím co nejdříve předsedovi
spolku Ing. Ivanu Fojtíkovi telefonem na číslo 603 228 004 nebo 722 921 461.
Na schůzi vás všechny srdečně zve, zároveň také přeje všem členům
i příznivcům spolku Patron krásné Vánoční svátky a dobrý vstup do Nového
roku, výbor spolku Patron.

U zmrzlého muže
Před časem jsem s Milošem
Hájkem stavěl pomníček „U zmrzlého muže“. Ten byl vyvrácen při
stahování dřeva z polomů. Byl
jsem kvůli tomu na obecním úřadě,
ale pochopitelně bez výsledku.
Zbylo to na nás s Milošem
a podařilo se. Povšimnul jsem
si, že je na vrcholu otvor a od té
doby jsem nosil v hlavě myšlenku,
že tam doplním křížek, který tam
zřejmě býval. Konečně jsem se rozhoupal, můj dobrý a schopný soused pomohl
s výrobou křížku, ten jsem konečně instaloval, viz. foto.
Pro Patron zaslal: Oldřich Sladkovský

Most přes řeku Kamenici
Podspálov – nadaleko nad soutokem Jizery a Kamenice stojí pozoruhodný
silniční most z období první republiky. V roce 1938 byla dána do provozu
poslední silnice vycházející ze Železného Brodu – do Podspálova.
Nejstarší místní komunikací je zemská stezka, vedoucí od Koberov k brodu
přes Jizeru (zde vzniká osada Brod, který teprve na konci své nedlouhé
železářské epochy v polovině 17.století získává přívlastek Železný) a dále na
Těpeře a k Jablonci (Hamrštice).
Dopravní síť v okolí města, tak jak ji známe dnes, byla budována v krátkém
období na přelomu 19. a 20. století. Například silnice do Koberov byla
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dokončena roku 1886, do Pelechova
1893, Na Hrubou Horku 1907, do
Těpeř 1911.
Most na silnici údolím Jizery, Kamenice a Vošmendy do Podbozkova
stavěla roce 1938 v náročném terénu
pražská firma Litická a.s. za přispění
České země a okresu semilského, jak
oznamuje pamětní deska umístěná
na skále na okaji mostu. Spolu s přemostěním Kamenice bylo nutno silnici převést přes železniční trať z Brodu do
Tanvaldu. V prostoru mezi mosty vzniklo parkoviště.
V té pohnuté době měla silnice především vojensko-strategický význam.
V případě napadení ze strany sousedního fašistického Německa zde měla být
„schována“ tanková brigáda. Stavba tehdy skončila u odbočky k elektrárně
v Podspálově a zbývající úsek podle Kamenice a s mostem přes Vošmendu
k Podbozkovu byl dostaven již v období protektorátu.
Stavba mostu přes Kamenici byla velice šetrně zasazena do krajiny, jak je
patrno z fotografie pořízené krátce po dokončení, není proto divu, že se stala
chloubou nejen stavbařů, kteří se na díle účastnili, ale také místních obyvatel.
Letopočet i se státním znakem republiky Československé můžeme spatřit
přímo na mostním oblouku přes řeku, při pohledu ze železničního mostu.
Michal Vrbata

Obnovený kříž v Hodkovicích
Po třech letech se opět vrátil na své místo litinový kříž u viaduktu v Hodkovicích
nad Mohelkou. Kříž prošel celkovou opravou, byla svařena ulomená část a kříž
dostal nový nátěr. Montáž proběhla v neděli 2.12.2007. Provedli ji dva místní
rodáci, pan Jiří Kašpar a pan Vojta Rydval, kteří spolupracují se sdružením
rodáků a přátel města Hodkovice.
Pro Patron sepsal: Zdeněk Buriánek

Lovecký pomníček při silnici
z Frýdlantu v Čechách do Liberce
Pomníček se nachází vlevo u silnice ve směru z Frýdlantu do Liberce, kousek
před odbočkou do Dětřichova. Do roku 2006 na jeho místě stál kamenný sokl,
který byl pokryt mechem, lišejníkem a nečistotami. Navíc ho zakrývaly náletové
dřeviny v jeho bezprostřední blízkosti. Nepůsobilo to esteticky a navíc se to
nedalo vyfotit. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2007 mě mile překvapilo, že
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tato památka zazářila novotou a lze ji bez problému vyfotit. To jsem uskutečnil
při nejbližší vhodné příležitosti. Přibližně za 2-3 měsíce poté se na rozcestí cest
objevila dřevěná podkladová deska přimontovaná na dvou dřevěných kůlech.
Tento polotovar tam poměrně dlouho stál bez povšimnutí, až tam v průběhu
měsíce července byla namontována tabule s níže uvedeným podrobným textem
autorky Ing. Věry Sobotové. Tato informační tabule se nachází při cestě, která
odbočuje z hlavní silnice a směřuje k rozcestí pěti cest (přibližně naproti odbočce
do Dětřichova).
Nachází se nedaleko silnice Liberec-Frýdlant v blízkosti obce Dětřichov na
p.p.č. 1137/2 ve vlastnictví Lesů České republiky s.p.
V ústředním seznamu kulturních památek ČR zapsán jako movitá kulturní
památka pod názvem Železný kříž litý mající rejstříkové číslo 281805 - 4203.
Je zhotoven z jemnozrnného pískovce zdoben ze tří stran jemnými reliéfy v
rokajových rámcích. Uprostřed pomníku je vyobrazen sv. Eustach, vlevo sv.
Achatius a vpravo sv. Algeidus. Na spodní části soklu se nachází datování 1833
a ostatní strany soklu obsahují náboženské nápisy.
Dle vyprávění starousedlíka p. W. Effenbergera označuje místo ulovení bílého
jelena (vzácně se vyskytující forma „Cervus Elephus“).
Před rekonstrukcí byl pomníček ochuzen o litý kříž. Jeho původní podobu se
nepodařilo v potřebném časovém horizontu ze starých dokumentů získat. Proto
se dle předložených návrhů pana J. Moravce z Oldřichova v Hájích vybral takový
kříž, který tvarově navazoval na užité zdobné prvky pomníčku.
Restaurátorský zásah na pomníčku provedla paní Vanessa Trostová z Bílého
Potoka pod Smrkem. Po mechanickém odstranění mechů, prachu a lišejníků
bylo provedeno čištění vodou pod mírným tlakem. Poté byl kámen pomníčku
opakovaně precizně zpevněn vhodným zpevňovačem na bázi organokřemičitanu.
Realizace byla provedena za finanční podpory grantového fondu libereckého
kraje a města Frýdlantu.
Pro Patron sepsal: Hynek Farský

