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Pozvánky na výlety

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

Pozvánka na výlet „Okolo Kopaniny“
Výlet se koná v sobotu 20. září 

2008. Sraz všech účastníků je na 
zastávce MHD v Pulečném v 9:30 
hodin. Odjezd do Jablonce nad Nisou 
z Liberce v 8:28 hodin, z Tanvaldu 
v 8:22 hodin. Odjezd autobusu MHD-
linka č. 1 ze zastávky „gymnázium“, 
směr Rychnov u Jablonce v 9:15 
hodin (je také možno odjet z Liberce 
vlakem do Rychnova a dojít pěšky do 
Pulečného – cca 2 km).

Cestou navštívíme památky v Pu-
lečném, Klíčnově, Bobově, Frýdštejně 
a na Kopanině. Navštívíme také hrad 
Frýdštejn (vstupné dospělí 40,- Kč, 
důchodci 30,- Kč) a dle počasí též věž 
na Kopanině (vstupné 10,- Kč). Délka 
trasy je asi 13 km.
Výpravu povede Michal Vrbata.

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

Boží muka v Jindřichovicích pod Smrkem

Mám na mysli Boží muka při zeleně značené turistické cestě (Z 3962) z Jin-
dřichovi pod Smrkem do Srbské, na dohled od odbočky k větrným elektrárnám. 
Mezi lípou a břízou zde stojí Boží muka s obnoveným křížem z profilového železa, 
opatřený černým nátěrem a ostnatým drátem stočeným do kruhu umístěným na 
místo Ježíška. Značně zdevastovaný kamenný sokl na svou obnovu teprve čeká.

Pro Patron: Hynek Farský
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Tadeáš Haenke - Malá Skála

Narodil se v Chřibské nedaleko Varn-
sdorfu 5.12.1761, zemřel v Bolivii ve městě 
Cochabamba 4.11.1816. Byl to všestran-
ně vzdělaný člověk, lékař, přírodovědec, 
botanik a cestovatel. Ve své době byl srov-
náván s Humboldtem. Jako botanik světo-
vého věhlasu, mimo jiné, podrobně popsal 
rostlinný svět Sněžky již v 17. století. Roku 
1786 popsal odtud pro světovou vědu nový 
druh trávy – lipnici plihou.Jako badatel se 
vypravil i do Ameriky, cestou však jeho loď 
ztroskotala, on ale přežil. Pěšky prošel kus 
amerického kontinentu. Usadil se v Boli-
vii a v roce 1801 objevil u řeky Mamoré 
do té doby neznámou Viktorii královskou 
(viz ilustrační foto). Pracoval i jako vládní 
komisař pro záležitosti Indiánů, což se ne 
všem líbilo. Spekuluje se, že byl otráven, 
jeho smrt však nebyla nikdy řádně objasně-
na. Jeho velkým obdivovatelem byl i baron 
Zachariáš Römisch (1757-1832), budo-
vatel Panteonu na Malé Skále. Na počest 
Haenkeho nechal na ostrově v Jizeře, kou-
sek proti proudu řeky nedaleko od Malé 
Skály, postavit téměř 2m vysoký památník 
(viz. foto), který pochází z roku 1825. Ten 
nese nápis:

Gbr.5. Debr. 1761 zu Kreibitz in 
Böhmen

Starb zu Cochabamba

Jeho rodný dům v Chřibské (viz. foto) 
dosud stojí, rovněž se zachoval i jeho dům 
v Bolivii. Navíc v Bolivii dosud žijí jeho 
potomci, v páté generaci zastoupeni Ing. 
José Haenkem. Tadeáš Haenke je v Bolivii 
stále uctíván, u nás je však téměř zapome-
nut.

Pro Patron zpracoval:
Oldřich Sladkovský
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Turistická a lyžařská mapa
CHKO Jizerské hory s průvodcem

Na sklonku roku 2007 / 08 se na pultech knihkupectví a informačních center 
objevila mapa Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, doplněné průvodcem, 
v měřítku 1:25 000. Jako novopečený majitel mapy a pomníčkář jsem se zají-
mal, co nám v poslední zmapované verzi CHKO Jizerské hory přibylo, ve srov-
nání s verzemi předchozími. 

Po prozkoumání nové mapy jsem nalezl toto: Gallasův pomník, Morávkův 
kříž, pomníček Pavlíny Löffelmannové (tento v předchozích výtiscích mapy 
vyznačen nebyl, nevím zda-li dnes fakticky existuje, protože ho mám zafixovaný 
na dohled od železniční trati a dnes ho z vlaku marně vyhlížím), Hrzánův kříž 
a kříž Jukon.

Z výše uvedeného seznamu se mi zatím podařilo nalézt Gallasův pomník.

Gallasův pomník

Nejasnosti kolem tohoto pomníku mi pomohl objasnit pan Černý z frýdlant-
ského městského muzea. Na konci roku 2007 jsem se zde po delší době objevil, 
poprvé po instalování nových expozic. Mimo jiné přišla řeč na původ, důvod 
a dobu vzniku Gallasova pomníku. Pan Černý sice odpověď na položenou otázku 
neznal, ale coby sympatizant spolku Patron přislíbil účast při pátrání po podrob-
nostech. V momentě, kdy jsem se po shlédnutí nových expozic chystal muzeum 
opustit, mi pan Černý hlásí – vyhledáno! Na vysvětlenou: zalistoval na webových 
stránkách pana Güntera Krause z Frýdlantu, dalšího ze znalců hor a regionální 
historie. Zde je možno se dočíst, že pomník byl postaven na paměť Eduarda 
Clam-Gallase u příležitosti jeho 80. narozenin *). Při této příležitosti bylo v okolí 
vysázeno 80 dubů. Dnes se pomník s výklenkem bez desky a s rozsetými kameny 
v okolí nachází v oploceném areálu, ve kterém je ustájeno stádo ovcí.  

