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Výstavy a výlety

Výstava „Opevnění pomezí Krkonoš a Jizerských hor z roku 1938“
se koná v Riedelově vile v Desné od 4. 3. do 29. 3. 2008. Každou sobotu 

bude k dispozici fundovaný průvodce.
Každou neděli, po dobu trvání výstavy, je možná prohlídka úseku CH 2 

– Polubný. Trasa je dlouhá asi 12 km. Přihlášky na tel. č. 737 376 238 – vede 
pan Jiří Dušek.

Výstava „Gallasové, Clam-Gallasové a Hejnice“
ve výstavní síni Státního okresního archivu v Liberci-Františkově, Vilová 

239/24.
Výstava je přístupná od 7.3. do 4.4.2008 v pondělí až čtvrtek od 8 do 17 

hod., v pátek od 8 do 16 hod. Vstup volný.

K pamětní tabulce Emila Nováka
Výlet se koná v neděli 13. 4. 2008. Pro změnu půjdeme z Nového Města 

pod Smrkem a trasa bude zřejmě náročnější než předcházející výpravy z Bílého 
Potoka. Odjezd vlakem do Nového Města pod Smrkem z Tanvaldu v 7:02 hod., 
z Jablonce nad Nisou v 7:37 hod., z Liberce v 8:32 hod. a z Frýdlantu v 9:08. 
Sraz všech účastníků na nádraží v Novém Městě pod Smrkem v 9:40 hod. nebo 
přímo u Věže Grálu v 12:30 – 13:00 hod. Cestou navštívíme památky kolem 
Smuteční stezky, Věž Grálu s pamětní tabulkou Emila Nováka, místo pádu letadla 
za II. svět. války, Bártlovu boudu, kde bude možné si dát občerstvení a odtud na 
vlakové nádraží v Bílém Potoce. Výpravu povede Jiří Šourek.

Exkurze klubu vojenské historie
V sobotu 26. 4. 2008 se koná výprava po starých předválečných opevněních 

v oblasti Kořenova a Štěpánky až po Václavíkovu Studánku. Sraz všech 
účastníků na nádraží v Kořenově v 9:00 hod. Odjezd vlaku z Liberce v 7:08 
hod., z Jablonce nad Nisou v 7:36 hod. Výpravu povede pan Jiří Dušek.

K pomníčku Františka Pavlise
Výlet se koná v sobotu 3. 5. 2008 a půjdeme pro změnu z Bedřichova. 

Odjezd autobusem do Bedřichova z Jablonce nad Nisou v 7:45 hod., z Liberce 
v 8:00 hod. Sraz všech účastníků na konečné zastávce autobusu v Bedřichově 
(centrální parkoviště) v 8:30 hod. Trasa: Melzerův pomník, Stammelův kříž, 
Bäumelův kříž, Pavlisův kříž, vlakové nádraží v Oldřichově v Hájích. Podle počasí 
se může trasa prodloužit přes Starou poutní cestu, kde bychom navštívili nově 
opravený Emauzský obrázek a pomníček Zabitého mládence a do Raspenavy na 
vlakové nádraží. Výpravu povede Jiří Šourek.
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Za květnovými pomníčky pod Terezínku
půjdeme 8. 5. 2008. Sraz všech účastníků u vlakové zastávky Tanvald v 9:30 hod. 
Vede Josef Kuna. 

Po starém vodním díle Zlatého potůčku
půjdeme 9. 8. 2008. Sraz všech účastníků na nádraží v Kořenově v 8:00 hod. 
Vede Josef Kuna.

Starou křížovou cestou k Seibtově studánce
půjdeme 8. 11. 2008. Sraz všech účastníků na nádraží Josefův Důl v 9:00 hod. 
Vede Josef Kuna.

Pozvánka na členskou schůzi spolku Patron
Schůze se koná v sobotu 19. dubna 2008 v klubovně Tatranu Jablonec nad 

Nisou v Jungmannově ulici od 10:00 hodin.
Na schůzi bude projednáván, případně doplněn plán činnosti spolku Patron 

na rok 2008. Také se bude pokračovat v rozpravě týkající se doplnění výboru 
spolku Patron o další členy.

Kdo ještě nemá zaplacené členské příspěvky na  rok 2008, případně i za rok 
2007, může tak učinit tamtéž.

Spolkový výbor

Důležité upozornění
V časopise Krkonoše 3/2008 bylo na straně 42 otištěno oznámení, že se 

v Krkonošském muzeu správy KRNAP ve Vrchlabí uskuteční od 21. 3. 2008 
výstava „Jizerskohorské pomníčky“. Spolek Patron jako její realizátor však 
upozorňuje, že z technických důvodů bude počátek této výstavy posunut do 
první poloviny letošního dubna.

Článek do diskuze
Na Internetu byl na stránky spolku Patron vložen zajímavý vzkaz, který tam 

vložil pan Oskar Holata.

Předmět: Oprava obecně šířeného omylu

Vzkaz: Chtěl bych upozornit na nepřesnost stále opisovaného a dále šířeného 
omylu, že spolupachatelem vraždy sedláka Porscheho byl Anton Nitsche 
z Desné. Ten byl ale starostou Desné. A to až do roku 1902. Hledaným 
podezřelým ze spoluúčasti byl zřejmě Anton Ullmann, kterého hledala policie jak 
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v Rakousku-Uhersku, tak i v Německu. Dle německého policejního Deutsches 
Gauner-Repertorium (Steckbriefe aus dem Deutsches Reich 1880-1890) byl 
ještě v roce 1890 nezvěstný. A ani dále se o něm nic nevědělo. Mezi lidmi se 
povídalo, že se odstěhoval do Brazílie anebo se stal i on sám obětí nějakého 
následného trestného činu nebo sebevraždy. Ale to jsou jen domněnky, které 
mi vyprávěl můj soused pan František Seidel, který se v Desné narodil až v roce 
1889, takže i on to měl zprostředkovaně od nějakého staršího občana Desné.

Máte-li někdo k tomuto tématu nějaké doplňující poznatky, podělte se o ně 
s námi buď přímo na Internetu, na stránkách spolku Patron nebo formou 
příspěvku do spolkového časopisu Patron. 

Památky více či méně známé,
na horách i pod horami

Na svých cestách horami i podhůřím člověk 
nachází více či méně známé památky. V mých 
poznámkách a fotografiích postupně přibývá 
více těch neznámých a proto se o některých 
z nich chci zmínit, třeba i proto aby se o nich 
mohla vést diskuze.

