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Úprava hřbitůvku na Kristiánově

Jedním z bodů Plánu činnosti spolku 
PATRON bylo také „Oplocení a údržba 
hřbitůvku Kristiánov“.

Oplocení zajistil investor Lesy ČR, s.p., 
Lesní správa Jablonec nad Nisou a práci 
provedla firma TAXUS s.r.o. Rychnov 
u Jablonce nad Nisou. 

Lesní správa Jablonec nad Nisou rovněž 
zajistila posekání trávy a nám tedy 
zbývalo provést zbytek úkolu tj. údržbu 
– řekněme takový větší úklid v prostoru 
hřbitůvku.
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Protože se blížil termín „Kristiánovské 
sklářské poutě“ bylo nutno jednat rychle. 
A tak se podařilo:

1. Díky spolupráci s Kamenosochař-
stvím Rostislav Dvořák z Nové Vsi nad 
Nisou (po cca osmi letech) vyzved-
nout očištěný pískovcový náhrobní 
kámen Antona Riedla, a tento usadit 
na původní místo (obr. 1, 2). Tato 
firma nám také věnovala pískovcový 
kříž na jmenovaný náhrobek. Zvý-
raznění nápisu na pomníku provedli 
Günter Menzel a Michael Ulbrich 
11. září 2010 (obr. 3, 4).

2. V sobotu dne 28. srpna 2010 se konala 
brigáda členů spolku Patron na kris-
tiánovském hřbitůvku. Byly vyřezány 
náletové dřeviny, shrabána posekaná 
tráva, posbírány odpadky a vše ukli-
zeno (obr. 5). Nutno říci, že ten den 
od rána pršelo a přesto se nás sešlo pět 
obětavých lidí (obr. 6), kteří promočeni 
na kůži odvedli kus záslužné práce.
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Dva zážitky z této akce:

• Při shrabování posekané trávy 
jsme objevili pěkný exemplář zmije 
(obr. 7).

• Půjčili jsme si ve „Fuchshausu“ 
kolečko na odvoz odpadu a tam jsme 
se potkali s paní ing. Kotšmídovou, 
která zajišťovala přípravu Poutě. 
Tato milá paní nás všechny pozvala 
a pohostila čajem, grogem, kávou 
a nechala nás ohřát se a usušit věci 
u rozpálených kamen – díky! Na-
konec z tohoto setkání vzniklo zají-
mavé posezení s povídáním o všem 
možném (obr. 8).

Text a foto: Herbert ENDLER

Na podzim roku 2009 jsem navštívil památku A. Hofmana na Novině a zjistil jsem, že mís-
to označuje jen velice nenápadný křížek (viz. 
foto původního křížku). Proto jsem na dub-
nové členské schůzi slíbil, že památku opra-
vím, což se stalo dne 8. července 2010, kdy 
byl zavěšen nový kříž (viz. další dva snímky). 
Kříž připomíná smutnou událost, kdy se mír-
ně společensky unavený A. Hofmann vracel 
domů, zřejmě usnul a poté umrzl. 

Pro časopis Patron zaslal: Jiří Herčík

Kříž A. Hofmana na Novině
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Josef Matouschek se narodil 4. října 1867 ve 
Svárově u Velkých Hamrů. Jeho otec pracoval 
v továrně barona von Liebieg ve Svárově 
jako hlavní účetní a tak rodina žila v domku 
č.p. 122 v areálu továrny. Zde se tedy narodil 
jak Josef, tak dne 21. listopadu 1871 jeho 
bratr František, později znám jako Franz 
a dne 15. července 1875 sestra Marie. V roce 
1870, při Svárovské stávce, stál otec jako 
hlavní účetní, na straně barona  von Liebieg. 
To vyvolalo u dělníků značnou nelibost. 
Když pak otec v roce 1882 zemřel, nechal 
baron von Liebieg oba chlapce vystudovat 
za své peníze. Podmínkou ovšem bylo, že 
budou navštěvovat německou školu. Josef se 
vypracoval až na tajemníka pana továrníka 
a Franz se stal učitelem na libereckém 
gymnáziu. Josef se oženil v roce 1906 
a manželství bylo, pokud je známo, bezdětné. 
Zemřel v Liberci dne 12. července 1945, 
v ulici 8. března, na zástavu srdce. Pohřben 
je na hřbitově v Oldřichově v Hájích, snad 
v hrobce rodiny ze strany manželky. Poprvé 
jsem byl na oldřichovském hřbitově v zimě, 
kdy bylo dost sněhu a vypadalo to tam jinak 
než nyní. Při mé druhé návštěvě hřbitova 
jsem trochu vytrhal kopřivy, abych si mohl 
prohlédnout celou náhrobní desku. Byl jsem 