Cesta k pomníku je následující: 
od parkoviště před frýdlantským hra-
dem a zámkem jít směrem k země-
dělské technické škole a dál cestou 
na Raspenavu. Vlevo u cesty nelze 
minout zmiňovaný výběh s ovcemi. 
Ten se nachází mezi dvěma souběž-
nými cestami spojující silnici od par-
koviště před frýdlantským hradem 
a zámkem zadem do Raspenavy 
(souběžně se zeleně značenou turis-
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Obnova drobných památek v krajině

Dne 6. června 2008 jsem se zúčastnil semináře na téma obnova drobných 
památek. Vše proběhlo v badatelně Státního archivu na zámku v Děčíně. Semi-
nářem nás provázela Mgr. Natálie Belisová ze správy NP České Švýcarsko. Pro-
gram byl časově velmi náročný. Zahájení bylo v 9 hod. a konec až v 16:30 
hod., k tomu jen tři kratičké přestávky s občerstvením. Během dne proběhlo 
deset přednášek, některé i s diapozitivy. Ve stručnosti uvedu témata jednotlivých 
přednášek. 
1)  Ing. Lumír Tejmar (MK): Hledání přístupu k obnově… Konzervace, restau-

race, rekonstrukce?
2)  Ak. mal. Roman Ševčík: Technologie a restaurování obrazů.
3)  Mgr. Petra Červinková (NPÚ Praha): Základní ikonografie a lidové umění.
4)  Mgr. Natalie Belisová (Správa NP České Švýcarsko): Základní kroky před 

zahájením obnovy.
5)  Tomáš Karel (NPÚ Plzeň): Průzkum a dokumentace drobných památek.
6)  Bc. Kubišta M.: Problematika a vedení restaurátorského zásahu na drob-

ných kamenných památkách.
7)  Ing. Pavel Štastný, Csc. (fi Remmers): Vlhkost a povrchové úpravy drobných 

staveb v krajině.
8)  Petr Růžička: Ideová, metodická a technologická příprava opravy dřevěné 

konstrukce.
9)  Petr Švamberg: Původní zasklení historických staveb - funkce a záchrana.
10)  MUDr. Martin Šerák: Kovové kříže jako součást drobných památek. 

Podle informace Mgr. Natalie Belisové, bude vydán sborník z tohoto seminá-
ře. Tento sborník by mohl být velkým přínosem pro všechny, kteří se zabývají 
touto činností. 

Pro Patron napsal Zdeněk Buriánek

tickou cestou Z 3963) a novoměstskou silnici z Frýdlantu v Čechách do Nového 
Města pod Smrkem. V případě, že ke Gallasovu pomníku chcete dojít oficiálním 
vchodem do výběhu, je nutno projít celým výběhem, na jehož protilehlém konci 
se nachází pomník. Nebo také můžete využít druhé odbočky vlevo směr novo-
městská silnice, kde po pravé straně budete mít úbočí Supího vrchu a vlevo, na 
dohled od cesty za pletivovým plotem (ne nepřekonatelným) stojí Clam-Gallasův 
pomník. Je pouze na vás, kterou cestu si zvolíte.

Pro Patron: Hynek Farský

*) Poznámka redakce: O tom, že se skutečně jedná o Clam-Gallasův pomník, 
se zatím nikde nenašel žádný písemný doklad. O tak významné události by 
se určitě objevila nějaká zpráva alespoň v místním tisku, což v té době byl 
Friedländer Wochenblatt. Takže to jsou stále jen nepodložené dohady.
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Více či méně známá muzea,
galerie a expozice v Libereckém kraji

Před několika lety se v informačních centrech Libereckého kraje objevil prak-
tický soubor mapující muzea a galerie v kraji. Na listu formátu A4 je možno se 
dočíst o charakteristice, minulosti a současnosti každého muzea.Kontaktní adre-
sa s telefonními čísly a otevírací dobou je samozřejmostí. Každý list je dvakrát 
přeložen, čímž vzniká skládanka o rozměru 21 x 10 cm (po přeložení). Takto jsou 
zde popsána muzea a galerie:

Český Dub, Česká Lípa, Frýdlant v Čechách, Chrastava, Jablonec nad Nisou, 
Jilemnice, Kamenický Šenov, Liberec-Severočeské muzeum a Oblastní galerie, 
Lomnice nad Popelkou, Nové Město pod Smrkem, Nový bor, Nový Oldřichov, 
Semily, Smržovka, Turnov, Vysoké nad Jizerou, Železný Brod.

Těmto v uplynulých dvou letech přibyla nová muzea a expozice:

Stálá expozice v prostorách vratislavické knihovny
Na úvod pár hesel na cestu: Vratislavice, kostel (tramvajová zastávka MHD) 

- pomník císaře Františka Josefa I. ve Vratislavicích nad Nisou, vpravo za zastáv-
kou Vratislavice-kostel směr Jablonec nad Nisou – budova naproti pomníku císa-
ře Františka Josefa I. přes silnici – knihovna uvnitř budovy. A co že nás uvnitř 
knihovny vlastně čeká?

Expozice je umístěna v jedné místnosti knihovny. Základem či snad doplň-
kem této výstavy je kniha pana Františka Jelínka „Vratislavice nad Nisou dříve 
a dnes“. Výstava je z větší části tvořena dobovými fotografiemi a pohlednicemi 
v kontrastu se současností. Obrazový materiál je spolu s doprovodným textem 
umístěn na informačních panelech – minulost na jedné straně a současnost na 
druhé straně.

Vzhledem k tomu, že knihovna slouží mimo jiné k pořádání kulturních akcí 
vratislavické školy, předchozí telefonickou domluvou nic nezkazíme.

Kontakt: otevřeno:
knihovnice Bc. Eva Cvrčková pondělí a středa  13:00 - 17:30 
Tanvaldská 50 čtvrtek  9:00 - 11:00 / 12:00 – 16:00
Liberec 30 Jinak dle dohody.
Tel. 485 161 439

Nové stálé muzeum na Frýdlantsku
Od 1. května 2007 je v Poustce veřejnosti celoročně přístupné soukromé 

„Regionální muzeum obce Višňová. Návštěvníci v něm mohou obdivovat celou 
řadu exponátů, které všechny pocházejí z obce nebo jsou s ní úzce spojeny. 
Základem jsou dobové fotografie a pohlednice dokumentující obec Višňovou 
zmizelou a mizející.
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Exponáty v muzeu jsou uspořádány do 12 ucelených částí – např. historie 
a památky kostela sv. Ducha ve Višňové nebo dokumenty o prvních svobodných 
volbách v roce 1990 a průběh místní „Sametové revoluce“. Svoji část tu má 
i fotbalový oddíl Jiskra Višňová a také dvě mezinárodní občanská sdružení. Je to 
česko-francouzské „Srdce pro Evropu“ a česko-polsko-německé „Vedle sebe, ale 
spolu“. Jako nejlepší exponáty lze označit vzácné rukopisy ze 17. století, nale-
zené při úklidu zdevastovaného kostela v roce 1958 a dále vkladní knížku jedné 
občanky z Višňové, na níž bylo v roce 1924 uloženo u Weigsdorfské spořitelny 
neuvěřitelných 1,5 bilionu marek. Je tu i ukázka originálních cigaret, které se zde 
za války vyráběly nebo historická školní mapa frýdlantského okresu s původními 
německými názvy obcí, podle níž se učilo na zdejší základní škole.