1)  Liberecké kamenné sloupky

a)  ve Dvorské ulici (foto č. 1), která odbočuje 
z Jablonecké ulice směrem na Králův 
Háj. Kamenný sloupek se nachází vlevo 
u cesty, 4 kroky od chodníku, na hraně 
bukového lesa mezi ulicemi Dvorská 
a Zvolenská, 75 kroků nad zastávkou 
MHD Vojtěšská. Na čelní straně sloupku 
(směrem k silnici) se nacházejí otvory pro 
upevnění desky.

b)  v Kateřinské ulici (foto č. 2), v části 
vedoucí od restaurace „U Lendrů“ do 
Kateřinek, tedy proti proudu Černé Nisy. 
V popisovaném směru cesty se nachází 
vlevo u silnice v příkopě a vzhledem 
k jeho neveliké výšce bývá v období 
vegetace zastíněn náletovými dřevinami 
a buřinou. Doporučuji proto navštívit 
a fotografovat v době vegetačního klidu.
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2) Pamětní kámen 
na ruprechtickém hřbitově.
Tento kamenný kvádr (foto č. 3) se zaoblenou 
horní částí se nachází na největším libereckém 
hřbitově v ulici F. L. Věka, ve druhém sektoru 
zleva na vzdálenější straně od branky. Na 
čelní straně kvádru je obdélníkový výklenek 
s vytesanými písmeny S t R. S ohledem na 
tato písmena ve výklenku se domnívám, že 
by mohlo jít o nějakou souvislost s hraničními 
kameny (také S t R), které se nacházejí 
nedaleko odtud, ve smíšeném lesíku poblíž 
Strážní ulice, tedy nedaleko hřbitova v ulici F. 
L. Věka.

3) Pozoruhodný kámen 
ve Vratislavicích nad Nisou.
Tříboký kamenný jehlan s výklenkem v cca 
poloviční výšce pohledové strany (foto č. 4) se 
nachází na zpevněné parkovací ploše přilehlé 
k vratislavické restauraci „U prasete“, v rohu 
parkoviště nedaleko schůdků vedoucích na 
letní terasu.

4) Kamenný sloupek 
v Bílém Potoce pod Smrkem.
Pro památky tohoto typu mám svůj pracovní 
název „Köhlerův sloupek“. Pochopitelně proto, 
že by mohl být (až na pár detailů) věrnou kopií 
pomníčku Franze Köhlera, stejně jako Boží 
muka naproti autosalonu PINK v nedalekých 
Lázních Libverda. A o čem že je tu řeč?
V zahradě sousedící s budovou obecního 
úřadu v Bílém Potoce pod Smrkem, uprostřed 
travnaté plochy a na dohled od silnice (vlevo ve 
směru jízdy od Hejnic) stojí kamenný sloupek 
(foto č. 5). Na vrcholu je opatřen křížem 
a výklenek pod ním je lemovaný černým 
kovovým rámem. Uvnitř výklenku byla v den 
mé návštěvy vkusná květinová výzdoba. 
Prostřední část sloupku zdobí kamenný reliéf, 
písmena A E B a letopočet 1819.



PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor 1/2008 (19. ročník)6 1/2008 (19. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor 7

5) Památka na provoz železniční tratě Frýdlant-Heřmanice 
v Heřmanicích.

Zde se jedná o dopravní značku 
upozorňující na nechráněný želez- 
niční přejezd. Symbol lokomotivy 
na bílém podkladu zarámovaný 
červeným trojúhelníkem doplňují 
dvě šipky, bílá ukazující vlevo ne- 
se letopočet 1900, černá ukazu- 
jící vpravo nese letopočet 1976. 
Toto memento (foto č. 6) se na- 
chází vlevo při silnici z Dětřichova 
do Heřmanic, v zeleném pruhu 
mezi silnicí a potokem. Těm, kteří sem zavítají doporučuji pokračovat ještě dál 
do obce, zde obyvatelé Heřmanic zrekultivovali zarostlý pozemek a dnes se 
zde nachází vesnický parčík s výsadbou dřevin a květin. Tomu všemu dominuje 
dřevěná zvonička s informačním panelem (text a foto) o Heřmanicích.

6) Barvířská kaplička na Bedřichovce.

Tato kaplička zasvěcená Panně 
Marii byla vysvěcena v roce 
1809. Po téměř dvou stoletích 
(v roce 2004) byla na popud 
místních občanů zapsána na sez- 
nam kulturních památek (foto 
č. 7). Tomu však předcházela 
dlouhodobá devastace, kde za- 
pracoval zub času, působení dře- 
vokazných hub a nedostatek 
odborné péče.

V roce 2005 město Liberec zahájilo diskuzi o budoucnosti této památky, 
v té době již ve značně dezolátním stavu. Již na konci tohoto roku 2005 
se začalo s prvními krůčky vedoucími ke znovuzrození kaple. V roce 2006 
město schválilo na záchranu kapličky 800 000.- Kč. Do středy 16. 5. 2007, 
do slavnostního ukončení prací na obnově kapličky, byly provedeny tyto 
stavební úpravy: fixace zdí, obnova střechy a věžičky, pokládka historické 
dlažby a zrestaurování portálu. V roce 2007 dostala stavba repliku původní 
omítky včetně říms.

Slavnostního aktu se mimo jiné zúčastnili arciděkan František Opletal 
a liberecký primátor Jiří Kittner. Ten na místě poznamenal, že akce je 
součástí dlouhodobého projektu záchrany drobného kulturního dědictví 
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Liberce. Poté předal klíč od kapličky paní Danuši Svobodové, která měla 
kapličku po rekonstrukci spravovat.

Kaple se nachází v Pomezní ulici a nedaleko odtud vede žlutě značená 
turistická cesta (ŽL6980). Proto tedy doporučuji:
a) u turistických směrovek v Machníně, při silnici na Svárov, se dát po žlutě 

značené turistické cestě (ŽL6980).   Cesta vede na rozcestí turistických 
cest v Bedřichovském lese. K vyhledání Barvířské kapličky však stačí 
dosáhnout hranice lesa a zde odbočit vpravo na místní komunikaci. 
Zanedlouho se objeví malý rybníček a zrekonstruovaná kaplička.

b) nebo nastudovat přístup ke kapli nad mapou Liberce v klidu doma a poté 
teoreticky patřičně vyzbrojen, naostro vyrazit do labyrintu uliček v této 
části liberecké periferie.

K napsání tohoto příspěvku mě inspirovaly články z Libereckého deníku autorů 
Hynka Preislera a Aleše Vávry. Návštěva na místě činu se uskutečnila nedlouho 
poté, při nejbližší vhodné příležitosti.

7) Domaslavická kaplička v pohybu.

Kaplička z roku 1723 zasvěcená Nejsvětější trojici a sv. Janu Nepomuckému 
se nachází v Domaslavicích vpravo u cesty, na křižovatce silnic z Hodkovic nad 
Mohelkou do Českého Dubu a odbočky do Proseče pod Ještědem. Kaplička 
byla již léta v dezolátním stavu. Za začátek konce kapličky by se nechala 
považovat stavba silnice v 60. letech minulého století. Dříve stála na rozcestí 
původních cest a po výstavbě silnice se ocitla více než 1 metr pod její úrovní. 
Každá větší voda, každé jarní tání, posypový materiál ze silnice i nečistoty 
odletující od kolemjedoucích automobilů kapličce na dobré kondici nepřidaly.