Paseky nad Jizerou - slavnost odhalení
nového pomníku Věnceslava Metelky
Letos jsme si připomněli 200 let od narození a 140 let od úmrtí věhlasného
podkrkonošského písmáka, truhláře, učitelského pomocníka ale především
slavného houslaře Věnceslava Metelky. Při té příležitosti byl na paseckém
hřbitově ve svátek sv. Václava 28.9.2007 v 11:30 hodin uspořádán akt
slavnostního odhalení nového pomníku, jehož autorem je akademický sochař
Mistr Vladimír Preclík. Odhadem se sešlo kolem stovky lidí. Jelikož celý den
vydatně pršelo musel být program slavnosti přesunut do přilehlého kostela
sv. Václava. Slavnostní řeč pronesla starostka Pasek nad Jizerou paní Hana
Růžičková a Josef Waldmann. Hudbou na drnkací nástroj zvaný niněra a zpěvem
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doprovázel pan Jaroslav Krček. Poté se zúčastnění odebrali zpět na hřbitov. Za
stále vydatného deště byl vedle pomníku instalován velký deštník, pod nímž byl
připraven nejstarší z žijících houslařů pan Vladimír Pilař aby strhnutím plenty
spatřilo světlo světa nové kamenické dílo. Mezi přihlížejícími byli přítomni jeho
syn Tomáš, dcera Šárka a synovec Jan Pilař. Za Špidlenovy Jan, syn přemysla
Špidlena.
Ve 14:30 hodin proběhlo v sále hospody „Na Perlíčku“ promítání dokumentů
P. Štingla o vzniku divadelního představení Zapadlých vlastenců.
Pro Patron zpracoval a nafotil: Jiří Pavelka

Po stopách Věnceslava Metelky
Pár minut chůze severně od Vysokého nad Jizerou se nad hlubokým
údolím rozkládá malebná horská
vesnička zvaná Sklenařice. Množství
stařinou vonících roubenek zasázených do okolních strání snoubících
se s přilehlými políčky proslulého
vysockého zelí, jež se za pozdního
léta do dáli skví nafialovělou modří,
léta pospolu shlížejí na protější
modravé štíty západních Krkonoš
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s vévodícím Kotlem (po vysocku
Kokerháč). V jedné z takových
chaloupek č.p. 11 „U Hlásků“ se
před dvěma sty lety dne 17. září
1807 v rodině ševce a muzikanta
Jáchyma Metelky a Marie rozené
Patočkové narodil syn, kterého
pojmenovali Věnceslav. Po čase
ještě přibyl druhorozený bratr Matěj.
Věnceslav měl ve svých 24. letech
za sebou již studium preceptorství
a učitelství v Jičíně a ještě před tím
učednická a tovaryšská léta jako
truhlář. V žilách mu však po otci
kolovala muzikantská krev. Mistrně
ovládal takřka všechny instrumenty,
přivydělával si tak s potulnými šumaři
a zároveň se tím rozvíjel ve své zálibě.
Na obživu to však nestačilo a tak 1.
března 1831 přišel do Pasek, kde
v dolní části obce, v Makově, stojí
roubené stavení č.p. 91 v němž byla
škola. Do ní nastoupil jako učitelský
pomocník. Školu tehdy vedl Josef
Šimůnek, mladší syn prvního stálého
paseckého učitele. Jako horlivý
čtenář českých knih a muzikant našel
ve svém pomocníkovi spřízněnou
duši. Ve vedlejší chalupě č.p. 90
mu tedy poskytl k užívání skromnou
komůrku a zcela mu svěřil výchovu
dětí, aby se sám mohl věnovat svým
zájmům. Věnceslav zpočátku nic
nepožaduje a slouží pouze za byt a
stravu. Ve stejném domě žila i jedna
ze dvou Šimůnkových sester Kateřina, Věnceslavova nastávající. Školní pomocníci
se však ženit nesměli. Věnceslav musel překonat hromadu překážek. Nakonec
úředním rozhodnutím získal udělení výjimky a po delší známosti se 2. srpna 1836
mohl s Kateřinou oženit. Téhož roku 10. listopadu 1836 se Metelkovým narodila
dcera Pavlína a za dva roky 5. září 1838 syn Věnceslav. V červenci 1838 zemřel
Metelkův tchán Josef Šimůnek starší. Od svého švagra, jako zplnomocněnce své
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ženy, dostal 200 zlatých za prodej
jejího podílu na dědictví. Záhy na
to zakoupil nedaleko pod školou
dům č.p. 89, kde konečně získal
přístřeší pro svou rodinu. Dodnes se
tady říká „V kasárni “, protože tady
za napoleonských válek přebývali
hraniční strážníci.
14. března 1841 se Metelkovým
narodí třetí potomek-syn Josef
Jan Nepomucký a 25. května
1843 dcera Johana. Ve škole jako
pomocník setrvává celých 17 let až
do roku 1847. Na jaře 1850 obecní
shromáždění v Pasekách Metelku
navrhlo a v nepřítomnosti zvolilo
obecním rychtářem. Ten se ale
v dopise paseckým spoluobčanům
tohoto vyznamenání s poděkováním
zřekl. V den čtyřicátých devátých
narozenin, umírá krátce po návratu
z roční cesty na zkušenou ze Znojma
17. září 1856 ve věku 18 let, na
tuberkulózu syn Václav, už tehdy v mladém věku výtečný houslař. Po necelém
půlroce podlehne stejné nemoci i prvorozená dcera Pavlína. Metelku tato
dvojnásobná ztráta velmi poznamenala. Dcera Johanka se stačila v roce 1863
provdat a v roce 1864 porodit synka Bedřicha. O čtyři roky později však umírá
i ona, aniž měla příležitost prokázat své umění jako první česká houslařka. Jediný
syn Josef ještě dál nese taje houslařského řemesla do nichž ho otec zasvětil, aby
mohl své zkušenosti dál předávat svým žákům. Ovšem umírá velmi mlád ve svých
39 letech, aniž by stihl vyučit vlastní děti.
Věnceslav Metelka opustil tento svět 1. května 1867 nemocen tuberkulózou,
snad jejich rodinné prokletí. Jeho žena Kateřina přežila všechny své potomky
i manžela, umírá v roce 1885 ve věku 77 let.
Použité prameny: -