Návštěvníky jistě zaujme i velká mapa Československa a historický vývoj 
uspořádání našeho státu od roku 1918 s fotografiemi všech jeho představitelů.

Svůj oddíl v muzeu má i zdejší historie zemědělství, přehled pamětních stromů 
na území obce, přírodní rezervace „Meandry Smědé“ a celá řada dalších exponá-
tů, kterých je tu vystaveno a podrobnými popisky označeno více než 300 kusů.

Muzeum připravilo i „Tabuli cti“, kde jsou uvedena jména a stručná charak-
teristika občanů, kteří pro obec něco dobrého vykonali nebo obec proslavili. 
Dle svých zájmů si mohou návštěvníci volně prohlédnout i několik přidružených 
výstav v ostatních prostorách budovy muzea.

Pro začátek bude muzeum přístupno celoročně, vždy v sobotu a v neděli od 
9 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Ekologické informační centrum v Jindřichovicích pod Smrkem
Zde je kromě jiných aktivit k vidění i stálá expozice dobových pohlednic a fotogra-
fií (viz. leták na str. 8). K zaslané kopii pozvánky dodávám, že uvedená otevírací 
doba platí od května do září. V ostatních měsících jen po předchozí dohodě.

Povodeň v našem kraji

Jak ten čas letí. Letos, 4. června, 
tomu bylo 50 let co náš kraj postihla 
povodeň, která napáchala mnoho škod 
v celé oblasti a došlo bohužel i ke ztrátám 
na životech. Jednu takovou smutnou udá-
lost nám připomíná pomníček v Bílém 
Kostele nedaleko mostu. Byl zbudován 
na památku vojáka, který tu zahynul při 
zachraňování lidí.

Pro Patron: Oldřich Sladkovský
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Atrium u „Mešních kamenů“

Na dotaz Milana Poláčka na představitele 
rosenkruciánů, na původ a smysl řádového 
znamení na skále nad „Mešními kameny“, 
dostal následující odpověď:

Vážený pane,

Díky za fotky. Bohužel Vám nemůžu po-
dat bližší vysvětlení, žádné záznamy o tom 
nemáme. Je ovšem nesporné, že jde o činnost 
našeho řádu, v té době a občas prý v těchto 
místech se scházelo liberecké Atrium (poznám-
ka M Poláčka: atrium = organizační jednotka 
řádu), takže tam zřejmě na památku vyrobili 
tohle.

S přáním hlubokého vnitřního míru,
Michal Eben

Velmistr
A:M:O:R:C:

Velká lóže jurisdikce českého  
a slovenského jazyka

http://www.amorc.cz
„In hoc signo + vinces“

Frýdlantské studánky a prameny

V roce 2006 vyšel v zimním čtvrtletníku našeho spolku článek pana Sladkov-
ského o patnících s čísly a písmeny SNDVB (Südnorddeutsche Verbindungsbahn 
– Jihoseverní německá spojovací dráha). Od frýdlantského nádraží ČD sem 
vede zeleně značená turistická cesta (Z3962). Tuto lokalitu připomínám proto, 
že i přibližně 3 km od Frýdlantu v Č. se nacházejí vkusně upravené památky 
stojící za vyhledání. Jde o frýdlantské studánky a prameny. Znalec Frýdlantska 
a neúnavný turista pan Willi Effenberger, pro potřebu brožury mapující vycházky 
na Frýdlantsku, připravil jednu z vycházek, kde studánky a prameny seřadil do 
okružní trasy. Ta začíná na frýdlantském náměstí T. G. Masaryka a končí v areálu 
frýdlantské rozhledny. I já bych doporučoval začít s poznáváním frýdlantských 
studánek právě zde, mimo jiné i proto, že ve zdejším informačním centru je 
možno zakoupit mapu města pro lepší orientaci. Druhým výchozím bodem může 
být nádraží ČD.
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Lesní studánka. Od frýdlantského nádraží ČD jít po zeleně značené turis-
tické cestě (Z3962) směr Harta až k mostu přes řeku Smědou. Na konci mostu 
spolu se značkou odbočíme vpravo a dojdeme ke strážnímu domku. Před ním 
je potůček, do kterého vtéká voda z obložené a dřevěnou stříškou pokryté Lesní 
studánky. V létě někdy vysychá a proto není jednoduché ji najít v plevelné vege-
taci a v mlází.

Myslivecká studánka. Zeleně znače-
ná turistická cesta vede od Lesní studán-
ky ke splavu a železničnímu tunelu. Nad 
tunelem je rozcestí s nově vybudovanou 
krytou lavičkou. Toho, kdo zde na oka-
mžik usedne, nasměruje nápis se šipkou 
na neznačenou cestu směr Frýdlant v Č. 
(vpravo). Po 150 m, vpravo pod strání, 
se nachází Myslivecká studánka-betonová 
kašna s dřevěnou stříškou a několika místy 
k sezení. Lesní cesta od Myslivecké studán-
ky vyústí na silnici Frýdlant v Č.-Višňová, 
odkud je to již kousek do areálu rozhledny 
respektive do města.

Sídlištní studánka. K této studán-
ce vede cesta z náměstí T.G.Masaryka, 
Husovou ulicí k poště, napříč parkoviš-
těm, kolem Betléma vlevo Čapkovou ulicí 
nahoru. V polovině kopce odbočíme do 
Dvořákovy ulice a přejdeme průtah měs-
tem k prvnímu panelovému domu. Před 
ním odbočíme vlevo a na konci domu jsou 
schůdky k prameništi. Jedná se o vydatný 
a kvalitní zdroj, počátkem 90. let 20. sto-
letí doporučován k odběru vody pro kojen-
ce k přípravě Sunaru.

