


�



�



�



�

Staronový pomníček
Poslední srpnovou neděli 2009 se objevil 

u poslední zatáčky polubenské silnice, před Jizer-
kou, kříž na památku vášnivého milovníka silných 
motocyklů, divokého jezdce Josefa Tietze.

Josef Tietz byl majitelem hostince pod 
Bukovcem. Jeho cílem bylo projet úsek silnice 
Polubný – Jizerka v co nejkratším čase. Tehdy 
zde ještě nebývala asfaltka, ale prašná a kemenitá 
cesta. 28. srpna 1942 se mu to 
prý podařilo za tři minuty, ale 
jen k telegrafnímu sloupu. Býval 
na něm vyrytý křížek než jej při 
zrušení telefonní linky v roce 
1975 odvezli i se sloupem.

Pro Patron sepsal a nafotil: 
Josef Kuna



�

Německou cestou na Malou Skálu (2. díl.)

Minule jsme skončili s popisem drobných 
památek ve Sněhově. Pokračujeme tedy další 
památkou v této vsi, od které pak sestoupíme 
na Malou Skálu cestou, jež byla v dávnějších 
dobách nazvána cestou Německou vedoucí od 
maloskalského zámku na Jablonecko. 
Kříž ve Sněhově – u domu č.p.416 stojí v původní 
ohrádce kříž, na jehož pískovcovém soklu jsou 
zobrazeny reliéfy svatých. Vpředu Panna Marie, 
vlevo sv. Václav, vpravo sv. František z Assisi, 
vpředu dole se nachází náboženský text a vzadu 
letopočet 1856.
Sv. Jan Nepomucký – při staré cestě ze Sněhova 
na Malou Skálu (Německá cesta) stojí dodnes 
kamenný sloupek, na němž stávala snad nejstarší 
socha sv. Jana Nepomuckého na Jablonecku. Ta 
pocházela z roku 1696, opravována byla v roce 
1865, jak se lze dočíst na soklu. Již několik 
desetiletí je socha nezvěstná.
Marie Therezie * - pomník v lese Bučí, věnoval 
František Zachariáš Römisch své ženě Marii 
Terezii. Poté co koupil budoucí baron zámeček 
na Malé Skále a poté co jej doslova uchvátila 
zdejší přírodní scenérie, kde počal budovat svůj 
romantický Pantheon, se jeho ženě zalíbil více než 
život na českém venkově život v hlavním městě 
monarchie ve Vídni. Tam také žila a později 
i zemřela, v odloučení od svého manžela k čemuž 
jí pomáhala roční apanáž ve výši 
1600 zlatých. Mimo tento pomník, ji 
věnoval ještě sarkofág – symbolickou 
hrobku pod masívem Malého Pan-
theonu, nebo pamětní nápis na 
severní straně hlavního skalního 
masívu Vranovského hřebene.
Lesní hřbitov * - panský hřbitůvek 
v lese Bučí, na Šternberku, dal zřídit 
baron František Zachariáš Römisch, 
který je zde v tichu lesních velikánů, 
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odkud se otevírají výhledy na jeho Pantheon také pochován, stejně jako jeho 
bratr Karel Emanuel. Své pomníky zde mají i další majitelé panství, ale pochováni 
zde nejsou. Najdeme zde hroby panských úředníků, evangelíků nebo spisovatelky 
Jarmily Glazarové. Více o tomto hřbitůvku v některém z dalších čísel časopisu 
Patron, věnovaném Römischovu maloskalskému Pantheonu.
Sv. Jan Nepomucký – socha světce stojí obklopena lipami nedaleko nad 
maloskalským zámkem, u staré cesty do Sněhova (Německá cesta). Byla 
zhotovena ve stejnou dobu a stejným kameníkem jako socha sv. Aloise, která 
stávala nedaleko, při cestě na Mukařov a která dnes stojí pod kaplí sv. Vavřince 
před zámkem. Snad byl zřizovatelem sochy některý ze semilských pánů z původně 
italského rodu Caretto-Millesimo, kteří se objevují v našem kraji po roce 1748.

