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Po delší odmlce konečně dozrál čas, 
abych se s Vámi podělil o nové poznatky 
z kraje nám blízkého, polského podhůří. 
Prostřednictvím mého článku se společ-
ně projedeme několika obcemi Siekierc-
zyńskou Vysočinou. Již před příjezdem 
do Habartic, se nám otevírá pohled na 
dominanty příhraničního městečka Za-
widów. Po pravici, na vršku, cihlovou 
červení do dáli majestátně září stavba 
kostela svatého Josefa Dělníka. Nejprve 
se vydávám na náměstí. Je prosté, malé, v 
jehož středu stojí neméně prostý pomník, 
postavený k 30. výročí vítězství nad fašis-
mem (obr. 1). Stojí na místě bývalého 
honosnějšího pomníku, pravděpodobně 
z I. sv. války, jehož středu vévodila mo-
hutná socha na podstavci (obr. 2). Nej-
spíš byl osud této památky zpečetěn stej-
ně, jako u mnohých dalších i u nás. Co 
bylo v poválečné době německého půvo-
du, bylo odstraňováno. Podobný osud asi 
potkal i vkusně umístěnou kašnu se soš-
kou, která stála oproti pomníku, jak nám 
dokládají dobové fotografie (obr. 3). Vy-
dáme-li se z náměstí uličkou severním 
směrem, po pravé straně míjíme vyzděný 
taras, v jehož vrchní obrubě je vyryt leto-
počet s iniciály – V. V. S. 1904. Uličkou 
se necháme vést ještě kousek, až k osa-
moceně stojící věži. Je to pozůstatek kos-
tela Nejsvětější Panny Marie z roku 1380 
(obr. 4). Od roku 1555 svatostánek slou-
žil evangelickým věřícím. V roce 1590, 
byl kostel rozšířen a přistavěna byla věž. 
V průběhu 15. do 16. století byla věž osa-

Za severní hranici i.      Západně od Lubaně
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zena třemi zvony. Novodobé dějiny této 
stavbě moc neprospívaly, tak podléhala 
zkáze. Ruiny kostelní lodě byly odstraně-
ny v roce 1972. Zároveň byl zplanýrován 
okolní prostor kostela, kam byly od roku 
1831 ukládány k poslednímu odpočinku 
původní obyvatelé, jak nám zvěstuje pa-
mětní deska zavěšena do zdi věže. Samot-
ná věž byla zrestaurována roku 2001, 
a o čtyři roky později byla osazena hrací-
mi hodinami. V těsné blízkosti věže je 
umístěn mohutný pomník z I. sv. války 
(obr. 5). Odtud již ke zmíněné, nepře-
hlédnutelné červené stavbě. Koncem 12. 
století v těchto místech, tehdy na Hoře 
Svatého Michala, stával nejstarší misijní 
kostel v Horní Lužici. Datum jeho vzni-
ku je počítán ještě před rok 1100 a zasvě-
cen byl Archandělu Michaelovi. Roku 
1427 byl kostel vypálen husitskými voj-
sky. Po té byla na spáleništi postavena 
kaplička a dnešní podoby se kostel do-