Hradní studánka. Od Sídlištní studán-
ky pokračujeme ulicí V. Bělíka kolem školy 
a na křižovatce se dáme vpravo zámeckou 
alejí k zámku. Zde sestoupíme na Zámec-
kou ulici, kde vpravo u cesty uvidíme torzo 
neudržované studánky.

Ledový mužíček. Pro cestu k této 
studánce bych doporučoval návrat k zám-
ku a sejít z kopce na silnici do Raspenavy. 
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Třeba proto, že se na mostě nachází nedávno zrenovovaná socha sv. Jana Nepo-
muckého a hlavně, že je to kousek ke studánce. Stačí se kousek vrátit po cestě 
směr Frýdlant v Č. a po lávce pod zámkem přejít Smědou. Bezprostředně za ní 
odbočit vpravo a pokračovat po levém břehu Smědé. Z původně širší pěšiny se 
stává úzká stezka, která nás dovede až k náspu železniční tratě. Po kamenném 
ochozu dojdeme až k Ledovému mužíčkovi. Dřevěná podkladová deska s nápi-
sem Ledový mužíček t.č. chybí, bílou linkou opatřený obvod studánky je však 
natolik výrazný, že ho pozorný pozorovatel spatří i z vozovky na druhé straně 
řeky.

Větrovská studánka. Ta se nachá-
zí de facto na dohled od frýdlantského 
nádraží ČD ve Větrné ulici, při modře 
značené turistické cestě (M1638) směr 
Dětřichov. Cesta z nádraží tam i zpět 
trvá cca 30 minut.

Pokud jste při putování po frýdlant-
ských studánkách a pramenech odká-
záni na prostředky hromadné dopravy, 
doporučuji tuto studánku nechat na 
závěr-zastávka autobusu i nádraží ČD je nedaleko.

Ze souboru vycházek po Frýdlantsku čerpal
a pro Patron sepsal: Hynek Farský

Vodící sloupek (sněžník, závějník)

Dalešice, Kokonín - když v roce 1803 kou-
pil maloskalské panství „punčochář“ Fr. Zacha-
rias Römisch, nikdo tehdy netušil, jak výrazně 
se nový pán zapíše do místní historie.

Jistě, dnes nejznámějším jeho dílem je ro-
mantický Pantheon na místě skalního hradu 
Vranova. Ale zdaleka to není vše. Zacharias, 
později uvedený do šlechtického stavu jako 
baron, byl pokrokový muž. Na Malé Skále 
postavil a v roce 1817 otevřel školu, první, kte-
rá tu kdy byla postavena, dal po okolí vysazo-
vat ovocné sady, což byla tehdy velká novota, 
stavěl nové a upravoval staré cesty, osazoval je 
rozcestníky. A právě o jedné dopravní památce 
z dob Römischových se zde zmíním.
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Jednou z nejdůležitějších cest v okolí, byla 
cesta z Malé Skály přes Sněhov, Dalešice a 
Kokonín do Jablonce a dále – na maloskal-
sku zvaná jako „Německá cesta“. Nejen, že 
tuto a jiné osadil na křižovatkách rozcestní-
ky, známý je ten na Filkách nad Mukařovem 
(totožný stával do rozšíření silnice na Frýdštej-
ně, na křižovatce cest do Bezděčína, Malé 
Skály a Jenišovic), ostatní, které dodnes stojí 
po okolí jsou ze žuly (Sněhov, Dalešice, Mar-
šovice, v Kokoníně byl pozůstatek jednoho 
odstraněn v roce 2007 při výstavbě kruhové 
křižovatky), ale některá místa nechal osadit 
„vodícími sloupky“, které pomáhaly poutní-
kům v zimním období, kdy bývala cesta zasy-
pána sněhem ve vysokých závějích. Jednalo 
se vlastně o předchůdce tyčového značení, 
jaké známe z dnešní doby. 

Zvláště pod Dalešickým vrchem býva-
lo, a pokud se povede zima, tak stále bývá 
navátého sněhu na silnici dost. Postupem 
času ztratily tyto pískovcové sloupky význam 
a mizely. Do 21. století se dochoval pouze 
jediný, stojící na horním okraji lesa v Dale-
šické ulici v Kokoníně. Bohužel již není. 
Na jaře – pravděpodobně v druhé polovině 
dubna 2008 - jej kdosi (a dobrý člověk to 
rozhodně nebyl) odlomil a odvezl. Tak jsme 
všichni přišli o zajímavou památku z katego-
rie „dopravní značení“.

Michal Vrbata

O autorském čtení se spisovatelkou
Evou Koudelkovou, o Pertoltickém muzeu
a jednom pomníčkáři uvnitř muzea

V pondělí 3.12.2007 se v prostorách výstavní síně frýdlantské radnice 
uskutečnilo autorské čtení se spisovatelkou Evou Koudelkovou, autorkou knihy 
„Pověsti od řeky Smědé-Lidová vyprávění z Frýdlantska a Jizerských hor“. Na 
této knize je dle autorčiných slov zajímavé mimo jiné to, že některé pověsti jsou 
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z němčiny do češtiny přeloženy úplně poprvé, na rozdíl jiných, jejichž autory jsou 
např. Hermann Blumrich a Anton Franz Ressel.Součástí knihy je též česko-pol-
sko-německý slovníček místopisných názvů a seznam pojmenování bez českého 
ekvivalentu.Knihu samotnou bylo možné na místě zakoupit za 210.- Kč. Autorce 
v průběhu večera skvěle sekundoval znalec Frýdlantska a spoluautor knihy pan 
Günter Krause, s jehož pomocí se autorka orientovala v terénu a nalézali či 
nenalézali památky k té či oné události se vztahující. U některých pověstí, na 
jejichž počest se do dnešních dnů zachovala památka ve více či méně utěšujícím 
stavu, je dokonce připsán popis cesty k památce (např. pověst o Rytířském kříži 
nebo o kamenné soše sv. Jana z Pertoltic). V závěrečném slovu se pan Günter 
Krause nebál knihu nazvat průvodcem po méně známých místech Frýdlantska 
a Jizerských hor a popřál všem přítomným, aby je doprovázela na toulkách Frýd-
lantskem a Jizerskými horami.