Römischův rodinný pomník * - na rozcestí 
v Podjalůvčí, nedaleko rybníka „Kulaťáku“, stojí 
pískovcový pomník, na kterém najdeme ze všech 
stran nápisy. Baron Römisch si na tomto místě 
připomíná své předky, jimiž byli: Johann Georg 
Wahner *30.6.1699 - +10.11.1781, Maria Anna 
Paul (rozená Römisch) *23.2.1756 - +3.3.1811, 
Zacharias Römisch *16.3.1720 - +21.7.1794 
a Maria Anna Römisch (rozená Wahner).

Kaple Povýšení sv. kříže – na místě původní 
dřevěné zvonice pocházející z roku 1879 
byla v roce 1883 vystavěna zděná kaple. Tu 
dne 16. září toho roku vysvětil děkan a farář 
z Loukova u Svijan p. Josef Němec.

Tehdy ještě dnešní Malá Skála neexistovala, 
kaple byla postavena ve vsi Vranové I., rychtou 
a farou spadající pod celkem vzdálené Loučky 
(tato část dnešní Malé Skály se osamostatnila 
teprve v roce 1922). Proto místní tehdy velice 
uvítali novou kapli.

Na protějším břehu Jizery byla situace 
podobná, rychta byla pro osadu Vranové II. 
(samostatné od roku 1927) svého času v malé 
osadě Borek vysoko nad údolím, fara a kostel až 
v Jenišovicích. A obyvatelé v další části dnešní 
Malé Skály – Labe a Malá Skála (zámek s dvorem) 
na tom byli podobně, měli rychtu nahoře ve 
Sněhově a faru s kostelem ve Bzí.

Teprve v roce 1953 byla ustanovena samo-
statná obec Malá Skála, která všechny místní osady sjednotila.
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Památník obětem 2. sv. války – u vchodu do Sokolovny, budovy z roku 
1932, najdeme památku na dvě místní oběti 2. sv. války, na dva muže umučené 
v koncentračním táboře v Osvětimi. Text na památníku:

„PPLK. JOSEF HALAMA + OSVĚTIM 1942,
ANTONÍN HAVRDA + OSVĚTIM 1943“

Památky označené * jsou součástí „Römischova maloskalského Pantheonu“.

Pro časopis Patron napsal a nafotil: Michal Vrbata

Drobné památky Hrádecka a Chrastavska
Přestože se považuji za poměrně dobrého znalce pomníčků a památek Jizer-

ských hor a Ještědského hřbetu, Hrádecko a Chrastavko pro mne byly z tohoto 
pohledu územím naprosto neznámým. Koupil jsem si tedy turistickou mapu a na 
dva červnové víkendy se stal nevěrným svým milovaným Jizerkám a s manželkou 
jsme vyrazili za novými, zatím nám neznámý-
mi památkami. Rád bych se tímto článkem se 
čtenáři podělil o osobní zážitky, i když je mi 
jasné, že pro řadu z Vás nepíši o ničem novém 
a Vám neznámém. 

Pomník „U Votavů“ je první památka, se 
kterou jsme se setkali. Novodobý pomníček 
zdejšího lesníka Votavy stojí kousek vedle 
křižovatky cest, kde v minulosti byla Clam-Gal-
lasova myslivna z roku 1795, později i hájovna 
a ještě později hostinec. Je to kousek od sil-
nice vedoucí lesním úsekem z Bílého Kostela 
na Děčín. Hned naproti přes silnici je pamětní 
deska Františka Josefa I. 

Hraniční kámen „U tří pánů“ je 
další památkou, za kterou se vydáváme 
do obce Polesí nedaleko Rynoltic  
a ponořujeme se do hrádeckých lesů. 
Je to trojboký pískovcový kámen 
pod lípou na křižovatce lesních cest. 
Kromě letopočtu 1680 jsou na ka-
meni umístěny znaky panství Jablon-
né, Lemberk a Grabštejn.

Následují tři skutečné „bonbónky“, 
popisované již v minulosti v našem 
časopise Markem Řeháčkem.
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Pekařův kříž je prvním z nich, na který narážíme. 
Na tomto místě byl zabit hrádecký pekař, když šel 
nakoupit do Jablonného obilí. 