čkal až koncem 19. století (obr. 6). Místo 
je též spojeno s první zmínkou města Za-
widóva z roku 1186 o hradu Syden. Jen 
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pár metrů odtud vede vpravo ze silnice 
do Starého Zawidóva, nenápadná pěšin-
ka. Zavede nás na tzv. Zámkovou horu, 
kde jsou patrné zbytky valů původního 
hradiště, pod nimiž v údolí, téměř na 
hranicích, spatříte zbytky hrádku. Hrad 
byl rovněž zničen husity roku 1427. Zá-
klady hradu byly odkryty při archeolo-
gickém průzkumu, který roku 1922 vedl 
ředitel zhořeleckého muzea, Ludwig Fey-
erabend. V roce 2003 byl prostor upra-
ven a do skromných útrob stavbičky byl 
vsazen zrestaurovaný pomník z I. sv. vál-
ky (obr. 7). Hrádek se dostal také do jed-
né legendy, která vypráví o pokladu, jenž 
je ukryt v jeho podzemí a hlídá ho černý 
pudl. Po vystoupání ze zalesněného údolí 
pokračujeme dál Starým Zawidóvem do 
zapadlé vísky Miedziane. Ze zeleně list-
natého stromoví vyhlíží věž skromného 
vesnického kostelíka sv. Petra a Pavla. Na 
špici jeho věže se ve větru zmítá korou-
hev, jež nám zvěstuje iniciály stavitele 
a letopočet, kdy byl svatostánek postaven 
- OC FVH 1730. Kolem kostela se na-
chází několik zachovalých náhrobků 
a epitafů ze starších dob. V parčíku před 
kostelem, na kamenném břehu nad silni-
cí, stojí pomník z I. sv. války. Horní část 
mu chybí (obr. 8). Kdo by se cítil una-
ven, cesta k domovu se dá zkrátit. Obec 
Miedziane je přes stejnojmenný les pří-
mým sousedem s Horními Pertolticemi. 
Les skrývá zaniklou, tajemnou osadu, 
Neu Löwin (obr. 9). Příbytky této osady 
snad nebyly ani pobořeny armádou 
v 50. letech, jak tomu bylo v mnoha ji-
ných pohraničních obcích. Zůstaly jed-
noduše na pospas osudu a během ubíha-
jícího času zdivo postupně chátralo 
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a zarůstalo vegetací. Místo tak působí 
romantickým klidem. Od asi pěti ruin 
vede cesta, částečně lemována starými 
duby, ke známému lesnímu mlýnu. 
V břehu cesty můžete spatřit kamenný 
patník, do nějž jsou vytesána z polské 
strany písmena OM a směrem k cestě, 
ozdobně písmeno K (obr. 10). Jestliže je 
to starý hraničník mezi panstvími, může 
ono ,,K“patřit bývalému majiteli z rodu 
Kyaw. Vraťme se zpět do Miedziane, od-
tud se vydáme polní a lesní cestou do jiné 
zapadlé vsi Grabiszyce. Zdáli nás vítá věž 
místního kostela. Pochází z roku 1346 
a je zasvěcen sv. Antonínu Paduánské-
mu. Roku 1612 byl poškozen silným po-
ryvem větru a 10. 5. 1758 uhodil do kos-
telní věže blesk a celá stavba se ocitla 
v plamenech, ovšem do roka byla zrekon-
struována. Ve zdi kostela můžeme shléd-
nout sluneční hodiny a nad vchodem 
zašlou kamennou desku s iniciály a řím-
ským letopočtem 1604. V prostoru pod 
kostelem v malém neudržovaném parčí-
ku, u kmenů tří dubů, jsou posazeny tři 
rostlé žulové balvany, do nichž jsou zvěč-
něna jména a letopočty. Jeden nese jmé-
no meziválečného německého prezidenta 
Hindenburga s datem 2. 10. 1917, do 
druhého balvanu je vyryto jméno církev-
ního reformátora Martina Luthera s da-
tem 31. 10. 1917 (obr. 11), třetí kámen 
zůstává zatím tajemstvím. Snad se tuto 
hádanku podaří rozluštit někomu z Vás. 
Nedaleko kostela stojí budova zámku 
s erbem místních pánů, jimiž byli Gers-
dorfové. Dnes je budova využita, jako 
základní škola. V severní části obce stojí 
ještě jeden, menší kostelík, zasvěcený 
Matce Boží od Růžence (obr. 12).  
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O existenci kostela se zasloužili protes-
tantští exulanti z Čech, stejně jako o ko-
lonii, kterou založili a nějaký čas obývali. 
Kolonie dostala název Carlsthal (Karlov). 
Založena byla na pozemcích majitele 
panstvi Christopha Ernsta z Gersdorfu. 
O něco výše můžete spatřit okrouhlé tor-
zo bývalého větrného mlýna (obr. 13). Je 
odtud nádherný pohled na hřebeny Jize-
rek a Krkonoš. Od křižovatky pod mlý-
nem sjíždím do dolní části Grabiszyc. 
Cestou zastavuji u jednoho z domů, 
u nějž stojí pomník na památku umuče-
ných Poláků v letech 1942-45. V Jurko-
vě se napojíme na silnici spojující města 
Leśna a Platerówka. V Platerówce na vy-
výšenině nad potokem Lipniak stojí svět-
le oděný svatostánek, zasvěcený Neposk-
vrněnému Srdci Páně, v jehož zdech 
můžete obdivovat několik zachovalých 
epitafů místní šlechty, mnohdy evange-
lického vyznání. Kromě vzhledně, květy 
a pentlemi ozdobeného Misijního kříže, 
je v prostoru před kostelem postaven po-
mník k 60. výročí těch, kteří byli za dru-
hé světové války umučeni na Sibiři. Ve 
směru na obec Włosień, si povšimněte 
zbrusu nové kapličky, uctívající Pannu 
Marii, jejíž průběh stavby jsem měl mož-
nost sledovat v průběhu roku 2009, když 
jsem tudy několikrát projížděl (obr. 14). 
Za mostem z roku 1933, přes potok Lip-
niak, stojí dobře udržovaný pomník 
z I. sv. války. Po jeho stranách jsou vzty-
čeny sloupky se znázorněnými meči. Ve 
vsi Włosień uvidíte po své levici pěkně 
upravený hrázděný dům typický pro lu-
žický kraj a naproti němu ruiny starého 
panského dvora. Skrze něj vede úzká as-
faltová silnička. Pár metrů nad ní jsou 
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v hustém křoví ukryty ruiny paláce 
(obr. 15). Jeho původní majitel se v něm 
jistě cítil jako v pohádce. Z jedné strany 
výhled do kraje a z druhé pohled do údo-
lí s rybníkem, jenž je kolem lemován 
vrásčitými kmeny a rozkošatělým větvo-
vím starých dubů. V horní části obce je 
třeba přejet hlavní silnici Sulików-Lubań 
a vydat se po prašné cestě do obce Rudzi-
ca (obr. 16). Rudzica nám nabízí hned 
několik zajímavostí. V centru vsi, před 
kostelem sv. Kateřiny Alexandrijské, nás 
svou otevřenou náručí přivítá barevně 
zdobená plastika Panny Marie Neposk-
vrněné z roku 1854, tzv. Immaculata 
(poznáte ji vždy podle toho, že postava 
stojí na zeměkouli s půlměsícem, kolem 
níž je obtočen had s jablkem v ústech), 
o něco dále Vás svou bělistvou září osvítí 
socha Božského Srdce Páně. Do vnitřní 
zdi hřbitova byla v roce 2000 osazena pa-
mětní deska na památku dávných obyva-
tel Rudzice, kteří zde našli místo posled-
ního odpočinku v letech 1346-1946. 
V té samé zdi je do omítky přiznán tvar 
smírčího kříže. Nemá však doslova vý-
znam smírčí, je zde na památku jistého 
člověka, který byl vyloučen z církve, kvů-
li spáchanému prohřešku. Naproti, vedle 
vchodu do kostela, stojí náhrobek lužic-
kého faráře, Pátera Jana Vaněčka 
(obr. 17). Samotný hřbitov je obklopen 
kapličkami, v nichž jsou v pestrých bar-
vách znázorněny postavy Svaté Rodiny. 
Na palouku na návsi u čp. 127 je umístě-
na skupina tří památek. Krytá studánka, 
boží muka a mohutný smírčí kříž 
(obr. 18). Podle pověsti si tady měli dát 
schůzku dva muži, aby se o čemsi dohod-
li. Jeden byl z nedaleké Mikułové a druhý 
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z Białogórze. Došlo mezi nimi k hádce, která skončila vraždou. Zmíněné Białogórze 
je také naší další zastávkou. Použil jsem opět přírodní cestu, vedoucí z Gozdanina, od 
kapličky u dvou památných dubů. V Białogórze stojí malý vesnický kostelík sv. An-
drzeje Boboli (obr. 19), světec pro nás Čechy takřka neznámý. Narodil se 30. 11. 1591 
v jihovýchodním Polsku v obci Strachocin a zemřel 16. 5. 1657 při povstání, když se 
dostal do rukou kozáků ve vsi Mohilno. Svatořečen byl papežem Piem XI. 17. 4. 
1938 a je patronem Polska. Na obzoru se tyčí štíhlá zelená kopule kostela sv. Petra 
a Pavla v Trójci (obr. 20) a za ní jsou zřetelné bělostné vrtule větrného pole na němec-
ké straně. Kostel ze 13. století byl v průběhu staletí několikrát přestavován a opravo-
ván, roku 1512, v druhé polovině 17. století, 1809 a 1827. Ve hřbitovním prostoru 
najdete několik památek. Pamětní deska k 65. výročí umučených Poláků ukrajinský-
mi bandami na východních hranicích Polska 22. 2. a 22. 4. 1944. Desku věnovali 