Nedlouho před tímto autorským čtením, na podzim roku 2007, proběhla 
tiskem zpráva o otevření muzea v Pertolticích. Pln dojmu z večera 3.12.07 jsem 
se rozhodl muzeum navštívit co nejdříve. Třebaže v tisku bylo Muzeum historie 
obce Pertoltic prezentováno jako soukromé, ve skutečnosti ho vlastní a provo-
zuje Obecní úřad Pertoltice a ve své podstatě jde vlastně o doplňkovou výsta-
vu k pertoltické kronice. Muzeum je umístěno v jedné z přízemních místností 
v budově Obecního úřadu. Muzeum nemá pevnou otevírací dobu, návštěvu je 
nutno předem telefonicky domluvit s paní Marií Srpovou, propagátorkou muzea 
a obecní kronikářkou. Po domluvě a po vstupu do muzea má příchozí možnost 
zhlédnout něco z obecní spolkové činnosti, něco z historie hromadné dopravy 
v obci, údaje o obci samotné a to vše doplněno fotografiemi.V neposlední řadě 
je možno zalistovat v několika dílech foto přílohy obecní kroniky, kde jeden 
z nich mapuje Boží muka v Pertolticích a okolí.

Za zmínku též stojí způsob, jakým obecní muzeum vlastně vzniklo. Tak jako 
pražské Národní divadlo bylo stavěno v duchu hesla „Národ sobě“, tak v duchu 
hesla „Občané Pertoltic sobě“ vzniklo obecní muzeum.Paní kronikářce byly od 
obyvatelů Pertoltic zapůjčeny exponáty a fotografie, někteří přidali vzpomínky 
osobní či vzpomínky svých předků. Vzpomínky pamětníků, věnované Božím 
mukám v minulosti i současnosti, byly využity k vyhledávání těchto památek, 
kterému se paní Srpová věnuje asi 10 let. V případě úspěšného dohledání násle-
duje pečlivé zakreslení do vlastnoručně vytvořených mapek, stejně tak památek 
poškozených či neexistujících. Závěrečnou etapou této činnosti je pokus o zno-
vuuvedení do původního stavu, jak jinak než vlastními silami a vlastními finanč-
ními prostředky.

Při mém rozhovoru s paní Marií Srpovou jsme nad kronikou povídali o lec-
čems, mimo jiné i o spolku Patron. Paní kronikářka, evidentně potěšena existen-
cí tohoto spolku, projevila zájem o členství v něm.Přislíbil jsem jí zkontaktování 



PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor 2/2008 (19. ročník)1�

s užším vedením spolku Patron, věřím v brzké přijetí do našich řad a pevně dou-
fám, že své objevy a poznatky z Bohem zapomenutého Frýdlantska nebude jen 
ukládat do svých archivů, ale že se o ně s námi čas od času také podělí.

Kontakt:
Muzeum o historii obce Pertoltice
Dolní Pertoltice 54
Tel. 482 343 154
– návštěva možná po telefonické domluvě s paní Marií Srpovou.

Pro Patron sepsal: Hynek Farský

Výročí – neštěstí na horách

Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Když jsem prohlížel 
seznam pomníčků tak jsem dost zapochyboval o tom kolik neštěstí se na horách 
stalo. Vzpomenu alespoň na ty „jubilejní“ události.

Pavlis František 1. 5. 2003 5 let
Beldová Miluše 21. 7. 1993 15 let
Splítková Věra 28. 2. 1968 40 let
Hubač Jaroslav 9. 2. 1948 60 let
Gierová Marie 29. 9. 1943 65 let
Rössler Rudolf 29. 10. 1943 65 let
Srbská-pohr. přestř. 23. 9. 1938 70 let
Stumpe Adolf 2. 10. 1938 70 let
Pech Adolf 27. 1. 1933 75 let
Neumann Karl 21. 3. 1928 80 let
Linke Heinrich 10. 3. 1903 105 let
Amlerova rodina 10. 1. 1903 105 let
Görlach Stefan 20. 2. 1893 115 let
Hiebel Franz 29. 2. 1878 130 let
Krop-Seff 5. 5. 1878 130 let
Richterová Anička 28. 5. 1873 135 let
Pojer Pierre 29. 12. 1873 135 let
Stammel 6. 10. 1863 145 let
Effenberger 11. 2. 1853 155 let
Maywald (Polsko) 17. 9. 1838 170 let
Preisler Franz 15. 12. 1838 170 let

Při návštěvě pomníčků vzpomeňme na ty, kterým nešťastná událost předčas-
ně ukončila pobyt na tomto světě.

Pro Patron: Oldřich Sladkovský  
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Dotaz
– letopočet nedaleko
Oulehlova pomníčku

Byl jsem se trochu projít a na skal-
ce nedaleko Oulehlova pomníčku jsem 
našel vysekaný nápis:

190�
AR   1910

Doufám, že jsem to správně přeče-
tl, protože čas pokročil a já jsem musel 
spěchat. Mám teda dotaz na čtenáře 
Patrona, zda někdo něco o tomto nápi-
su neví. Případné poznatky a odpovědi 
adresujte prosím do redakce časopisu 
Patron.

Děkuji – Oldřich Sladkovský

Nová „Boží muka“
v Kryštofově údolí
- Novině

Tak zvaná „Boží muka“ se nově 
objevila v Novině poblíž malého via-
duktu, autorem je Tomáš Trubač, 
bydlící tamtéž. Boží muka mají podle 
legendy připomínat sloup, ke kterému 
byl Kristus připoután během bičování, 
k němuž ho odsoudil Pilát. Není ale 
vyloučeno, že jsou reminiscencí na 
dřevěné sloupy, na které naši slovanští 
předci kladli hliněné nádoby s pope-
lem při pohřbu spálených mrtvých. 
Tyto sloupy stavěli na křižovatkách 
cest, neboť věřili v magickou sílu těch-
to míst. Za nejstarší Boží muka jsou 
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považovány obrazy svatých zavěšované na stromy, neboť naši předkové plně 
uctívali duchy místa.

