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Kříž na Mariánskohorských boudách
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Předpokládá se, že kříž byl věnován jako 
památka na Franze Seidela, jednoho 
z prvních obyvatel Mariánskohorských 
bud (v té době nesly jméno Fritzbau-
den). Odtud také iniciály na podstavci  
F S 1887.

Kříž byl v loňském roce, pro velmi špat-
ný stav, kompletně demontován a vzat 
do opravy (viz snímky č. 1 a 2). Na de-
montáži kříže, jeho celkové renovaci  
a montáži zrestaurovaného kříže se podíle-
li Ivan Fojtík, Miroslav Bičiště a jeho sy-
novec Tomaš, malby se zhostil otec pana 
Bičiště, který již také maloval Plechového 
Pánaboha a Mützelův obrázek. V sobotu 
11. června 2011 byl krásně zrestaurovaný 
Mariánskohorský kříž znovu nainstalován 
(viz snímky č. 3, 4, 5, 6).

Pro časopis Patron napsal a nafotil: Miroslav Bičiště
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Mezi Jizerou a Kamenicí
V dalším putování za drobnými památkami se-
verní částí Železnobrodska navážeme na před-
chozí díl, ve kterém jsme došli do Střevelné.

Ze vsi sestoupíme po hlavní silnici směrem 
k Hrubé Horce. Krátce pod vesnicí se k nám 
připojí zeleně značená cesta od Jirkova (ne-
choďte ze Střevelné po modré značce, též ve-
doucí do Hrubé Horky, následující památku 
byste minuli). Zelená značka nás po chvíli vede 
ze silnice do lesa, aby nás pod osamělým stave-
ním přes tuto silnici opět převedla. A právě zde, 
v houštinách mezi cestou a výše položenou sil-
nicí, stojí kříž (obrázek č. 1). Spodní části jeho 
podstavce jsou vytesány ze žuly, vrchní část 
(římsa) je vymodelována z betonu. Z vrchu je 
osazen litinový kříž, nyní již bez korpusu. V be-
tonové části je nápis: „JÁ JSEM / VZKŘÍŠE-
NÍ / A ŽIVOT, KDO / VĚŘÍ VE MNE…“. 
Celý podstavec svým tvarem znázorňuje kalich, 
zvláště po vzniku republiky se v Podkrkonoší 
i v Českém ráji významně rozšířila víra Církve 
československé husitské a Jednoty bratrské.

Od kříže sestoupíme do nedaleké obce Hrubá 
(Velká) Horka. Dnes je to se svými 249 obyva-
teli část Železného Brodu, do roku 1880 však 
spadala pod rychtu v Jirkově, potom byla jako 
samostatná obec součástí okresu Semily a od 
roku 1961 platí současný stav.

Značená cesta nás opět převede přes silnici od 
Střevelné. V této části obce se nachází množství 
úzkých a někde i strmých uliček, možná trochu 
připomínajících uličky nad pobřežím Jadranu. 
V jedné z bočních uliček, vpravo od značené 
cesty, najdeme mezi staveními pěknou sochu 
Piety (obrázek č. 2). Na přední straně podstav-
ce vidíme reliéf sv. Anny učitelky a dole nápis: 
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„Tato Socha jest obno / vená od V. Sou-
sedů Hrubo / Horeckých v roce 1869“. 
Níže vidíme ještě náboženský text, zčásti 
již nečitelný.

Na dolním konci obce najdeme vlevo 
u značené cesty Lípu svobody. Ze sou-
sedící tabulky čteme, že byla: „zasazená 
dne 13. dubna 1919 Hrubohoreckými 
občany na památku osvobození Česko-
slovenska z 300 leté Habsburské poroby. 
Úprava provedena v dubnu 1984“.

Pro naše další putování nám nezbývá 
než vystoupat zpět na silnici od Střevel-
né a spustit se po ní na křižovatku, kde 
odbočuje silnice na Horskou Kamenici, 
kam se vydáme. Asfaltka se za mírné-
ho stoupání příjemně vine hájem a po 
chvíli nás dovede do Malé Horky. Ještě 
než tam vstoupíme, stojí za návštěvu za-
jímavý přírodní výtvor. Jde o úzký skalní 
hřeben, zvaný Kozinec, táhnoucí se vpra-
vo od silnice několik desítek metrů nad 
údolí Jizery (obrázek č. 3).

