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INFORmACE PŘÁTEL
DROBNÝCH PAmÁTEK
JI ZERSKÝCH HOR

PROSBA – VÝZVA všem členům spolku Patron
Vážení kolegové spolku prosíme vás o všímavost, pokud byste se pohybovali
v oblasti Fojtky, na Kateřinském hřbetu – kóta Brdo (875 m.n.m.). Zhruba
severozápadním směrem od této kóty je na novějších mapách uveden název
Alte Grube – „Stará jáma“. Na mapách starších jsem nalezl „Neugrubberg“ –
tedy hodně volně přeloženo něco jako Kopec u Nové jámy nebo tak podobně.
Důležité je, že se tam hovoří o „jámě“ – rozuměj po dolování!
Prosíme vás proto všechny, abyste pokud zavítáte do těchto míst, pozorně
sledovali terén a všímali si možného výskytu neklamných znaků po dolování
(výsypky, muldy) a další náznaky po zaniklé činnosti hornické. Všechny zjištěné
poznatky budou použity při dokumentaci historie dolování v Jizerských horách.
Vaše postřehy zasílejte na adresu libereckého muzea:
Rous Ivan, Dokumentátor, Telefon: 485 246 165, e-mail: ivan.rous@muzeumlb.cz
S díky předem za vaši spolupráci
Herbert Endler
Jiřetín pod Bukovou 104, 486 43 Albrechtice v Jiz. Horách
GSM: +420 777 775 002, e-mail: endler@volny.cz

PODĚKOVÁNÍ pořadatelům akce v rámci JIZERKY SLAVÍ 40.
Ve čtvrtek 23.10.2008 se konal v kině v Hejnicích „Večer jizerskohorských
filmů“. Hlavním programem večera bylo promítání dokumentárního filmu „Smrt
lesní“ (o pomníčcích Jizerských hor – režie Adam Oľha). Po filmu se konala
diskuse s autory a protagonisty filmu. Spolek Patron zastupoval Herbert Endler.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 2061.- Kč a tuto částku darovali
pořadatelé akce – S CHKO Jizerské hory a občanské sdružení Náš kraj – spolku
Patron na další činnost v oblasti oprav drobných památek.
Občanské sdružení spolek Patron tímto srdečně děkuje.

Důležité upozornění!
Pro členy spolku a odběratele časopisu Patron, kteří ještě nemají zaplacený
členský příspěvek nebo předplatné časopisu Patron na rok 2009, je vložena do
obálky složenka, kterou je možné úhradu provést.
Za výbor spolku Patron předem děkuje: jednatel spolku Ing. Milan Poláček
OZNÁmENÍ, že všem zájemcům o novou knihu Miloslava Nevrlého
„Připomínky zašlých časů – Pomníčky Jizerských hor“ ji můžeme obstarat za
zvýhodněnou cenu 250.- Kč.
Výbor spolku Patron
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Byli jsme při tom…
Ve spolkovém časopisu Patron
2003/1/14-16 píši ve svém článku pod
názvem: „Záhadný, nikým nespatřený“,
o Tabulovém kameni, zvaném též
Tafelstein či Plyta. Tehdy jsem netušil,
že již někde je zažehnuta jiskérka, která
zatím jen slabounce doutnala…
…až přišel den 20.září 2008. Den,
kdy nová rozhledna na Smrku slaví 5 let
od znovupostavení, den kdy je slavnostně
odhalen pamětní kámen na místě, kde se
v období let 1742 až 1815 stýkaly hranice
Horní Lužice, Slezska a Čech. *) Předchůdce
Tabulového kamene – Tabulový smrk
(Tafelfichte) – připomínal dobu, kdy se na
hoře Smrku nacházela „tabule“ se znakem
a jménem majitele frýdlantského panství
včetně letopočtu 1628.
Tesaný kámen o váze cca 1 tuny
byl získán, dovezen a postaven hlavně
zásluhou Novoměstských občanů pánů
Čecha, Nádeníka a Jeřábka. Je umístěn
cca 400m pod hřebenovou cestou ze
Smrku k hranicím s Polskem.
Návrh pamětní desky s trojjazyčným
nápisem zpracoval pan Jeřábek, vyrobena
byla rytcem v Praze a financována německým kuratoriem „Einige Oberlausitz“
(Jednotná Horní Lužice).
Závěrem pouze telegraficky několik
poznámek:
• počasí ten den bylo vše jenom ne přívětivé (mlha jako v prádelně, studený
vítr)
• jaký div, že se na Smrku sešli pouze
skalní příznivci a početná obec turistů
z Německa
• šli jsme s Jardou Hauferem z nádraží
Bílý Potok – přes Tišinu - Věžní stezkou
– na Smrk – k Tabulovému kameni
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• o co horší počasí o to více chutnaly kořaličky nejrůznějších druhů
• viz snímky v příloze:
č.1) slavnostní odhalení tabulového kamene
č.2) celkový pohled na Tabulový kámen
č.3) pamětní deska na Tabulovém kameni
č.4) takhle prý vypadala původní „tabule“ z roku 1628
č.5) na Smrku byl umístěn „duch Muhu“ řezbáře pana Šimka z Raspenavy
Text a foto: Herbert ENDLER
*)

Podrobnosti viz citovaný článek „Záhadný, nikým nespatřený“.