Vražedná borovice je druhou památkou. Na 
tomto místě byla nalezena roku 1830 zastřelená 
dívka. Pro podezření z nevěry jí do těchto 
míst vylákal její milý, který poté sám spáchal 
sebevraždu.

Landvašský kříž je posledním z trojice tzv. 
hrádeckých křížů. Na přelomu 18. a 19. století 
tudy procházel landvaš (lidový název tehdejšího 
strážce hranic). Na místě visel od nepaměti ob-
rázek Krista. Landvaš si sundal pušku a se slovy 
„K čemu je ten plechovej Kristus dobrej?“ na ob-
rázek vystřelil. V ten okamžik se pod tíhou božího 
trestu svalil mrtev. Lidé se tomu místu dlouho ze 
strachu vyhýbali, později kdosi pověsil na blízký 
strom kříž, kterému se začalo říkat Landvašský 
kříž. 

Skála s křížem je dalším velice zajímavým 
místem u benzínové stanice v Rynolticích. Dle 
mých zjištění na místním úřadě, zde ve středověku 
stála šibenice. Zajímavostí také je, že ze skály 
řečnil ve 20. letech minulého století nechvalně 
proslulý Adolf Hitler.
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Smírčí kříž u obce Zdislava je 
první ze dvou posledních památek, 
které se nám podařilo objevit. 

Sanderův křížek je ten poslední 
a je opravdu nádherný. Připomíná 
smrt lesníka Antonína Sandera, 
který zde zemřel na zástavu srdce 
ve 20. letech minulého století. 
Jedinou nevýhodou je, že křížek se 
hledá poměrně velice obtížně.

Jizerské hory mi mou malou 
nevěru jistě prominou a Marek 
Řeháček mi odpustí, že při popisu 

Hrádeckých křížů jsem použil 
některé formulace z jeho popisu 
z jednoho z minulých čísel časopisu 
PATRON.

Miroslav Bičiště

Císařský pomník na Císařské silnici
Sychrov – o tomto pomníku 

jsem se již v Patronu zmiňoval, 
v srpnu 2008 však otevřel 
podnik Lesy České republiky 
novou naučnou stezku (přišla 
celkem na 280 000.- Kč) po 
lesích v bývalé sychrovské 
oboře nedaleko zámku. Sedm 
zastavení provází návštěvníky 
po zajímavostech nad údolím 
Mohelky. K nim mimo jiné 
patří pozůstatky prvního trkače 
v Čechách, obnovený altán ve 
stráni nad říčkou a také velice pěkně opravený pomník císaře Franze Josefa 
I. u tzv. „Císařské silnice“. Ten byl slavnostně odhalen 24. dubna 1879. Na 
pomníku, označovaném často jako „Pyramida“, jsou obnoveny historické desky. 
Nahoře je umístěna císařská orlice, pod ní nápis „Kaiser Franz Josef Straße“ 
a dále připomínka návštěvy císaře 1. listopadu 1866 (rakouský císař sem přijel 
nedlouho po prohrané bitvě u Hradce Králové a zajímavostí je, že při letním 
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tažení na Hradec toho roku zde 
měl pruský císař Vilém svůj 
hlavní stan – původní deska byla 
odhalena 25. května 1867), 
níže vzpomínka návštěvy ko-
runního prince Rudolfa dne 
10. června 1871 (původní 
deska zde byla umístěna v roce 
1872), vlevo dole vzpomínka na 
návštěvu rakouského arcivévody 
Carla Ludviga s arcivévodkyní 
Marií Teresií na Sychrově dne 
10. září 1875 (původní deska 
z roku 1876) a vedle deska při-
pomínající výročí stříbrné svatby 
císaře a císařovny 24. dubna 
1879 (původní deska z roku 
1879). Rozložení přepisů pa-
mětních desek na pomníku je 
patrné z celkového pohledu na 
pomník.