V samotné Malé Horce, dnes obývané asi 
padesátkou obyvatel a která je také sou-
částí Železného Brodu, odbočíme u bý-
valého hostince „Na Černé hoře“ mezi 
stavení tísnící se na úzkém hřbítku. Stojí 
zde udržovaná zděná kaple se zvoničkou 
z roku 1835 (obrázek č. 4). Opravena byla 
v roce 1985. Kaple bývá obvykle otevřena. 
V sousedství stojí pískovcová pilířová Boží 
muka z roku 1780 (obrázek č. 5). Na so-
klu vidíme reliéfy: vpředu P. Marie, vlevo 
sv. Florian a vpravo sv. Jan Nepomucký. 
Památka byla opravena v roce 2011. Na 
druhou stranu od kaple stojí na zápraží jedné chalupy pískovcový sokl s reliéfy (obrázek 
č. 6). Vydáme-li se strmou cestou od kaple dolů do Záskalí, přijdeme krátce pod vískou 
ke kříži (vpravo u cesty). Na kamenném podstavci stojí litinový kříž (obrázek č. 7).
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Nyní se vrátíme stejnou cestou vzhůru k bývalému hostinci a po silnici pokračujeme 
dále do Horské Kamenice. Ve vesnici, rozložené vysoko nad pravými břehy Jize-
ry a Kamenice, kde se na rozdíl od předchozích vesnic, známých lámáním břidlice, 
dobývala železná ruda a která je také od roku 1961 součástí Železného Brodu, dnes 
žije 121 obyvatel. Vedle první stodoly vpravo u silnice najdeme sochu sv. Václava 
(obrázek č. 8). Původní socha byla povalena a rozbita při vichřici 7. prosince 1868. 
Toto nové dílo od Ant. Suchardy bylo vysvěceno již 3. září 1869. Na soklu čteme 
nápis: „Svatý Václave / vévodo České země / kníže náš / pros za nás!“. Socha byla v 
roce 1908 posunuta kvůli výstavbě silnice.
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Od sochy klesá silnička k nedalekému 
hřbitovu. Tam vyhledáme pamětní des-
ku devíti obětem 1. sv. války (obrázek 
č. 9). Cesta klesá dále do osady Tisovka 
na břehu Jizery. Několik desítek metrů 
pod hřbitovem najdeme vpravo u cesty 
houští plné kopřiv. Zde v Pajedlích stá-
vala nad studánkou do roku 1905 kaplič-
ka se sochou Krista. Tady se zastavovali 
poutníci při své cestě do Bozkova. Pro 
sešlost byla stržena a později na jejím 
místě postavil Vít Koňák z č.p. 36 kříž ze 
zrušeného hřbitova u kostela sv. Jakuba 
v Brodě. Dnes tu místo kříže rostou na 
prameništi vysoké kopřivy.

Za nejznámější drobnou památkou 
v Horské Kamenici musíme na druhou 
stranu vesnice. V místech, odkud je vidět 
věž kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově, stojí socha P. Marie, resp. Madony 
Bozkovské (obrázek č.10). Sochu nechal v roce 1830 zhotovit Josef Kroupa z č. p. 17. 
Vysvěcena byla 30. června 1833. Zhotovitelem byl semilský kameník František Pro-
kop. Na soklu vidíme reliéfy: vpředu sv. František Serafínský (z Assisi) a po stranách 
sv. Josef a sv. Terezie. Opravována byla 
v roce 1877 (Fr. Švitorka) a v roce 1966 
(MNV).

Na dohled od „Královny hor“ dnes naše 
putování ukončíme. Vlastně tu mám ješ-
tě jednu zajímavost. Někde v lese pod 
Madonou Bozkovskou (les nad Rasůní) 
je nad pěšinkou asi 4 m vysoká skála a na 
ní, kousek nad zemí jsou pod převisem 
namalovány 3 kříže a 3 červená koleč-
ka, u prvního monogram SB, u třetího 
A.Š. – zde ukončil v roce 1926 svůj život 
Adolf Švitorka z č. p. 67. Na starším po-
pisu je uvedeno, že toto osamělé skalisko 
je asi 40 m od louky.

Text a foto, pro časopis Patron, zaslal: 
Michal Vrbata
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Nový Nález
V roce 2002 jsem nalezl torzo božích muk/
křížku?, při silnici z Nového Města pod 
Smrkem na Ludvíkov. Toto jsem oznámil 
v muzeu Nového Města pod Smrkem, ale 
moje oznámení asi nebylo vzato na vědomí. 
V nové knize o Novém Městě pod Smrkem, 
v kapitole „Boží muka u cest“ pod číslem 
6, je pravděpodobně zmínka o těchto Bo-
žích mukách, jejichž torzo jsem našel. Dne 
19. července tohoto roku jsem byl toto torzo 
znovu vyhledat, opět jsem je našel, jen tro-
chu víc zarostlé náletem a trávou.

Toto jsem 30. července 2011 oznámil e-mai-
lem panu Málkovi z Občanského sdružení 
pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smr-
kem a okolí. Domluvili jsme si sraz na neděli 
7. srpna v 10,00 hodin na náměstí v Novém 
Městě pod Smrkem. Na sraz jsem pozval 
Herberta Endlera a Rudu Makeľa. Odjeli 
jsme na Ludvíkovskou ulici a šli odhalovat 
neznámý pomníček. Nejdříve provádíme 
fotodokumentaci místa a začínáme poodha-
lovat zbytky božích muk ručně za pomocí 
klacků a nože. Po chvíli zjišťujeme, že tudy 
cesta nevede a tak pan Málek jede domů pro 
krumpáč a rýč. Po třech hodinách jsou od-
haleny čtyři téměř nepoškozené části Božích 
muk (viz. fota). „Franz Schäfer 1854“

Pro časopis Patron zaslal: Láďa Řezáč
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obrázek Panny Marie na západním rozcestí u Bramberku
Při svých obchůzkách po památkách Jizer-
ských hor jsem zjistil, že památný obrázek je 
ve velice špatném stavu a strom, na kterém 
je upevněn, je úplně suchý a uhnilý. Proto 
jsme obrázek před dvěma lety s Jirkou Her-
číkem sundali. Při tom nastala kuriozní si-
tuace, a to, když jsem Jirkovi řekl, že stačí 
pětimetrový žebřík, ale obrázek byl ve výšce 
6 m a Jirka pak balancoval na konci žebříku 
jako kaskadér.