Záhadný a nikým nespatřený Tabulový kámen
Tento výstižný nadpis jsem si vypůjčil od pana Herberta Endlera, protože na
mnoha starých i novějších mapách je jeho stanoviště zakresleno, avšak sotva
někdo si v druhé polovině 20. století někdy uvědomil, který to z hraničních
kamenů vlastně je. Až po změně politických poměrů v Evropě a pak především
po vstupu Česka a Polska do Schengenského prostoru, kdy se po hranicích
přestali pohybovat polští pohraničníci se samopaly, nastala doba, kdy se
i v bezprostřední blízkosti hranic mohl řadový člověk bez obavy volně pohybovat.
Teprve třetí vydání turistické mapy z roku 2003 má vedle polského označení Plyta
zakreslený i český název Tabulový kámen. Tak, jak se zájemci o různé pomníčky
a zajímavosti snaží kupř. vyhledat údajný pramen Jizery, vyznačený před deseti
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roky krásnou nerezovou deskou panem Stanislavem Zajícem ze Semil, začali se
i turisté pídit po Tabulovém kameni. Nikdy ho nenašli, protože ani nevěděli, který
to z hraničních kamenů je. Navíc se vloudila do internetových stránek spolku
Patron chyba (64/3), takže vyhledávači pomníčků, křížků a pamětních kamenů
Jizerských hor vyšli v tomto případě zkrátka.
Už krátce po postavení nové kovové rozhledny na Smrku mělo několik
přátel této hory v úmyslu, umístit u hraničníku 64/4, který je vlastně posledním
Tabulovým kamenem z řady těch, které tam kdy stály, tabulku, která by toto
místo jednoznačně dokumentovala.
V listopadu 2007 však došlo k jiné
situaci. Na Městský úřad v Novém Městě
pod Smrkem dorazil dopis od jistého
pana Hanse Kleckera ze Žitavy, který
se m.j. zabývá historií Horní Lužice. Ve
svém psaní žádá starostu města, aby
bylo stanoviště Tabulového kamene dle
možností nějak výrazněji vyznačeno,
protože se jedná také o kdysi existující
trojmezí Horní Lužice, Čech a Slezska
a také o nejvyšší bod Horní Lužice
(1072 m n.m.). Pan starosta Ing. Pavel
Smutný poslal opis onoho dopisu
i místnímu důchodci K. Nádeníkovi,
který oblast kolem Smrku dobře zná.
Ten zjistil, že v dopise Hanse Kleckera
bylo i mnoho nesprávných závěrů,
chybných domněnek a údajů. Dopis
obsahoval i větu, že existuje fotografie
Tabulového kamene. To onomu důchodci nedalo a panu Kleckerovi
napsal. Došlo nejen k dalším výměnám
dopisů, ale i na vzájemnou spolupráci.
Mezitím si však novoměstská strana prodiskutovala celou záležitost
s Jaroslavem Čechem, dlouholetým
pracovníkem v lese a bývalým starostou města Ing. Karlem Jeřábkem.
Od záměru označit důstojně bývalé
trojmezí, nebylo daleko k činu. Jaroslav
Čech si náhodou všiml ležícího kamene
vedle silnice. Ten byl ze čtyř pětin
4/2008 (19. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor



v bahně a škváře a téměř celý zarostlý
náletovými dřevinami. Ukázalo se, že
by pro označení místa na Smrku byl
vhodný. Proto se trojice mužů obrátila
s plánem, postavit tento kámen na
trojmezí a označit ho pamětní deskou,
na vedení Města Nové Město pod
Smrkem. To se záměrem souhlasilo.
Proto bylo na Smrku vyhledáno přesné
stanoviště pro umístění nového kamene. Jaroslav Čech vytáhl obtížným manévrem zapadlý kámen a odvezl ho na
svůj pozemek k dalšímu opracování.
Karel Jeřábek nakreslil na počítači
návrh pamětní desky. Mezitím bylo
s Kuratoriem Einige Oberlausitz dojednáno uhrazení nákladů za zhotovení
pamětní desky. Pak následovala systematická práce oněch tří mužů.
Jaroslav Čech očistil sbíječkou značně
znečištěný žulový kámen a navrtal čtyři
díry pro uchycení desky. Karel Jeřábek
vytvořil přesný počítačový návrh
desky, na které jsou nahoře tři znaky
kdysi sousedících zemí: Horní Lužice,
Čech a Slezska. Pod nimi je trojjazyčný
nápis: “Tabulový kámen. Do roku
1815 historické trojmezí Horní Lužice,
Čech a Slezska“. Přes jisté výhrady
k podobě slezského znaku a letopočtu
1815, které měla německá strana,
si česká strana prosadila svůj názor.
Dále byl připraven text, který měl
v trojjazyčně psané skládačce seznámit
přítomné se stručnou historií onoho
místa. Skládačku obdrželi zdarma
všichni zájemci při výstupu na Smrk.
Místo, na které měl být pamětní kámen
usazen, schválil vedoucí frýdlantského
úseku Lesů České republiky Ing. Otto
Kučera.
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V sobotu 9. 8. byl 1.164 kg vážící kámen vyvezen za dvě a půl hodiny na
vrchol Smrku. Dále pak po velmi špatné cestě na místo určení. Jen mistrné
ovládání traktoru a předem promyšlená příprava při naložení těžkého kamene
(viz. foto č. 1 a 2), co předvedl Jarda Čech, mohlo být zárukou, že se kámen
skutečně dostane tam, kam měl. Nejen že se podařilo kámen dovézt přesně
na místo, ale i na centimetr přesně usadit na předem připravený fundament.
Po úpravě okolí usazeného kamene si tři muži oddychli, nejtěžší práce pro ně
skončila.
Týden po transportu kamene na vrchol Smrku obdržel Karel Jeřábek z Prahy
dobrou zprávu. Pět milimetrů silná nerezová pamětní deska , kterou vytvořil rytec
Zbyněk Nečas je hotová (viz. foto č. 3). Kuratorium Einige Oberlausitz obratem
uhradilo částku 240 eur. 14. září byla pamětní deska na kámen uchycena
a v komorním obsazení i pokřtěna sektem (viz. foto č. 4). Současně bylo vysloveno
přání, aby vydržela spolu s kamenem na mírových hranicích nejméně sto let.
V sobotu 20. září se konalo od 11. hodin slavnostní odhalení pamětní desky
(viz. foto č. 5 a 6). To bylo naplánováno úmyslně jako součást oslav pátého
výročí postavení nové rozhledny na Smrku. Za kámen jsme na smrčku upevnili
i tabulku s dobovým erbem Albrechta z Valdštejna s letopočtem 1628 (viz. foto
č. 7). Přes nepříznivé počasí byla
účast lidí z tuzemska i ze zahraničí
překvapivě veliká. Obzvlášť uznání si zasluhují mnozí starší občané,
kteří 650 metrové převýšení
na Smrk zvládli velmi dobře.
Mnohým mladším mohou být
příkladem manželé Kulhánkovi
z Nového Města, kteří letos zdolali
vrchol Smrku již po osmnácté
a mají dohromady úctyhodných
155 let!
O Tabulový kámen byl zájem i ze strany médií. Obsáhlý
článek s fotografií otiskly noviny
Sächsische Zeitung a v sobotu
11.10. vyšel článek v regionální
příloze MF DNES. Do svého 11.
čísla KRKONOŠE – JIZERSKÉ
HORY
připravuje
liberecká
redakce dvojstránku.
Pro Patron napsal a foto
zaslal: Karel Nádeník
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Něco z historie Tabulového kamene
Celá staletí prochází přes nejvyšší horu české části Jizerských hor Smrku
(1124 m) zemská hranice. O jejím průběhu se kdysi vedly spory, protože hraniční kůly byly ze strany Schaffgotschova panství posunuty o značný kus na frýdlantské území. Při komisionálním urovnání tohoto sporu museli hajní z celého okolí
pod přísahou vypovídat, kde linie hranice původně probíhala.
Po této regulaci dal frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna namalovat svůj
znak s letopočtem 1628 na tabulku, kterou nechal upevnit na mohutný smrk
převyšující okolní les na důkaz toho, kde prochází zemská hranice. Po vévodově
zavraždění 26.2.1634 v Chebu propůjčil císař Ferdinand II. frýdlantské panství
svému věrnému generálovi, hraběti Matyášovi Gallasovi. Ten nechal v roce 1638
do onoho smrku zatlouci hřeb se svými iniciálami MGG (Mathias Graf Gallas).
Vysoký smrk s tabulkou vyvrátila v roce 1790 velká bouře a na jeho místě byl
umístěn hraniční kámen, na který přešel i název „Tabulový kámen“. Toto místo
bylo do doby, než v roce 1892 postavili dřevěnou rozhlednu, nejvýznamnějším
a nejnavštěvovanějším bodem na vrcholu Smrku. Právě odtud se naskýtala možnost výhledu do slezských rovin a částečně i do České země.
Z nejstarší mapy Lužice od Bartoloměje Scultetuse a z nejstarších důlních knih
lze zjistit, že se hoře původně říkalo Heidelberg. Později však přešel název z Tabulového smrku na celou horu, které se německy nyní říká Tafelfichte. V češtině se
jistý čas používalo pojmenování „Hora U obrázku“, později pak SMRK.
Z historického hlediska je důležité zdůraznit, že se v období od roku 1742 do
roku 1815 stýkaly v místě Tabulového kamene nejen hranice tří panství – frýdlantského, meffersdorfského a greiffensteinského, ale i tří zemí – Království českého, Markrabství Horní Lužice a Vévodství Slezského.
Jak vypadal Tabulový kámen před sto lety můžeme se dočíst v historických pramenech. Dokládá to úryvek z textu Ernsta Beckera, velkého znalce Jizerských hor,
z roku 1908: „Dnes stojí na tomto historicky významném místě hory, které
rozděluje ještě tři panství, ale už ne tři země, hraniční kámen 111, který má na
slezské straně vytesáno číslo 111, římskou V a písmeno P a na rakouské (rozuměj české) straně písmeno B. Měl by být nejmladším ze svých kolegů. Ještě
v roce 1895 vedla z hřebenové cesty od rozhledny k tomuto místu odbočující
stezka, ze kterého následuje sestup do Schwarzbachu (Czerniawy) a jehož jméno „Tafelstein“ (Tabulový kámen) zůstal do dnešního dne zachován“.
V roce 1929 byly hraniční kameny za účasti německých a českých inženýrů
vyměněny a nově označeny. Stojí na hranicích doposud a my lidé jsme jen podle
politické situace přemalovávali symboly.Tabulový kámen, současný hraničník,
má nyní označení 64/4. Od září 2008 označuje historické místo opodál umístěný žulový kámen s deskou s nápisem ve třech jazycích a se znaky Čech, Horní
Lužice a Slezska.
Použitý pramen: Trojjazyčně psaná skládačka vydaná
k příležitosti slavnostního odhalení Tabulového kamene.
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Obnovení památky Dr. Solingera v Arnolticích
…jak jsem již uvedl v posledním vydání spolkového časopisu Patron 3/2008
(v souvislosti s umístěním nového
Zemanského kříže) vzali jsme si za úkol
obnovení této památky v Arnolticích).
Řečeno uděláno!
V sobotu 4. 10. 2008 jsme ve
složení Endler, Makeľ a Pavelka zabetonovali nosník pro budoucí sloupek
s památkou (viz. foto č. 1).
Mezitím sbírám podklady o této události a mimo jiné si sjednávám schůzku
s paní Srpovou, kronikářkou Pertoltic.
Svoluje k návštěvě muzea na neděli
12. 10. 08. Rád využívám, prohlížím
si muzeum, bavíme se o památkách
v okolí a samozřejmě přijde řeč i na Dr.
Solingera. Od paní Srpové se dovídám,
že na kostele v Pertolticích je umístěna
pamětní deska věnovaná této významné osobě. Jedeme ke kostelu – a skutečně! Deska je tu, když vejdete brankou ke kostelu, je deska na zdi přímo
za pomníkem z let 1914 – 1918 (viz.
foto č. 2), snažím se vyluštit text – až na
několik detailů se to podaří. Vracíme se
do muzea a loučím se s ochotnou paní
Srpovou s tím, že si vzájemně ještě
vyměníme nějaké materiály.
Po jednání se starostou obce Bulovky - JUDr. Duškem, a panem Prescherem – tvůrcem nové památky, stanovujeme její umístění na sobotu 18. 10.
2008 v 9:00 hodin. Sděluji tuto informaci lidem, kteří by mohli mít zájem
přijít. V sobotu v 8:30 vyzvedávám
Rudu Makeľa s přítelkyní a v 8:45 jsme
na místě. Za chvíli přijíždí i pan starosta
z Bulovky a další (skutečně vzácní) hos4/2008 (19. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor



té. V 9:05 přijíždí pan Prescher a přiváží
jím zhotovenou památku Dr. Solingera.
Následuje montáž nové, demontáž staré
(původní tabulku předáváme panu starostovi), nutná fotodokumentace (viz.
foto č. 3, 4, 5) – a tradiční pohoštění
koláčem od paní Prescherové – děkujeme! Přítomný pan Günter Krause
nás upozorňuje na zajímavý empírový
sloup, který jedeme ještě všichni navštívit a zdokumentovat. Později za pomoci pánů Krauseho st. i mladšího a Preschera
upřesňuji text na pam.desce Dr. Solingerea na kostele (viz příloha článku) a pak,
protože je nádherný podzimní den, se rozjíždíme každý za svým cílem.
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Já s Rudou, jeho přítelkyní a panem Prescherem jedeme k pomníčku „U Zmrzlého muže“ – chceme si vyfotit pomníček s novým křížem. ALE NEVYFOTÍME
– kříž tam totiž žádný není (viz foto č. 6, 7)!!! Tak v tuto chvíli nevím – byl ukraden – je v opravě? Ubírá nám to trochu na náladě, takže ještě navštívíme zazděný
smírčí kříž ve zdi márnice v Dolní Řasnici a pak jedeme domů.
Nicméně udělali jsme dobrý kus práce, poznali zajímavé nové přátele a strávili
společně pěkný podzimní den!
Text a foto: Herbert Endler, Hejnice 312.
Příloha k článku o Dr. Solingerovi.
Pamětní deska Dr. Karla Solingera na zdi kostela v Pertolticích.
(zjištěno v neděli dne 12. 10. 2008, doplněno a upřesněno v sobotu 18.10.
2008)
Hier ruhet
Karl Solinger
Wundarzt
geboren am 8= Feber 1813 in
Böhmisch Kamnitz gestorben in
Erfüllung seiner Berufspflichten am 19. Feber 1853 in Niederberzdorf.
Beweint von Seiner trauernden Gattin Apolonia
Welche diess Denkmal geweiht hat.
Zde odpočívá
Karl Solinger
ranhojič
narozen 8. února 1813 v
České Kamenici zemřel při
plnění svých pracovních povinností 19. února 1853 v Dolních Pertolticích.
Oplakáván svojí truchlící ženou Apolonií
která tento pomník posvětila.

Čtrnáct
svatých pomocníků
Rychnov u Jbc – Dne 21. září
2008 po páté hodině odpolední
proběhlo slavnostní odhalení a vysvěcení Božích muk na kraji
Rydvaltic, u začátku klesání silnice
do Radoňovic. Boží muka byla
v květnu tohoto roku odvezena
a přes léto odborně zrestaurována.
4/2008 (19. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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Na původní místo, vlastně o několik metrů dále byla vrácena jen pár dní před
slavnostním odhalením. Památka byla posunuta poněkud dále od silnice a hlavně
od vzrostlého jírovce, jež dříve ohrožoval její stabilitu a do sousedství byla umístěna
malá kamenná lavička.