„Kde na jabloních harmoniky rostou“
(dokumenty ze života písmácké a houslařské rodiny)
Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou
Krkonoše 9/2007
Pro Patron zpracoval a nafotil: Jiří Pavelka
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Roprachtice – pomníček loveckých psů
Těsně na jižní hranici katastru
Roprachtice, při cestě do Loukova, stojí přibližně na 50o 34´22˝
a 15o 25´00˝ pomníček postavený v letech 1905 - 1909 na památku dvou loveckých psů, kteří
byli dle ústního podání zastřeleni
nešťastnou náhodou při honech.
Pomníček je těsně u zbytků základů staré lovecké chaty, která stála
ještě v 60tých letech minulého
století. Říkalo se zde „U rozhledny“, která zde snad nikdy ani
nebyla, ale v těsné blízkosti se nalézá kamenný ostroh, který byl
opatřen zábradlím. Chata měla
charakteristický vzhled, celá byla
pobita 2 cm silnými řezy ze
smrkové kulatiny a tak připomínala
spíše hranici dřeva. Místní ji proto
nazývali „Koláčová“. Pomníček
stojí nad zbytky kamenného
sklípku, který sloužil lovecké chatě. Lovecký revír zřídil továrník
Franz Gerl z nedalekých Hájů nad
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Jizerou. Narodil se v roce 1843 v Bílém Potoce jako syn finančního strážníka,
který sloužil v domě č.p. 5 (dům pod restaurací Poledník). Franz Gerl byl jako
znalec tajného receptu na úpravu textilií vyhledávaným běličským mistrem. Po
dvanáctileté službě u firmy Linke a Stumpfe v Jablonci nad Jizerou nashromáždil
potřebnou částku a postavil bělidlo v Hájích nad Jizerou. Po jeho smrti v roce
1896 se stal prokuristou a posléze majitelem firmy Alvin Gerl, ten právě asi
nechal pomníček zřídit. Dnes po proběhlých restitucích je revír opět v majetku
potomků rodiny Gerlovy.
Na fotografiích z prvního desetiletí minulého století jsou snad dokonce oba
lovečtí psi, na druhém, poškozeném snímku je i popisovaná chata.
Text napsal a dobové fotografie dodal p. Miroslav Jech, jemuž upřímně
děkujeme.
Pro Patron obstaral a nafotil: Jiří Pavelka