Nově a velmi pěkně namalovaný obrázek 
panem Miroslavem Bičiště starším, jsem 
obdržel v zimě roku 2010. Jirka Pavelka 
pak během letošního jara zhotovil dřevěný 
podklad pro připevnění obrázku. Obrázek 
jsme s Jirkou Herčíkem nainstalovali ve 
středu 24. srpna 2011 na smrk, směrem na 
Jindřichov (viz. fotografie).

Text a foto, pro časopis Patron, zaslal: 
Zdeněk Bláha
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Mezi Černým potokem a Štolpichem
(text a foto Herbert Endler)

Říká se, že nejen prací živ jest člověk. 
Pravda pravdoucí, a tak ani během 
týdne dovolené na chalupě se nic 
nemá přehánět! Dohoda o výletu do 
míst, která skrývají nejedno tajemství, 
padla na čtvrtek 28. 7. 2011. Ruda 
Makeľ přerušil práci na kanalizaci, já 
odložil přípravu dřeva na zimu – a jde 
se! Sraz na nádraží v Bílém Potoku 
a odtud směr údolí Černého potoka.  
To, že jsme vybrali dnešní den prozí-
ravě, ukázaly dny příští, kdy už to bylo s deštěm.

Vcházíme do lesa, jdeme kolem Liščí chaty a Ruda jen tak mezi řečí povídá: „O tom 
vytesaném písmenu „A“ do balvanu tady kousek dál – to víš, že jo?!“  Je to provokatér, 
chodím tady několikrát do roka a nevím!!! Tak mne tam dovedl a skutečně – krásně 
vytesané písmeno na balvanu přímo na svážné cestě kudy jsem již několikrát šel. Fo-
tografuji a mám velkou radost, že i já Rudu dneska určitě párkrát překvapím…

Zastavujeme se u Jägerova kříže v Černém potoce (je v pořádku) a stoupáme vzhůru 
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k Hlídačům koutu. Občas sebereme 
nějakou tu houbu a s mírným funěním 
řádně propocení fotografujeme památku 
M.Machoviče. Po krátkém odpočinku 
a občerstvení se zastavujeme U Pánabo-
ha (také zatím nepotřebuje opravu), nu 
a za chviličku mohu Rudu poprvé tro-
chu překvapit - ukazuji mu místo havá-
rie letadla za II.sv.války. Jako potvrzení 
mých slov nacházíme několik kovových 
úlomků a stoupáme dál na hřebínek. 
Škoda jen, že kdysi schůdná cesta, kterou 
jdeme, se místy již zcela ztratila v mlází, 
zarůstá a o schůdnosti by se dalo pole-
mizovat. Inu pěších turistů (objevovatelů 
zapomenutých cest) stále ubývá. Uhýbá-
me na jinou starou cestu, která nás vede 
kolem zajímavé skály a tady se ztrácí. 

Je čas pro další překvapení Rudy: Stu-
dentský kámen! Staré i novější mapy se 
často liší v označení místa, občas směšují 
výrazy jako „Studentenstein“ a „Scheib-
stein“ a snad i proto mi hledání trvalo 
s přestávkami několik let, než bylo jasno. 
Pro Studentský kámen jsem po přečtení 
všech „popisů“ měl jedinou jistotu: Na 
vrcholu je viklan! Nezbylo v této oblasti 
mnoho balvanů, které bych se při hledá-
ní nepokoušel „rozviklat“. O to větší byla 

má radost, když jsem před lety vylezl 
i na tuto skalní kupu. Spíše jsem se 
chtěl rozhlédnout kudy dál, ale ze 
zvyku jsem i tady zkusil pohnout cca 
čtyřmetrovým balvanem vypadají-
cím jako viklan. Má na povrchu dvě 
malé skalní mísy, které mne vlastně 
upoutaly, abych zkusil, zda se viklá. 
No radost, jakou jsem měl, když se 
skutečně „rozhýbal“ si těžko doká-
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žete představit!!! Jsem u cíle. Obcházím skály a nacházím jakýsi převis, pod který by 
se schovala velká skupina lidí – utvrzuje mne ve správnosti, že jsem konečně našel 
onen „Studentenstein“. Pořizuji fotodokumentaci, popíjím kořaličku z placatky, ruk-
sak jsem odložil na vedlejší (trochu menší) balvan. Chci ho využít jako stativu pro 
focení. Jak tak na něj nalehnu tělem pro lepší fixaci fotoaparátu – pro Pánaboha – ten 
balvan se houpe!!! Druhý viklan! Dva (alespoň pro mne dosud neobjevené) viklany 
za jeden den - je na mne trochu moc. Vše dokumentuji, je tu malý cca pětimetrový 
posed, ze kterého je nádherný kruhový výhled po Jizerských horách. Zůstávám tu 
do pozdního odpoledne, než se donutím zvednout a jít domů. Určitě se sem budu 

vracet. Od té doby sem chodím posedět 
dvakrát do roka – s jarní zelení buků 
a s jejich podzimním zbarvením. O svém 
„objevu“ jsem dosud řekl jen hrstce lidí 
a mám radost, že dlouholetý přítel Ruda 
Makeľ již mezi ně patří.