K této slavnostní události se v pramenech podařilo dohledat pověst o vzniku
památky. Ve stručnosti se jedná o příběh o jistém Franzi Prahlhanzovi, který na
rychnovsko přišel z Nového Města pod Smrkem někdy na počátku 18. století.
Byl to velmi chlubivý člověk a nedbal proseb ani nařízení Božích, která mu
tlumočila jeho žena při vážném onemocnění jejich dětí a stále se chvástal, jak je
sám vykurýroval pomocí sirupů a bylin. Když pak jednoho dne sám ulehl a zle se
rozstonal, ani tehdy nedbal proseb manželky, aby dal postavit na znamení pokání
kapli a zasvětil ji Čtrnácti sv. pomocníkům. Nakonec zemřel a tím uvalil na svůj
rod prokletí, které se projevovalo častými úmrtími.
Až Franzův nejstarší vnuk Stephan, když onemocněla jeho nejmladší dcerka a
on zvěděl jak se prokletí zbavit, dal postavit na kraji obce Boží muka s obrazem
Čtrnácti svatých pomocníků. Místu se pak říkalo „U zapomenutého kříže“.
(pověst lze dohledat na internetových stránkách http://www.rychnovjbc.cz , ve
zpravodaji č. 10/2008.)
Michal Vrbata
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Vlašské znamení?
Byl jsem příjemně překvapen, když v posledním čísle spolkového časopisu
Patron oznámil přítel Kuna Joe nález Vlašského znamení vytesaného na skále
Zwalisko v Polsku. Potěšilo mne to i proto, že již delší čas shromažďuji údaje
o této tématice a mám nějaké tipy, kde chci hledat. Říkal jsem si „to je skvělé,
že vím kde začít“!
Navštívil jsem skálu Zwalisko
s přáteli Martinem a Honzou
a Vlašské znamení jsme ke
své radosti za krásného počasí
snadno našli. Navíc se nám
později podařilo najít i bájný
„Siebeneckstein“, pod kterým
je prý ukryt klíč k veškerým
pokladům našich hor. Kámen
je skutečný – klíč jsme zatím
nenašli, ale příště kdoví…
Jaké překvapení mne však
čekalo a jak měla být má radost
záhy zkalena! To když jsem si
vzpomněl a vyhledal snímek,
který mi zaslal Ota Simm před
cca třemi lety: Je na něm totiž
zachyceno totéž znamení jako na
Zwalisku, jenomže na balvanu,
který byl součástí výstavy v Jelení
Góře (Polsko)! Toto znamení,
jak mne informoval přítel Ota,
je znakem tamního umělcesochaře...
….inu není každý den posvícení. Pravost Vlašského znamení na Zwalisku
na 99,9% vylučuji, protože je to jednak velmi frekventované místo a jednak je
tak nápadně umístěné, že by bylo před léty minulými hledači těchto znamení
bezpochyby nalezeno!
Joe přesto (nebo právě proto) díky! Tvojí zásluhou jsem se alespoň konečně
vypravil na skály Zwalisko, Wysoki Kamien a hlavně – našel ten Siebeneckstein!
Kdybych byl náhodou úspěšný při dalším hledání Vlašských znamení
(Svatoondřejský kříž, vytesaná ležatá kladiva a další znamení) slibuji, že Ti dám
vědět.
Text a foto: Herbert ENDLER
4/2008 (19. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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Výprava na druhou stranu státní hranice
V neděli 24. srpna 2008 pořádal spolek Patron pro svoje členy a příznivce
výpravu za pomníčky na druhé straně státní hranice. Bylo to dohodnuto na
malé čtvrteční schůzi, takže se znovu ukázalo, že lidé, kteří se čtvrtečních schůzí
pravidelně účastní, mají možnost účastnit se také takových mimořádných akcí,
které s velkým předstihem v Patronu nelze uveřejnit.
Ráno jsme za pěkného počasí vyjeli autem směrem na Nové Město pod
Smrkem. Vydal jsem se v košili s krátkými rukávy, neboť televizní předpověď
počasí slibovala o 20 stupňů tepleji. Po překročení hranice jsme dojeli do lázní
Ćzerńawa Zdrój (Bad Schwarzbach).
V lázeňském domě jsme ochutnali
sklenici dobré minerální vody a poté
pokračovali do sousedního většího
lázeňského města Świeradów Zdrój
(Bad Flinsberg). Lázně Flinsberg
jsou mnohem honosnější s bohatě
vyzdobeným lázeňským domem
(viz. foto č.1), který byl po vyhoření
postaven opět ze dřeva ve stylu
starodávných kolonád. Uvnitř se
nalézá minerální pramen, koncertní
sál a na promenádě jsme viděli
velikou vzácnost: rozkvetlý filodendron ve velikém květináči. Také jsme prohlíželi
starou jeskyni s umělými krápníky, do které se dříve chodilo pro minerální vodu.
Pak jsme pozorovali davy svátečně oděných lidí, kteří se scházeli v kostele svatého
Josefa, jehož oltář nově zdobí podobizna prvního polského papeže Karola
Wojtyly. Na začátek bohoslužby jsme nečekali, ale kostel byl plný již dlouho před
začátkem. Už jsme byli téměř u pomníku Hirta a Christa, když jsme z dáli slyšeli
vyzvánění zvonů.
Po prohlídce lázeňského města
jsme klesali do údolí řeky Kwizy
a okolo bývalého nádraží stoupali na
protější kopec Haumberg, pod kterým
se nachází českým návštěvníkům
dlouho nedostupný pomník Hirta
a Christa. Nyní jsou všechny
rozvalené pomníčky znovuvztyčeny
a nápisy obtaženy novou barvou (viz
foto č. 2). Mladý les okolo pomníku
zestárnul a modřínová alej zmizela.
Jako vodítko k nalezení pomníku
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stále dobře poslouží veliká bříza, která okolní les stále převyšuje. Po návratu
na asfaltovou silnici jsme pokračovali ke skalnímu nápisu Graf-Johannes-Fels.
Na polských mapách popsáno jako Śwętojanky. Na otázku účastníků, co nápis
připomíná, jsem odpověděl takto: V dnešní době se tomu říká „zviditelniti se“.
Když hrabě Johannes Schaffgotsch, majitel panství, dal vybudovat novou cestu,
udělali mu u ní oslavný nápis na skále. Při zpáteční cestě k nádraží jsme viděli na
rozcestí lesních cest svatý obrázek. Domnívám se, že je úplně nový; při dřívějších
návštěvách toho místa mně neutkvěl v paměti.
Když jsme vyjížděli z Flinsbergu, hlídač parkoviště nám radil, kde dělají na
oběd dobré pstruhy (tu rybí restauraci jsme později viděli), ale hlavně co mě
zaujalo, bylo to, že na všech parkovištích hlídač píše lístek přes kopírák a uvede na
něm číslo auta. Asi vědí proč ?! Naše cesta pokračovala k neuvěřitelně zchátralé
Ludvíkově boudě (viz. foto na titulní straně). Když jsme u ni byli loni, říkali jsme,
že ji možná vidíme naposledy. Dnes ještě stála smutná zřícenina se zabedněnými
okny na horském rozvodí, ale je otázka času, kdy spadne úplně. Přitom to ještě
po převratu, když se otevřely hranice, byla hojně navštěvovaná výletní restaurace.
Od Ludvíkovy boudy to je k Wenigerovu pomníku malý kousek, ale to už dost
pršelo, tak jsme si v bahnitém terénu lesní cesty poprvé vymáchali boty. Pomník
již několik roků stojí na lesní pasece a
oba kameny jsou v ohrádce vedle sebe
(viz. foto č.3). Na pomníku je nápis,
že lesník Weniger zemřel jako oběť
své pracovní povinnosti. Tenkrát jej
nalezl hostinský z Ludvíkovy boudy,
když uslyšel výstřely v lese. O půl
kilometru dále a na druhé straně
silnice stojí málo známý Traupeho
kříž z roku 1937 - tedy přibližně
z doby, kdy se tzv. Sudetská silnice
stavěla. Kříž je původní, ale opatřený
novou tabulkou.
Další putování pokračovalo v oblasti Zatáčky smrti, kterou jsme prošli kolem
dokola a pak klesali k jeskynnímu systému Uran, ve kterém se ještě za poslední
války těžil sirník měďnatý na výrobu kyseliny sírové. Ta se tam stále ještě musí
někde vyrábět, jelikož veškeré cisterny dovážené do Stáže pod Ralskem měly
polské nápisy. Někdy to táhly tři lokomotivy, jak ty vlaky bývaly dlouhé. Po
krátké prohlídce temné jeskyně jsme vystoupali zpátky na turistickou značku
a pokračovali na Zbojnické skály (Moltkefelsen) k monumentálnímu pomníku
pruského maršála Helmuta Moltke, který byl postaven na této skalnaté vyhlídce
rok po jeho smrti. Kousek za pomníkem se nachází ještě jedna menší štola, tesaná
ve skále, zatímco Jeskyně uran vypadá jako rozlehlé podzemní dómy v několika
patrech. Tam jsme se rozhodli, že pro stále zesilující déšť naše putování předčasně
skončíme. Když jsme se vrátili k parkovišti, zbyli jsme tam úplně poslední.
4/2008 (19. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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Nazpátek jsme jeli nejkratší cestou přes Harrachov a v Dolním Polubném alespoň
z oken auta viděli úplně novou velikou desku se stříbrným nápisem na černém
podkladě, nainstalovanou minulý týden na místě malé staré desky u příležitosti
40. výročí obětí mezinárodní bratrské pomoci.
Přestože nám počasí nepřálo a televize lže i při předpovědi počasí, pokládám
výpravu za velmi vydařenou. Na závěr vzkazuji ostatním: Choďte na malé čtvrteční
schůze, třeba zase nějakou mimořádnou výpravu naplánujeme.
Z čerstvých vzpomínek sepsal Jiří Šourek