Josef Matouschek
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docela překvapen, když jsem objevil úplně 
vespod nápis, že je zde pohřben teprve tříletý 
Waldemar Matouschek. Je to jen můj názor, 
ale zřejmě se jedná o syna Josefa Matouschka. 
Byla by to příliš velká shoda, kdyby se jednalo 
o nějaké cizí dítě. Datum jeho narození 
21. září 1909 odpovídá i termínu, kdy se Josef 
Matouschek ženil. Na snímku č. 1 je hrobka, 
v níž jsou Josef Matouschek i Waldemar 
Matouschek pohřbeni, na snímku č. 2 je 
detail náhrobní desky Josefa Matouschka, na 
snímku č. 3 je rodinná náhrobní deska, na níž 
je uveden Waldemar Matouschek, na snímku 
č. 4 je detail náhrobní desky se jménem, daty 
narození a úmrtí Waldemara Matouschka 
a na snímku č. 5 je dům v Liberci, ve Fučíkově 
ulici č. 2, ve kterém Josef Matouschek žil.

Pro časopis Patron sepsal a nafotil:
Oldřich Sladkovský  

Josef Lange – Oldřichov v Hájích
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O osudech mladého Josefa Lange z Oldřichova toho bylo napsáno dost a velmi pěkně i od 
Miloslava Nevrlého v knížce „Kniha o Jizerských horách“. Na základě této knížky jsem se 
vydal vyhledat nejprve křížek na místě jeho smrti. Hledal jsem to v zimě, kdo to tam zná, tak 
ocení (viz. foto č. 1). To mi ale nestačilo a dal jsem se do hledání místa jeho posledního odpo-
činku na oldřichovském hřbitově. Hrobku jeho rodiny, ve které je pohřben jsem také našel 
(viz. foto č. 2). No a nakonec jsem vypátral dům, ve kterém jeho rodina žila. Dům ještě stojí 
a v současné době prochází rekonstrukcí (viz. foto č. 3). Takže teď to mám už komplet.

Pro časopis Patron zaslal a nafotil: Oldřich Sladkovský

V průběhu měsíce června a července 2010 jsem rekonstruoval a zhotovil tyto pomníčky:

Sanderův pomníček
Původní text na nové tabulce:
„Hier starb am 8. Juli 1872 Anton Sander, Revierheger aus Johnsdorf.“

Opravy pomníčků
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Neuwingerova smrt
Celková rekonstrukce – nová podkladová deska a tabulka.
Poznámka redakce: Všechny opravy drobných památek by se měly provádět vždy po předchozí domlu-
vě s výborem spolku Patron. Zde je jeden příklad jak by se opravy dělat neměly. Pan Bičiště demonto-
val tabulku Neuwingerovy smrti s tím, že ji opraví, což také na členské schůzi oznámil a také opravu 
provedl (obr. 1). Mezitím také pan Švajda zhotovil a namontoval novou tabulku (obr. 2).

Horáčkova smrt
Nová podkladová deska a úprava jména na tabulce – „Horatschek“ (obr. 3), na obr. 4 je 
hrobka na hřbitově v Bílém Potoku, kde je Ernst Horatschek pohřben.
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Krauseho smrt na Čihadlech
Vyroben nový pomníček. Od 20. července visí na stromě u spodní části vyhlídky.
Všechny pomníčky jsou olemovány a osazeny stříškou z nerezavějících materiálů (plechové 
profily z hliníku a titanzinku). Po částečném zkorodování budou vhodnou barvou přetřeny. 

Text pro časopis Patron zaslal: Eduard Švajda
Foto Neuwingerův pomníček, Horatschkův pomníček a Horatschkova hrobka: Herbert Endler

Foto Sanderúv pomníček a nová tabulka Neuwingerovy smrti: Miroslav Bičiště

Tento požární hlásič, který se nachází na nároží ulic Nástrojářská a Vrchlického sady, byl 
součástí městského protipožárního systému z roku 1928. Ve městě Jablonci nad Nisou bylo 
rozmístěno dalších 45 veřejných hlásičů a 10 v soukromých podnicích. Systém a přístroje 
vyvinula a dodala firma Siemens Berlín.

Renovaci požárního hlásiče provedl v roce 2001 
„Spolek přátel města Jablonec nad Nisou“.