Na kole za památkami Frýdlantska
aneb oklikou na pouť do Hejnic
Každý z nás, kdo v uplynulých letech projížděl Dolní Řasnicí, musel být
zcela jistě znepokojen postupnou devastací Kudlichova pomníku. Po odcizení
portrétu časem mizela i kovová písmena z téhož materiálu jako portrét.
Nakonec na pohledové části pomníku zůstaly trčet vysekané otvory s pahýly
špalíků pro uchycení písmen a portrétu. Vlastní pomník časem začal zarůstat
kopřivami a náletovými dřevinami. Proto jsem byl mile překvapen když se
v novinách objevila zpráva o slavnostním odhalení Kudlichova pomníku, po
předchozí rekonstrukci, za účasti bývalých občanů Dolní Řasnice vystěhovaných
po II. světové válce do Německa. Pomník byl odhalen v sobotu 30. 6. 2007
v odpoledních hodinách. Text na pomníku je následující:
NA PAMÁTKU OSVOBODITELE SEDLÁKŮ
JENŽ V ROCE 1848 PŘISPĚL KE ZRUŠENÍ
ROBOTY A PODDANSTVÍ.
PAMÁTNÍK PDHALEN 27. ČERVENCE 1924
ZUM ANDENKEN AN DEN BAUERNBEFREIER
DER 1848 DIE BEFREIUNG ALLER BAUERN
VON FRONDIENSTEN UND DER UNTERTÄNIGKEIT
ERREICHTE. EINGEWEITH AM 27. JULI 1924
OBNOVENO (ERNEUERT) 2007
BÝVALÍ OBČANÉ DOLNÍ ŘASNICE
(EHEMALIGE BÜRGER VON RÜCKERSDORF)
HEIMATKREISVERBAND FRIEDLAND e.v.
OBEC DOLNÍ ŘASNICE
4/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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Vzhledem k nepříznivému sobotnímu počasí jsem jel pomník nafotit
a zdokumentovat následující den, v neděli 1. 7. 2007 po této trase: Z Frýdlantu
v Čechách jsem vyjel do Zátiší (Nichtovy Domky) prohlédnout a nafotit
zrekonstruovaná Boží muka, poté kolem sochy sv. Máří Magdalény a pomníčku
Miloslava Hrona, po cestě lemované alejí starých zanedbaných topolů, souběžně
se žlutou turistickou značkou ŽL6969 na most pod frýdlantský zámek a hrad.
Zde jsem pořídil fotografii sochy sv. Jana Nepomuckého. Odtud jsem vystoupal
na parkoviště před zámkem. Před pokračováním po cyklostezce č.3059 ve
směru Krásný Les a Dolní Řasnice jsem krátce odbočil do Zámecké ulice (zpátky
do města), zde se přibližně v polovině kopce nachází torzo kamenné studánky.
Říkalo se jí „Pod zámkem“, možná proto, že se zde osvěžovali poddaní jdoucí
na nepříjemný pohovor k vrchnosti nebo se s těžkým srdcem vraceli zpět
domů. V této ulici, také na pravé straně, se nachází nízký patník s vysekaným
výklenkem a v něm číslice 02. Zde se mi nepodařilo zjistit žádné podrobnosti. Po
návratu na cyklostezku nic nebránilo vyrazit k hlavnímu bodu tohoto putování,
ke Kudlichovu pomníku. Při průjezdu Krásným Lesem po hlavní silnici jsem ještě
nad rámec původních plánů fotil vpravo u cesty obnovená Boží muka, zde byl
předmětem opravy vrchní díl kamenného soklu a celková povrchová úprava,
instalace nového kříže s korpusem a vyčištění okolí. Na hranici Krásného Lesa
a Dolní Řasnice mě zaujal otevřený zadní trakt za kostelem sv. Heleny. Zde se
nachází pomník obětem I. světové války z Dolní Řasnice a Krásného Lesa. Po
léta ho nebylo možné fotit kvůli uzavřeným vratům. Nyní, během stavebních
prací v okolí kostela, jsou vrata permanentně otevřená a tak byla dokumentace
dílem několika vteřin. U Kudlichova pomníku jsem byl mile překvapen citlivou
rekonstrukcí a výsledkem celé akce (nezbývá než doufat, aby to nějakou dobu
vydrželo).
V tuto chvíli jsem byl přesvědčen, že už to bude v Dolní Řasnici vše, ale
kdepak. Při průjezdu kolem Stelzigovy kovárny mi to nedalo, abych otevřenými
dveřmi nenahlédl do naproti stojící kaple DOMOV. O existenci kaple jsem věděl
již dříve, ale dnes mě upoutal text desky na pravé vnější zdi:
JAN ČORNJ
1278
CHRISTOPH HANISCH 1651
ANDREAS STELZIG 1680
FRANZ JOMRICH
1945
KAREL ŠÍMA
1952
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a text desky v jazyce latinském, českém a německém v interiéru kaple:
DOMOV HEIM DOMICILIUM PATRIUM
IN HOC LOCO ANTIQUISSIMO AD DEI
LAUDEN GAUDIUMQUE HOMINUM
DIE 3.m. JULII AD. MMIV RENOVATA
GRESSUS NOSTROS PROTEGE DOMINE
NA MÍSTĚ STARODÁVNÉM OBNOVENO
K CHVÁLE BOŽÍ A RADOSTI LIDSKÉ 3.7.2004
PANE CHRAŇ NAŠE KROKY
AN DER ALTERTÜMLICHESTÄTTE GOTTESLOB
UND MENSCHENFREUDE WIEDERHERSTELLT
AM 3.7.2004
HERR BESCHÜTZE UNSERE SCHRITTE
následuje pozdrav k otevření kapličky: v Dolní Řasnici od ThMgr. Vladimíra
Volného,biskupa Slezské církve evangelické.
Z Dolní Řasnice jsem přes Hajniště vyrazil do Ludvíkova pod Smrkem. Zde
jsem u kostela vyhledal pomník obětem I. světové války a smeknul před trpělivostí
autorů obnovené textové části. Spolu s přicházející únavou a žízní jsem Hejnice,
cíl své cesty, doslova přitahoval očima. Na Přebytku jsem ve směru jízdy, vlevo
u silnice, zaznamenal Pachterův kříž. Měl jsem ho v paměti zafixovaný jako
omšelý kamenný podstavec s rezavým křížem. Vzhledem k tomu, že jsem tudy
cestoval po poměrně dlouhé době, tak jsem byl mile překvapen tou změnou. Na
kamenném podstavci je zvýrazněna textová část i kamenný reliéf, litinový kříž též
září novotou. To vše je umístěno pod třemi stromy s dvěma kamennými sloupky
vepředu. Po průjezdu Lázněmi Libverda jsem v závěrečném klesání do Hejnic
nafotil Boží muka, vlevo u silnice, naproti autosalonu PINK. Tato památka ne
nepodobná památce Franze Köhlera, má na vrcholu křížek, výklenek opatřený
dvířky a za nimi sošku, tabulku s textovou částí a svatý obrázek. Z obou stran jsou
nainstalovány kamenné lavičky. Rekonstrukci těchto Božích muk, stejně jako