Moc se mu to místo líbilo a jak ho znám, 
zanedlouho zde bude trávit jednu ze 
svých jizerskohorských nocí pod širá-
kem…

Trochu jsem se zapovídal a prosím las-
kavého čtenáře o pochopení. Dále vedu 



informace přátel drobných památek Jizerských hor 133/2011 (22. ročník)

Rudu k „Scheibsteinu“ (snad „Plátko-
vá skála“), ukazuji mu i velkou skálu, 
na jejímž vrcholu jsme nalezli s přáteli 
pravidelný čtyřhranný otvor vysekaný 
do žuly do hloubky cca 40-50cm. Jako-
by zde kdysi dávno chtěl někdo vztyčit 
kříž? Přítel Martin nedávno tady našel ve 
skalní puklině hromádku rezavých hřebí-
ků – kdoví co se tu chystalo. Ptal jsem se 
pamětníků – zatím bezvýsledně.

S nadšením Rudovi ukazuji „Kastlbaum“ 
– Kastlíkový strom, kde jsme vloni obno-
vili skříňku s obrázkem a soškou Panen-
ky Marie – vše je zatím jako nové!

Nyní se vydáváme cestou k vodopádu 
Štolpichu (přes cestu se plazí nádherná 
téměř černá zmije). Je na nás příliš rychlá 
tak ji nestačíme vyfotit – ale byl to kus. Kolem vodopádu Štolpichu je díky počasí 
dost výletníků, ještě kontrolujeme vloni obnovený pomníček Maiwalda (vše v pořád-
ku) a potom již dolů do Ferdinandova. Poslední zastávka patří místu smrti Alfreda 
Fialy, kterému byl kříž krátce po zřízení zničen kvůli osobním sporům…

Jsme oba dnešním dnem spokojeni a tak není divu, že se řízením osudu ocitáme na 
terásce hospůdky U Tetřeva. Tady probíráme zážitky celého dne, svlažujeme vyprah-
lá hrdla a vedeme různé moudré řeči. Nic naplat, v nejlepším se má přestat, tak se 
s těžkým srdcem i nohama zvedáme a na nádraží v Hejnicích se loučíme. Určitě ne 
na dlouho, viď Rudo!?

Sepsáno v Hejnicích dne 30. července 2011.
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Ještě jednou o radioaktivních pramenech
- a pak už dám pokoj
Zrovna jsem šlapal na kole Rauscheckovu cestu, když mi volal přítel Viktor Goliáš, že 
pracuje na radioaktivních pramenech u Nového Města pod Smrkem, a že objevili něco, 
co snad ve světě ani neexistuje, že se musím přijet podívat. Samozřejmě, že nešlo nejet. 
A tak jsem v sobotu 18. června lehce vyrazil na kole z Frýdlantu do Nového Města. A na 
náměstí na mně čekalo první překvapení – plno lidí, stánků, muzikantů, hasičů, zábavy. 

Aha, došlo mi, „Spolkový den“. Opravdu 
krásná akce, kterou nedokážou zorgani-
zovat mnohem větší města. A to všechno 
společně s polskou „stranou“.

U stánku Občanského sdružení pro obno-
vu a rozvoj Nového Města pod Smrkem 
a okolí jsem potkal pana starostu a pány 
Václava Timu a Tomáše Málka, lidi, kte-
rých si moc vážím pro to, co udělali pro 
tento bohem (a politiky) zapomenutý regi-
on. Bylo si o čem povídat. Ale mým hlav-
ním cílem byly radioaktivní prameny. A to 
jsem už na náměstí potkal přítele Viktora 
Goliáše. Krátká domluva a jde se na pra-
meny.

O pramenu Rafael (viz. foto č. 1) jsem už 
psal. Teď už to tam vypadá úplně jinak, 
je krásně upravený a od singltreku k němu 
vede odbočka. Viktor Goliáš (viz. foto 
č. 2) a jeho přátelé tam udělali za posled-
ní půlrok neskutečné množství manuální 
práce. Viktore díky!!! A to si vůbec netrou-
fám hodnotit práci odbornou, nerozumím 
tomu. Ale vím, že každá ta „vodička“ má 
svoje místo, je zakreslená, je naměřená 
hodnota Bq/l, vydatnost a já nevím, co 
všechno ještě.

Ale teď konečně k těm „objevům“. Mimo 
dělostřelecké munice (viz. foto č. 3) byl 
objeven další hlavní pramen. Jestli jsem to 
správně pochopil, vody je tam sice všude 
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po kolena, ale ten správný pramen se musí 
vyhledat, zaměřit. A tak byl objeven pra-
men Michael (viz. foto č. 4, 5).

No a pak ta, snad světová rarita. V té ob-
lasti jsou bahenní radioaktivní jezírka! Pro 
mě, na první pohled, obyčejná louže. Ale 
ouvej, ta louže je hluboká i na celou lid-
skou postavu! To by člověk „zíral“, zapad-
nout tam. Je jich tam několik. To první 
dostalo jméno Samuel (viz. foto č. 6). Ty 
z vás, kteří si na návštěvu pramenů ihned 
vezmou plavky, chci upozornit, že v okolí 
není vydatný pramen, kterým by si pak to 
léčivé bahýnko z těla spláchli. A také na 
to, že léčivé bahno má teplotu maximálně 
7 – 8 °C! Já jsem to zkusil a můžu potvrdit, 
že nekecám.

Ale vodičky se můžete napít do pytá, je 
moc dobrá a léčivá, kdoví na co všechno, 
těším se, co to se mnou udělá. Vím ale, že 
se tam budu vracet, je to moc pěkný kout.