Nové kříže v Jizerských horách
Hüterův kříž. Již několik let
chodíme do Jizerských hor společně
s Petrem Karbanem na občasnou
kontrolu pomníčků a památek. Na
podzimním vejšlapu v roce 2006 jsme
zjistili, že Hüterův kříž je úplně uhnilý
a potřebuje obnovit. Rozhodli jsme se
pro nový dřevěný kříž. Na závěr dne
v hospodě „U Cimpla“ při guláši a pivu
Petr prohodil – proč dřevěný kříž? Je
prý ochoten ve slévárně vyrobit kříž
hliníkový. A tak jsme dali v roce 2007
tuto akci do plánu činnosti spolku
Patron. V květnu 2007 jsme vyrazili
na společnou akci a Hüterův kříž jsme
odnesli do Jablonce. Já jsem nakreslil
kříž a traverzu na zabetonování, Petr
se postaral o modely a odlití. Po odlití
kříže jsem zařídil svrtání kříže, korpusu
a destičky s jmenovkou (destičku jsem
použil tu původní, vyrobenou kvalitně
panem Švajdou, pouze jsem upravil její
rozměry). Vše jsem předal Michaelovi
Ulbrichovi, našemu natěračovi a odborníkovi na upevňování křížů sírou
a olovem s tím, že kříž přes zimu natře.
Na jedné pravidelné čtvrteční schůzi
Patronu jsme se dohodli, že kříž na jaře
2008 postavíme.

16

PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor 4/2008 (19. ročník)