Prostřednictvím těchto řádků se před několika lety mohli čtenáři „Udolských 
listů“ dočíst, že jeden z obyvatelů jejich vesnice postavil poblíž svého obydlí nová 
Boží muka. Citát pokračuje podrobnějším vysvětlením, co že to vlastně Boží 
muka jsou, které zde neuvádím.

Přístup: z konečné stanice autobusu MHD v Novině (linka č.16) u penzionu 
„Údolanka“ se dát po cestě vzhůru, směr Křížanské sedlo a na první odbočce 
zahnout vlevo. Po odbočení na cestu, vedoucí k malému viaduktu, se Boží muka 
nacházejí vlevo u cesty, na křižovatce místních cest ve tvaru písmene T.

Pro Patron: Hynek Farský

Hraniční kameny v Dubském lese

Malá Skála / Frýdštejn – v lesnatém údolí východně pod Kopaninou se nachá-
zí řada kamenných hraničníků. Podívejme se na okolnosti jejich zřízení a začně-
me v roce 1538, kdy prodal Karel z Valdštejna zdejší panství Skály nad Jizerou 
(skalní hrad Vranov již tehdy zřejmě nebyl obýván a panstvo pobývalo na zdejší 
tvrzi obehnané vodním příkopem) svému strýci Janovi z Vartenberka, ten je pak 
spojil se sousedními panstvími Frýdštejn a Dub s Hodkovicemi. Jeho syn, Adam 
z Vartenberka o panství přišel v roce 1547, bylo mu zkonfiskováno Ferdinandem 
I. Habsburským za odboj vůči králi. Část zabraných statků později odkoupil od 
krále zpět, ale Český Dub, Frýdštejn a polovina lesa ve Vranském údolí již nebyly 
na prodej, roku 1556 je totiž odkoupil Jan z Oprštorfu (dluhy zatížené panství 
od něho roku 1591 kupuje Zikmund Smiřický). Tím došlo k rozdělení pozemků 
ve Vranském údolí.

V dalších letech přechází panství Skály na dědice, po vleklých rodinných spo-
rech jej získává syn Jan ze třetího manželství Adamova a po jeho smrti Karel, 
(pravděpodobně on nechal postavit patrový zámek nad Jizerou). Posledním Var-
tenberským pánem na Skále, byl Karlův syn Jindřich Ota. Ten prodal roku 1615 
Skálu a další zboží mocnému Albrechtovi Janu Smiřickému. V listopadu 1627 
získává panství Skály a Rohozec ještě mocnější Albrecht z Valdštejna, který je 
tímto připojil k vévodství Frýdlantskému. Již po půl roce ale udělil Skály (tehdy 
Kleine Sekel) a Rohozec „v manství a pod léno“ Mikuláši Defoursovi. Po smrti 
Albrechta z Valdštejna již tyto zůstávají v držení Defoursů. A právě syn Mikulá-
šův, Albrecht Maxmilián ukončil diplomatickým jednáním vleklý spor o les ve 
Vranském údolí, který vedl jeho otec s Janem Ludvíkem z Isolanu, tehdejším 
majitelem Dubského panství a dohodl se s Magdalénou z Isolanu, dcerou Jana 
Ludvíka, jinak abatyší vídeňského kláštera augustiniánek. Novu hranici určil krá-
lovský zeměměřič. K Českému Dubu (odtud název Dubský les) tehdy připadlo 7 
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lánů, k Malé Skále 4 a půl lánu lesa. Smlouva byla 
pečeťmi opatřena v roce 1660. Tím byl ukončen 
spor o rozdělení Vranského údolí, po dlouhých 
113 letech.

V hlubokém bočním údolí mezi Malou Ská-
lou a Kopaninou můžeme dodnes navštívit řadu 
starých hraničních kamenů. Jedna řada hra-
ničních kamenů začíná nedaleko nad maloskal-
ským zámkem. Zde, u cesty na kraji lesa stojí 
hraničník B 1872/1869, výše v prudkém svahu 
lesa Bučí je další B 1835/1869, nedaleko pak 
B 1859/1869, nad cestou z Malé Skály do Bobo-
va B 1859/1869/1853 a hned vedle cesty stojí 
hraniční kámen 1852/1859. 

Poněkud odlišné hraničníky (mohutnější) najde-
me v údolí Labe (Laabu), vodoteče někdy zvané 
Dlouhý potok. V cípu rozcestí za tzv. Vacardovým 
mlýnem, kde odbočuje cesta mezi bývalými rybní-
ky k Vransku a pod Okolek stával ještě nedávno 
hraniční kámen MR 1860/1864/1871. Kámen 
byl povalen vedle cesty v břehu bývalého rybníka, 
na jaře roku 2008 jsem jej již nenalezl – možná 
je zavalen hlínou ze sesutého svahu. Pokračuje-
me-li proti proudu potoka, můžeme najít mezi jím 
a cestou další kámen MR 1864/1869. 

Další řada, opět poněkud odlišných hraničních 
kamenů se nalézá v zadní části Vranského údolí, 
zvané Dubský les. V dnešní době však musím říct, 
že se nalézala. Po roce 1999 ve zdejších lesích 
probíhá intenzivnější těžba dřeva a hraničníky jsou 
při ní ničeny. Na kraji lesa u cesty z Frýdštejna 
stával ještě v roce 2005 hraničník 1858/1859, 
u stejné cesty pod dalším rozcestím ještě v roce 
1999 hraniční kámen 1860 a nedaleko odtud 
kámen 1858/1857. Posledně jmenovaný se mi 
zlomený podařilo zachránit (schovat do houští).

Poslední hraniční kámen 1860/1872 /1872 
jsem nalezl na jaře roku 2008. Stojí těsně pod 
cestou od rozcestí za býv. Vacardovým mlýnem k 
Pantheonu, asi 70m před rozcestím pod masívem 
Malého Pantheonu.

Michal Vrbata
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Zdroje:
• Krajem skla a bižuterie /Jana Scheybalová, Josef Václav Scheybal/ 1998
• Vranov – 21. svazek vlastivědných průvodců „Putujeme po hradech a zám-

cích“ /Přemysl Špráchal/ 2005
• Boučkův statek – ze starých letopisů – příspěvek k historii maloskalska /Jar-

mila Votavová/ 1988

P.S.: Popsané hraniční kameny navštívíme 20. 9. 2008 při výpravě „Okolo 
Kopaniny“ a při plánované výpravě na Pantheon, zřejmě během roku 2009.