Pro časopis Patron zaslal a nafotil:
Oldřich Sladkovský

Zajímavá technická památka
v Jablonci nad Nisou
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Maiwaldův pomníček v údolí Štolpichu
(obrázky: 8,9,10,11,12 a13)

U mostu pod vodopádem v rokli Velkého 
Štolpichu zemřel 2. února 1930 pod 
saněmi třicetiletý tovární dělník z Fer-
dinandova Gustav Maiwald. Na stromě 
tam visí tabulka s popisem neštěstí a kříž.

Opravy pomníčků v roce 2010
na „Hejnické straně hor“
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Dřevěný kříž byl vyroben zcela nový, tabulka a kor-
pus Krista byly restaurovány.

vzato do opravy: 26. 06. 2010
vráceno opravené: 31. 07. 2010
na sejmutí, opravě a zpětném umístění se podíleli: 
Novák Ronald, Halbig Petr, Endler Herbert, Bičiště 
Miroslav a Kolarovič Libor, který zhotovil nový kříž 
a tabulku.

Kastlíkový strom (Bei der Orle)
(obrázky: 5, 6 a 7)
Prosklená skříňka s porcelánovou panenkou Marií 
zde visívala prý od nepaměti. Zcela zničena byla 
kolem roku 1960 
a později ji dobří lidé 
opět opravili a dali na 
své místo – na mohut-
ný javor – kde visela 
do září 2009, kdy jsem 
ji poničenou sejmul 
a odnesl k opravě.
Plechová stříška s úchy-
tem byla vyrobena 
zcela nová, skříňka byla 
opatřena několikerým 
nátěrem, dovnitř byla 
instalována soška Pan-
ny Marie a na pozadí skříňky 
je umístěn snímek krajiny 
s mraky (foto Endler H.)  

vzato do opravy:
28. 09. 2009

vráceno opravené:
31. 07. 2010

na sejmutí, opravě a zpětném 
umístění se podíleli:
Endler Herbert, Fojtík Ivan, 
Novák Ronald, Halbig Petr 
a Bičiště Miroslav.
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Smrt otce a syna Effenbergerových na Malé Klečové louce 
(obrázky: 3 a 4; 14 a 15)

Na Malé Klečové louce zde 11. února 
1853 zmrzli otec se synem. Kříž i tabulka 
byly několikrát opraveny.  Nedaleko od 
stávajícího umístění visí na smrku hodně 
starý kříž – snad nějaký předchůdce 
současného…?  
Kříž bude vyroben zcela nový, dřevě-
ný podklad tabulky je nový, hliníková 
tabulka s textem E.Š. byla očištěna a opět 
použita.  

vzato do opravy: 01. 08. 2010
vráceno opravené: 18. 09. 2010

na sejmutí, opravě a zpětném umístění se podíleli:
Endler Herbert, Novák Ronald, Halbig Petr a Kolarovič Libor, který opět zhotovil 
nový kříž. 

Ruské kříže
(obrázky: 16,17 a 18)
Tabulky jsou v pořádku, kříž bude důkladně natřen impregnačním nátěrem a upevněn 
v zemi.

zjištěno:  01. 08. 2010
opraveno: 12. 09. 2010 
na opravě se podíleli: Endler Herbert, Novák Ronald, Halbig Petr
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Buk Anděla Strážného
(obrázky: 1 a 2)
vzato do opravy: xx. xx. 2009
vráceno opravené: 
na sejmutí, opravě a zpětném umístění 
se podílejí: Podhora Jan s dcerou 

Prosím povšimněte si nákladu na zádech 
přítele Ronyho Nováka – skládací hliní-
kový žebřík se ukázal být neocenitelným 

pomocníkem při opravách! ALE kdo to má na 
těch zádech „tahat“!?

Aktuální informace o stavu oprav drobných 
památek spolkem PATRON sledujte na 
http://patron.bdnet.cz/ 

Pro časopis PATRON zpracoval 
Text a foto: Herbert Endler
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Tak tu byla zase. Po více než půl století 
se Jizerskými horami a hlavně podhůřím 
prohnala další povodeň nebývalé síly. 
K nejvíce postiženým patřilo údolí Smědé, 
Olešky, Jeřice a Lužické Nisy, ale i dalších 
toků v Jizerských a Lužických horách. 

K hodnocení této vpravdě historické 
„události“ bude potřeba nějaký čas, vždyť 
ještě ani nejsou sečteny všechny povod-
ňové škody. To se týká také drobných 
památek. Zdá se, že v samotných Jizer-
ských horách živel na pomníčcích mno-
ho škod (možná žádné) nenapáchal, ale 
pod horami je to poněkud jiné. Na sním-
cích vidíme povodní poničený pomník 
W. F. Jägera v parčíku naproti raspenav-
ské základní škole. Těmito místy (přileh-
lou ulicí) se 7. srpna valila dvoumetrová 
přívalová vlna, která pomník (s pomo-
cí neskutečného množství naplavenin) 
povalila. Přitom došlo k poškození 
pamětní desky před pomníkem. Snímky 
byly pořízeny ve čtvrtek 12. srpna odpo-
ledne, krátce po odklizení většiny trosek 
a naplavenin.