potomci umučených v roce 2009. Druhá 
pozlacená deska je rovněž na památku 
spáchaných zločinů na východě Polska, 
spolu se 79 uvedenými jmény obětí. Tře-
tí památka je určena původnímu obyva-
telstvu Trójci do roku 1945. Desku vě-
novali bývalí obyvatelé roku 2008. 
V zadní části hřbitova, ve stínu lip, je 
kamenný stolec pro konání bohoslužeb 
pod širým nebem. Na západním okraji 
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vsi, nedaleko lesní křižovatky, stojí prastarý smírčí kříž (obr. 21). Kříže tohoto druhu 
najdete i v následujících dvou obcích. V Gronóvě, u kostela Matky Boží Královny 
Polska (obr. 22) a ve Sławnikowicích, 
rovněž u kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně. Ze Sławnikowic mě poutní cesta 
sv. Jakuba dovede do další významné 
obce, Henryków Lubański. Hned z kra-
je, asi 100 m za autobusovou zastávkou, 
roste u štítové strany stodoly památný tis 
(obr. 23). Odborníci jeho stáří odhadují 
na 1200-1500 let a je tak nejstarším ži-
vým stromem v Polsku a snad prý i ve 
střední Evropě. Roku 1813 si na tomto, 
už tehdy starci, vybíjeli vztek kozáci 
a jeho kmen poničili šavlemi. Nejvíce 
zničující pro strom byla silná vichřice 
v letech 1988-89, jíž podlehla hlavní část 
kmene a strom tak ztratil svůj původní 
obvod 5 m. Obec Henryków, se na pře-
lomu 12. a 13. stol. stala majetkem řádu 
sester Magdalenek v Lubańi, díky čemu 
zůstala katolická. Napovídá tomu i starý 
název obce, Katolische Hennersdorf. 
Roku 1939 měla být obec přejmenována 
na Ziethen Hennersdorf, na počest gene-
rála Hanse Joachima von Ziethena. Dne 
23. 11. 1745 tady došlo k bitvě, která 
měla velký vliv na průběh druhé války o 
Slezsko. Vojska výše zmíněného generá-
la, svou silou rozmetala tábor saských vo-
jáků, jimž velel princ Sachsen-Gotha. Od 
jara roku 1928 stojí na severním okraji 
vsi, při silnici do Godzieszówa, památný 
balvan, tuto událost připomínající (obr. 
24). Do balvanu jsou vyryta slova - ,,Zie-
then aus dem Busch-Kath. Hennersdorf 
23. 11. 1745“. Původně na vršku balva-
nu stál pruský orel (obr. 25). Ziethen ze 
křoví, tuto přezdívku získal díky místu, 
kde kámen stojí. Vyvýšenina zvaná 
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Smreczyna byla dříve porostlá houštím, 
kde Ziethem se svým vojskem, skrytí ve 
křoví, číhali na nic netušící Sasy. Středu 
obce vévodí farní kostel sv. Mikuláše, 
stojí namístě bývalého kostela z roku 
1220. Přestavěn byl v letech 1696-98 
pod vedením Hanse Kaspara Hübnera. 
Poslední větší rekonstrukcí prošel v le-
tech 1947-50. Prostor kolem kostela je 
obehnán krytým ambitem s křížovou ces-
tou (obr. 26). Před kostelem mineme 
pískovcovou plastiku Krista z roku 1667 
a sochu českého patrona Jana z Nepomu-
ku (obr. 27), který byl pořízen nákladem 
Michaela Gabriela Herschela 4. 9. 1769. 

Je na čase tuto pouť ukončit. Přeji mno-
ho štěstí při toulkách.

Zdroj:
Dolina rzeki Kwisy-Waldemar Bena, An-
drzej Paczos-Lubań 2000,
Historia miasta Lubań-Paul Berkel, Sta-
nisław Tymicz-Typoscript Wrocław 1992.
Informační tabule umístěné v terénu.
Obr. 2, 3, 25 internet-wrocław.hydral.
com.pl

Pro časopis Patron zpracoval a nafotil:
Jiří Pavelka
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Pomníček Pavlíny Leffelmannové
– nový kříž
Při svých cestách za zjištěním stavu pa-
mátek a pomníčků v Jizerských horách, 
jsem narazil na rozpadávající se památku 
malé Pavlínky na železniční trati v Ol-
dřichově v Hájích. Památka už neměla 
destičku se jménem a cementový blok 
se už rozpadával (viz. foto č. 1). Nebyl 
jsem ještě rozhodnutý, jakým způsobem 
opravu provedu. Při společném výletu 
1. května 2009, k výročí smrti Franty 
Pavlise, jsme památku navštívili. Zde 
jsme se s Joe Kunou rozhodli pro klasický 
kříž s krucifixem a měděnou destičkou se 
jménem a daty narození a úmrtí. Na vý-
robě kříže se podíleli členové spolku Pa-
tron Petr Karban, Jiří Herčík a Zdeněk 
Bláha. Dne 27. října 2010 jsme společ-
ně s kamarádem Frantou Wildmannem 
odjeli vlakem do Oldřichova v Hájích, 
abychom nový kříž zabudovali. Cestou, 
ve vlaku, si Franta uvědomil, že na za-
cementování kříže, který má délku pod-
stavce 40 cm, má s sebou málo cementu 
a písku. Zavolali jsme proto mobilem kamaráda Ludvu z Oldřichova. Čekal na nás 
na nádraží, a když zjistil náš problém, odešel do prvního baráku nad Oldřichovským 
nádražím a vrátil se s cementem a pískem ve dvou igelitových taškách. Na místě ne-
štěstí malé Pavlínky jsme společně odstranili starou památku a zacementovali nový 
kříž (viz. foto č. 2). Kameny do cementu byly přímo na kolejích (štěrk). Jediným 
problémem při naší práci bylo klouzání po prudkém svahu. Všechny naše problémy, 
včetně Frantova spadnutí do potoka (podemletý břeh po povodních), nám vynahra-
dila „nová Pavlínka“. Úspěšnou akci jsme zhodnotili v restauraci „Nová beseda“ při 
dobrém obědě a Svijanské 11°. Další akce, která byla v celoročním plánu činnosti 
spolku Patron, byla splněna.

Pro časopis Patron sepsal a nafotil: Zdeněk Bláha
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Byla předposlední sobota loňského května, 
když jsme se s několika přáteli vydali na Vy-
soký jizerský hřeben. Z Jizerského rozcestí 
(Rozdroże Izerskie, dříve Ludwigsbaude) 
jsme po žlutém značení prošli kolem po-
mníku lesníka Mariusze Michalaka, který 
zde přišel 9. června 2003 tragicky o život, 
a pokračovali jsme dál na hřeben. Přes Vy-
sokou kopu jsme potom došli na Vysoký 
kámen. 

Od Andrease Preschera z Großschönau 
– všestranného sportovce, milovníka Ji-
zerských hor a pomníčků – jsem věděl, že 
o dva dny dříve, 20. května, byla odhalena 
pamětní tabulka na skalce zvané Braut-
stein. Velkou zásluhu na tom měl právě 
Andreas. A tento kámen, polsky a česky 
nově nazvaný Narzeczeński Kamień / Ká-
men snoubenců, se nachází v blízkosti ze-
leně značené stezky, která klesá z Rozcestí 
pod Zwaliskem k bývalé Ludwigsbaude. 

Tabulka připomíná nešťastný příběh dvou 
mladých lidí – snoubenců, který se tady 
odehrál před třemi sty lety. Mým tak tro-
chu tajným přáním bylo podívat se také 
sem, a přiznávám, že výlet jsem už předem 
naplánoval tak, abychom šli okolo. Jenže 
tak jednoduché to zase nebylo…

Předpokládám, že teď jsou už asi příznivci 
„pomníčků“ zvědaví, jaká se to v Jizerských 
horách objevila nová památka. A právě pro 
ně jsem – na požádání Herberta Endlera – 
připravil toto vyprávění.

Svatební cesta
Ten příběh znali obyvatelé slezského pod-
hůří Krkonoš a Jizerských hor odedávna. 
Předávali si ho z generace na generaci, 
a těžko lze říci, kolik z něj je legendou a ko-
lik historicky podloženou pravdou. 

Jeho děj se odehrává počátkem 18. století, 
v období protireformace, prchajících exu-
lantů a útlaku evangelíků. Ti byli nuceni 
za svojí vírou a kněžími putovat daleko, 
často i přes hory. Z pomezí Krkonoš a Ji-
zerských hor chodili za křty svých dětí, 
oddáváním i pohřby až do vsi Meffersdorf 
(dnes Pobiedna), která ležela již v sou-
sedním, tolerantním Sasku. Obyvatelé  
Schreiberhau (Szklarska Poreba) tam cho-
dili po stezce zvané Kirchwegel (Kostelní 
cestička), jež vedla přes dnešní Rozcestí 
pod Zwaliskem a dál zhruba sledovala sou-
časnou zeleně značenou pěšinu. 