MIV

Hrádek nad Nisou – pamětní tabulky

Zajedu občas do Hrádku nad Nisou 
a musím uznat, že i zde je vidět pokrok 
v rozvoji města. Domy se opravují, staví 
se silniční obchvat, aby se cestující nemu-
seli proplétat městem. Za pomoci Eurore-
gionu Nisa byla důkladně upravena cesta 
na hraniční přechod do Hartavy, bylo zde 
instalováno osvětlení, vybudován chodník 
a nezapomnělo se ani na výsadbu strom-
ků okolo cesty. Jako připomínka na tyto 
práce byla u mostu přes Nisu osazena 
pamětní tabule a další taková je u bývalé 
továrny Praga. Jako zajímavost přikládám 
pohled jak továrna vypadala zhruba před 
100 lety.

Pro Patron: Oldřich Sladkovský
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Pomníky světové války v Jeřmanicích

Jeřmanice – obec pod severními svahy Javor-
níku má jednu překvapivou zvláštnost. Ve své his-
torii zde bylo postupně zbudováno pět pomníků 
padlým v 1. světové válce.

Místní obyvatelé se totiž nedokázali shodnout 
na jednom „důstojném“ obecním pomníku.

Již v průběhu války (1916) se mluvilo o jeho 
stavbě a také o tom, že za každého padlého zasa-
dí jeden strom. Ale válka trvala o něco déle, než 
tehdy čekali.  

Osada Milíře, tehdy ještě spadající pod Jeř-
manice, se ale v roce 1922 dohodla s částí obce 
Rádlo a společný památník postavili na Rád-
le, u odbočky silnice na Milíře (pomník již dnes 
nestojí). 

A přímo v Jeřmanicích první „ozdobný 
kámen“ postavil místní farář na zahradě fary. Šlo 
o jeho soukromou aktivitu. Pomník tu vydržel do 
roku 1933, kdy byl odstraněn.

Další se potom ujali budování pomníku padlým 
místní sportovci. Pro památník připravili „bludný 
kámen“. Celá záležitost se zřejmě nevyvíjela nik-
terak rychle, tak ještě, než byl pomník z „blud-
ného kamene“ dotvořen, zbudoval roku 1923 
tento tělocvičný spolek „Friesen“ kamenný kříž 
s nápisem „1914/Unseren/Gefallenen/1918“. 
Pomník dodnes stojí na konci hřiště nedaleko 
obecního úřadu.

Ve stejném roce ale zbudoval místní Spolek 
vysloužilých vojáků další pomník. Na návrh faráře jeho členové přitáhli z lesa 
žulový kámen a nechali do něho vytesat (v překladu) „Pane, zachraň nás před 
morem a válkou!“ Do kamene vytesali ještě kříž a letopočty 1914 – 1918.

Pomník  před kostelem stojí dodnes, jenom text již není téměř vůbec čitelný, 
jelikož se jej kdosi pokusil (a z větší části úspěšně) po roce 1945 osekat. 

A aby toho nebylo málo, v kostele  sv. Anny byl toho roku ještě upraven oltář 
Božího těla na oltář pro padlé ve válce se všemi jmény obětí války. Roku 1933 
byl pak přemístěn do předsíně (jak je uvedeno v kronice). 

Zdroj: Pamětní kniha obce Jeřmanice/překlad Ervín Šolc

Pro Patron připravil Michal Vrbata
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Křížanský trpaslík
- občanské sdružení, pověst a dřevěný trpaslík

V roce 2007 vyšla spisovatelce Evě Koudelkové kniha „Pověsti od řeky Smě-
dé – Lidová vyprávění z Frýdlantska a Jizerských hor“. Při pohledu do obsahu 
jsou pověsti rozděleny do těchto skupin: o místech – o lidech – o pokladech 
– čarodějové a čarodějnice – nadpřirozené bytosti – pekelní tvorové – války a bit-
ky.

V roce 2001 u příležitosti 650. výročí první územní zmínky o Liberci, vyšla 
téže spisovatelce kniha „Pověsti z Liberce a Liberecka“. Kniha obsahuje pověsti 
rozdělené do těchto skupin: o místech – o lidech – o vílách – o skřítcích – o čer-
tech – divoká honitba – jiné nadpřirozené bytosti.

Třebaže Eva Koudelková pověsti sleduje i v ostatních regionech České repub-
liky, já bych rád zůstal v našem regionu Liberce a Liberecka.Ve skupině o skřít-
cích je většina z uvedených pověstí zasazena do oblasti Křížan. V knize však 
chybí pověst „ Ještědský trpaslík z křížanských hor“. Na tom by nebylo až tak 
nic divného, kdyby dřevěný trpaslík vyřezaný v životní velikosti nestál na kraji 
obce, vpravo u silnice vedoucí od nádraží ČD v Křížanech. Tuto památku pořídi-
lo občanské sdružení Křížanský trpaslík v roce 2006 a na svislé stěně přístřešku 
chránícího trpaslíka je deska s pověstí o „Ještědském trpaslíkovi z Jizerských hor, 
jejíž text zde předkládám:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ    KŘÍŽANSKÝ TRPASLÍK
POŘÍDILO  L.P. 2006