Z iniciativy obce Bílá vzešly první impulsy 
k rekonstrukci kapličky. Nápad na roze- 
brání a znovupostavení nebyl památkáři 
doporučen a proto bylo přistoupeno k pře- 
sunu kapličky vcelku. Oslovena byla pražská 
firma specializující se na stěhování těžkých 
a nadměrných břemen. Dvousettunový 
jeřáb musel kvůli retardérům v Hodkovicích 
nad Mohelkou zvolit cestu do Domaslavic 
přes Ještěd a na místě být patřičně ukotven 
a vyvážen. Vlastnímu vyzdvižení nad zem 
předcházelo vyztužení kapličky traverzami 
a ve spodní části též betonem. Zároveň byla 
v rámci přípravných prací zhotovena nová 
základová deska a umístěna cca 8 metrů od 
původního stanoviště.
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Pak přišel den D a hodina H. V sobotu 23. 6. 2007, cca v 9:30 hodin 
pracovníci pražské firmy, místní obyvatelé v čele se svým starostou i náhodní 
kolemjdoucí, ti všichni mlčky a napjatě sledovali jak se 45 tun vážící kaplička 
odlepila od země. Poté vystoupala do asi 5ti metrové výšky, zde se otočila 
kolem vlastní osy a zlehka dosedla na novou základovou desku. Transportem 
kapličky skončila první etapa rekonstrukce. V další fázi na přelomu června 
a července se začalo pracovat na nových omítkách, po nich přišla na řadu 
rekonstrukce dveří. V závěrečné fázi se zrestaurují kamenné prvky, s největší 
pravděpodobností se však do 
ní nevrátí v 60. letech 20. 
století ukradená socha sv. Jana 
Nepomuckého. Obec Bílá díky 
finanční podpoře ministerstva 
pro místní rozvoj, Libereckého 
kraje a části svého obecního 
rozpočtu počítá s ukončením 
rekonstrukce do konce října. 
S ohledem na brzký příchod 
zimy a časovou tíseň jsem 
neměl možnost tuto památku 
na podzim 2007 vidět.

Podrobnosti k tomuto příspěvku jsem čerpal z článku Aleše Vávry 
v Libereckém deníku z 29. 6. 2007 a z článku ve zpravodaji Libereckého 
kraje (autor neuveden): Hynek Farský

Hlavním iniciátorem této akce byla rodina Králova z Domaslavic, která také 
věnovala pozemek pro nové místo kapličky a pan starosta obce Bílá, kteří mají 
zájem na obnově památek v podještědí.

Dodatek k článku a foto: Zdeněk Buriánek

8) Kaplička sv. Ambrože v Liberci-Starých Pavlovicích.

Za touto zrekonstruovanou pamětihodností musíte vyrazit do Selské ulice 
ve Starých Pavlovicích. Ta začíná za pavlovickým Kauflandem a končí pod 
mostem v ulici Letná. Těm z vás, kteří budete chtít tyto končiny navštívit, 
doporučuji projít Selskou ulici právě v tomto směru. Mimo jiné i proto, že 
cesta povede z kopce a cestou ke kapličce sv. Ambrože uvidíte ještě jednu, 
menší kapličku. A tak tedy po odbočení do Polní ulice směrem k nákupnímu 
centru Penny Market a Kaufland (kolem pamětního kamene nezjištěného 
původu vpravo u cesty, u plotu stadionu TJ Rapid ) na první odbočce doleva, 
do Selské ulice. Od jara do podzimu je možné si cestu zkrátit pěšinou přes 
pole a pár metrů si tak ušetřit. V horní části Selské ulice stojí bíle omítnutá 
kaplička. Za prosklenými dveřmi s mřížovím se nachází vkusně upravený 
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interiér. Kaple (foto č. 10) je 
z každé strany chráněna vzros- 
tlým stromem. Ve spodní části 
Selské ulice se nachází již 
zmiňovaná kaple sv. Ambrože. 
Ta byla do roku 2005 zaned- 
baná a polorozpadlá, v ostrém 
kontrastu s okolními novo- 
stavbami. Tento neutěšený stav 
nenechal v klidu vedení Střední 
integrované školy stavebních 
a řemeslnických oborů. Ta na 
obnovu žádala finance z grantových fondů. Po dvou neúspěšných pokusech 
se potřetí trefila do černého v případě Česko-německého fondu budoucnosti. 
Součástí fondu bylo uzavření partnerství s německou školou stavebního směru. 
Na základě toho liberečtí studenti odjeli na výměnný pobyt do Německa, kde 
se na maketě kapličky učili opravit např. ozdobné štuky. V dubnu 2005 bylo 
započato s přípravnými pracemi a následovala oprava střechy a starého 
zdiva. V září téhož roku došlo k nátěru venkovních zdí a dokončení interiéru. 
Že jde o dílo česko-německé 
spolupráce dokazuje vyrovnaný 
poměr českých a německých 
učňů a jejich specializace. Na 
rekonstrukci kaple (foto č. 11) 
se podíleli zedníci, truhláři, zá- 
mečníci (vyrobili mříže a oplo- 
cení) a kameníci. Ti se zasloužili 
o výrobu kamenné desky 
v interiéru zarámovanou do 
bílého kamenného rámu. Stěny 
interiéru mají světle modrou 
barvu, na jedné z nich je deska s německým textem a vlevo od ní obrázek sv. 
Ambrože-patrona včelařů. Text na desce zní:

Erbaut 1895
GUST. HERRMANN

Ökonom u. Gemeindevorführer Alt Paulsdorf
MARIE PILZ geb. PIETSCH

Rosenthal u. Th.

Pojmenování kaple na počest tohoto světce si přáli včelaři, kteří mají 
nedaleko kaple provozní místnosti a dílny. Stejně jako horní kaplička v Selské 
ulici je i tato postavena pod dvěma dospělými stromy. Ke slavnostnímu 
vysvěcení kaple došlo ve čtvrtek 19. 10. 2005 a františkánský duchovní 
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Antonín Kejdana z Liberce ji skutečně sv. Ambrožovi zasvětil. O původu 
kaple se toho mnoho neví. Původně mariánskou dřevěnou stavbu nechal 
v roce 1895 opravit pro svoji ženu místní rodák Hermann. Znovuzrození této 
kaple svědčí o výhodnosti a smysluplnosti některých grantových fondů. Škola 
(kromě iniciativy a realizace celé rekonstrukce) navázala kontakt s německými 
kolegy, žáci obou škol se podíleli na opravách a z výsledku mají zcela jistě 
radost všichni, včetně náhodných kolemjdoucích.

Podrobnosti o průběhu rekonstrukce včetně všech aktivit s ní spojených jsem 
čerpal z článku autorky Lenky Markovičové v Libereckém deníku ze dne 
17. 10. 2005.

9) Hermann Blumrich-učitel a spisovatel.