rekonstrukci nedalekých Božích muk Antona Nichta v Raspenavě-Lužci, má na
svědomí parta nadšenců kolem pátera PhDr. Miloše Rabana ThD a Mgr. Jana
Heinzela. Oba jmenovaní se 16. 9. 2006 spolu s ostatními 30 lidmi účastnili
slavnostního odhalení a vysvěcení Božích muk a cestou se procesí zastavilo
i zde. Po prohlídce atrakcí na pouti se definitivní tečkou tohoto putování stala
dokumentace Božích muk vlevo při silnici z Hejnic, na kopci před sjezdem
kolem benzínové pumpy na Raspenavu. Zde se nacházejí kamenná Boží muka
s litinovým křížem a obrázkem zasazeným do dřevěného rámečku.
Počátkem července po Frýdlantsku cestoval a na sklonku října pro
čtvrtletník Patron sepsal: Hynek Farský
4/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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OKOLO RYCHNOVA DO HODKOVIC
– zpráva z výpravy konané 22. 9. 2007
Výprava za drobnými památkami se konala dne 22. září 2007. V 9:15 hodin
se postupně sešlo na renovovaném nádraží v Rychnově devět kolegů a kolegyň.
S dobrou náladou umocněnou krásným počasím jsme vyrazili k první památce:
PAMÁTNÍK OBĚTEM KONCENTRAČNÍHO TÁBORA
Byl postaven v Nádražní ulici roku 1972, je dílem akademického sochaře
J. Koňáka a ing. P. Huška. Koncentrační tábor (pobočka vyhlazovacího tábora
Gross-Rosen) se nacházel v areálu místní továrny v letech 1942-1945 a prošlo
jím asi 1500 vězňů, z toho na 600 zde zahynulo – byla zde výroba jemné letecké
mechaniky.
PAMÁTNÍK OBĚTEM SEDMI NÁRODŮ
Z roku 1984 od profesora J. Hradeckého stojí přímo za vjezdem do továrny.
Továrna pochází z let 1914-1921 (galanterní zboží)
PIETNÍ MÍSTO KONCENTRAČNÍHO TÁBORA
Za továrním areálem je z roku 1985 se sochou od ak. sochaře Aloise Hubičky.
Dříve zde stával dřevěný kříž postavený v červenci roku 1945 a původní ubikace
vězňů s jejich malbami na stěnách.
Po válce se odtud prováděly transporty Němců- první 6. 7. 1945 a poslední
22. 7. 1947. Celkem ve 33 transportech bylo odsunuto odhadem 40 tis. lidí.
PAMĚTNÍ TABULE NA VIADUKTU
V listopadu 2004 byla dokončena náročná rekonstrukce železničního viaduktu.
Tuto akci dodnes připomínají pamětní tabulky v ulicích Tovární a Údolní.
- 30. 3. 1857 započato s výstavbou železnice v Blanském lese
- 12. 8. 1958 vložen uzavírací kámen do posledního oblouku
- 26. 10. 1958 viadukt dokončen
- 29. 1. 1859 první zkušební jízda
- 19. 7. 1986 slavnostně otevřeno rychnovské nádraží
ŘÍČNÍ KILOMETROVNÍK Č. 37
Stojí přímo na náměstí a označuje vzdálenost Rychnova od soutoku Mohelky
s Jizerou u Mohelnice n.J.
PAMĚTNÍ TABULE SPOŘITELNÍHO SPOLKU
Připomíná stavbu budovy Spořitelního a záložního spolku z let 1911-1922,
dnes budovy radnice.
Dále procházíme přes náměstí a zastavujeme se u památného Preisslerova
domu, kde stojí krytý pramen tzv. „Das Rinkel“, který sloužil v dobách sucha jako
poslední zdroj pitné vody.
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ULLRICH TOBIAS (Schenkkreuz)
Připomíná loupežné přepadení z roku 1704 u Tobiase Ullricha, obchodníka
s přízí a lnem a štěstí, kdy se po několika letech přiznal jeden ze zlodějů
a ukradenou částku i s úroky Ullrichovi vrátil. Ten z těchto vpravdě nečekaných
peněz postavil a 28. 9. 1711 otevřel výčep.
V závěti uvedl, že pokud bude hospoda i za sto let v držení rodiny, zavazuje
potomky, aby postavili svatou sochu.
Podle závěti Tobiase Ullricha postavil jeho pravnuk Johann Ullrich roku 1804
před výčepem kříž (na místě původního dřevěného).
Po prodeji výčepu rodině Sense se kříži říkalo “Schenkkreuz“. Dne 25. 10. 1885
výčep vyhořel za majitele Kocoura. Nynější kříž byl vysvěcen 19. 11. 1994.
Pěšinou mezi zahrádkami stoupáme k další památce.
KŘÍŽ HUSARŮV
Dne 7. 9. 1801 zabil blesk císařského husara při večeři na statku vdovy
Poltens. Pohřben byl 9. 9. ve tři hodiny odpoledne. Původně u statku stával
zeleně natřený dřevěný sloup se soškou P. Marie. Dnes již není po statku ani
památky, tak byl dne 4. 6. 2000 kříž vysvěcen vedle nynějších bytovek.
Odtud dnes poprvé opouštíme Rychnov a stoupáme na Rieslerův vrch
k dalšímu kříži.
KŘÍŽ KOSTELNÍ
Na místě oltáře původního dřevěného kostelíka v Rychnově, zbořeného
roku 1711 byl dne 28. 9. 1711 vysvěcen původní dřevěný kříž. Ten byl potom
v průběhu doby několikrát obnovován, až 14. 9. 1804 byl postaven tento nový,
vysvěcen 25. 9. 1804 na stejném místě.
Další opravy provedli: 1845-Frant. Hofrichter, 1880-páter Žďárský. Za druhé
světové války byl kříž z původního místa odstraněn a po válce byl sokl postaven
u soukromého domu. Teprve v polovině devadesátých let v něm byl poznán
„kostelní kříž“ a protože již nebylo možné přesně určit jeho původní umístění, byl
přesunut k obnovené cestě přes Rieslerův vrch. Zde byl vysvěcen 21. 6. 1997.
Od kříže je pěkný pohled na rychnovskou kotlinu lemovanou Kopaninským
hřbetem. Po chvíli scházíme polem ke hřbitovu.
HROMADNÝ HROB OBĚTÍ KONC. TÁBORA
Ostatky obětí původně zakopané za zdí hřbitova sem byly přeneseny
v r. 1946, po té uloženy do 18-ti hrobů. Roku 1950 zde byl postaven památník
od J. Jaroše.
Po prohlídce hřbitova obcházíme hřbitovní zeď a loukou scházíme na
kokonínskou silnici.
BUCHENBERGER PETR
Zde se na motorce zabil 19-ti letý Petr Buchenberger 11. 4. 1971. Upravené
místo dodnes zdobí dřevěný křížek.
Polní cestou se vracíme do Rychnova.
4/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor

13

KŘÍŽ ŠKOLNÍ
Na tomto místě se při procesích na pátý postní den a při prosebných procesích
obvykle čítávalo druhé evangelium. Dne 25. 9. 1806 byl vysvěcen zde, na dolní
farní louce kříž (za16zl.). K tomuto kříži se vztahuje známá pověst o „padající
maně“ v hladovém roce 1805 (15. 7.). Roku 1880 byla provedena oprava, roku
1901 byl kříž pro zchátralost nahrazen jiným, jež byl uložen na hřbitově a patřil
rodině Schöffelově. Nynější byl vysvěcen 19. 5. 1996. Při lednové větrné bouři
však kovový kříž ulomila padající větev.
Od kříže pokračujeme alejí vysazenou 23. 4. 1908 k výročí 60-ti let panování
císaře France Josefa I. a nazvanou Císařská alej.
SV. JAN NEPOMUCKÝ
Socha, postavena nákladem Josefa Preisslera k ochraně před povodněmi byla
vysvěcena v červenci roku 1780. (k památce se váže pověst o opilém Preisslerovi
vracejícím se z Rádla a strašidle na starém hřbitově). Provedené opravy v letech:
1825 - Johann Schöffel, 1857 - Anton Siedel, 1880 rodiny Peukert, Sieboth,
Hofrichter, 1975 poslední oprava.
Odtud pokračujeme ke kostelu sv. Václava.
PAMÁTNÍK OBĚTEM NÁSILÍ VE 20. STOLETÍ
Původně památník obětem 1. světové války. Nově upraven a odhalen
22. 5. 1993.
PAMÁTKA REKONSTRUKCE KOSTELA
Z historie kostela: v letech 1704-1712 postaven kostel (4861 zl. 52 kr.),
6. 1. 1731 vysvěcen hřbitov u kostela, 25. 9. 1804 vysvěcen na hřbitově kovový
kříž (91zl 44kr), 1825 – opraveny dřevěné sochy v nikách na kostele zdarma
Ignácem Schöffelem a jeho dětmi (sv. Josef a sv. J. Nepomucký), 3. 6. 1857
postaven po rozšíření na hřbitově nový kříž, 29. 9. 1875 na farní kostel byl
připevněn rohanský znak, 1975 – při rekonstrukci byly sochy z nik odstraněny
a jsou uloženy v kostele. K této rekonstrukci se vztahoval pamětní nápis,
umístěný vedle schodiště. V době našeho putování rychnovskem bylo ke kostelu
stavěno lešení a proto jsme nápis mohli spatřit zřejmě naposledy.
HŘBITOVNÍ KÁMEN
Dne 19. 5. 1933 byl pomník na, v pořadí druhém rychnovském hřbitově
odhalen a připomíná provoz hřbitova v letech 1734-1932.
MISIJNÍ KŘÍŽ
Dnes je umístěn vedle vchodu na věž. Z historie: 11. 9. 1770 byl vysvěcen
první misijní kříž, roku 1779 obnoven, 6. 9. 1807 byl vysvěcen druhý misijní
kříž, roku 1825 obnoven a dne 25. 5. 1853 při bouři shozen. Roku 1871 byl
vysvěcen nový, který byl roku 1895 dán do úschovy, kde ho později zničil požár.
Roku 1904 byl postaven nynější.
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ANDĚL STRÁŽCE
(viz Patron číslo 3/07/16)
Po prohlídce památek kostela definitivně opouštíme Rychnov. Zde nás také
opouští jeden člen naší výpravy. Pokračujeme směrem k Rádlu.
KŘÍŽ SEDLÁKA SCHWARZE
Byl postaven roku 1831 Mariane Maschke a později opraven Marií
Preisslerovou. Do nynějšího stavu byl obnoven na podzim 2006.
Pokračujeme kolem Rádelských rybníků lesními cestami nedaleko železniční
tratě k rádelské zastávce.
KŘÍŽ Z ROKU 1826
Rozvaliny kříže jsou svaleny do houští pod tratí, několik stovek metrů před
rádelskou zastávkou. Kolega Buriánek nás seznámil s příběhem traktoristy, který
kříž při kolektivizaci a melioraci pod trať svalil. Krátce po té se s ním rozvedla
manželka, což bylo označeno za „Boží trest“. Kompletní žulová část kříže zde
dnes leží jako velká skládačka, kterou je možno opět sestavit.
Přecházíme trať (zde byl nalezen největší hřib výpravy) a sestupujeme do
osady Svatý Kříž k další památce a na malé občerstvení.
KAPLE NA SVATÉM KŘÍŽI
(viz Patron 3/07/21)
26. IX. 1923 V/IX
(viz Patron 3/07/21)
SVATÝ KŘÍŽ
(viz Patron 3/07/21)
SVATÁ RODINA
Sloup stojící na křižovatce
nad Pelíkovicemi byl postaven
okolo roku 1800 – ve výklenku
měl na plechu malovaný obrázek sv. Rodiny.
Historie olejomalby v Rychnově: po roce 1826 začínají Ignác Müller
s ženou Mariane malovat svaté obrázky na dřevěné desky, po úspěchu malují na
plech i plátno.
Výroba rychle roste, odbyt i v Praze a Vídni, již ve 40-tých letech 19. století je
Rychnov znám jako středisko olejomalby – malíři vytvářejí vlastní kastu – zajímají
se o politiku, sociální otázky, vzdělávání, zakládají ochotnický spolek, vlastní
pěvecký spolek, roku 1869 malířský podpůrný spolek, roku 1871 malířský
vzdělávací spolek, učí zde např. Josef Klinger, nebo Josef Čumpelík.
V srpnu 1874 dostali povolení ke zřízení odborné školy, na to v roce 1877
otevřeli novou školní budovu, v roce byla 1884 konečně zřízena malířská škola,
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roku 1888 však byla přestěhována do Jablonce, ale s výrobou se v Rychnově
i nadále zabývalo na 200 osob.
Odbočujeme k další památce.
HOFRICHTER KARL
Dne 25. 8. 1781 nechal postavit pískovcový kříž Karl Hoffrichter, spolupracovník a následovník Johanna Schöffela. Údajně na tomto místě zemřel vozka,
který se smrtelně zranil při svážení dlouhého dříví na stavbu manufaktury u kříže
Christofa Ulricha. Dne 29. 5. 2002 byl kříž znovu vysvěcen po renovaci.
Vracíme se na křižovatku a sestupujeme do vsi.
KAPLE V PELÍKOVICÍCH
Byla postavena roku 1793 rodinou Hofrichterů. Nyní stojí na soukromém
pozemku a majitel nikoho k její prohlídce nepouští.
Sestupujeme dále do osady.
ULRICH CHRISTOF
Pískovcový kříž postavený dne
12. 7. 1780 Christofem Ulrichem
údajně připomíná smrtelné zranění vozky. Kříž stojí v zahradě
p. Kracíka, který nás díky kolegovi
Buriánkovi ochotně pustil na pozemek. Byl to právě nynější majitel,
kdo povalený kříž před léty opět
postavil.
Po krátké besedě pokračujeme
dále, pod zatáčkou překračujeme
po úzké lávce potok a loukou,
prudkým svahem stoupáme k další
památce.
BOŽÍ MUKA U RYDVALTIC
K této památce na počátku
klesání silnice do Radoňovic není
známa žádná historie.
Po dalším stoupání, již posledním, na nedaleký vršek přicházíme
k modřínům, pod nimiž se skrývá další památka.
SEDLÁČEK ANTONÍN
*1918 †1943. Dle informace kolegy Řezáče na tato místa před 2. sv. válkou
jezdili tábořit junáci. Po válce, na památku kamaráda postavili jednoduchý
křížek.
Prudkou lesnatou strání sestupujeme k silnici a po ní do Radoňovic.
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KAPLE V RADOŇOVICÍCH
Byla postavena roku 1793, jak dokazuje „základní kámen“ vedle vchodu
vysvěcena po rozšíření 13. 6. 1926. Kolega Buriánek doplňuje zasvěcení
Nejsvětější Trojici.
Dle pověsti zde za války r. 1866 zastřelil rakouský hulán modlícího se
pruského vojáka.
OBECNÍ PRAMEN
Kamenná uzavíratelná studánka se nachází uvnitř prudké zatáčky v horní
části obce. Do kamene je vytesán letopočet 1913.
Sestupujeme po silnici ke skalnímu pásu ohraničujícímu na jihu Kopaninský hřbet.
A.U. 1892
(viz Patron 2/07/15)
NSZ A. 1817 (MEZNÍ SKÁLA)
(viz Patron 2/07/15)
Odtud již spěcháme po silnici k Hodkovicím.
SPIETSCHKA MARIA ANNA
Kříž dala r. 1849 postavit dcera uznávaného hodkovického porodníka
Khittela – syna šumburského „fausta jizerských hor“. Vytvořil jej hodkovický
kameník Johann Schultz.
Od poslední památky se výprava urychleně přesunula na nádraží, kde jsme
zastihli již téměř ztracený spoj. A protože se v rámci tzv. „Dne bez aut“ jezdilo
zdarma, málem jsme se do přeplněného motoráčku nedostali.
Michal Vrbata