„Ještědský trpaslík z křížanských hor“

V Křížanech žil kdysi u bohatého sedláka chudý čeledín. Sedlák pacholka 
často bil, křičel na něj a jídla mu dával jen tolik, aby mohl pracovat. Jednoho 
večera na pastvě zadávil vlk jednu z ovcí, které měl čeledín na starost. Když 
se vrátil do statku, vyprávěl hospodářovi smutnou novinu. Ten jej ale zbil a se 
slovy „Ať tě vezme ještědský trpaslík!“ jej vyhodil ze statku. Mladík chvíli bloudil 
po noční vsi a nakonec se rozhodl, že Křížany opustí. Byl zrovna úplněk, když 
pomalu stoupal do ještědských kopců. Když míjel starý dub, u kterého pásl svá 
stáda a hrával na flétnu, na chvíli se posadil a naposledy se zahleděl na kraj, 
který až dosud byl jeho domovem. Náhle za ním zapraskaly větve a v měsíčním 
svitu spatřil mužíčka s šedivými vousy. Byl přesně takový, jakého jej líčily děvečky 
při přástkách - šedivý ještědský trpaslík. Přátelsky mladíka oslovil: „Je mi tě líto 
synku, neboť znám tvůj smutný osud, smutnější než mlžné ještědské lesy a věz, 
že ti chci pomoci. Čekej zítra přesně o půlnoci zde u tohoto dubu“. Poté zmizel 
a mladík upadl do hlubokého spánku. Druhý den však přesto pokračoval v cestě, 
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až uprostřed lesů uviděl na cestě ležet starodávný rezavý klíč, jaký v noci držel 
v ruce ještědský trpaslík. Mladík klíč sebral, schoval ho do kapsy a rozhodl se, že 
se o půlnoci vrátí opět k dubu. Tak také udělal, ale nic na místě nenašel. Když 
dole ve vsi odbyla půlnoc, zadul skrz větve vítr z hor a z kmene stromu vysko-
čil modrý plamínek, který se záhy proměnil v trpaslíka. Tentokrát nepromluvil 
jediné slovo a jen ukázal na železné dveře u kořenů. Mladík je rezavým klíčem 
otevřel a spatřil za nimi podzemní jeskyni plnou zlata a drahokamů. S plnými 
kapsami bohatství utíkal dolů k vesnici, když náhle uslyšel, jak někdo vyslovil jeho 
jméno. Neohlédl se neboť věděl, že se to při hledání pokladu nesmí. Nevšímal 
si ani divokého jezdce, který jej ohrožoval svými dýkami. Tu ze tmy vyletěla 
démonicky silná pěst a srazila mladíka do hlubin bezvědomí. Ani při tom ovšem 
nehlesl. Probudil se až ráno, slunce již stálo nad dalekými lesy. S kapsami plnými 
bohatství sešel pomalu do Křížan, o hodně bohatší než zlý sedlák. Ve vsi se hned 
seběhli všichni lidé a mladík jim musel vyprávět, jak k velkému bohatství přišel. 
Koupil si v Křížanech chalupu a pole, oženil se a žil v poctivosti dlouho a dobře. 
O bohatství z ještědských hor se rozdělil také s mnoha chudáky.

Přesně rok na to odešel do lesů zlý sedlák. Nikdo ho již nikdy živého nespat-
řil, jeho mrtvolu nalezli lidé po dlouhém pátrání vysoko v horách. Ve vsi se 
pak vyprávělo, že ho pro jeho zlobu a lakotu zabil ještědský trpaslík. Tolik praví 
pověst.

V Libereckém deníku inspiraci čerpal, knihami Evy Koudelkové listoval a na 
místě činu sondoval: Hynek Farský – leden 2008
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Prosečská chata – výročí

Čas utíká a svět se mění. Malým příkla-
dem nám může být třeba Prosečský hře-
ben. Rozvoj turistického hnutí se nevyhnul 
ani tomuto místu. Jablonecký horský spo-
lek zde v roce 1908 vybudoval vyhlídkovou 
věž, celou dřevěnou a vysokou 12 metrů. 
Ovšem proto, že byla dřevěná, neměla 
dlouhý život. Byla zničena za bouře v srpnu 
1921 a letos by oslavila sté výročí.

Život šel dál a na stejném místě byla 
postavena nová chata s rozhlednou, jak ji 
všichni známe, podle projektu architekta 
Roberta Hemmricha z Jablonce. Vlastní 
stavbu provedla firma Franz Reilich a Syn. 
K slavnostnímu otevření došlo 21.8.1932 
a chata by tak v minulém roce oslavila 75 
let od svého vzniku.

Pro Patron: Oldřich Sladkovský

Pomník padlým
v I. svět. válce v Bulovce

V případě, že se někdo z členů Patrona 
zatoulá do oblasti Bulovka na Frýdlantsku, 
doporučuji navštívit místní hřbitov. Byl zde 
důstojně opraven pomník obětem I. světo-
vé války (viz. foto před a po opravě). Jaký 
to byl masakr, si můžeme představit když 
si uvědomíme, že jen z této malé zastrčené 
vesnice zahynulo 65 mužů (i můj dědeček 
zahynul někde v Itálii).

Pro Patron: Oldřich Sladkovský
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Pomník obětem Prusko-rakouské
války v libereckém lapidáriu

Kamennou mohylu s křížem z téhož materiálu jsem objevil v lednu 2008 v 
libereckém lapidáriu sousedícím s rozlehlým parkem v Ruské ulici. Zde se mohyla 
nachází v těsné blízkosti pomníku v upomínku událostí a padlých z války v roce 
1866. Prostor kolem velkého pomníku je ohraničený ozdobným řetězem s vel-
kými oky a kamenná mohyla se nachází v pravém zadním rohu. Prostoru kolem 
pomníku vévodí čtyři pyramidální duby. Vepředu jsou nainstalovány hřbitovní 
lucerny, jejichž okolí, stejně jako okolí centrálního pomníku a cestiček je vysy-
páno kačírkem. Na čelní straně kamenné mohyly je umístěna deska s textovou 
částí, jejíž opis zde předkládám.

Hir ruht in Gott
Herr

Luis von Freihold
Oberst und Kommandeur des

Königl. Preuss.
I. Thüringischen Infanterie

Regiments Nr. 31
gewidmet von den

dankbaren Offiziers-Corps des
obgenannten Regiments

1866

Společenská rubrika

Životní jubileum
• v červnu:  45 let - Ing. Ivan Indráček,
  30 let – Petra Šúleková
• v červenci:  40 let – Hynek Farský,
  60 let – Oldřich Lakomý,
  50 let – Stanislav Novotný,
  70 let – Ladislav Řezáč

I dalším, kteří oslaví své narozeniny
• v červnu:  Dietmar Lauer, Otto Pospíšil, Michael Ulbrich
• v červenci:  Helena Kuncová, Vladimír Lánský, Günter Menzel
• v srpnu:  František Golis, Markéta Ježková, Ing. Lenka Švehlová

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