Pro časopis Patron zaslal a nafotil:
Michal Vrbata

Srpnová povodeň 2010

Důležité upozornění
Veškeré poštovní zásilky už neposílej-
te na adresu sídla spolku Patron (viz. 
tiráž na zadní straně časopisu Patron) 
ale na adresu jednatele spolku Patron:

Ing. Milan Poláček
Skřivánčí 4667 / 67
466 01 Jablonec nad Nisou

Pravidelné čtvrteční schůzky
spolku Patron 

se konají, pokud není dohodnuto 
jinak, každý první čtvrtek v měsíci 
v klubovně Tatranu  Jablonec nad 
Nisou, v Jungmannově ulici, od 
16:00 hodin. Těšíme se na vaši hoj-
nou účast.

Výbor spolku Patron



informace přátel drobných památek Jizerských hor3/2010 (21. ročník) 15

Dne 22. srpna 2010 jsem si šel vyfotit novou 
podobu Tomanova kamene po úpravě, kte-
rou provedl kolega Zdeněk Bláha. Úprava 
spočívá v nainstalování kříže, který tam zřej-
mě původně byl. Původní fotografii kame-
ne jsem ale nikdy neviděl. Dle mého názo-
ru křížek vhodně doplnil památku. Vlastní 
památka se nachází v lese, u bývalého podni-
ku SILKA, mezi Mšenem a Loučnou. Z dří-
vějších výtisků Patrona jsem věděl, že poblíž 
kamene má být skalka s vytesaným nápisem 
„RE“. Tuto skalku jsem už dříve hledal, ale 
díky špatným informacím o její poloze, byly 
mé snahy neúspěšné. Tomanův kámen jsem 
hned našel, zhotovil fotodokumentaci a začal 
jsem opět hledat zmíněnou skalku. Protože 
jsem sebou neměl původní špatné informa-
ce o její poloze, skalku jsem po chvíli našel. 
Nápis „RE“ je sice velký, ale na skalce nevyni-
ká. Pořídil jsem opět fotodokumentaci a spo-
kojeně odcházím, když jsem si uvědomil, že 
bych si měl polohu skalky zdokumentovat. 
Vrátil jsem se zpět, abych odkrokoval vzdá-
lenost skalky od Tomanova kamene. Při tom 
jsem došel k další podobné skalce a s údivem 
jsem zjistil, že je na ní vytesán další nápis, 
stejně velký, ale výraznější a to „JR/A“. U pís-
mene „A“ jsem trochu váhal, čtu-li ho správ-
ně. Co nápisy znamenají, netuším, ale vím, že 
nápis „RE“ zařadil Jirka Šourek do jednoho 
ze svých dřívějších výletů. Pro ty, kdo by se 
k těmto památkám chtěli podívat, přikládám 
nákres umístění skalek a fotografie. Na nich 
nejsou vytesané nápisy moc vidět, neměl jsem 
sebou křídu pro jejich zvýraznění.

Pro časopis Patron sepsal a nafotil:
Oldřich Lakomý      

Tomanův kámen
a jeho okolí
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SPOLečeNSKá 
rubriKA
Životní jubileum oslaví
• v září: 35 let – Marek Řeháček
• v říjnu:  35 let – Mgr. Jiří Baloun,
 35 let – Ing. Jan Teichmann
• v listopadu: 35 let – Petr Hendl,
 70 let – Werner Krause,
 75 let – Oldřich Sladkovský,
 70 let – MUDr. Michael Šíp

I dalším, kteří oslaví své narozeniny
• v září: Zdeněk Buriánek,
 Ing. Josef Červinka, Petr Karban,
 František Koucký, Pavel Martínek,
 Ing. Eva Novotná, Otokar Simm
• v říjnu: RNDr. Miloslav Nevrlý,
 Stanislav Senohrábek, Josef Turek,
 Jiřina Ziklová
• v listopadu: Miloš Ismanický,
 Ing. Rudolf Makeľ

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

Zajímavý sloup
v Proseči

Josef Kuna zaslal snímky sloupu s dotazem, 
kde píše: Oklikou se mi dostala informace 
z Proseče o zajímavém sloupu. Netuším co je 
to zač. Nevíte???