A v rozhovoru s odborníky se snad podaři-
lo i vysvětlit zvláštní přírodní úkaz, o kte-
rém se kdysi zmínil Emil Novák – jakýsi 
gejzír, či občasnou vyvěračku.

Práce na pramenech bude pokračovat na 
podzim a opět se ji zúčastní i geologové 
z Polska.

Takže se můžeme těšit na další objevy.

Všichni si také moc pochvalují spolupráci 
s lesním správcem Ing, Kučerou ze SL Frý-
dlant. Ale to my už víme, když jsme opra-
vovali Neumanna.

A když jsem tam už byl, samozřejmě jsem 
asi po 20-ti letech vyhledal Rückertův kříž. 
Je v naprostém pořádku.

Pro časopis Patron napsal a snímky zaslal: 
Ruda Makel



informace přátel drobných památek Jizerských hor16 3/2011 (22. ročník)

enderův obrázek
(text a foto Herbert Endler)

V sobotu 9. 7. 2011 se po obědě vydá-
váme spolu s Ronaldem Novákem a Li-
borem Kolarovičem z Nového Města 
pod Smrkem – Hajniště, vrátit na pů-
vodní místo opravený Enderův obrázek. 
Pan Kolarovič, který mimochodem pro 
náš Spolek již zhotovil kříže Maiwalda 
a Effenbergera, nahradil uhnilou část 
sloupku modřínovým trámkem – nad-
zemní část byla pouze ohoblována a ošet-
řena nátěrem.

Korpus Krista byl opískováním zbaven 
letitých nátěrů, dřevěný podklad tabulky 
a kříže byl zhotoven nový a tabulka s ná-

pisem ANT. ENDER 10. II. 1869 rovněž očištěna a vše natřeno. Obnovena byla i 
plechová stříška na sloupu a dřevěném podkladu.

Zvláštností této drobné pa-
mátky bylo její původní (?) 
provedení. Sloupek totiž byl 
vlastně strom, část, která byla 
v zemi, je kulatá se zbytky 
větví a kořenů (viz obrázek 
č. 1) a nadzemní část byla 
čtverhranná. Proto ji při de-
montáži nebylo takřka mož-
né vytáhnout ze země!

Doprava nového Enderova 
obrázku proběhla celkem 
v pořádku (až na cca 500m 

couvání po malém zaváhání s odbočením). Jeli jsme terénním vozidlem R.Nováka 
(Škoda Felicia ) viz obrázek č. 2.

Nový pomníček jsme usadili na původní místo a vše bylo důkladně udusáno kameny 
a hlínou. Pro případné dotazy předem sděluji, že jsme se vzhledem ke změně okol-
ního terénu rozhodli, otočit Enderův obrázek směrem k cestě (viz obrázek č. 3 a 4).
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Zbývalo pouze provést fotodokumentaci z narychlo zbudovaného stativu (perlík za-
ražený do země násadou) a další drobná památka Jizerských hor září novotou (viz 
obrázek č. 5 a 6)!

Poděkování patří zejména panu Liboru Kolarovičovi a Ronaldu Novákovi.
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Hennrichův kříž
(text Herbert Endler, foto Endler, Řezáč, Herčík)

Čas a klimatické podmínky opět jednou způ-
sobily, že bylo nutno provést kompletní obno-
vu Hennrichova kříže. Této akce se opět ujal 
Spolek Patron, tentokrát ovšem ve spolupráci 
s panem Andreasem Prescherem z Německa. 
O aktivitách a spolupráci s panem Prescherem 
jsem již občas v časopisu Patron psal. I tento-
krát se ujal zhotovení nového kříže (z dubové-
ho dřeva) včetně dřevěného podkladu s tabul-
kou včetně dopravy na místo a montáže - na 
vlastní náklady!

Členové Spolku Patron pod vedením p.Herčí-
ka již předtím (13. 5. 2011) připravili a ukot-
vili do země traverzu, na kterou se nový kříž 
upevní (viz obrázek č. 1).

V sobotu 21. 5. 2011 k nám do Hejnic přijel 
pan Prescher se svojí dodávkou, ve které vezl 
nový Hennrichův kříž! Nádherná práce. Spolu 
s ním přijela i jeho paní, která pokračovala na 
kole do Jizerských hor. Jel jsem s panem Pre-
scherem na Smědavu, kde byl sraz zájemců, 
kteří by se chtěli zúčastnit. Byl tam jen Láďa 
Řezáč a Zdeněk Bláha, které jsme naložili do 
auta a jeli k průseku vedoucímu k místu, kam 
bude vrácen nový Hennrichův kříž.

Tady si rozebíráme, co kdo ponese, samozřej-
mě se chápu kříže, který si „hodím na rameno“! A sakra, dubové dřevo je dubové 
dřevo. To jsem trochu podcenil, ale musím vydržet – pak se vystřídáme (viz obrázek 
č. 2). Ale co se nepřihodilo: Vyrážíme do průseku, na který z cesty vede dřevěný 
můstek, ale po chvíli se nám to nějak nezdá. Tohle přeci není „ten průsek“, který 
máme zafixovaný v paměti jako „vedoucí k Hennrichovi“!? Ani panu Prescherovi 
se to nezdá, tak se vrací na cestu a my postupně za ním. Za chvíli na nás volá – 
správný průsek je několik desítek metrů po cestě dolů!!! Stydíme se, trochu nás snad 
omlouvá, že jsme tady od poslední opravy (provedené v červnu 2003) nebyli! Inu, 
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má to tady pan Prescher důkladně prochozené 
v souvislosti se svým zájmem o jizerskohorské 
pomníčky. Koneckonců vydal o pomníčcích 
pytláků Jizerských hor vlastním nákladem 
i knížku.