Brautstein
– narzeczeński Kamień
– Kámen snoubenců
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V té době přichází odkudsi z Braniborska 
do katolického Schreiberhau nový učitel, 
vdovec Christian Friedrich Gottschau. 
Doprovází jej dospívající dcera Anna 
Magdalena, dva nezletilí synkové a učitel-
ský pomocník Johann Garve. Učitel sem 
byl povolán, aby mezi dětmi šířil základní 
vzdělání a náboženství. Většina zdejších 
prostých obyvatel byli evangelíci, a vrch-
nost, tolerantnější než na české straně, pro-
to pozvala učitele stejného vyznání. Svůj 
kostel a svého kazatele tady ovšem evange-
líci mít nesměli. 

Mezi Annou a Johannem se po nějaké době 
rozvinul milostný vztah, a tak se rozhodli, 
že se nechají oddat. Kolem roku 1720, jen 
pár dní před vánočními svátky, se vydali na 
svoji svatební pouť do kostela v Meffers-
dorfu. Zima byla toho roku mírná, jenže 
cestou je zastihl zvrat počasí. Snoubenci, 
kteří cestu dobře neznali, začali brzy blou-
dit. Nakonec se vyčerpaná dvojice ukryla 
před řádícími živly pod převisem jedné 
z mnoha skal nedaleko hřebene. Když se 
příštího dne nevraceli, šli je lidé hledat. To 
už ale bylo pozdě, nalezli je umrzlé.

Od té doby se skalce začalo říkat Braut-
stein, tj. Svatební kámen či Kámen snou-
benců. Stalo se pak zvykem, že mladé páry 
chodily před svatbou na toto místo a po-
kládaly zde květiny.

Literární zpracování
V období druhé světové války se ve  
Schreiberhau zdržovala německá spisova-
telka Margarete Passon-Darge, která le-
gendu literárně zpracovala v povídce Der 
Hochzeitsweg (Svatební cesta). Není snad-
né se toho o autorce dovědět více; spokoj-
me se tedy s tím, že se narodila 9. 1. 1897 

v Poznani a po odsunu zemřela 25. 1. 1950 
ve Frankfurtu nad Mohanem. Povídku na-
psala v osudových letech 1943–44 a v roce 
1947 ji vydalo nakladatelství P. Kepplera 
v německém Baden-Badenu. S odsunem 
a rozprášením německých starousedlíků po 
světě upadla v zapomnění nejen autorka, 
ale i pověst o tragické cestě snoubenců. 

Za oživení paměti můžeme být vděčni zná-
mému badateli a autorovi mnoha vlasti-
vědných skic z našeho regionu – Erhardu 
Krausemu (* 23. 4. 1923 v Bedřichově, žije 
v Berlíně). Legendu i dílo slezské spisova-
telky oprášil v knížce Schilderungen aus 
dem Isergebirge (Vyprávění z Jizerských 
hor), vydané Leuteltovou společností v roce 
1998. 

Řada badatelů a zájemců o památná místa 
Jizerských hor, zejména z řad německých 
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rodáků, se pokoušela Brautstein najít, jen-
že dlouho byly všechny pokusy marné. 
Potíž spočívala hlavně v tom, že neexisto-
vala mapa, ve které by byla skalka zakres-
lena. Až na jednu výjimku: mapu okolí  
Schreiberhau, zpracovanou místním učite-
lem Winklerem v roce 1903. Jenže kdo měl 
tuhle mapu k dispozici? 

Brautstein je nalezen
Již v roce 1993 se podařilo manželům 
Barbaře a Günteru Freislebenovým  
z Wuppertalu (Severní Porýní–Vestfál-
sko), původem ze Schreiberhau, Brautstein 
objevit. Fotografie spolu s kopií zmíněné 
mapy poslali Günteru Möhwaldovi, rodá-
kovi z Groß Iser, dnes žijícímu v Žitavě. 
Ten se pak postaral o to, aby příběh opět 
nezapadl.

To již také Józef Gołba, chatař z Vyso-
kého kamene, znal místo, kde se skalka 
nachází, a v polovině listopadu 2009 
k němu zavedl manžele Schulzensohno-
vi z Großschönau. Tím do hry vstupuje 
i Andreas Prescher ze stejného městečka. 
Rozhodl se vyrobit tabulku, která bude 
smutnou událost, starou téměř tři sta let, 
připomínat. Pouhé čtyři dny nato jej sem 
přátelé Sabine a Klaus-Rüdiger Schulzen-
sohnovi dovedli, aby si mohl vše vyměřit 
a připravit. 

Osazení a odhalení tabulky
Na jaře byla deska hotová a zbývalo ji jen 
osadit. Günter Möhwald zajistil s pomocí 
Janusze Harbula, lesníka ze świeradowské 
lesní správy, potřebná povolení a na čtvrtek 
20. května 2010 byla domluvena montáž 
tabule a její slavnostní odhalení. Andreas 
Prescher a jeho přátelé sem dopravili vše 
potřebné.

Menší komplikace ještě nastaly s vlastní in-
stalací. Polští přátelé chtěli tabulku přidělat 
tak vysoko, aby ji nebylo možné snadno 
poškodit. Pevná jizerská žula ale vzdoro-
vala natolik, že se to ani přes veliké úsilí 
nepodařilo. Ze slaňovacího posedu totiž 
nebylo možné se do akuvrtačky pořádně 
opřít. A tak byly nakonec vyvrtány otvory 
pod převisem a tady deska upevněna. 

Trojjazyčný nápis seznamuje návštěvníky 
stručně nejen s tím, co se zde událo, ale 
vzdává hold i spisovatelce Passon-Darge. 
Text připravil Andreas Prescher, do pol-
ského jazyka ho přeložila chatařova dcera 
Marta Gołba, do češtiny Gerhard Kutnar 
z Josefova Dolu. A proč jsou na desce hous-
ličky? Spojitost mají s tím, že učitel Gott-
schau byl náruživým muzikantem i stavi-
telem hudebních nástrojů a Johann Garve 
mu i v tom pomáhal. Tak to alespoň tvrdí 
autorka povídky Der Hochzeitsweg. 
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Tímto činem se několik nadšenců za-
sloužilo o další krok v poznávání Jizer-
ských hor a současně v navazování zpřetr-
hané poválečné minulosti. Patří jim zato 
velký dík.

Náš výlet pokračuje
Když jsme v tu květnovou sobotu, o kte-
ré se zmiňuji na začátku vyprávění, přišli 
na Vysoký kámen, přivítali nás Gołbovi 
v chatě. Při čaji a koláči jsem se vyptával na 
Narzeczeński Kamień. A to bylo mé štěs-
tí… Kdybych se totiž s chatařem nepora-
dil, toho dne bych Brautstein nenašel. Měl 
jsem sice kopii více než stoleté Winklerovy 
mapy, jenže v ní je kámen zakreslen přímo 

Andreas Prescher použil na tabulce grafiku, 
která doprovází knížku Der Hochzeitsweg. 