Pro časopis Patron zaslal: 
Michal Vrbata
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Pomníčky – novinky

Kříž Martina Zejdy u Přebytku. 
Poblíž rozcestí na jihozápadním svahu 
Závorníku visí na stromě památka na 
třicetiletého Martina Zejdu z Ludvíkova, 
který tudy prý často chodil popíjet do 
Libverdy. Osudného dne 22. 8. 2002 
se při cestě zpátky na tomto místě pod 
vlivem alkoholu zadusil vlastními zvratky. 
Jednou z možných přístupových cest 
k pomníčku je i žlutě značená turistická 
trasa od Obřího sudu. Na snímku je 
zachycen pomníček a na mapě, v místě 
zapíchnutého špendlíku, je místo kde je 
pomníček umístěn.

Cimrmanův kámen na Hvězdě. 
Další z řady žertovných památek na 
imaginárního génia Járu Cimrmana se 
v loňském roce objevila poblíž rozhledny 
Štěpánka (viz. snímek).

Pro časopis Patron zaslal:
Milan Poláček
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Zajímavosti v Polsku

Vydal jsem se letos na podzim s pří-
telem Martinem do Polska „po stopách 
dávných Vlašských znamení“. Inu něco 
jsme našli a některé údaje si v terénu 
potvrdili.

Za zmínku především stojí „záhada 
odpalovací rampy“! Jinak řečeno náspu 
ze žulových kamenů v délce cca 300m 
a dosahující místy výšky cca 4m. Na 
konci „rampy“ (na kopci) jsme nalezli 
zbytky kamenné stavby, spoustu opra-

covaných kamenných bloků, patice k uchycení něčeho a vůbec celé místo na 
nás působilo poněkud tajemně. Jak k tomu objevu došlo? Potkali jsem dva staré, 
polsky mluvící pány v turistickém oblečení, kteří nám řekli o tom, že „tam něco 
je a prý to byla odpalovací rampa s pozorovatelnou“. Nu, nešli byste se s nimi 
také podívat!?

Nezapomněli jsme se také zastavit u zajímavé památky s vyznačením nadmoř-
ské výšky – řekl bych, že ve stopách.
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Ale co bychom to byli za hledače 
Vlašských znamení, kdybychom nena-
lezli alespoň něco…!? Jeden z typů 
znaků, které staří Vlaši zanechávali po 
horách byly prý také vždy dvě kladiva 
– naležato. Že bychom je našli? (Byly 
tam tyto znaky dva vedle sebe).

Nenavštívit památku Hanse Preussle-
ra z roku 1668 bychom si neodpustili, 
ale: Při naší první návštěvě se mi nepo-
dařilo jej po pěti letech nalézt! Nicméně 

přátelé mi potvrdili, že tam někde musí být. 
Takže napodruhé se zdařilo! Jenomže jaké 
bylo moje překvapení: Balvan s vytesaným 
nápisem H.P. + 1668 již není pod cestou 

jak jsem ji znal. Je pod novou silničkou, byl již zčásti zakryt zeminou, kterou tam 
nahrnul asi bagr, je na něm patrná rýha po lžíci bagru! Tak jsme jej trochu očis-
tili a doufáme, že tato památka, která přetrvala více než 400 let – přežije i roky 
následující… Nestálo by za pokus podniknout něco pro jeho záchranu?

Text a foto (krome obrázku „Preussler 2005“) Herbert ENDLER

Pamětní deska Antona Richtera
Anton Richter byl otcem Gustava Richtera, o němž se píše v Patronu 1_2008, 

v článku Hynka Farského „Pseudogotická hrobová kaple Gustava Richtera na 
raspenavském hřbitově“. Nevím jak moc je tato pamětní deska, připomínající 
zakladatele továrny na česanou přízi v Luhu známa, ale pro mne to byl docela 
překvapující objev. Deska se nachází na zdi jedné z budov továrny, na nádvoří 



1�

nedávno zrušené firmy Steinel Elektronik. Je s podivem, že se tato pamětní 
deska dochovala až do dnešních dnů v téměř neporušeném stavu. Nápis na desce 
nám říká:

„S vděčnou vzpomínkou
Na zakladatele této továrny pana Antona Richtera

Nar. 6. prosince 1805, zem. 6. října 1877
Který v zde stávajícím selském domě spatřil světlo světa

a v srpnu 1852 
provoz této továrny na česanou přízi otevřel“.

Na snímcích je zachycen celkový pohled a detail pamětní desky.

