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Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Právě končící rok 2015 byl pro Spolek Patron rokem oldřichovským. V Oldřichově
v Hájích jsme strávili řadu hodin při opravě hrobky Josefa Matouschka. Proto i vydání
časopisu Patron, které právě držíte v ruce, bude tak trochu oldřichovské – věnujeme
se této obci hned ve třech příspěvcích. Naše celoroční práce však probíhala i jinde.
Opravili jsme boží muka v Horním
Maxově, tři pomníčky v katastru obce
Rádlo, Malikův kříž a provedli jsme
řadu dalších drobných oprav. Můžeme
tedy být spokojeni.
Letošní rok je také již pětatřicátým,
kdy se příznivci drobných památek
Jizerských hor organizovaně věnují jejich historii, údržbě i opravám. Je to
neuvěřitelné, ale první schůzka proběhla již 20. prosince 1980. Vezměme toto výročí jako závazek pro další
roky, vždyť i následující generace budou chtít vnímat Jizerské hory včetně
jejich rodinného stříbra, jímž drobné
památky nepochybně jsou.
Jestliže se podařilo udržet činnost
spolku celých 35 let, můžeme na sebe
být právem hrdí. Je to dlouhá doba –
do Jizerských hor se během ní znovu
vrátily zničené a později vytěžené lesy.
A stejně tak jako se do své krajiny
vrátily stromy, vrací se do ní i krev
dávných obyvatel. Krop-Seffův kříž
a další památky v horách navštívili
potomci Clam-Gallasů. Volání domoviny nelze utlumit, a to je dobré znamení.
Ať je i váš příští rok 2016 plný dobrých
znamení.
Výbor Spolku Patron
4/2015 (26. ročník)
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Vzácní hosté u Krop-Seffova kříže
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou
Nedělního podvečera 5. května 1878 tudy procházel syn majitele frýdlantského panství
a velké části Jizerských hor, hrabě František Clam-Gallas s doprovodem lesníků. Vyšli si
z loveckého zámečku na Nové louce na „příslech“ tetřeva, který tehdy tokal na Bílé bučině.
Bylo kolem půl osmé a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě
objevil pes a v zápětí za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se
vzpamatoval: „Pytláci, pan hrabě nechť se kryje!“ (Tak skutečně zazněla ta věta.) Hrabě
uskočil za mladý dvojitý buk. Strom jej nekryl úplně a pobuda cosi volal a na hraběte stále
mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevími
broky naládované pušky. Pytlák
se bez hlesu zhroutil. …
Dosud nikdo a nikdy nemířil
puškou na frýdlantské pány v jejich vlastních lesích… Pod dvojitým bukem, za kterým hledal
onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Clam-Gallas
postavit kříž…
Úryvek romantického vyprávění o střetu pytláka s Franzem
Clam-Gallasem a jeho doprovodem popsal v Knize o Jizerských horách Miloslav Nevrlý.
Památce, kterou dal na místě
postavit hrabě, se odedávna říká
dle přezdívky postřeleného pytláka Krop-Seffův kříž. Nikdo
mi dosud uspokojivě nevysvětlil, proč nese jméno zlotřilcovo
a nikoliv jméno hraběcí, tedy
donátorovo.
Od té doby přišlo k dvojitému
buku mnoho návštěvníků, aby
si ono magické místo prohlédli
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a zkusili se třeba i skrýt za stejný strom, za který uskočil před 137 lety mladý hrabě
Franz Clam-Gallas před namířenou zbraní.
Zcela mimořádná návštěva však ke Krop-Seffovu kříži dorazila letošního 7. října.
V rámci exkurze připravené Krajským ředitelstvím Lesů ČR v Liberci sem zavítala
pravnoučata Franze Clam-Gallase. Výpravu vedl Libor Dostál z Lesů ČR a mezi
vzácnými hosty byli: Christine Edina Winkelbauer Kelly – vnučka Ediny hraběnky
Clam-Gallasové, a sourozenci Agathe hraběnka Széchényi a Jenö hrabě Széchényi.
Dva posledně jmenovaní jsou vnoučaty Gabrielle hraběnky Clam-Gallasové. Edina
a Gabrielle byly dvě ze sedmi dcer Franze a Marie Clam-Gallasových. Christine
Winkelbauer Kelly žije ve Velké Británii a Széchényiovi v Rakousku.