Dvoje housle a partitura symbolizují optimis-
tický závěr příběhu: Starý Gottschau složil po 
smrti svých blízkých houslové duo, které pak 
hrával se svým již dorostlým synem Jakobem 
Emanuelem při slavnostních příležitostech.  
Jakob housle sám vyráběl a každým z nich 
dával jméno. Nejlepší housličky, které nebyly na 
prodej, pojmenoval Johann a Anna Magdalena.

u cesty, zatímco ve skutečnosti se nachází 
asi sto metrů pod ní. 

Budete-li Kámen snoubenců hledat, vy-
dejte se na Rozdroże pod Zwaliskiem 
a odtud necelý půlkilometr dolů k Jizer-
skému rozcestí. Vpravo při cestě snad 
stojí ještě smrk, na kterém je namalována  
turistická značka. Od ní jděte doprava 
dolů a asi po 100 metrech uvidíte skalku. 
Není zde sice jediná, její tvar je ale cha-
rakteristický. Možná vás sem již dovedou 
i nové směrovky.

V době naší návštěvy právě dorazilo i na 
Vysoký jizerský hřeben jaro. Hustým, 
svěže zeleným a vysokým borůvčím, 
bez náznaku jakékoliv pěšiny, jsme se  
dobrodili ke Kameni snoubenců. Spoko-
jeně jsme se pak vraceli rozbitou cestou 
k parkovišti u polorozpadlého stavení, 
kterému se před více než půl stoletím ří-
kalo Ludwigsbaude, a které bylo námě-
tem mnoha pohlednic. Ten den se nám 
opravdu vydařil.

Použité zdroje: Gołba, Józef. Ślubna dro-
ga i Narzeczeński Kamień, Karkonosze Nr. 
2, Wrocław, 2010;

Krause, Erhard. Schilderungen aus dem 
Isergebirge. Verlag der Leutelt-Geselschaft, 
Schwäbisch Gmünd, 1998;

Passon-Darge, Margarete. Der Hochzeit-
sweg. P. Keppler, Baden-Baden, 1947;

Prescher, Andreas. Der Brautstein. Text 
poskytnutý autorem, únor 2011;

Rademacher, Udo. Der Brautstein auf 
dem Hohen Iserkamm. Článek pro časopis 
Schlesische Bergwacht, Hannover, 2010.

Pro Patron napsal a snímky  
na str. 12 a 14 nafotil: Otokar Simm

Foto na straně 13: Józef Golba
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V pokračování popisu drobných pamá-
tek jižně od Černé Studnice (Patron č. 
5/2010 – Putování po Hamrštici) navští-
víme další podhorské vsi, tentokrát při 
cestě k dalšímu významnému poutnímu 
místu v našem kraji, k Bozkovu a tzv. 
„Královně hor“.

Z Loužnice (Louschnitz, Loušnitz) jsem 
v Patronu č. 4/08/20 popisoval zdej-
ší kapličku. K doplnění historie tohoto 
objektu dodávám, že první kaplička, 
spíše ale zvonička, byla na tomto místě 
postavena již dávno, možná na přelomu 
18. a 19. století a ve čtyřicátých letech 
19. století již byla velmi sešlá a tak byl 
zvonek přenesen na sousední hrušku 
u č.p. 5. Protože byl starý zvon ukraden, 
pořídili si místní nový, který nesl nápis: 
„Na paměť 50-letého zrušení roboty 
v zemích koruny svatováclavské“. Ten-
to zvon byl po padesáti letech nahrazen 
novým z roku 1898 s nápisem: „Přelit 
léta páně 1898 nákladem spojených obcí 
od Arnošta Diepolda v Praze k památce 
padesátiletého zrušení roboty v zemích 
Království českého“. Vydržel v Loužnici 
do světové války, kdy byl za velké neli-
bosti místních 21. listopadu 1916 odve-
zen k přetavení pro válečné účely. Pak již 
byla postavena ze závěti Petra Lišky, kte-
rý se vystěhoval do Ameriky nová kaple, 
zasvěcená sv. Václavu. A ze sbírky míst-
ních obyvatel byl pořízen i nový zvon, 
který byl slavnostně zavěšen 12. února 
1922. Kaple sv. Václava prošla v roce 
2007 celkovou opravou. U nedalekého 

kříže byla 1. května 1919 vysazena Lípa 
svobody.

Další památkou je pamětní deska obětem 
1. sv. války (obr. 1) na budově obecní-
ho úřadu. V původní škole dnes kromě 
úřadu sídlí také pošta a obchod. Pamět-
ní deska nese jména 19 občanů, kteří se 
z války nevrátili. Byla slavnostně odhale-
na 14. září 1930. Spolu s touto byla na 
druhé straně vchodu odhalena další pa-
mětní deska (dnes je v těch místech nápis 
Obecní úřad a státní znak) s textem: „Na 
paměť 80. narozenin velkého osvobodi-
tele prvního presidenta Tomáše G. Ma-
saryka“ a portrétem prezidenta.

Z křižovatky v dolní části obce vyjdeme po 
silničce směrem k Radčicím. Nedaleko za 

KoLem JirKovsKé Borovice
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vsí mineme nevelký venkovský hřbitůvek 
se zajímavým centrálním křížem. Hřbitov 
náleží k Loužnici, Radčice mají svůj.

Ve výše položených Radčicích (Račitz, 
Radschitz), které byly po dlouhé věky 
pouze malou osadou, přináležící k Jirkovu 
a která se teprve v dobách dolování po-
krývačské břidlice rozrostla v „moderní“ 
vesnici, dnes samostatnou, najdeme zdě-
nou kapli sv. Václava z roku 1593 (obr. 
2). Nevelká stavba, v minulosti několikrát 
opravovaná a upravovaná (do nynější po-
doby v 19. století) stojí takřka uprostřed 
vsi, na nevýrazném rozcestí pod hlavní sil-
nicí. Starý zvon, který byl zrekvírován do 
světové války, nahradil v roce 1919 nový.

Ve vsi stojí dva kříže při staré komunika-
ci vedoucí od Železného Brodu a Jirko-
va pod Drahou (590 mnm) přes Plchov 
k Zásadě. První kříž (obr. 3) stojící na 
jižním okraji vsi u staré cesty do Jirkova 
a dál do Železného Brodu byl vysvěcen 

v roce 1784 (na plechu letopočet 1789). 
Na žulovém soklu je umístěn litinový 
kříž s korpusem Krista. Druhý kříž stojí 
na severním okraji obce u cesty do Zá-
sady (obr. 4). Na jednoduchém žulovém 
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soklu stojí litinový kříž s korpusem Krista 
a již nečitelným nápisem na plechu. 