Za pomníčky do Krkonoš I.
– okolí Jablonce nad Jizerou
Jaro v plném proudu, květnové slunce a vůně pestrobarevných luk ve mně opět
vzbudily touhu k toulkám v přírodě a objevování něčeho dávno zapomenutého.
Vydal jsem se na svém kole z Raspenavy do Jablonce nad Jizerou. Stojím
zády k budově vlakového nádraží. Za kolejištěm se vypíná zalesněný vršek
(555 m.n.m.) zvaný „Na stráni“. Zleva za kolejemi se vydávám neznačenou
cestou vzhůru. Na samém vrcholu stoupání, kde les hraničí s loukou, stojí na
křižovatce cest osamocený, zachovalý železný kříž na mohutném kamenném
podstavci. Do spodní části bloku je vsazena světlá mramorová deska na níž stojí
psáno:
Postavit nechal r. 1843
Josef Slavík
Odkoupil a opravit nechal
r. 1862
Karel Škoda
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Po pořízení fotodokumentace se dostávám zpět dolů do Jablonečka abych
mohl absolvovat další tlačení kola směrem nahoru. Tentokrát od budovy školy.
Vlevo nahoru vede červená značka do Končin. Já se však vydám vpravo. Míjím
ještě několik domků a stoupám vzhůru neznačenou cestou k místu zvanému „Na
Veselkách“. Obě cesty tak tvoří jakési véčko. Pár metrů za posledním domem,
už v lese, odbočuje do leva ještě jedna cesta. Asi po sto metrech, kde se cesta
prudce stáčí vpravo směrem vzhůru, spatřuji další kamenný blok tentokrát bez
desek. Pod ním se povalují zbytky vrcholového kříže, jenž byl ozdoben věncem
z květů a mašlí. Vše dokonalá kamenická práce. Podle ústního podání místních
bylo toto dnes zalesněné území v minulosti polnostmi a pomník zde usadil jejich
majitel. Odtud pokračuji dál vzhůru k místu zvanému „Na Veselkách“. Na okraji
luk tady stojí zachovalý pískovcový blok se železným křížem. Ve spodní části
podstavce je krásný staročeský nápis. Po asi půlhodině opisování a luštění
vytesaných písmen jsem dospěl k tomuto:
Ol wy wssiehni kteříž
Gdete cestou
Pozoróte wyste gestly Bolest
Wasse gako ma byla.
Geremiaš IV kapitola.
Cestu, u které kříž stojí, místní nazývají Pechova. Po ní pokračuji dál a napojím
se na již zmíněnou červeně značenou cestu v Končinách. Po levé straně
uprostřed osady, mezi dvěma starými lípami, stojí krásně zdobený pískovcový
kříž na podstavci ze stejného materiálu.
Na nápisu v jeho spodní části se již zub
času značně podepsal. Nicméně při troše
dobré vůle se mi podařilo rozluštit toto:
Nákladem Josefa Urbance
gest tento kříž Páně
zřízen 1826
S pozdravením tento kříž swatý
zřízen znamením vykoupení
nasseho.
Naproti tomuto kříži vybočuje ještě
jedna cesta, po jejíž pravé straně stojí
chalupy. V pořadí ve druhé žil Josef
Urbanec, který nechal kříž zřídit jako
poděkování Bohu za uzdravení své
manželky. Na samém konci osady,
ve směru na Sachrův hřeben, ještě
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míjím dřevěný památníček Panny
Marie z Končin, zhotoven 24. 12.
1999 a vysvěcen 14. 1. 2000.
Opouštím červenou značku a mířím
po asfaltce směrem na Rezek až do
levotočivé zatáčky, kde odbočuje
zelená značka do Bratrouchova. Po
několika metrech zastavuji po pravé
straně u obrázku sv. Jana Křtitele.
Posilním se šťavnatými horskými
malinami, protože mě čeká prudké
klesání a následně prudké stoupání
zpět. Ale proč takové harakiri? No
protože žlutá značka od sv. Jana mě
dovede do osady Trejborec k další