Pro časopis Patron napsal a nafotil: Günter Menzel

Spolek Patron v letošním roce podpořil vznik CD
„Jizerský písničky“, jehož autorem

je liberecká hudební skupina ZLATÝ HOLKY.

Podrobnosti o tomto kulturním počinu, jakož i ukázky skladeb

je možno nalézt na:

http://www.alfors.com/Ukazky/ZlatyHolky.html
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Výprava za pomníčky
v nejdivočejších končinách Jizerských hor

Sobota 12. září 2009 byla pro členy občanského sdružení „Drobné památky 
severních Čech“, působícího v České Lípě a jejím okolí, dnem slavnostním. Spolek 
drobných památek Jizerských hor Patron pro ně uspořádal dlouho plánovanou 
exkursi za pomníčky, které se nalézají v nejromantičtějších a nejdivočejších 
končinách Jizerských hor, aby si přátelé z nížiny užili pravého horského povětří 
podzimního dne, kdy se již nad horami snášejí husté mlhy a voda na cestách přes 
horská rašeliniště je stále studenější.

Na místo srazu v Hraběticích u bývalé hasičárny se zvoničkou dorazily 
autobusy z Jablonce i Liberce téměř současně. Jednatel spolku Patron přivítal 
hosty z České Lípy a pomalu jsme vyrazili na prohlídku pomníčků a památných 
míst Jizerských hor.

Prvním zastavením byla zá- 
zračná studánka v Karlově s při-
lehlým poutním kostelíkem, kte- 
rý se právě trochu opravuje, 
a bývalým hostincem „U kar- 
lovských lázní“. Znovu zazněla 
srdcervoucí historie rodiny 
Amlerových, která se z důvodu 
nepředstavitelné bídy rozhodla 
pro tragický konec. Dnešní zhýč-
kaní obyvatelé střední Evropy si 
už ani neumějí představit, jak 
těžce se lidem před sto lety žilo. 
Při prohlídce společného hrobu šesti obětí padla zajímavá otázka: Jak mohli 
býti pohřbeni na hřbitově, když sebevrahy obvykle ukládali do nevysvěcené 
půdy? Pokusil jsem se na ni odpovědět takto: Karlovský hřbitov zřejmě patří pod 
maxovskou kolaturu, přesto pohřeb zajišťoval farář starokatolického vyznání, 
pozvaný z Jablonce. Možná právě proto, že s tím příslušný římskokatolický farář 
z Horního Maxova nechtěl mít nic společného.

Z Karlova jsme pokračovali málo známou lesní cestou ke hrázi josefodolské 
přehrady a připomněli si, že na březích blízkého potoka byla nedávno vyhlášena 
rezervace na ochranu vzácných rostlin. Přehrada je z důvodu připravovaných 
revizí a oprav vypuštěna asi na polovinu výšky hladiny, což má za následek, že 
přehrada ukazuje svoje nedbalky a kolemjdoucí se mohou podívat na zbytky 
staveb, elektrické rozvaděče, kabely, trubky a další pozůstatky stavby přehrady, 
které byly třicet roků milosrdně skryty pod hladinou vody.

U tabulky Věry Splítkové nedaleko hráze jsme si udělali malou svačinku. Na 
křižovatce lesních cest jsme připomněli nedaleký Zimmermannův pomník, ale 
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až k němu jsme nešli. Za loveckou chatou „věčného mlčení“ s obrazem svatého 
Huberta následovala poměrně nudná partie lesních cest až k Jägerovu pomníku 
na Kristiánovské silnici.

Svažeč dřeva Karl Jäger mož-
ná nemusel pod převrácenými 
saněmi zemřít, kdyby nebyl na-
dán tak ošklivými povahovými 
vlastnostmi. Od jeho pomníku 
jsme mírným stoupáním přešli na 
průsek, vedoucí na vrchol Černé 
hory. Tento průsek se jmenuje 
„Dalekohledový“, protože je 
v délce několika kilometrů 
přesně rovný, takže je z jed-
noho konce na druhý vidět 
dalekohledem. Dříve tudy vedla 
zelená značka z Kristiánova na 
Černou horu.