Svým literárním dílem se podílel na poznávání frýdlantského výběžku. Narodil 
se 7. srpna 1895. Rodina, ze které pocházel, patřila ke starým měšťanským 
frýdlantským rodinám. O dětství Hermanna Blumricha se všeobecně moc 
neví, z pozdějších Blumrichových vzpomínek však vyplívá, že byl chlapcem 
vnímavým a hodně citlivým. V mládí též rád kreslil a maloval. Před vypuknutím 
I. sv. války studoval na libereckém učitelském ústavu. Zároveň však studoval 
na pražské umělecké akademii a prázdniny trávil na známé malířské škole 
akademického malíře Franze Grusse v Graslitzenu. V roce 1916 narukoval 
na frontu do italských Dolomit. Zde byl zraněn a v době léčení, spolu 
s několika dalšími spolubojovníky, založil loutkové divadlo. Skromné zisky 
byly určeny raněným opouštějícím polní lazarety a vracejícím se zpět do 
vlasti. Po skončení I. sv. války úspěšně složil učitelské zkoušky a jeho prvním 
učitelským působištěm se stala škola v dnešním Jäklově údolí u Frýdlantu. V té 
době se též velmi intenzivně věnoval práci s mládeží v rámci mimoškolních 
aktivit (např. skautské hnutí). Později se začal věnovat literární činnosti. Po 
nesmělých začátcích (básně a drobné články o kulturních událostech na 
Frýdlantsku ve Frýdlantských novinách) se jeho články objevují v některých 
sudetoněmeckých odborných časopisech a novinách. Byl i členem mnohých 
spolků a sdružení, např. Německého spolku či Učitelského sdružení. Okolo 
roku 1937 vycházejí jeho první knižní práce.

Dalším působištěm Hermanna Blumricha na postu učitele byla měšťanská 
škola v Raspenavě. Zde působil pouze jeden rok a odešel do Jindřichovic pod 
Smrkem, kde učil na německé škole. Odtud se již natrvalo vrátil do Frýdlantu, 
kde na místě odborného učitele působil až do roku 1939. V září 1939 začala 
II. sv. válka a Blumrichovi, stejně jako mnoha dalším od základu změnila život. 
V hodnosti kapitána sloužil v německém wehrmachtu, třikrát byl nasazen na 
východní frontě a závěr války prožil v Itálii. Zde padl do amerického zajetí, ze 
kterého se mu podařilo uprchnout a přes Rakousko se dostal do Německa.
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Období od května 1945 do května 1946 bylo pro Hermanna Blumricha 
kritické. Zlomený válkou a jejími útrapami se jen těžce probíjel. Díky 
malířskému nadání maloval německým sedlákům náladové obrázky jejich 
statků a krajinky a poměrně dobře přežíval. V květnu 1946 byla do Německa 
odsunuta i jeho rodina-manželka Emilie a čtyři děti. Společně se potkali 
v Rürstadtu-Riedu, kde nalezli nový domov a Blumrich též učitelské místo na 
střední odborné škole stavební. Díky své odborné zdatnosti se v nové vlasti 
stal váženým občanem.

Inspirací pro Blumrichovu tvorbu bylo cestování po Evropě, ale i po Čechách. 
Před vypuknutím II. sv. války cestoval s rodinou po Jizerských horách, ať 
již na kratší procházky po Frýdlantsku, nebo celodenní do centrální části 
hor. Zážitky, postřehy a dojmy z cest po horách spolu s pověstmi vážícími 
se k tomu či onomu místu zpracoval a vydal pod názvem „Sto pověstí 
z Frýdlantska“. Díky Mgr. Josefovi Molákovi jsou tyto pověsti v Libereckém 
deníku v nepravidelných intervalech otiskovány. Ke dni 25. 11. 2007 vyšlo 
37 pověstí a já zde uvádím názvy některých z nich, kde číslo před závorkou 
je číslem pořadovým, tedy číslem jednotlivých dílů: 1) Vznik města Frýdlantu, 
2) Pověst o vzniku Zámeckého vrchu na Frýdlantsku, 3) Čert, který vyoral do 
Zámeckého vrchu brázdy, 9) Pověst o hlavičkovém kameni, 17) Novoměstský 
mužíček a draci na Frýdlantsku, 18) Smuteční cesta a koňský trh, 21) Pověsti 
z Jindřichovic pod Smrkem, 25) Pověsti a historie Sviňského vrchu, 30) 
Tajemný Faust z Libverdy, 33) Čarostřelec z Višňové, 37) Lesní tůňka na 
Astbergu. 

Povídání o životní dráze Hermanna Blumricha napsal Mgr. Josef Molák jako 
předmluvu ke Stovce pověstí Frýdlantska, odkud jsem pro čtvrtletník Patron 
čerpal.

10) Ferdinand Schwarz (*22. 3. 1852 - †16. 12. 1906).

Němec pocházející z Alt Habendorfu (Stráž nad Nisou), kterému však ani 
český jazyk nebyl cizí. V otcově živnosti se vyučil pekařem, ale každou volnou 
chvíli věnoval četbě. Té se věnoval na vandru po Bavorsku a Rakousku, odkud 
se přes Vídeň vrátil zpět domů. Po návratu domů pochopil, že příčinou bídy 
nejnižších vrstev je jejich nevzdělanost. Proto knihy nastřádané a získané na 
vandru použil pro potřeby čtenářského spolku Bildungstube (Vzdělanost), 
který v roce 1870 sám založil. V roce 1874 byla v Neudörfelu ustavena 
sociálně demokratická strana Rakouska a Ferdinand Schwarz dostal nabídku 
vydávat v Liberci časopis „Arbeiterfreund“ (Přítel dělníků). Tento list tiskla 
mladočeská tiskárna J. R. Vilímka.

Ferdinand Schwarz musel mít mimořádnou autoritu, vedle redakce listu 
s vysokou úrovní se mu v roce 1877 podařilo na Liberecko přemístit sídlo 
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strany. Zároveň zakládá další, již více specializovaný list „Sozialpolitische 
Rundschau“ (Sociálně politické rozhledy). Rok nato vytvořil předpoklady 
pro založení Českoslovanské demokratické strany dělnické v Břevnově, 
jehož ustavujícího sjezdu se osobně zúčastnil. Třebaže pekařská živnost byla 
zdrojem jeho obživy, zároveň jej zatěžovala. Ve svých dílech otiskoval své 
myšlenky a usiloval o: právo národů na sebeuznání, všeobecné rovné a přímé 
volební právo do všech orgánů od říšské rady po obecní zastupitelstva, 
svobodu tiskovou, spolkovou a shromažďovací, povinné školní vyučování 
bezplatné i pro vyšší školy, zrušení stálých armád, nezávislost a volitelnost 
soudu, bezplatnou soudní ochranu a zrušení nepřímých daní, oddělení církve 
od státu a státu od církve.