Kříž U ztraceného Pánaboha. Na našem jarním vejšlapu v roce 2007 jsme též
zjistili velice špatný stav kříže
U ztraceného Pánaboha. Tento
kříž přidělával před lety Jiří
Herčík. Po dohodě s ním jsme
se rozhodli, že bychom oba kříže
obnovili najednou. Jirka slíbil,
že kříž bude hotový do jara.
Nechal ho vyrobit u truhláře
a je velice kvalitní, Jirka provedl
3 nátěry teplou fermeží. Já jsem
mu pomohl s úpravou korpusu,
šroubů a podložek. Na konec
jsme se dohodli, že necháme
u klempíře udělat měděnou
stříšku, aby bylo dřevo kříže
více chráněno před deštěm
a sněhem. Technické problémy
zavinily, že vše bylo dokončeno
až koncem srpna.
Po
obdržení
povolení
od státních lesů jsme 13. 9.
2008 vyrazili do Jizerských
hor ve složení: Jiří Herčík
(auto), Zdeněk Bláha a Petr Karban. V autě jsme vezli materiál a nářadí
– žebřík, namíchaný cement s pískem, kbelík, rýč, zednickou lžíci, železný
pěchovák, sekeru, pilu, klíče a vrtáky. Byl velice hezký a slunný den, ale
veliká zima.
Nejdříve jsme připevnili kříž U ztraceného Pánaboha (viz. foto č.1, 2). Dali
jsme ho na jeho staré místo, kde před lety byl, na smrk vedle cesty u potoka.
Poté jsme přejeli autem na Kozí stezku, na Hüterův kříž. Nejdříve jsme vykopali
díru pro traverzu, sehnali několik kamenů a traverzu zabetonovali. Místo jsme
upravili drny, mechem a stávajícími kameny (viz. foto č. 3, 4). Stromy vedle kříže
stále ještě stojí, jsou to už ale pouze suché pahýly.
Spolek Patron odvedl velmi kvalitní práci a obě památná místa budou dál
mnoho let sloužit pro potěchu návštěvníků Jizerských hor.
Pro Patron napsal: Zdeněk Bláha
Foto: Jiří Herčík
4/2008 (19. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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Pomníčky v Polubném
Myslím, že stojí za to, informovat
čtenáře Patrona o událostech, které se
týkají novinek z naší oblasti zájmů.
Dne 21.8.2008 ve 13:30 hodin,
tedy přesně na den a hodinu po 40ti
letech od oné osudné události byla na
budově polubenské sklářské hutě na
místě bývalé mosazné tabule odhalena,
za účasti starosty města Desná Marka
Pietera, pozůstalých a občanů Desné,
nová pamětní deska. Ta původní tam
měla být odhalena v srpnu 1969, ale
tehdejší politické poměry to již neumožňovaly. Byla vyrobena v Totexu Tanvald
a přes 20 let tam byla uschována. Až v létě 1990 jsem ji tam s kamarádem
umístil a nyní je uložena v muzeu v Riedelově vile.
Druhou událostí bylo odhalení a vysvěcení kříže
polským farářem v Kořenově. Předlouhá léta tam
byl jen kamenný podstavec. Až v letošním roce,
železnobrodský rodák pan Šefr, nebo Schöfer, ať
mi pan doktor promine, kříž znovu opravil a osadil.
Vysvěcení se konalo 3. 9. 2008 dopoledne,
u příležitosti setkání polubenských rodáků v počtu
asi 80 lidí, na „Lesní chatě“ v Kořenově. Kříž se
nachází na pravé straně cesty od hospody „Jizerský
dvůr“ pod nádražím Grüntal k „Lesní chatě“ asi
200 m vpravo za potůčkem.
Pan Šefr nyní žije v Bavorsku a na Horní Polubný
často jezdí. Je to již jeho druhé dílo, prvním bylo
oprava podobného kříže na Horním Porubném
nad Löffelhäuser, u cesty od bývalého polesí (od
Václavíkovy Studánky) ke kostelu.
Za tyto činy mu jistě patří vřelý dík také proto, že má v plánu na příští rok
opravu dalšího.
Historie dalšího pomníčku na Dlouhém kopci v Desné je ale zahalena
velkým tajemstvím. Před více než 20ti lety mi několik starousedlíků vypravovalo
o kříži na místě nálezu oběšence. Dlouho a podrobně jsem popisovaná místa
prohledával ale nic nenašel. Až můj syn, hajný v tomto revíru, objevil kámen se
zbytkem železné tyče, nedaleko od Kryštof-Umannova kříže. Myslím, že pravdu
o této události, se již nikdy nedovíme. Ale co bychom dělali, kdyby již bylo vše
objeveno?
Pro Patron zaslal: Dietmar Lauer
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Köhlerův pomník
V březnu letošního roku jsem obdržel od
přítele Jaroslava Haufera fotografii rozvaleného
Köhlerova pomníku po pádu stromu s komentářem, co lesníci ve své honbě za ziskem zase
zničili. Ihned jsem vyrazil na místo a byl jsem
skutečně zděšen. Velká část oblasti VětrovaZátiší byla zdevastována rozsáhlou větrnou smrští,
zničeny hektary lesa. Jeden spadlý strom rozvalil
Köhlera, druhý nedaleko stojící Makův pomníček.
Ale vina lesníků to rozhodně nebyla, naopak
začal jejich boj o znovuuvedení lesa do únosného
stavu. Jeden z pracujících lesníků mi slíbil, že
po odstranění hlavní kalamity a po dohodě s polesným oba pomníčky opraví.
Včera 2. 11. 2008 jsem s manželkou
místo opět navštívil. Musím se přiznat,
že mé nadšení bylo neskonalé. Celý
les je po kalamitě nádherně uklizen
a oba pomníčky vysoce profesionálně
opraveny (viz. foto č. 1, 2).
Velké díky
lesníkům!!!

a

uznání

místním

Pro Patron napsal a nafotil:
Miroslav Bičiště

Oprava památky „U plechového Pánaboha“
Po předchozím sejmutím kříže (viz.
Patron 3/2008) jsme provedli celkovou
opravu samotného kříže i plechového
korpusu Krista. Oprava probíhala v období
červen až říjen 2008. Nový kříž zhotovili
Miroslav Bičiště s manželkou a bratrem.
Malbu plechového korpusu Krista provedl
M. Bičiště starší (75 let), absolvent střední
umělecko-průmyslové školy v Jablonci. Nový
kříž byl instalován 2. 11. 2008. Sejmutí
i instalaci nového kříže provedli Miroslav
Bičiště a Ivan Fojtík.
Pro Patron napsal a nafotil: Miroslav Bičiště
4/2008 (19. ročník) PATRON - informace přátel drobných památek Jizerských hor
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Kaple v Loužnici
Loužnice – v nevelké podhorské vsi v údolí
Kopanského potoka stojí na skále u zeleně
značené cesty směrem na Stanovsko a na
Berany zděná kaple, která byla postavena dle
závěti zdejšího rodáka Petra Lišky (závěť ze dne
12. 3. 1910), který se odstěhoval do Ameriky.
Na stavbu dal částku 1600 Kčs. Kaple prý byla
postavena na místě staršího kříže a uvnitř se
nacházely obrazy Sedmibolestné Panny Marie
a sv. Petra.
Na nedalekém rozcestí pod kaplí stojí kříž
(kříž litinový, sokl žulový) s nápisem „Ke cti
a slávě Boží obnoveno L.P. 1876.
Pro Patron zaslal Michal Vrbata