Z nového haťového chodníku 
z Černé hory do sedla Holubníku 

jsme odbočili ke kamennému 
pomníčku na místě smrti Hanse 

Simmona. Simmonovi pochá-
zeli z Opavy, později se přestě-
hovali do Liberce. Devatenácti-
letý chlapec se na tomto lesním 
průseku podřezal a hajný jej 
nalezl po třech týdnech vy-
krváceného. Avšak dovolím 
si napsat jednu osobní vzpo-

mínku: Jednou jsem poseděl u pomníku za teplého letního večera a v raše-
liništích tak strašně štípaly malé bahenní mouchy muchničky, že kdyby tam 
Hans Simmon pobyl tři týdny, mouchy by ho úplně vysály, aniž by se musel 
podřezávat.

Potom jsme zkusili najít místo, kam Luděk Munzar postavil hrníček a stanovil, 
že právě tam začíná Kamenice. Místo jsme nenašli; hrníček už má jistě někdo 
doma a na nové mapě je pramen Kamenice zakreslen trochu jinde. Na tomto 
místě se také nalézá horské rozvodí: Zatímco z oblasti v první polovině výletu 
voda teče do Kamenice a do Německa, za sedlem již potoky tečou do Smědé 
a do Polska.

Nově opravená Bílá smrt v sedle Holubníku z dálky vypadá jako perníková 
chaloupka, jak pěkně její stříšku pan Pavelka vyzdobil.
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Pokračovali jsme po Štolpišské silnici a vyprávěli si, že v lesíku kousek od 
Exkursní cesty jsou zřetelné základy nějakého stavení. Prý tam ještě před 30 lety 
stávala bědná lovecká chata. Účastníkům se do mokré trávy na Exkursní cestě 
nechtělo, ale nově opraveným křížem „U ztraceného pánaboha“ byli nadšeni.

Další zajímavostí byly rudé hvězdy v Černém potoce. Již před dávnými lety 
znalci pomníčků od Emila Nováka věděli, že někde nad vodopádem existují, 
ale nikdo je nemohl nalézt. Cesta k Černému potoku a bloudění v jeho korytě 
je fysicky velmi náročné, proto jsem účastníky předem varoval, aby nebyli 
zbytečně zklamáni, jelikož výsledek hledání neodpovídá vynaloženému snažení. 
Do velikého kamene uprostřed potoka je vytesána pěticípá hvězda se srpem 
a kladivem a německým nápisem „Rudá fronta“. 

Nalezení Hütterova kříže byla rutinní záležitost, ale je předpoklad, že kříž 
v příštích letech zcela zaroste do neproniknutelné houštiny, tak jako tomu bylo 
v době Hütterovy smrti.

Když jsme překonali definitivně poslední stoupání po úbočí Smědavské hory, 
dostali jsme se na horní konec Richterovy cesty, která byla vybudována vysoko 
v horách pro účely stahování vytěženého dříví do údolí. Richterova cesta i tzv. 
Čínská cesta patří k nejromantičtějším a nejdivočejším cestám Jizerských hor 
a věřím, že se procházka po nich naším hostům i přes mokré boty líbila. Zastavili 
jsme se u Richterova kříže na skále v zatáčce Richterovy cesty, tedy v místě 
na kterém se dávní dřevorubci modlívali, aby jejich nebezpečná cesta do údolí 
dobře skončila. Také další dřevorubecký Preißlerův kříž ční na vysoké skále nad 
Richterovou cestou.

Po zkušenosti z poslední návštěvy těchto míst před třemi roky jsem měl 
starost, jak křižování Richterovy cesty s Čínskou cestou najdeme, ale ukázalo 
se, že čínská cesta je trochu vyčištěna od náletových křovin a křižovatka 
označena rozcestníkem. Další průchod usnadňují kamenní panáčci postavení na 
nepřehledných místech.