Do dnešní doby nám na Ferdinanda Schwarze zůstaly dvě památky: desky na 
rodném domě a na hřbitově ve Stráži nad Nisou (zde se nachází nalevo od 
středového chodníku).

Zde žil a pracoval                                      
FERDINAND SCHWARZ

Přední průkopník socialismu
1852 - 1906

Průkopník socialismu
Vorkämpfer des Sozialismus

FERDINAND SCHWARZ
* 1852     † 1906

Článek Pavla Koukala z konce roku 2006 věnovaný stému výročí úmrtí 
Ferdinanda Schwarze mi byl inspirací pro tento příspěvek do čtvrtletníku 
Patron.

11) Pseudogotická hrobová kaple Gustava Richtera 
na raspenavském hřbitově.

Gustav Richter von Wittig
* 24. 2. 1839 Luh/Mildenau
† 24. 1. 1914 Luh/Mildenau 

Gustav Richter absolvoval gymnázium v Praze-Novém Městě, ale vzhledem 
k nadání pro technické obory mu otec Anton Richter umožnil studium na 
reálce v České Lípě. Po návratu do otcova podniku navštívil nejvýznamnější 
evropské přádelny. Vybaven bohatými zkušenostmi se stal tvůrcem podniku, ve 
kterém od základu změnil pracovní proces. Jeho zlepšení se ujímala i v jiných 
firmách. Gustava Richtera tak lze označit za průkopníka na poli přádelnictví 
česané příze. Od roku 1875 byl Gustav Richter členem obecního i okresního 
zastupitelstva, řadu let působil jako prezident Průmyslového vzdělávacího 
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spolku v Hejnicích (Industrieller Bildungsverein) a své síly a prostředky dával 
ve prospěch raspenavské školy, živnostenské pokračovací školy a několika 
nadací. Založil Elektrárnu pro pohon a světlo (Elektrizitätswerk für Kraft und 
Licht) či ovocný sad nad zastávkou Luh (1902-1903), inicioval také přestavbu 
kostela (viz text tabulky).

Zum
Dankbaren Gedenken

an Diejenigen welche für den Neubau
dieser Kirche als Stifter und Gründer 

den Betrag von 145 544 Kron. widmeten.

Stifter:
Se. Excellenz Graf Franz Clam Gallas, Gemeinde 
Mildenau, Gemeinde Raspenau, Gustav Richter

Edler v. Wittbach, Anna Richter Edle v. Wittbach,
Felix Heintschel Edler v. Heinegg, Jenny

Heintschel Edle v Heinegg, Ernst Edler v. Sigmund,
Elsa Edle v. Sigmund, Alfred Richter 

Edler v. Wittbach, Johanna Richter Edle v. Wittbach,
Dechant Franz Wildner, Marie Richter,

Marie Würfel, Marie Richter, Volksverein 
Mildenau, Josef Jaekel und Frau, Mar. Richter,

Johanes Pohl.

Gründer:
Gemeinde Mildeneichen, Gemeinde Karolinthal,

Oswald Jaekel und Frau, Anna König,
Marie Jäger, Martha Killmann, Ignaz Ressel,

Josef Wildner, Juliane Wildner, Franz Wildner,
Julie Wildner, Helene Nicht, Marie Seibt,

Auguste Knirsch, Anna Effenberger, Veronika
Altmann, Gisella Salomon, Hermine Ulbrich,

Johanna Gläser, Josef Neumann, Johann Hurt.
15. September

1907

V roce 1905 ocenil Richterovy zásluhy o přádelnictví císař (řád Železné 
koruny III. Třídy) a další rok jeho humanitární aktivity i papež Pius X. 
(komturský kříž řádu sv. Řehoře). Dne 30. listopadu 1908 Gustava Richtera 
povýšil císař František Josef I. do šlechtického stavu s přídomkem šlechtic 
z Wittbachu (Gustav Richter von Wittbach). Obce Luh, Lužec a Peklo mu 
udělili čestné občanství.
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Z manželství Gustava Richtera s Annou 
Bendovou, uzavřené roku 1863, vzešly 
tři děti: syn Gustav Alfred, dcery Leontine 
Johanna Anna (provdaná za Felixe 
Heintschela, šlechtice von Heinegg, ve 
Vídni) a Elizabeth Pauline Maria (provdaná 
za Ernsta, šlechtice von Sigmund, ve 
Frýdlantu.

Po smrti Gustava Richtera v roce 1914 
byly jeho ostatky uloženy v rodinné 
hrobce (foto č. 12).

Při psaní tohoto příspěvku jsem použil text 
medailónu Gustava Richtera z knihy P. D. 
Vinkláta a Dany Filipové „Raspenava-město 
na Smědé“.

12) Památka Adolfa Loose
ve Voroněžské ulici v Liberci.

Nachází se v té části Voroněžské 
ulice vedoucí z Nerudova ná- 
městí do Rumjancevovy ulice. 
V tomto úseku se po pravé 
straně nachází budova patřící 
Technické univerzitě a v parčíku 
před ní se památka nachází. 
Tvoří ji betonové kvádry ro- 
zestavěné do kruhu. Na jed- 
nom z nich je uvnitř kruhu 
připevněna deska s textem a ve 
spodní části vnitřního kruhu 
jsou instalována prkna na způsob lavičky. Pod nimi je nebývalé množství 
komunálního odpadu (foto č. 13).

ADOLF 
LOOS

STUDOVAL V LETECH
1892-1897

NA PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE
V LIBERCI

Pro Patron  sepsal: Hynek Farský
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Za pomníčky do Krkonoš II.
– od Strážného k Luční hoře

Další putování za krkonošskými 
pomníčky začíná v horské vsi 
Strážné. Ves byla založena v 17. 
století jako Pomrovice (Pomendorf). 
Za II. světové války zde byl tábor 
sovětských a italských válečných 
zajatců. Cestou k Hříběcím bou- 
dám míjím nově opravený pomník 
na památku 103 mrtvých z let 
1914-18 a 1939-45 obce Strážné. 
Poté vystoupám přes Klínový 
potok do osady Hříběcí boudy. 
Vlevo od cesty jsou vyhloubeny jámy po bývalých lomech bílého krystalického 
vápence (tzv. krkonošský mramor), jenž se zde těžil už v 18. století. Využíván 
byl zejména ke stavebním účelům (např. nádrž vodotrysku na zámku Sychrově). 
Ve II. Světové válce zde pracovali britští váleční zajatci z tábora ve Vrchlabí. 
Provoz lomu byl z důvodu ochrany přírody 
zastaven v roce 1975. Ve středu obce stojí 
udržovaný železný kříž na pískovcovém 
podstavci s biblickým textem v německém 
jazyce. Zhotovit ho nechal Franz Lorenz roku 
1887. Červeně značená cesta vede směrem 
k Zadní Rennerovkám, k prudkému stoupáku 
zvanému Lahrbush. Po levé straně v lese 
tady stojí Švédský kříž. Vysoký dřevěný kříž 
připomíná, že zde podle pověsti odpočíval při 
válečném tažení švédský král Gustav Adolf. 
Naproti přes cestu je osvěžující pramen 
(pokud zrovna není sucho). Lahrbush je 
stará zemská stezka známá již v 10. století. 
Na konci jejího stoupání, v místech kde 
červenou značku přetíná žlutá značka, stojí na 
podstavci z červeného pískovce železný kříž s letopočtem1865. Podle ústního 
podání prý také švédský nebo malý švédský. Největší převýšení je za mnou. 
Abych mohl vyhledat Zineckerův náhrobek musím asi 500m dolů a vzápětí 
zase nahoru. Nechávám proto kolo u jednoho z penzionů a jdu po svých. Jsem 
na místě. Objevuji pomníček, ale tak trochu smůla. Předešlou zimu 2005-
06 byl silně poškozen sněžnou frézou. Na opravách se však prý už pracuje. 
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Zineckerův náhrobek se nachází 
těsně vedle Kotelního potoka. 
Dříve tu byla lyžařská dráha 
s malým skokanským můstkem, 
na kterou chodil Hans Zinecker 
trénovat. Pracoval jako pomocná 
síla v kuchyni na blízké boudě 
jejímž majitelem byl Josef Bradler. 
Jednou po obědě se vydal s lyžemi 
na kopec a při sjezdu se utrhla 
boční část dráhy. Sněhová mulda 
ho zavalila. Nikdo se po něm 