V půli cesty se s ním musím vystřídat v nese-
ní kříže (viz obrázek č. 3) – za chvilku jsme 
na místě. Díky jeho vybavení nářadím pokra-
čují práce s upevněním kříže rychle kupředu 
(viz obrázek č. 4 a 5). Postupně se z různých 
světových stran scházejí další členové i nečle-
nové Spolku Patron až nás je celkem jedenáct 
(viz obrázek č. 6).

Po zdárně provedené práci následuje přípitek 
kořaličky donesené panem Prescherem, obdrželi 
jsme pro Spolek Patron jeho knížku o pomníč-
cích a po družném posezení se rozcházíme.

...tak zase někdy příště!

Jeden z rodinného stříbra pomníčků Jizerských 
hor je opět v novém hávu, který díky svému 
provedení vydrží mnoho let.

Poděkování patří zejména panu Andreasu Pre-
scherovi za zhotovení, dopravu i umístění  Hen-
nrichova kříže. Všem zúčastněným děkuji, že 
přišli.
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vysvěcení kaple sv. Gotharda
Dne 27. 8. 2011 byla v Příchovicích na 
katastru Tanvaldu, při žlutě značené turi-
stické cestě z Příchovic do Českého Šun-
burku, pod bývalou Sluneční chatou  50° 
44‘ 21“ S, 15° 20‘ 11“ V, vysvěcena kaple 
sv. Gotharda (viz. fotografie).

Vysvěcení kaple pořádala „Společnost Ji-
zerky pro vás“, založená v roce 2008 pro 
podporu údržby kulturní krajiny, obno-
vy kulturního dědictví, tradic minulosti 
a zejména pro udržitelný rozvoj turistiky 
a cestovního ruchu. Obnova a vysvěce-
ní kaple je prvním počinem společnosti 
v obnově kulturního dědictví.

Kaple sv. Gotharda byla obnovena v roce 
2011 „Společností Jizerky pro vás“  
o.p.s., ve spolupráci s polskou obcí Stara  
Kamienica, která přispěla k obnově kaple 
dřevěnou plastikou světce od autora Ada-
ma Spolnika. Projekt byl dle původního 
vzhledu kapličky zpracován ing. arch. 
Jaroslavem Daďou a realizován je přede-
vším díky podpoře z Programu příhra-
niční spolupráce Cíl 3 Česko – Polsko 
prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Sv. Gothard se narodil roku 960 v Rei-
chersdorfu. Ve třiceti letech složil řádo-
vé sliby a stal se z něho benediktinský 
řeholník. Poté se stal převorem a brzy 
nato i opatem v Niederalteichu (roku 
996). Na přání samotného císaře Jindři-
cha II. byl vysvěcen i na hildesheimského 
biskupa. Měl veselou, laskavou povahu 

a lidé ho milovali. Jeho velkou starostí byla úleva pro chudé. Když roku 1038 zemřel, 
oplakávali jej všichni bez rozdílu. Byl pohřben v hildesheimském dómu a papež Ino-
cenc jej svatořečil již v roce 1131.
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Část textu je převzata z pozvánky Spo-
lečnosti Jizerky pro vás.

Text a foto, pro časopis Patron, zaslal: 
Láďa Řezáč

SPoleČeNSKá 
ruBriKa
Životní jubileum oslaví
• v září: 55 let – Zdeněk Buriánek
              65 let – Otokar Simm
• v říjnu: 65 let – Josef Turek

I dalším, kteří oslaví
své narozeniny
• v září: Ing. Josef Červinka, Petr Karban,  
František Koucký, Pavel Martínek,
Ing. Eva Novotná, Marek Řeháček
• v říjnu: Mgr. Jiří Baloun,
RNDr. Miloslav Nevrlý,
Ing. Jan Teichmann, Jiřina Ziklová
• v listopadu: Ing. Miroslav Bičiště, 
Petr Hendl, Miloš Ismanický,
Werner Krause, Ing. Rudolf Makeľ,
Oldřich Sladkovský,
MUDr. Michael Šíp

Přejeme hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a hodně sil  

do další práce.
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Pomníčky hluboko pod Černou Studnicí
Výlet se koná v sobotu 17. září 2011. Sraz účastníků na jablonecké zastávce ČD do 
příjezdu vlaku od Liberce v 9:06 hodin. Společný odchod v 9:10 hodin po žluté, směr 
Dolní Černá Studnice.

Zajímavosti na trase:
30 let starý pomníček Johna Lenona - Hofmanův křížek nad nádražím Nová Ves.
Připojení se dalších zájemců, o zkrácenou trasu o 4 km, na nádraží Jablonecké Paseky. 
Společný odchod v 10:50 hodin, po příjezdu vlaku od Tanvaldu. Účastníci od Liber-
ce počkají 20 minut a mohou si prohlédnout okolí.