Zvonice
Železný Brod – Když dne 13. května 2007
ve tři hodiny ráno zazněla městem hasičská
siréna, bylo zle. Hořela historická dřevěná
zvonice, kterou v roce 1761 na kostelním
vršku postavil (pravděpodobně) Johann Georg
Volkert a přes okamžitý zásah místních hasičů
i profesionálních jednotek z Velkých Hamrů,
Jablonce n. N. a Semil se památku nepodařilo
zachránit, zůstalo zde několik ohořelých trámů
(viz. foto č. 1), zvon z roku 1497 byl až na srdce
zcela roztaven. Hmotná škoda byla vyčíslena na
více než 800 tis. Kč, historická škoda se vyčíslit
nedá.
Byť se policii nepodařilo zajistit hmatatelné
důkazy, že památku zapálil žhář, zůstala tato
varianta nejpravděpodobnější, už proto, že ve zvonici nebyla elektroinstalace.
Nejen místní obyvatelé se téměř ihned zapojili do finanční sbírky na obnovu
zvonice, největší částkou přispěla brodská radnice, dále pak Liberecký kraj a na
zvony přispěla železnobrodská farnost.
Nejprve bylo potřeba převést objekt ze správy církve, která neměla prostředky
na rekonstrukci, na město a po té zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Vítězem soutěže se stala specializovaná firma „Stavební huť Slavonice“.
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Pozůstatky zvonice se tak 14. května 2008 (rok po požáru) stěhovaly na jižní
Moravu. Tam byla památka restaurována, z původního trámoví se zachoval pouze
rošt a spodní nosné trámy, ostatní trámy byly tesařsky opracovány, nakonec byl
celý objekt na Moravě zkusmo sestaven a rozebrán.
Ve druhé polovině října byla rozložená
zvonice dovezena do Železného Brodu.
Nejprve byla zpevněna kamenná podezdívka
a teprve potom byla zvonice sestavena a pobita
šindelem (viz. foto č. 2).
Nový zvon odléval známý zvonař Petr R.
Manoušek, váha zvonu činí 460 kg, je na něm
reliéf sv. Jakuba Většího (tomu je též zasvěcen
sousední kostel ) a nápis: „Na památku zvonu
z roku 1497 zničeného požárem 13. 5. 2007.
Pořízeno z darů dobrodinců, Železný Brod A.D.
2008.“ Zvon vysvětil 12. 10. 2008 emeritní
biskup litoměřický Josef Koukl. Částka za zhotovení zvonu , který byl do zvonice zavěšen 22.
11. 2008 přesáhla 250 tis. Kč, cena za obnovu
památky se přehoupla přes 2,25 mil. Kč.
V roce 2009 budou do zvonice umístěny ještě dva menší zvony o hmotnosti
260 a 170 kg.
Michal Vrbata
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Jak jsme ochutnávali čokoládu paní Srpové
V sobotu 29. 11. 2008 jsme přijali
pozvání paní Marie Srpové, kronikářky
Pertoltic, na ochutnávku její vánoční
čokolády a putování po památkách
v okolí Pertoltic. A byla to opravdu
krásná akce, můžou jenom litovat ti, co
si nenašli čas… A čas si našlo 11 členů
Patrona a jejich blízkých.
Výlet začal posezením na Obecním
úřadu. Právě u té čokolády. Paní
Srpová připravila hned dva druhy, to
abychom mohli ochutnat a porovnat.
K tomu přidala odborný výklad a pro
každého účastníka recept a „balíček“ na
cestu. Ale také plánek cesty s popisem
pomníčků.
Paní Srpová za vlastní peníze
a vlastníma rukama (a s manželem)
opravuje pomníčky, kříže a drobné
památky v okolí. A také vybudovala
muzeum obce. A píše obecní kroniku –
a kdo ví co ještě, úžasná , skromná žena!
Ať je těchto pár řádků poděkováním za
pěknou akci, ale hlavně za to všechno,
co dělá pro oživení a zachování historie
tohoto kraje.
Po prohlídce muzea jsme ještě
chvíli povídali o „zašlých časech“
i o přítomnosti a pak jsme vyrazili. Ze
začátku společně, ale postupně jsme
se dělili podle toho, co koho zajímalo.
I závěrečné posezení v „Zájezdním
hostinci“ bylo moc pěkné.
A tak ještě jednou, vám paní Srpová,
děkujeme za pěknou sobotu v tomto
kouzelném kraji. Členům Patrona vřele
doporučuji aby se tam také podívali.
Pro Patron zaslal: Rudolf Makeľ
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Společenská rubrika
ŽIVOTNÍ JUBILEUm OSLAVÍ
• v lednu: 40 let – Jiří Pavelka
60 let – Jiřina Růžičková
I DALšÍm, KTEŘÍ OSLAVÍ
SVé NAROZENINY
• v prosinci: Jiří Antl, Michal Bejček,
Vlasta Firstová, Eduard Švajda
• v lednu: RNDr. Libor Bednařík,
Ladislav Brejcha, Miroslav Kubišta,
Petr Kurtin, Ing. Milan Poláček,
Ing. Libor Slavík
• v únoru: Eleonora Pavlisová, Otakar Purm

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