U Schmidt-Gustelova kříže bylo nutno rozhodnout, jak nejrychleji se dostat 
na nádraží, aby bylo možno stihnout plánovaný vlak. Rychlý sestup Richterovou 
cestou na červenou značku byl přesto zavržen a tak jsme pokračovali v plánované 
trase přes několik zbořených můstků, přes sesuv půdy, přes skálu na kterou se 
vždycky lezlo nahoru, ale nyní ji bylo možno po nově vyšlapané cestičce obejít 
až k místu, kde je již nutno skalnatou strání sestupovat do lesa, kde se nacházejí 
Augstenův pomník a kříž Aničky Richterové.

Stráň v okolí Augstenova pomníku s v průběhu let stále mění a tak se stalo, 
že jsme narozdíl od zvyklostí, kříž Aničky Richterové nalezli dříve a účastníci se 
již nechtěli vracet nahoru k Augstenovi, proto se u Augstenova pomníku sešli 
jenom čtyři lidé.

Přestože jsme cestou viděli mnoho hub i krásných velkých hřibů, museli již 
všichni pospíchat na nádraží a proto jsme rychle sestupovali strání okolo hřbitova 
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přes ohrady s kravami a ovečkami, ze kterých jsme se nemohli vymotat a tak 
jediné řešení bylo prolézt dírou v plotě přímo na místní hřbitov. Na hřbitově zaujal 
pozornost hrob Áchyma Šipla, který má nový kříž v lese mezi Bílým Potokem 
a Libverdou. U kostela ještě prohlídka monumentálního pomníku I. světové války 
a pak už po silnici na nádraží.

Výpravy pořádané pro členy spolku Drobných památek severních Čech 
v doprovodu několika členů spolku Patron se zúčastnilo celkem 15 zájemců 
o starou jizerskohorskou historii.

Jiří Šourek

Seibtova studánka je pro nás zakletá
Loni jsme šli navštívit křížo-

vou cestu přes Seibtův vrch, 
8. 11. 2008. Bylo to asi pozdě, 
protože pršelo a občas i lilo. 
Účastnily se jen tři turistky, kterým 
se to přesto líbilo.

Na letošní rok jsme poučeni, 
naplánovali průzkumný výlet již 
na říjen, ale to jsme si dali. 
17. 10. 2009 ochromila všechny 
dopravní spoje nečekaná sněhová 
kalamita (viz. foto). Polámané 
stromy, které nestačily odhodit 
listí, padaly na silnice a koleje 
železničních tratí. Tak jsme se po 
problematickém putování, sešli 
až hodinu a půl po plánovaném 
odchodu v Josefově Dole a bylo 
nás pět. Připraveni na nejhorší, 
využíváme co možná nejvíc 
propluhované cesty. Jen jsme 
si lehce odbočili k známé desce 
NOTSTANDSSTRASSE z roku 
1914. Vynecháváme zacházku 
k opravenému votivnímu křížku 

u stavení Honzy Vyčítala a teprve od Brechschmiedovy kapličky začínáme 
prošlapávat svoji stopu. Kolem chalupy prof. Architekta Martina Rajniše, 
který spolunavrhoval poštovnu na Sněžce, jsme si šli nafotit jejich soukromý 
pomníček (viz. foto), za stodolou. Jsou zde jména majitelů usedlosti. Stoupáme 
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na Scholzberg, kde stojí od roku 2006 dřevěná věž, vlastně sklad prken na výšku 
s vnitřním kontrolním schodištěm. Je rovněž dílem profesora Rajniše a jeho 
studentů.

Sněhu bylo stále víc, a když jsme došli na karlovskou silnici, přehodnotili 
jsme svůj plán. Na to, abychom si prohlédli stav křížové cesty z Horního Maxova 
k Seibtově studánce a zvážili postup její záchrany, je moc sněhu.  Ani bychom ty 
čtyři vyvrácené kameny nenašli a těch jedenáct nachýlených bychom dnes stejně 
nesrovnali. 

Navíc, většina měla mokro v botách a výlet je přestal bavit. Sešli jsme 
k nejbližším dopravním prostředkům a rozloučili se. Příští rok si tento výlet 
naplánujeme snad už na září.