Doprovod hostům zajišťoval Jan Heinzl. Pro časopis Patron o exkurzi řekl: „Návštěvy
potomků Franze Clam-Gallase v našem kraji jsou v posledních letech časté. Pomníček
ani s ním související příběh ale neznali. Jestli ho zná někdo z dalších žijících potomků, to
nevěděli. Na místě Libor Dostál příběh zaznamenaný Miloslavem Nevrlým převyprávěl,
já jsem překládal. Přítomní se zajímali o to, kdy a jak pomníček vznikl, kdo ho udržuje
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– zde jsme s Liborem Dostálem
zmínili a ocenili Spolek Patron –
a zda ho třeba i někdo v minulosti
poškodil.
V každém případě šlo o velký zážitek pro všechny. Kromě zmíněných
osob byla exkurzi přítomna i Margaritha hraběnka Wolff-Metternich
a Vojtěch Hanzlík, jenž žije v hájence v Hořeních Pasekách, kterou
od 30. let až do roku 1945 vlastnili
Winkelbauerovi. Ze zástupců Lesů
ČR se nám také věnoval lesní správce z Frýdlantu Václav Vacek a revírník Jaroslav Pokora.“
Exkurze po Jizerských horách
začala u zimoviště zvěře za Sedmitrámovým mostem. Odtud
účastníci odjeli k pomníku letců
na Smědavské hoře, pokračovali
k přírodní rezervaci Na Čihadle
a dále kolem Krop-Seffova pomníčku do bývalého clam-gallasovského zámečku na Nové
Louce. Tématem výpravy byla
myslivost, tetřívek obecný a lesní
správa včetně ekologické katastrofy a obnovy lesa v Jizerských
horách.
Je nanejvýš pravděpodobné, že minimálně 70 let, ale spíš ještě mnohem déle, nikdo
z příslušníků rodu Clam-Gallasů ani jeho potomků v těchto místech nebyl. Návštěva
proběhla v nejlepší atmosféře, přičemž přítomní vyjádřili radost a spokojenost nad
tím, s jakou péčí a láskou se zde lidé z Lesů ČR, Správy CHKO Jizerské hory i dobrovolníci o vše starají.
Škoda jen, že přítomní nevěděli o možnosti zapsat se do malého sešitku, který je
u pomníčku skrytý. Ze zápisu by se stal velice zajímavý dokument.
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Historie ukrytá na hřbitově v Oldřichově v Hájích
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav
V souvislosti s letošní opravou hrobky Josefa Matouschka mnozí z nás strávili mnoho
hodin na hřbitově v Oldřichově v Hájích. Měli jsme čas nejen renovovat, ale prostřednictvím ostatních náhrobků poznávat historii Oldřichova v Hájích a dávné příběhy jeho občanů. Najít zde můžeme náhrobek Josefa Langeho, jehož krásný křížek
se nachází ve skále pod vrcholem Poledníku, hrob bývalého oldřichovského starosty
Eduarda Geislera, nebo pomník padlých rudoarmějců.
Pozornost návštěvníka hřbitova nepochybně upoutá mohutný pomník věnovaný
válečným obětem. Pozornost veřejnosti poutal i během Vzpomínky na Josefa Matouschka dne 17. října 2015. Málokdo z přítomných si při jeho fotografování povšiml, že se vlastně jedná o pomníky dva – pomník padlých v 1. světové válce je ve středové části spojen se starším pomníkem obětí dřívějších válek v 19. století.
Nejstarší letopočet na pamětní desce pochází z roku 1849 a najdeme jej u jmen Antona Franze a Karla Elstnera. Oba oldřichovští občané padli ve stejném roce v bitvách
tzv. první italské války za nezávislost. Tato válka mezi Rakouskou říší a Sardinským
královstvím byla vedena v dnešní severní Itálii od března 1848 do března 1849.
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Válka byla součástí revoluce v roce 1848 a skončila vítězstvím Rakušanů vedených
maršálem Radeckým. To mělo za následek, že severoitalské državy Rakousku zůstaly
v původním rozsahu až do druhé italské války za nezávislost. Ta proběhla o deset
let později, tedy v roce 1859. Rozhodující porážku utrpěli Rakušané ve známé bitvě
u Solferina. Z Oldřichova v Hájích v ní nedaleko Verony padl Florian Seibt, jehož
jméno je na pomníku též uvedeno.