nesháněl až do doby, kdy bylo potřeba umýt nádobí po večeři. To už však 
bylo pozdě. Kotelnímu potoku se také říká Zineckerova strouha. Pořídím foto 
a vracím se zpět na červenou. Nabírám směr Výrovka. Na nejbližší křižovatce 
turistických cest stojí chata „Na Rozcestí“. V minulosti tady stával prostý bufet 
s jednoduchým občerstvením a úkrytem před nepohodou. Začátkem roku 1979 
byla uvedena do provozu nová budova. Staré i nové zařízení však téhož roku, 
v noci z 23. na 24. srpna, pohltil požár. Na jaře 1981 byla otevřena nová 
chata Na Rozcestí, která slouží dodnes. Několik metrů odtud, vlevo pod klečí, 
stojí malý pomníček s kovovou tabulkou připomínající smrt Jiřího Pecháčka. 
K neštěstí došlo 13.1.1985. Konečná cyklostezek je u chaty hotelového typu, 
u Výrovky. Dál už jen po svých. Pomalu se blíží podvečer. Po malém občerstvení 
a ubytování si krásný podvečer zpestřuji ještě malým dobrodružstvím. Vydávám 
se Dlouhým Dolem po zelené značce vedoucí ke Svatému Petru. Cestou mi 
pod nohami pobublává křišťálově čistý potůček. Asi po 2 km stojím před 

mohylou z nakupených kamenů. Nachází se 
v místech, kde Pramenný potok přitéká 
do Svatopetrského. Připomíná smrt lyžaře 
Oldřicha Červenky, který zahynul v lavině 
2. 3. 1951. Mohyla však neoznačuje místo 
jeho smrti, to je asi o 600 m proti proudu 
Pramenného potoka výše. Z literatury jsem 
věděl o kříži, který by tam měl být. Teď 
už nezbývá než porušit zákon I. zóny NP 
a vydat se do terénu. Zpočátku je cesta dost 
nepřístupná asi metr vysokým kapradím, pak 
se cesta zlepšuje. Jdu podle potoka vzhůru, 
dotěrný hmyz a pot po celém těle. Střídavě 
se ohýbám a piji chladivě osvěžující horskou 
vodu. Všude kolem neskutečně panenská 
příroda. Byla zhruba půlka července, vtom 
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před sebou vidím obrovskou 3-4 m vysokou sněhovou muldu a skrz ní vymletým 
tunelem protéká potok. Byla to památka po lavině z minulé zimy. V tu chvíli 
jsem zapomněl na hledaný kříž. Vody už mám plný žaludek i boty. Asi o 100 m 
výše pije stejnou vodu mohutný jelen, prostě podívaná. Po chvíli co zvíře pozoruji 
vidím, že už nepije, ale do stejného potoka močí. To po něm už sice neopakuji 
ale žízeň mě taky přešla. Žádný kříž jsem tehdy ani nenašel. Vše se změnilo o 
rok později. Do té doby mám terén i literaturu prostudovanou. Jdu tzv. naostro. 
Kříž už tam dávno není, v padesátých letech 
ho smetla lavina. V místě je však mramorová 
deska. Proti proudu přitékají zleva dva menší 
toky. Mezi nimi, nad starým loveckým 
chodníčkem, který tento důl obchází z pravé 
strany na levou, je nad klečí menší skalka do 
níž je vsazena deska s tímto textem:

Zde zahynul v lavině
Olík Červenka

Člen národ. lyž. družstva ČSR
* 26. 9. 1931 - + 2. 3. 1951

Devatenáctiletý student, jako jediný syn
lyžařské cvičitelky, byl jedním z našich nej- 
lepších sjezdařů, byl členem reprezentačního 
družstva a v roce 1950 se umístil na 
mistrovství ČSR jako třetí. Osudného dne 
ráno bylo slunečno, kolem 10°C pod nulou. 
Ze Svatého Petra vyrazila trojice lyžařů, Oldřich Červenka, Justa Šolcová a Jiří 
Stránský z Prahy, aby sjeli příkrý svah z Luční hory v Pramenném dole, kde chtěli 
trénovat. Druhý den se měl Olin Červenka zúčastnit 52. mistrovství republiky 
v lyžování ve Špindlerově Mlýně. V sedle Kozích hřbetů bez povšimnutí míjeli 
výstražnou ceduli „Pozor! Nebezpečí lavin!“. Došli na místo a několikrát svah 
sjeli. Při poslední jízdě, několik minut po poledni, jel Červenka první. Když zmizel 
pod zlomem svahu, utrhla se těsně před oběma následujícími lyžaři lavina. Mrak 
sněhu Červenku pohltil. Jiří Stránský spěchal do Svatého Petra pro pomoc. Ve 
13 hodin dorazil na místo neštěstí vojenský oddíl z Luční boudy a v 15 hodin 
oddíl Horské služby ze Špindlerova Mlýna. Po intenzivním pátrání našli v 15:30 
hodin bezvládné tělo v hloubce 1,5 m. Pohřeb v Praze byl vypraven Ústředím 
lyžařů České obce Sokolské 12. března za velké účasti lyžařů. Na podzim 
11. listopadu 1953 postavili členové Horské služby z Pece pod Sněžkou Josef 
Šourek. Bohumil Hofmann a Jaroslav Kápovský, v místě kde bylo Červenkovo 
tělo nalezeno, tři metry vysoký kříž ze smrkových kmenů, jenž byl později 
nahrazen mramorovou deskou.