Pro časopis Patron napsal a nafotil: Josef Kuna

Památky v okolí Rynoltic
V sobotu 24. Října 2009 byl uskutečněn plánovaný výlet do Lužických hor, 
za ne nejlepšího počasí, trasou: Rynoltice (nádraží ČD), Černá Louže, Horní 
Sedlo, Horní skály (Obervégry), Krkavčí skály (Vraní), Východní rozcestí Krásný 
důl, Krásný důl (Císařské údolí nebo rokle), Pekařův kříž, U tří pánů (Třípanský 
kámen), Hraniční kameny, Polesí, Rynoltice (nádraží ČD). Výletu se zúčastnili 
čtyři členové spolku: Bláha, Karban, Vrbata a Buriánek

Popis památek:
Rynoltice – středisková obec na jihu Lužických hor.
Černá Louže – rekreační a chatová osada, ale už několik let mimo provoz.
Horní skály – skupina horolezeckých skal (Cvičná, Smrtka, Malá smrtka, 
Gahlerova věž, Dvojče, Liberecká věž, Sokol a Zub).
Krkavčí skály – skupina horolezeckých skal (Hruška, Malá hruška, Západní 
šachtová věž, Východní šachtová věž, Fellerova věž, Krkavec a Krkavčí hnízdo).
Morfologicky a historicky nejcennějším vrcholem celých Lužických hor je Fellerova 
věž. Poprvé byla slezena již v roce 1884 profesorem T. Fellerem nesportovně, 
s pomocí provazového žebříku.
Krásný Důl (Císařské údolí, nebo rokle) – název „císařské“ proto, že tuto oblast 
projel v roce 1779 na koni císař Josef II.
Pekařův kříž – podle pověsti zde měl být oloupen v 19. století hrádecký 
pekař.
U tří pánů a hraniční kameny – trojboký pískovcový kámen (zde bylo děleno 
panství Jablonné, Lemberské a Grabštejnské, v okolí jsou hraniční kameny 
panství, letopočty památných hranic jsou z let 1680 – 1731.
Polesí – dnes rekreační obec, nad obcí se nachází známá turistická skála 
Havran.
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Poznámka – doplnění.
Dne 25. Července 2008 jsme připevnili, společně s kamarádem J. Soukupem 
z Hrádku nad Nisou, novou pamětní destičku horolezce Herberta Guhna na 
Gahlerovu věž (tabulka byla před lety zničena nebo odcizena), snímek č. 1 
– montáž pamětní destičky Herberta Guhna na Gahlerově věži, snímek č. 2 
– pamětní destička je přilepena speciálním lepidlem a okraje zacementovány, 
snímek č. 3 – pamětní deska, která je na skále naproti Gahlerově věži několik 
desítek metrů za značenou turistickou cestou, snímek č. 4 – pamětní destička 
horolezkyně Zuzky Vondroušové na Liberecké věži.

Pro časopis Patron napsal a nafotil: Zdeněk Bláha
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Strom roku 2009
Dne 22. 10. 2009 se konalo v Brně, v divadle 

Reduta, vyhlášení vítěze soutěže o titul „Strom 
roku 2009“. Každý kraj zaslal návrh stromu, 
kterého si nejvíce vážil. Za Liberecký kraj byla 
navržena „Kotelská tisíciletá lípa“. Nevím, jestli 
je opravdu tak stará, ale uvádí se, že úspěšně 
přežila vpád husitů v roce 1444, přežila i selské 
bouře v roce 1680 a celkem úspěšně odolávala 
všem bouřím až do dnešních dnů. Říká se, že je 
to nejmohutnější jednokmenná lípa v Čechách.

V soutěži o titul „Strom roku“ obstála se ctí, 
když bezpečně vyhrála s náskokem 3000 hlasů.
1.	„Kotelská lípa“ – 11 281 hlasů,
 Liberecký kraj
2. „Mladějovická lípa“ – 7 805 hlasů, Olomoucký kraj
3. „Kladrubský dub“ – 6 387 hlasů, Plzeňský kraj
4. „Jasan ve Světlé Hoře“ – 6 017 hlasů, Moravskoslezský kraj
5. „Lípa Samaritánka v Hradišti“ – 4 656 hlasů, Jihomoravský kraj

Na prvním snímku je lípa zhruba před 100 lety a na druhém snímku malá 
oslava.

Pro časopis Patron připravil: Oldřich Sladkovský
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