Dále navštívíme společně:
Rozvalený památník obětem války - Pomníky v bývalém areálu Bad Schlag - Fiedlers-
tein (zaniklá vyhlídka) - Skalka s letopočtem 1902 -Jhuh- - KYNAST - Poustevníkův 
kámen Lins Karl - Geologická zvláštnost Sloní tlapa - Podmáslové údolí - Plocha po 
desce z r. 1908 nad vodní nádrží, König.
Svačina v parčíku před prodejnou. Ostatní si mohou proběhnout Teprberk s EKOstez-
kou, hřbitovem a kostelíkem Panny Marie a nově opravený křížek U Anastázového 
Tondy, jak říkají Knoblochovu kříži.
Pokračujeme k Feixovu opravenému křížku, který má být v neděli 18. září vysvěcen. 
Pro zájemce je možná odbočka k rozhledně Nisanka.

Dále navštívíme:
Líbalův křížek nad tratí - Skalku, podobající se Jeanu Gabinovi - Památník obětem 
války v Pasekách - Körnerův pomník, dnes opět přestavěný - Císařskou památnou 
Lípu.

Celá trasa je dlouhá 10 – 12 km a je zde ta, výše uvedená možnost zkrácení.
Vlak z Jabloneckých Pasek jede každých 40 minut na oba směry.

Na vycházku zve a těší se Kuna Josef
Telefon: 721 935 321, joe.kuna@centrum.cz

za radioaktivními prameny u Nového Města pod Smrkem
Výlet se koná v sobotu 1. října 2011. Sraz je na nádraží ČD v Novém Městě pod 
Smrkem, po příjezdu vlaku od Frýdlantu v Čechách, v 9:30 hodin. Odjezd vlaku 
do Nového Města pod Smrkem z Tanvaldu v 7:00 hodin, z Jablonce nad Nisou 
v 7:40 hodin, z Liberce v 8:30 hodin, z Raspenavy v 8:56 hodin, z Frýdlantu v Če-

PozváNKa Na výlety
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langeho kříž
v Šindelovém dole
(text a foto Herbert Endler)

Jak jsem zmínil v článku o opravě Obrázku Vero-
niky Lahrové, vzal jsem do opravy Langeho kříž 
z ústí Šindelového dolu.

Po opravě uchycení a celkovém nátěru jsem kříž 
12. června 2011 opět umístil na původní místo. 
Tentokrát byli mými pomocníky vnuci Ondrášek 
a Vojtíšek.

chách v 9:05 hodin. Pro všechny účastníky, to znamená, že i pro ty co přijeli vlakem 
a ty co přijedou autem nebo na kole, je sraz na křižovatce silnice Nové Město p. Sm. - 
Jindřichovice p. Sm. a SINGLTREKU, v 11:00 hodin. Po asi dvouhodinové exkurzi 
radioaktivních pramenů je možno navštívit další památky v blízkém okolí, po dohodě 
na místě, dle počasí. 

Výpravu povede Ruda Makeľ.

Do štol u Nového Města pod Smrkem
Výlet se koná v sobotu 8. října 2011. Sraz všech účastníků je v 9:00 hodin u lesní 
školky „DENDRIA“, při silnici z Nového Města pod Smrkem na hraniční přechod do 
Polska, necelý kilometr za hřbitovem. Do štol jsou vhodné holínky, baterka a helma.

Výpravu povede p. Karel Nádeník z Nového Města pod Smrkem.
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obrázek veroniky lahrové
(text a foto: Herbert Endler, foto č. 7: Ladislav Řezáč)

Pěknou a velice záslužnou byla společná 
akce Spolku Patron v neděli 5. června 
2011. To jsme provedli umístění kom-
pletně opravené drobné památky Ob-
rázku Veroniky Lahrové v Šindelovém 
dole. Malovaný obrázek i tabulka s tex-
tem byly sundány 14. 11. 2010 p. No-
vákem, Halbigem a Endlerem. Za nové, 
nádherné provedení vděčíme panu 
Zdeňku Lehrochovi. Jak shora řečeno 
dohodli jsme se ve stanovený termín na 
srazu u Sedmitrámového mostu. Počasí 
nám přálo, nálada výborná – ovšem jen 
do příjezdu terénním autem p.Poláčka 
k uzamčené závoře. Povolení k vjezdu 
i klíč k závorám máme, ale po prvním 
pokusu o odemčení závory o tom vznik-
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ly pochyby! Když si každý vyzkoušel, že 
„ten klíč tam opravdu nepasuje“, tele-
fonuji panu hajnému o radu. Ochotně 
mi sdělil, že tam je ještě „starý zámek“, 
do kterého náš klíč nemůže pasovat. 
Jedeme tedy do hájovny, kde nám je 
zapůjčen příslušný klíč a zpět k závoře. 
Tentokrát je vše bez problému, takže za-
jíždíme, kam se dá, tam berem obě tabu-
le, nářadí, nezbytný skládací žebřík a za 
chvilku jsme na místě. Část účastníků 
na nás tam již čeká.

Provádíme umístění malovaného ob-
rázku i tabule s textem (viz obrázek č 1, 
2, 3), cvakají spouště fotoaparátů, ještě 
skupinové foto na památku (obrázek 
č. 4) a vracíme se k ústí Šindelového po-
toka.

Tady zjišťujeme špatný stav Langeho kříže, který po dobrodružném přebrodění řeky 
se žebříkem (viz obrázek č. 5) sundáváme a beru jej na opravu (viz obrázek č. 6).