V Pramenném dole se událo ještě jedno neštěstí. V horní části na opačném 
břehu potoka, do místa hustě porostlého klečí, narazilo 20. 11. 1978 sovětské 
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letadlo. O tvrdé podloží se zcela roztříštilo i se dvěma piloty. Dnes je místo patrné 
pouze jako kulatý flek v zeleném klečovém porostu. Smrt zde našli plukovník 
Rudolf Leonidovič Rejko nar. 13. 10. 1934 a podplukovník Vladimír Nikolajevič 
Radočinskij nar. 30. 9. 1944. Místo nehody bylo tehdy uzavřeno mocnými 
sovětskými vojenskými úřady. Po čase byl sovětskou stranou vybudován 
nenápadný pomníček tohoto neštěstí, ale pro nepřístupnost místa pádu letadla 
byl usazen na travnaté pláni Luční hory 
asi o 800 m severněji, zhruba 100 m od 
Koňské cesty. Z trávy nijak nevyčnívá, je 
usazen naležato a černá leštěná deska nese 
nápis psaný azbukou, pouze již zmíněná 
jména a letopočty.

Jsem zase na konci jednoho dne. Oranž 
zapadajícího slunce zvýrazňuje ostrý hřeben 
Kozích hřbetů. V údolí Svatého Petra, 
kam už paprsky nedosáhnou, poblikávají 
řady světel z ulic a penzionů. Na opačné 
straně násobí podvečerní atmosféru zdravý 
chladně sálající vzduch z tmavých hlubin 
Modrého dolu. Jen starý rozcestník by mohl 
vyprávět, v létě v zimě bez spánku.

Zdroj: Krkonoše č. 9/97, str. 16-17, 
č. 5/95, str. 22. – Průvodce Krkonoše 
z roku 1984.

Pro Patron zpracoval a nafotil: Jiří Pavelka 

Barborka - už není!
Vysoké n. J. - pouze necelého půl roku vydržela na svém místě navrácená 

socha sv.Barbory nad pramenem Tříčského potoka V Loučkách. Připomínám, 
že ji nechal roku 1768 postavit na svém pozemku Jakub Nečásek (po okolí 
postavil ještě pět dalších soch). Dle místní tradice socha chránila studánku, jejíž 
voda pomáhala matkám ku porodu.

Originál sochy byl ukraden v roce 2002. Město Vysoké n.J. po té nechalo 
u ak. sochaře Jiřího Nováka zhotovit kopii. Již v roce 2003 se pokusili zloději 
také tuto kopii ukrást, ale byli vyrušeni a nepodařilo se jim to. Socha byla po té 
na tři roky uschována ve skladech města.

Na jaře roku 2007 byla znovu vrácena na své místo. Bohužel již na konci října 
ji zloději opět ukradli. Počínali si při tom velmi brutálně, neboť sloupek na kterém 
socha stála povalili, čímž se rozlomil na tři kusy. Cena kopie sochy byla 25 tis. 
Kč, škoda na sloupu je odhadnuta na 15 tis. Kč. 
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Svatá Barbora - kdo je to?

Barbora z Nikodémie (Malá Asie), mučednice, jediná dcera bohatého kupce 
Dioscura. Ten ji po smrti matky vychovával v pohanském duchu dle tehdejší 
helénistické kultury. Před křesťanským učením ji uvěznil do kamenné věže 
a obklopil bohatstvím. Jeden ze sloužících ji však tajně obrátil na křesťanství. Po 
té, co se to otec dozvěděl, nutil ji aby se víry zřekla, když neuposlechla vydal ji 
pohanskému soudci, který ji dal krutě mučit a odsoudil ji k smrti. Její vlastní otec 
ji seťal mečem, ale byl při tom zasažen bleskem a usmrcen (235-238).

Svatá Barbora se ctí jako patronka umírajících, proti bouři, proti požáru, je 
patronkou dělostřelců a horníků. Její památka se slaví 4. prosince.

Atributy jsou: blesk, Čtrnáct sv. pomocníků, dělo, haluz, hostie, kahan, 
kalich, koruna, lebka, meč, model, okno, páv, pochodeň, turban, věž, aj.

V roce 1969 byla vyjmuta ze seznamu katolických svatých, jelikož její postava 
a život nejsou historicky doloženy.

S použitím těchto zdrojů:
Vysoké nad Jizerou, pohledy do minulosti daleké i nedávné /Václav Lukáš
Atributy vybraných bibl. postav, světců a blahosl. /Ludvík Skružný
Denní tisk

Zpracoval Michal Vrbata

Oprava

V minulém čísle Patrona (4/07) jsem omylem uvedl na straně 12 v článku 
„Okolo Rychnova do Hodkovic“ v odstavci „PAMĚTNÍ TABULE NA 
VIADUKTU“ špatný letopočet. Za chybu se omlouvám a celý odstavec tedy má 
znít takto:

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. 1858 vložen uzavírací kámen do posledního oblouku
- 26. 10. 1858 viadukt dokončen
- 29. 1. 1859 první zkušební jízda
- 19. 7. 1886 (až) slavnostně otevřeno rychnovské nádraží  

Michal Vrbata

Ještěd – 45. a 35. výročí
O Ještědu toho bylo napsáno dost a dost. Budu tedy šetřit místem v našem 

časopise a chci jen krátkou obrazovou reportáží připomenout výročí, která se 
Ještědu v roce 2008 týkají.
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1)  Na pohlednici odeslané roku 1899 vidíme Ještěd jak ho neznáme, bez stavby 
na jeho vrcholu.

2)  V té době opravdu „repre“ budova hotelu na Ještědu.
3)  Oprávněná hrdost – očekávala se skvělá 

budoucnost.
4)  Ještěd se dočkal sáňkařské dráhy, do 

provozu byla dána 12. 12. 1909, byla 
dlouhá 3313 m a měla 16 zatáček. 1.- 2. 
února 1914 se zde uskutečnilo první 
mistrovství Evropy. Mistrem Evropy se 
tehdy stal Rudolf Kauschka – sportovec 
a horolezec.

5)  Osud – 31. 1. 1963, tedy před 45ti lety 
hotel vyhořel.

6)  A muselo uběhnout dalších 10 let než 
se hora dočkala důstojného nástupce 
dřívějšího hotelu. Nový hotel, jak se 
později ukázalo pýcha národa, byl otevřen 
21. 9. 1973. Letos tedy oslavíme 35 let 
provozu nové budovy na Ještědu.