Jeden zdejší rodák se dočkal pamětní 
desky na rodném domě. Václav Dobiáš 
se narodil 22. září 1909 v rodině rolníka 
a lidového hudebníka. Již od svých deseti 
let hrál v místní kapele, později studoval 
učitelský ústav v Jičíně. V letech 1930 – 
31 studoval u J. B. Foerstera a v letech 
1937 – 38 na mistrovské škole pražské 
konzervatoře. Potom pracoval jako od-
borný učitel na měšťanské škole na Vy-
šehradě. Za 2. sv. války složil umělecky 
hodnotná díla („Gospodine, pomiluj ny“ 
a „Slovanská lípa“). Po válce se angažoval 
jako nadšený komunista, což se projevi-
lo v jeho tvorbě. Stal se předsedou Svazu 
skladatelů, poslancem, členem ÚV KSČ. 
Jeho tvorba, oslavovující režim a reži-
mem oslavovaná, zahrnovala masové pís-
ně („Budujeme“, „Polka míru“, „Pojďte 
s námi na brigádu“, „Festivalová“ …), 
kankáty („Stalingrad“, „Buduj vlast, po-
sílíš mír“ …). Mimo jiné byl také auto-
rem zpravodajské znělky na motivy písně 
„Kupředu levá…“ na tehdejší rozhlasové 
stanici Hvězda. V roce 1950 byl jmeno-

ván profesorem skladby na pražské aka-
demii muzických umění. Zemřel v Praze 
18. května 1978. Pamětní deska na stat-
ku v dolní části obce byla na žádost ny-
nějšího majitele po roce 1989 odstraněna 
a dána do depozitu.

Po zeleně značené cestě přes samoty 
„V Houští“ a „U Macků“, dále přes les 
a opuštěné lomy na pokrývačskou břidli-
ci dojdeme do další vsi, Jirkova (Girkow, 
Jirkow). 

Přímo nad vesnicí, u silnice do Jílového 
u Držkova stávala tzv. Jirkovská borovi-
ce se soškou P. Marie. Příběh k tomuto 
místu se vážící nás zavádí hluboko do mi-
nulosti, kdy byl zdejší kraj teprve pomalu 
osídlován. Někdy v roce 1391 měl zde, 
na návrší pod borovicí jistý Jirka z Brodu 
nalézt tři neporušená lidská těla, jedno 
ženské a dvě mužská. Na místě byla zbu-
dována kaplička (zřejmě již tehdy se jed-
nalo o skříňku, kaplici, nebo-li „kaslík“ 
na stromě). Borovice byla známa jako 
„Jirkova“. Po dvou letech si zde postavil 
uhlíř Franz z Radčic poustevnu. Žil tady 
asketickým životem, staral se o zahrád-
ku před kaplí. Po své smrti tu byl také 
pochován (zřejmě také proto, že v Bro-
dě tehdy byli husité). Po dlouhá léta si 
zde poutníci a formani při svých cestách 
podhůřím krátce odpočinuli před další 
namáhavou cestou. Když stará borovice 
uschla, byla skříňka se soškou P. Marie 
zavěšena na sousední borovici. I ta již 
uschla, později zmizela také skříňka se 
soškou. Dnes najdeme v borovém háji 
několik laviček (obr. 5) a pod silnicí se 
nám otevírá krásný pohled na Kozákov 
a do Horního Pojizeří. Alespoň svatý ob-
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rázek (P. Marie) by se na tato místa měl 
vrátit, aby zůstala zachována „paměť mís-
ta“.

Dole v Jirkově je bezesporu nejznáměj-
ší drobnou památkou šestiboká zvonice 
z roku 1837, stavba zděná, se střechou 
krytou místní břidlicí (obr. 6). Byla 
postavena na místě starší dřevěné zvo-
ničky. Nedaleko odtud stojí Boží muka 
(pískovcová, pilířová) z 1. pol. 19. sto-
letí (obr. 7). Na sloupku najdeme tyto 
reliéfy: zpředu P. Marie bolestná, vle-
vo sv. Josef a vpravo sv. Florián. Na 
spodním stupni je špatně čitelný nápis:  
„… obnovena od obce Jirkovské 
L.P.1868“. Od Božích muk vede cesta 
dolů mezi stavení na další rozcestí, ces-
ta vpravo nás dovede na místní hřbitů-
vek, rozkládající se poněkud dále pode 
vsí. Ještě na kraji vesnice u zahrádkářské 
klubovny míjíme skříňku na svatý obrá-
zek umístěnou na betonovém sloupku. 

Skříňka je toho času (2010) prázdná 
(obr. 8). Místo je připomínáno již na  
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starých mapách, snad zde dříve stával 
kříž, možná dřevěná Boží muka. Na 
hřbitově pak najdeme poněkud schovaný 
pomník Václava Drdy a Václava Lubase, 
kteří padli ve 2. sv. válce (obr. 9).

Vraťme se zpět k Božím mukám v Jir-
kově. Cesta vedoucí odtud přímo dolů, 
podle potoka, je stará cesta do Brodu. Na 
dolním okraji lesíka, dříve než dojdeme 
na silnici (budována v roce 1907) ze Stře-
velné do Hrubé Horky, stávala socha sv. 
Jana Nepomuckého, říká se tu „U Jána“. 
Původní socha zde byla postavena někdy 
ve 2. pol. 17. století. V roce 1882 ji při 
silné bouři zničil úder blesku. O dva roky 
později byla na náklady obce Jirkovské 
nahrazena novou z dílny Petřinovy ze Se-
mil. Dnes na tomto místě najdeme pouze 
sešlou lavičku a dva staré pařezy.

Sejdeme na silnici pod lesem a vydá-
me se vzhůru do nedaleké vsi Střevelná  
(Trzebelna, Stŕebelna, Střewelná). V za-
táčce silnice pod zdejším zemědělským 
areálem stojí jednoduchý kříž (obr. 10) 
(kříž litinový, sokl žulový). Zajímavější 
kříž (kříž litinový, sokl pískovcový) stojí 
uprostřed vesnice (v sousedství hasičské 
zbrojnice se zvoničkou). Kříž tento po-
chází z roku 1784 (obr. 11). Na soklu 
zpředu vidíme reliéf P. Marie, zleva sv. Ji-
řího a zprava sv. (neurčeno). Hlavici zdo-
bí dvojice andílků, polopostava beránka 
a nápis IHS v medailónku. Dole je nápis: 
„Ó vy všichni / kteříš jdete cestou, pozo 
/ rujte a vizte bolest ja / ko bolestníci.“ 
Vzadu čteme: „Tato Socha obnovená od 
P. / Sousedů Střevelenských v Roce 1855. 
/ Pracoval František Prokop ze Semil.“ 
Kříž prošel celkovou opravou v roce 2009.
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Jiný kříž stával v minulosti východ-
ně nad obcí, v místech kudy dnes 
vede silnice (budována v roce 1981) 
do Horské Kamenice. Návrší se říká 
„Na táboře“ a místu, kde byla údajně 
zavražděna cikánka a tam i pocho-
vána, se říká „U cikánky“. Její hrob 
označoval dřevěný kříž a hrobka ka-
mení.

Další smrt mají připomínat balvany 
při cestě ze Střevelné do Malé Hor-
ky. V roce 1866, když procházelo 
zdejší krajinou pruské vojsko a vojá-
ci byli ubytováni v Železném Brodě, 
se v okolí rozšířila cholera. A možná 
právě na choleru zemřel voják pod 
Střevelnou, asi 200m pod posledním 
stavením, kde najdeme vpravo od po-
tůčku na zarostlé louce v křovinách 
6 balvanů. Pod jedním z nich má být 
voják, snad Němec, pochován. Říká se 
tu „U vojáčka“.