památce, tudíž luštitelské hádance. Za
rekreační chatou „Krosnov“ (dříve snad
rychta) se otočím doleva, míjím bývalou
školu se zvoničkou (dnes v soukromém
vlastnictví, dobře udržovanou majitelem). Asi po 100 metrech vlevo, ve
stínu mohutných lip, se vypíná další
obdobná památka. Kovová tabulka na
železném kříži nese letopočet opravy
„L.P. 1993“. Na těle podstavce je výjev
jak sv. Anna učí Marii číst a nakonec
ve spodní části hůře čitelný nápis, jenž
kolemjdoucím hlásá:
Tato statue jest postavena
s pomocí Boží a nákladem
manželův Josefa a Marie
Kobra z Horní Dušnice
A 1849
Po zaevidování všech poznámek se opírám o své kolo a po vystoupání
kopce, od sv. Jana použiji zelenou značku přes vrch Hejlov (834 m.n.m.) a jsem
nad Bratrouchovem. Překrásný pohled do vnitrozemí. Už jsem jako slaneček,
4/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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ale z kopce setřásám dotěrné mouchy
a pot se po chvíli mění v bělostný
prášek. V dolní části Bratrouchova
zvané „Heslov“ spatřuji u cesty další
bod, kde zastavuji. Kříž sice chybí ale
monument z červeného pískovce je ve
velmi zachovalém stavu. Ve spodní části
je krásně čitelné písmo:
K žádosti umírajícího otce
Ignáce Voráčka postavili tento
svatý kříž vděční dědicové
Léta Páně 1852
Za Bratrouchovem se zelená značka lomí prudce vpravo. Já se však
vydávám vlevo po neznačené prašné
cestě. Projíždím horní částí osady
Mechovice. Malebné chaloupky pode
mnou a pasoucí se krávy dodávají
všemu krásnému tu správnou horskou atmosféru. Cesta mě dovede až k její
zalesněné části. Několik desítek metrů pod ní vpravo stojí na kamenném soklu
železný kříž. Vsazená černá leštěná deska nese nápis tohoto znění:
†
19 23
6 33
Temnou to noční hodinou
násilná ruka zničila
zde dceru naši jedinou
láska pak kříž ji vztyčila
Kdož ztichlým lesem jdeš tu kol
a v srdci soucit s mrtvou máš
zde postůj a uvaž krutý bol
a pomodli se Otčenáš
K tomuto místu se váže příběh nešťastné lásky se smutným koncem. V jedné
z mechovických chaloupek žili manželé Zuzánkovi. Měli jedinou dceru Mařenku.
Zamiloval se do ní jistý 19tiletý František Urbanec z Buřan. Byl prudší povahy.
Mařenčiny rodiče jejich vztahu moc nepřáli a později Františka odmítala
i Mařenka. V osudný den měl František s Mařenkou sraz na svém oblíbeném
místě. František však tajně vzal svému otci zbraň a vydal se očekávat Mařenčin
příchod. Po neustálém odmítání zbraň vytáhl a spustil proti Mařence. Nebohé
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děvče padlo k zemi již bez známek života.
Když si František uvědomil co způsobil své
nejmilejší, obrátil zbraň proti sobě. Pár
metrů od kříže vyrůstají z jednoho místa
mohutný smrk a buk, jako strážci obou
smířených duší nešťastné lásky. Oba jsou
též pohřbeni na hřbitově v Jablonečku při
kostele sv. Prokopa (za hřbitovní bránou
vlevo u hlavní cesty). Než se vrátím do
Jablonečku, za mechovickým lesem se
otevírá pohled na horskou ves Vojtěšice.
Uprostřed luk na nejvyšším bodu, zvaném
„Na Vršku“, stojí nápadné osamocené
lípy, jejichž zeleň skrývá železný kříž se
silně poničeným podstavcem. Jsou na
něm patrné otvory pro upevnění desky.
Chybějící deska však skrývala ještě starší
nápis, zanesený do kamene, dnes téměř nečitelný. Je částečně zakryt jakýmsi
štukem a celý kamenný kvádr je natřen na bílo. Z Vršku jedu málo používanou
4/2007 (18. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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cestou k Vojtěšicím na jejímž okraji stojí soška p. Marie, kde namáhavé putování
za památkami také zakončuji. Dobře zachovalé kamenické dílo pochází z dílen
Josefa Stuchlíka v Jičíně. Podstavec je ošetřen červeným nátěrem a deska
s písmem bílou barvou. Pod silnou vrstvou barvy je však hůře čitelný, ale po
chvíli přece jen:
Ó Maria
Potěšení zarmoucených
oroduj za nás
Věnováno na památku
od manželů
Rosolkových
Léta Páně 1885
Pro Patron zpracoval a nafotil: Jiří Pavelka

Kříž u Bílého Kostela
Tento pomníček najdeme při silnici z Chrastavy do Bílého Kostela. Kousek za
Chrastavou se silnice dělí na směr Děčín nebo na směr Bílý Kostel a dále pak na
Hrádek nad Nisou. Několik stovek metrů po odbočení na Bílý Kostel je vpravo
u silnice křížek. Skončil tady život dvou lidí. Křížek nese prostý nápis „Helenka
a Víťa“.
Pro snadné vyhledání přikládám plánek, na kterém je křížek zakreslen.
Pro Patron zaslal: Oldřich Sladkovský

†
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Společenská rubrika
Životní jubileum
• v prosinci: 30 let
• v lednu:
55 let
60 let
60 let
• v únoru: 60 let

- Mgr. Michal Bejček
– RnDr. Libor Bednařík,
– Ladislav Brejcha,
– Petr Kurtin
– Eleonora Pavlisová

I dalším, kteří oslaví své narozeniny
• v prosinci: Jiří Antl,
Vlasta Firstová,
Eduard Švajda
• v lednu:
Ing. Alena Fojtíková,
Miroslav Kubišta,
Jiří Pavelka,
Milan Poláček,
Jiřina Růžičková,
Ing. Libor Slavík
• v únoru: Otakar Purm
Přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hodně sil do další práce.
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