Opravou Obrázku Veroniky Lahrové byl 
obnoven další pomníček Jizerských hor 
z kategorie rodinného stříbra.

Poděkování patří zejména pan Zdeňku 
Lehrochovi za zhotovení obrázku i tex-
tu na tabulce, jakož i všem, kteří přišli 
a „byli přitom“!
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Pomníček aničky richterové a ignaze augstena
(text a foto Herbert Endler)

Měl jsem pár dnů volna a tak mne napadlo, že se po několika letech podívám k pomníč-
ku Aničky Richterové. Samozřejmě, že když už tam budu, nevynechám ani pomníček 
smrti Ignáce Augstena.

Bylo pod mrakem, letních veder se tedy 
nemusím obávat a tak mi cesta údolím 
Černého potoka dobře ubíhala. Škody po 
loňských povodních jsou z cesty (alespoň 
ve spodní části) odstraněny a nyní se pro-
hlubují příkopy. Rozhodl jsem se jít „cestou 
nejmenšího odporu“ a to na Hajní kostel 
(kolem pomníčku Neissera a pamětní ta-
bulky Soukupa a Čihuly) a poté Čínskou 
cestou. Chtěl jsem přijít k pomníčkům 
Richterové a Augstena odshora, tak jako 
před lety.

Pravda, už i nalezení začátku Čínské cesty 
bylo trochu náročnější než kdysi, ale dopad-
lo dobře. Vidím, že kdosi trochu vrstevnico-
vou cestičku vyčistil a říkám si, že to bude 
hračka a již si v duchu plánuji, kam půjdu po 
nalezení pomníčků Richterové a Augstena. 
Míjím cestou kamenné mužíky a sleduji po 
levici, jak se terén za ta léta změnil. Mám 
už z Čínské odbočit dolů, nebo jít ještě dál? 
Pokračuji ještě nějakých 250m, ale hustý 
porost z náletů listnáčů po levici neřídne. 
Vzrostlý les, kterým jsem scházíval k hleda-
ným pomníčkům, jsem určitě přešel. Vracím 
se na místo, kde se mi již prve zdálo, že bych 
měl sejít dolů, ale hustý porost převážně 2 až 
4metrových buků po pravici směrem dolů je 
mi cizí. Nu což, uvidíme, kde vylezu. Sestu-
puji a občas se mi kus lesa zdá povědomý. 
Několik osamělých mohutných buků oddě-
luje okraj lesa od paseky, na jejímž okraji pa-
matuji Augstenův pomníček a zhruba upro-
střed na balvanu kříž Aničky Richterové!?
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Ale nyní: hustá mlazina oněch 2 až 4me-
trových buků neskýtající možnost orien-
tace natož nějakého rozhlížení se kolem! 
Travou a ostružiním není často vidět kam 
šlápnout. K tomu všemu se ještě zatáhlo 
a je hrozné dusno. Myšlenku na další ces-
tu, až naleznu tyto dva pomníčky, jsem 
dávno opustil.  Hledání systémem, „po-
kus /omyl“, jsem po půl hodince zavrhl, 
a s pocitem pokory vytahuji z batohu 
navigaci. Jsou-li souřadnice správné, měl 
bych být nějakých 20m od pomníčku 
Aničky Richterové (pravda nějaké balvany 
jsem v té změti porostu již přelézal), ale 
nic jsem kolem neviděl. Tak znovu a dle 
navádění technikou. Po cca 15ti minutách 
prodírání houštím mohu zvolat: Heuréka! 
Po levé straně asi tak 5-6m nade mnou 
vidím, očima pálícíma stékajícím potem, 
mezi zelení buků probleskovat černý kříž na skále!!! Přeskočím pasáž o velké úlevě a ra-
dosti, fotodokumentaci a odpočinku.

Od pomníčku Aničky Richterové přeci býval vidět pomníček Augstenův!? Skutečně 
pouze býval. Nic než hustá hradba mladých buků. Přesto, že je vedro, oblékám mas-
káčovou bundu, beru navigaci a prodírám se směrem k Augstenovu pomníčku. Za pár 
minut zahlédnu (jsem pod ním necelých 10m) zaoblený vršek tesaného kamene vyční-
vající (jak jinak) z mlaziny buků.

Věřte mi, že prožívám nepředstavitelnou radost, která mi připomíná dávné časy prvních 
objevů jizerskohorských pomníčků v letech 1977-80!  Tak tu sedím a trochu vzpomí-
nám…

…o létech uplynulých, o tom jak nám nevadilo, počasí, délka trasy ani náročnost te-
rénu, jaké jsme tehdy měli dostupné vybavení a co vše jsme přesto dokázali. Dnes je 
k dispozici moderní technika, mapové podklady, digitální fotoaparáty, GPS, mobilní 
telefony a Bůh ví co všechno ještě! Ano i já mohu říci, že to vše je pro mne dostupné 
a k dispozici. Všechno kromě jednoho: Tehdy jsem u Augstenova pomníčku neseděl tak 
dlouho z únavy po hledání jako dnes. Asi to bude tím, že mi bylo o nějakých třicet let 
méně. Nestěžuji si, to mne jenom občas přepadnou vzpomínky…

Nu nic, jde se domů. Vydávám se od Augstenova pomníčku šikmo směrem k Hajnímu 
kostelu a scházím údolím Černého potoka.  

V Hejnicích dne 26. července 2011.
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