Dnes jsme ke „Královně hor“, jak se 
říká Madoně Bozkovské, nedošli. Příš-
tě si povíme o památkách v dalších 
vsích, položených vysoko mezi Jizerou 
a Kamenicí.

Pro časopis Patron připravil:
Michal Vrbata

Zdroje informací a odkazy:
Ložnický zpravodaj
- http://www.nazadusi.webzdarma.cz/
Louznicky%20zpravodaj.htm

Obec Radčice
- http://radcice.eu/index.html

Střevelná
- http://www.strevelna.wz.cz/
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V létě roku 2008 provedl člen našeho spolku Patron, Ota Pospíšil, instalaci nové pa-
mětní desky jménem OÚ Albrechtice a spolku Patron. Nikde se o této akci nezmínil 
a já jsem se domníval, že to časem pro nás pomníčkáře zveřejní. Pomoc na zhotovení 
památky odmítl s tím, že si vše vyrobí ve své dílně sám. Já jsem mu pomáhal pouze 
technicky.  Pamětní deska je velice pracná. Nikdo z nás by takovou práci časově ne-
zvládnul. Na mosazný plech jsou přilepena měděná písmena a číslice, které se musely 
pásovou a lupínkovou pilkou vyřezat a poté vypilovat. Celkový počet písmen a číslic 
je více než 180 kusů. Úplně stejným způsobem vyrobil před několika lety Ota Pospíšil 
novou pamětní desku na Schillerův pamětní kámen. 

Na můj loňský dotaz, proč o této akci nenapíše článek, mi přímo neodpověděl. Řekl 
jsem mu, že bych něco napsal a nafotografoval, s tím, že mi musí obojí dovolit a ještě 
k tomu poskytnout potřebné informace. Odpověděl, že můžu článek pro náš spolkový 
časopis napsat a informace, že mi poskytne.

Panu Otto Pospíšilovi patří velký dík za skvěle a precizně odvedenou práci.

nová pamětní deska na lesním divadle,
v osadě mariánská hora

Pamětní kámen - celkový pohled Detail pamětní desky
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Historie Lesního divadla
Ustavující schůze spolku pro vybudování přírodního, lesního divadla se konala na jaře 
roku 1913. První divadelní představení se odehrálo již 6. července 1913. I. světová 
válka narušila činnost divadelního spolku z důvodů politických a válečných. Nehrálo 
se prakticky 6 let. Na Svatodušní svátky roku 1920 byla zahájena nová, poválečná 
divadelní sezóna. Za dobu 20 let se zde odehrálo více než 250 představení, což je veli-
ký a úctyhodný počet. Divadlo ukončilo činnost v roce 1939. Po II. světové válce již 
divadelní spolek svoji činnost neobnovil. Důvody byly jednoduché – odsun občanů 
německé národnosti a změna poválečných a politických poměrů v Československu.

Divadelní scéna, jeviště, byla na prostranství před pamětním kamenem a hlediště na-
proti ve svahu. Pamětní kámen s pamětní deskou byl slavnostně odhalen v roce 1923. 
Když byla v roce 1945 zničena pamětní deska na Schillerově pamětním kameni, byl to 
důvod pro přátele divadelního spolku, aby pamětní desku „Lesního divadla“ demonto-
vali a uschovali. Po několika letech pak byla převezena do Kaufbeuren – Neugablonz 
v Německu. V okolí pamětního kamene jsou ještě pozůstatky malých kamenů a desti-
ček se jmény, jako pietní vzpomínka na zemřelé členy spolku lesního divadla.

Poznámka pro znalce Jizerských hor (netýká se to lesního divadla). V okolí lesního 
divadla je několik hraničních kamenů, kterými měl hrabě Defours de Walderode ohra-
ničen svůj majetek v Jizerských horách (celkový počet hraničních kamenů 1127).

Pro časopis Patron sepsal a nafotil: Zdeněk Bláha

Pan Otto Pospíšil před svým dílem
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PanensKá hůrKa
Ukazovalo se, že bude docela pěkné počasí a tak jsem se 2. března 2011 vydal na menší 
odpolední výlet na Panenskou Hůrku.  Jel jsem vlakem do Chrastavy a dále pěšky, po 
zelené turistické značce. Na začátku lesa jsem značku opustil a dál jsem pokračoval po 
neznačené cestě, za stálého stoupání Chladným dolem okolo potoka. Měl jsem v úmyslu 
najít stopy po dolování stříbra, které se tady ve středověku provádělo. Našel jsem jen 
Vodní štolu a tak jsem stoupal stále do kopce, jestli nenajdu nějaké další stopy. V houští, 
kterým jsem se prodíral, jsem narazil na „patník“, a jak už je člověk deformován hned 
jsem ho začal čistit, jestli něco neobjevím. A stalo se. Pod asi dvoucentimetrovou vrst-
vou mechu jsem našel velmi dobře čitelná písmena WK. Zpočátku jsem nevěděl o co  
jde. Pak jsem si ale uvědomil, že Panenská Hůrka patřila pod obec Bílý Kostel a tak se 
domnívám, že to je mezní kámen označující hranici, kam až sahal pozemek obce Bílý 
Kostel (německy Weisskirchen). Nedalo mi to a prozkoumal jsem ještě okolí kousek níž 

po toku potůčku a našel jsem další patník. 
Když jsem ho očistil, byl tam stejný nápis. 
Oba patníky jsou v houští, takže v létě, 
když na křoví vyraší listí, není šance je 
uvidět. Proto tam tyto mezníky po staletí 
obrůstaly bez povšimnutí mechem, a byla 
to jen náhoda, že na cestě byla vrstva ledu, 
a já ji jen chtěl tím křovím obejít, protože 
to tam hrozně klouzalo. Bylo už po 16té 
hodině a tak byl čas na návrat a dál jsem 
už nebádal, ale myslím si, že se tam další 
mezníky ještě najdou. A potom, že se nic 
nového nenajde.

Pro časopis Patron zaslal:
Oldřich Sladkovský

oPrava
V Patronu číslo 4/2010/6 jsem uvedl 
chybně jméno spoluautora publikace 
„Novoveské putování časem a příro-
dou“. Autory knížky jsou Irena Plu-
hařová a Ing. Jaroslav Lubas. Čtená-
řům i autorovi se omlouvám.

Michal Vrbata
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K pamětní desce Emila Nováka
Výprava k pamětní desce Emila Nováka se koná v sobotu 9. dubna, ale nebude pojata 
jako společný výlet. Proto bude sraz pro všechny, kdo chtějí uctít památku Emila Nová-
ka, u pamětní desky na Věži Grálu mezi 10:30 – 11:30 hodin.

Kolem Smědé - po stopách povodně v srpnu 2010 na Frýdlantsku 
Vycházka, kterou povede Ruda Makel, se uskuteční v sobotu 7. května 2011. Cílem vy-
cházky je seznámit členy spolku Patron se stavem památek, které zasáhla nebo poškodila 
povodeň a také ukázat neskutečně ničivou silu vody, která během několika hodin změnila 
krajinu k nepoznání. Při této vycházce se zaměříme hlavně na povodeň, ostatní památky 
Frýdlantska si necháme na jinou vycházku. 