Pokud o tom někdo něco ví, může tuto infor-
maci zaslat na E-mailovou adresu:
joe.kuna@centrum.cz
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Při mém jednání s místostarostou Jab-
lonce Ing. Pletichou, v létě roku 2009, 
bylo dohodnuto:

a) Spolek Patron postaví na Vyhlídce 
Dobrá Voda (Schnuppstein) nový vel-
ký litinový kříž, který město zaplatí.

b) Zároveň jsem za spolek Patron slíbil, 
že postavíme nový kříž na Bleskový 
kámen ve Vrkoslavicích. 

Kříž – Bleskový kámen Vrkoslavice

Když v roce 2006 město Jablonec insta-
lovalo pro Vnitřní jablonecký okruh 
novou pamětní desku na Bleskový 
kámen, nemělo už ale možnost upevnit 
nový kříž. Zůstal pouze zbytek staré-
ho ulomeného kříže. Vysekání starého 
a zacementování nového kříže provedli 
26. 5. a 12. 6. 2010 Zdeněk Bláha a jeho 
kamarád František Wildmann. Na výro-
bě kříže se podíleli členové spolku Pat-
ron, Petr Karban, Jiří Herčík a Zdeněk 
Bláha.

Kříž připomíná příhodu, která se zde 
udála. Velká skupina dětí si hrála na 
místních slavnostech a překvapila je 
bouřka s deštěm. Děti se proto schova-
ly pod smrky, když ale po chvíli začaly 
skrz větve moknout, utíkaly domů. Ještě 
nebyly od stromů ani 100 kroků když do 
stromu, kde se schovávaly, udeřil blesk. 
Prý jen Boží zázrak zabránil velikému 
neštěstí.

Památka na historickou událost z roku 
1890 je tedy opět zcela opravena.

Nové kříže v Jablonci nad Nisou
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Kříž – Vyhlídka Dobrá Voda

Znovuobnovení kříže byl velice dob-
rý nápad, neboť tato turistická vyhlíd-
ka patřila po mnohá desetiletí přátelům 
turistiky a přírody. Do padesátých let 
minulého století zde stával vysoký kříž ze sil-
ného železného plechu. Nový kříž postavili 
17. a 18. června 2010 členové spolku Pat-
ron Petr Karban, Jiří Herčík, Zdeněk Blá-
ha a kamarád z Vrkoslavic Jaroslav Stra-
ka. Velice nám pomohl předseda spolku 
Patron, Ivan Fojtík, který na akci zapůjčil 
pneuagregát, vrtačku, vrtáky a dodávkové 
auto. Postavení kříže bylo původně naplá-
nováno na měsíc květen, ale místostarosta 
Ing. Pleticha odložil akci na červen. Na 
vysvěcení kříže pozval římsko-katolického 
faráře p. Poláčka. Vysvěcení kříže se konalo 
19. června odpoledne za účasti deseti osob. 
Za spolek Patron se zúčastnili Zdeněk Blá-
ha, Michael Ulbrich a manželé Herčíkovi. 
Slavnost měla velmi zdařilý průběh a na 
závěr byla zapita šampaňským. Rozcházeli 
jsme se s vědomím, že byla odvedena dob-
rá práce a s přáním, aby památka přinášela 
symboliku, radost a potěšení všem dalším 
návštěvníkům.

Pro časopis Patron sepsal a nafotil:
Zdeněk Bláha
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V sobotu 11. září 2010 jsem se vypravil opra-
vit pomníček „U zmrzlého muže“. V okolí 
pomníčku se provádí těžba dřeva, vypadá 
to tam děsně, pomníček naštěstí zatím stojí. 
Zasílám pár fotografií, na nichž je pomní-
ček před opravou, pomníček po opravě s už 
namontovaným křížem, detail desky a pohled 
na okolí pomníčku.

Pro Patron zaslal a nafotil:
Oldřich Sladkovský

Pomníček u zmrzlého muže

Pozvánka na podzimní členskou
schůzi spolku Patron

Schůze se koná v sobotu 20. listopadu 2010 

v klubovně Tatranu Jablonec nad Nisou, v Jung-

mannově ulici, od 10:00 hodin.

Na schůzi budou projednávány důležité spol-

kové záležitosti, proto žádáme všechny členy 

spolku Patron, aby se zúčastnili v co největším 

počtu. 

Jakékoliv příspěvky pro zpestření schůze nebo 

promítání diapozitivů jsou vítány.

Výbor spolku Patron
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Pomníček U zmrzlého muže - před a po opravě.