Pro Patron zaslal: Oldřich Sladkovský
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Liberec – před 150ti lety
František Ladislav Rieger, přední intelektuál své doby, viděl Liberec takto 

(viz. Riegerův slovník naučný):
Liberec je okresní město v kraji Boleslavském v údolí mezi Ještědem 

a pohořím Jizerským. Leží na Zhořelecké Nise. Město i s předměstím 
Kristiánovem je samo o sobě okresem a má 18 854 obyvatel (v roce 1858) 
nepočítaje v to četných cizinců, kteří se tu za obchodem zdržují. Dělí se na 
Staré a Nové město, v ohledu správním ale na 4 čtvrti. Má dvě náměstí a 95 
větších a menších ulic. Domy jsou výstavní, z budov je nejznámější kostel 
sv. Antonína postavený v letech 1579-1587 pány Krištofem a Melchiorem 
z Redernu, v roce 1724 opravený a rozšířený. Kostel sv. Kříže postavil 
v roce 1694 hrabě František Gallas, v roce 1753 byl o 40 loket prodloužen 
a byl vyzdoben obrazy od Dürera. Okolo kostela býval hřbitov, jeho zeď byla 
odstraněna a místo ní kolem kostela udělána křížová cesta.

Hlavní škola byla vysta- věna v letech 1810-1812, jednu třetinu zaplatil ma- 
jitel panství a dvě třetiny 
zaplatili měšťané. Roku 
1603 byla zřízena Kateři- 
nou z Redernu (roz. Šliko- 
vou) městská radnice. 
Z dalších vyučovacích ústa- 
vů dlužno uvést reálku o 
6ti ročnících, na níž přispěl 
měšťan Hubert Till roku 
1804, 24 000 zlatých. 
Přispěl i pražský arcibiskup 
Václav Leopold rytíř 
Chlumčanský, ročně se 
mělo škole vyplácet 1 900 
zlatých. Ten rovněž stanovil, že školu mají spravovat piaristé. Od roku 1852 
škola tkalcovská vyučuje tkaní a barvení. Roku 1848 je zřízena „opatrovna 
maličkých“, která má základní jmění 6 619 zlatých. 

Liberec má divadlo, založené roku 1820 soukenickým cechem. Městskou 
nemocnici, veliký to dům za městem s rozsáhlou zahradou, kde péče 
o nemocné je tu svěřena milosrdným sestrám. Založena byla roku 1845 a má 
32 324 zlatých základního jmění. Kateřinou z Redernu založen sirotčinec, 
špitál pro 12 osob se základním jměním 17 854 zlatých, je u něj kostel Všech 
svatých.

Činné jsou tu různé spolky jako: Sbor ostrostřelců, hudební jednota, spolek 
spořivých, spolek vojenských vysloužilců se základním jměním 2 264 zlatých. 
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Dále spolek paní pro podporování chudých šestinedělek penězi a stravou. Od 
roku 1841 spolek řemeslnický, od roku 1858 založena společnost pojišťující 
továrny a mlýny. Od roku 1852 spolek pro dobývání uhlí. Od roku 1856 
banka se základním jměním 500 000 zlatých. Od roku 1853 spořitelna 
s ročním kapitálem 1 834 965 zlatých.

Mimo to je v Liberci stanice telegrafu z roku 1857. Nádraží a správní 
ředitelství c.k. jihozápadoněmecké spojovací dráhy. Je tu sídlo obchodní 
komory pro kraj Boleslavský, Jičínský, Královéhradecký a Litoměřický. Sídlo 
krajského soudu pro severní část kraje Boleslavského.

Nejvíce je tu rozšířeno soukenictví a zpracování železa. Zpráva Liberecké 
obchodní komory z roku 1861 uvádí 308 stavů, 5 barvíren s 15 modřicemi 
a 27 kotly. Závod na tkaniny nevalcované, tiskárna látek vlněných, závody na 
výrobu strojů z litiny a kutého železa, na výrobu parních strojů a kotlů.

Dějiny města jsou chudé. Roku 1266 zde byla založena pevná hospoda, 
roku 1278 se nazývala Limberk (něm. Habersberg). Roku 1384 se připomíná 
farní kostel. Roku 1421 vyplenil město Žižka a potom ještě několikrát husité. 
Roku 1577 udělil Rudolf II. městu dva výroční trhy, městský znak a právo vařit 
pivo. Roku 1579 se tu usadil první soukeník Urban Hoffmann a roku 1605 
zřízena první barvírna. V 16. století se Liberec přihlásil k protestantismu. 
V 30tileté válce hodně utrpěl velkými odvody peněz. Také tu řádil mor. Roku 
1719 dáno městu právo na dva trhy do roka, dva na dobytek a na dva každý 
týden, smělo prodávat víno a kořalku. V té době se začíná rozvíjet plátenictví 
a soukenictví, roku 1775 napočítáno na 500 soukeníků, roku 1785 již 600. 
Plátno se prodávalo do Turecka, Itálie a Ameriky. Roku 1800 je zřízena první 
továrna na sukno.

Liberecké panství patřilo v 13. století Berkům z Dubé. Otakar II. je připojil 
ke koruně a roku 1278 je udělil jako léno Rulkovi z Biberštejna, ten zaplatil 
800 hřiven stříbra. Roku 1558 prodal  Ferdinand I. panství Liberec a Frýdlant 
Fridrichovi z Redernu za 40 000 tolarů. Poslední majitel z tohoto rodu, 
Krištof, utekl po bitvě na Bílé hoře do ciziny a Ferdinand II. prodal panství 
Valdštejnovi za 150 000 zlatých. Panství Liberec mělo potom stejný osud jako 
panství Frýdlant.

Tak to byl Liberec roku 1858 jak ho viděl F. L. Rieger. František Ladislav 
Rieger žil v letech 10.12.1818 - 3.3.1903. Narodil se v Semilech v mlynářské 
rodině. Byl to právník, roku 1848 - 1849 člen říšského sněmu, v roce 1897 
byl jmenován členem panské sněmovny a povýšen do šlechtického stavu 
s titulem- rytíř. Řídil vydávání první české encyklopedie „Riegerův slovník 
naučný“, který měl celkem 11 obsáhlých svazků a později ještě 3 svazky 
doplňků.

Pro Patron připravil Oldřich Sladkovský.
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Památný strom

Liberec-památný strom v centru města? Ano, několik desítek metrů od 
radnice, ve Frýdlantské ulici, se zachoval přes 100 let starý strom i přesto, že 
je vlastně v plně zastavěné čtvrti. Je to červenolistá forma buku lesního (Fagus 
sylvatica var. Rubra), který je 22 metrů vysoký, má obvod kmene 316 cm a jeho 
stáří je přes 100 let (viz foto).

Pro Patron zaslal: Oldřich Sladkovský

Společenská rubrika

Životní jubileum

*  v březnu:  45 let – Ing. Ivan Fojtík, 
 55 let – Jiří Herčík, 
 65 let – Josef Kuna
*  v dubnu: 35 let – Michal Vrbata
*  v květnu: 40 let – René Hauer

I dalším, kteří oslaví své narozeniny

*  v březnu:  Petr Koffer, Adolf Odrážka
*  v dubnu:  Jiří Bažant, Jiří Šourek, 

Jan Valenta
*  v květnu:  Zdeněk Bláha, Herbert Endler, Josef Ježek, Leoš Mach, 

Ing. Martin Purm, Stanislav Zajíc

Přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hodně sil do další práce.
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