Trasa bude měřit cca 11 km a skončí na nádraží ČD v Raspenavě. 

Jízdenky si kupte do stanice Minkovice. Odjezdy vlaků: z Tanvaldu v 7:00 hodin, z Jab-
lonce n. N. v 7:46hodin, z Liberce v 8:30 hodin, z Hejnic v 8:40 hodin a z Frýdlantu 
v 9:04 hodin.

Odjezdy vlaků z Raspenavy v 14:57 hodin nebo 16:57 hodin. Odjezdy jsou podle jízdní-
ho řádu platného v době psaní těchto propozic. Pro jistotu si je ještě ověřte.

Ruda Makel

„Za tajemným Kittelem a tajemstvími lesa V Končinách“
Výlet se koná v sobotu 14. května 2011. Sraz účastníků je v Kokoníně (zastávka MHD 
Kokonín – pošta) v 9°° hodin. Cestou navštívíme drobné památky v Maršovicích (s vý-
kladem p. kronikáře J. F. Švásty), Kittelův areál v Krásné, rozv. špýcharu u Skuhrova 
a rozvaliny mlýnů, hájovny a dalších objektů V Končinách. Cíl výletu bude na zastávce 
ČD v Líšném, event. na žel. stanici Malá Skála. Výpravu povede Michal Vrbata.

Odjezdy vlaků:
Z Frýdlantu v Č. do Liberce: 6:50 hod.
Z Liberce do Jablonce n.N.: 8:00 hod.
Z Tanvaldu do Jablonce n.N.: 7:40 hod.
Odjezd autobusu MHD ze zastávky Jablonec n.N. U Balvanu /gymnázium (linka č.1 
směr Rychnov u Jablonce n.N.) v 8:45 hod.

Ke kříži Františka Pavlise
Výprava ke kříži Františka Pavlise se koná v sobotu 30. května 2011 a rovněž nebude po-
jata jako společný výlet. Sraz všech, kdo chtějí uctít památku Františka Pavlise, je přímo 
u kříže mezi 10:30 – 11:30 hodin.

PoZvánKa na výLety
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Šimonovický kříž

Dne 3. října 2010 odpoledne proběhlo slav-
nostní svěcení kovaného kříže v Šimonovi-
cích, v místní části Minkovice (u č.p. 129) 
za účasti vzácných hostů. Kříž vysvětil pan 
P. Stanislav Přibyl CS s R generální vikář 
Litoměřické diecéze. Dalšími hosty byli Ing. 
Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejt-
mana Libereckého kraje a pan Jaroslav Jelínek 
generální honorární konsul Kanady, který byl 
hostem libereckého kraje. Všem účastníkům 
akce zazpíval komorní smíšený sbor Canzo-
netta z Osečné pod vedením sbormistra Mgr. 
Radomíra Starého. Vedle nově zrestaurované-
ho kříže byla vysazena lípa – „Tilia vulgaris´-
Pallida“. Tento druh je odolný exhalacím a je 
velmi vhodným alejovým stromem, může být 
také vysazována jako solitera. Lípu dodal za-
hradník pan Václav Škoda. Kříž před opravou
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sPoLečensKá 
ruBriKa

První krok k záchraně starého kříže udě-
lal pan Ing. Josef Pivrnec. V roce 2002 
při stavebních úpravách svého pozemku 
objevil v zemi torzo kříže s mírně po-
škozenou římsou. Zbytky kříže vyzvedl 
ze země a nechal je postavit na původní 
místo. Celková obnova tohoto kříže však 
byla dokončena až v roce 2010. Dalšími, 
kdo se podíleli na obnově, byli pánové 
Zdeněk Broulík, Josef Pivrnec st. a Anto-
nín Kotek. Pan Zdeněk Broulík věnoval 
na kříž sošku Krista a společně s Josefem 
Pivrncem st. požádali místního kováře 
Antonína Kotka o zhotovení nového kří-
že. Protože se původní kříž nedochoval, 
musel pan Kotek navštívit několik křížů 
v blízkém okolí a tam hledat inspiraci. 
Nakonec po poradě s místními pamětní-
ky byl vybrán kříž až z frýdlantska. Ten 
svým tvarem a provedením nejvíce odpo-
vídal tomu původnímu.

Z historie kříže víme jen to, že stával 
v blízkosti hospodářského stavení, kte-
ré postupně zaniklo a bylo zbouráno. Je 
pravděpodobné, že zřizovatelem kříže byl 
majitel přilehlého stavení. Vedle kříže 
rostly kdysi čtyři lípy.

Slavnost pokračovala Bohoslužbou 
u příležitosti výročí posvěcení kostela 
sv. Antonína Paduánského na Rašovce 
(25.9.1932). Všude nás doprovázely na-
pečené koláče, ze soukromého pekařství 
paní Jahodové, které ještě více obohaco-
valy slavnostní atmosféru.

Poděkování patří všem, kteří se této akce 
zúčastnili, ale také hlavně těm, kteří se 
podíleli na obnově kříže a paní starostce 
Šimonovic za přípravu této akce.

Pro časopis Patron sepsal a nafotil:
Zdeněk Buriánek.

Životní jubileum oslaví
• v květnu: 70 let – Zdeněk Bláha 
 60 let – Herbert Endler 
 40 let – Josef Ježek 
 60 let – Marie Srpová
 70 let – Stanislav Zajíc

I dalším, kteří oslaví  
své narozeniny
• v březnu: Ing. Ivan Fojtík,  
Jiří Herčík, Petr Koffer, Josef Kuna, 
Adolf Odrážka
• v dubnu: Ronald Novák,  
Jan Valenta, Michal Vrbata
• v květnu: René Hauer,  
Leoš Mach, Ing. Martin Purm

Přejeme hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a hodně sil  
do další práce.
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Informace přátel drobných památek
Jizerských hor č. 1/2011 (22. ročník)

Zůstal jsem stát jako opařený a v šoku, 
když jsem procházel trasu vycházky „Po 
stopách srpnové povodně na Frýdlantsku.

Neumannův pomník je opět zničený! 
Srpnová povodeň ho moc nepoškodila 
a dělníci, kteří odstraňovali první škody, 
ho postavili na místo. Žel další lesáci, 
kteří následně odváželi spadlé stromy, ho 
nepochybně opět povalili. Nevím to jistě, 
ale charakter poškození tomu nasvědču-
je. Samotný pomník sice není moc po-
škozený, ale podstavec je úplně zničený, 
zřejmě se o něj „otřel“ tahaný kmen. Ne-
umím si to jinak vysvětlit.

Ihned následující den jsem se s touto in-
formací zastavil na Lesní správě ve Frý-
dlantu. Lesní správce Ing. Otto Kučera o 
této události sice nevěděl, ale jednoznač-
ně se k tomu postavil tak, že Lesy ČR 
pomník samozřejmě co nejdříve opraví. 
A tak jsem byl moc rád za vstřícný a féro-
vý přístup. Také jsem nabídl spolupráci 
Patrona. Tímto se tedy dovolím „jme-
novat“ za garanta této akce. Myslím, že 
to bude všechno, co do toho bude muset 
Patron vložit.

Ruda Makel

neumannův pomník na hartě  
je opět zničený!