Další dvě jména souvisejí s asi nejznámějším rakouským vojenským konfliktem
v Čechách 19. století – s prusko-rakouskou válkou v roce 1866. Nejvýznamnějším a rozhodujícím střetnutím této války byla bitva u Hradce Králové. Odehrála se
3. července 1866 na území tehdejší habsburské monarchie nedaleko dvou významných pevností – Josefova a Hradce Králové. Na rakouské straně v ní padlo téměř 6000
mužů, jedním z nich byl i Franz Effenberger z Oldřichova v Hájích. Jeho spoluobčan
Josef Schöler padl v rámci stejné války, ale na italském bojišti. Prusko a Itálie totiž
uzavřely 8. dubna 1866 spojeneckou smlouvu – Italské království považovalo za sféru
svého zájmu Benátsko, doposud držené Rakouským císařstvím. Rakousko tedy bylo
nuceno vést válku na dvou frontách. Boje v severní Itálii probíhaly mezi 20. červnem
a 12. srpnem 1866 a i když Italové v této válce nedokázali Rakušany vojensky ohrozit,
stali se díky spojenectví s Prusy vítěznou stranou a území Benátska získali.
Posledním mužem, jehož jméno najdeme na pomníku, je Karl Effenberger. Nevíme, zda byl v příbuzenském vztahu s Franzem Effenbergerem, jisté je, že padl v roce
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1879 v Raguse, což je jen jiný název pro
dalmátský Dubrovník. Karl Effenberger
padl jako příslušník 74. pěšího pluku
v rakousko-bosenské válce. Rakousko-Uhersko okupovalo Bosnu a Hercegovinu na základě závěrečného protokolu
Berlínského kongresu od roku 1878, formálně ji anektovalo až 7. října 1908.
Zajímavý výlet do historie tedy ukrývá
starý válečný pomník… Zřídili ho členové Spolku válečných veteránů, který byl
v Oldřichově v Hájích (Buschullersdorf)
založen v roce 1888. Slavnostní odhalení
pomníku se konalo 23. července 1905,
přičemž jeho původní umístění bylo
na návsi naproti hostinci Ferdinanda
Effenbergera č. p. 54 (později Zur Vereinshalle a v současnosti Beseda). Poté,
co byl na místním hřbitově v roce 1922
nákladem 40 tisíc korun zřízen mohutný
památník padlých občanů v 1. světové
válce, byl původní obelisk z návsi přenesen na hřbitov a umístěn do jeho předpolí. Není bez zajímavosti, že pamětní deska je
zaplněna jmény pouze ze dvou třetin. Je tedy možné, že jeho zřizovatelé již dopředu
počítali s dalšími rakouskými válečnými konflikty. Rozsah bojů a obětí v 1. světové
válce jistě předčil jejich očekávání.
Mimochodem – na bojiště 1. světové války bylo z Oldřichova v Hájích odvedeno 300
občanů, 55 mužů se domů nevrátilo. Jejich jména jsou vytesaná na čtyřech pamětních deskách. Drtivá většina z nich našla místo svého posledního odpočinku kdesi
na dalekých válečných bojištích. Po smrti se na oldřichovský hřbitov prokazatelně
vrátil Stefan Passig, který byl 6. listopadu 1914 u srbského Šabacu postřelen do nohy
a 18. prosince 1914 zemřel v záložní nemocnici v dnešním rumunském, tehdy uherském Aradu (K. u. K. Reservespital Arad) a Franz Wildner, zemřelý 18. srpna 1915
v záložní nemocnici v Chebu (K. u. K. Reservespital No. 2 Eger i. B.). Oba muži mají
kromě jména na památníku i náhrobní desky na obvodové zdi hřbitova.
Závěrem ještě dodejme, že oldřichovský pomník obětem válek je v Centrální evidenci
válečných hrobů evidován pod číslem CZE-5105-08178. Za inspiraci autor článku
děkuje Oldřichu Sladkovskému, za provedení rešerší Otokaru Simmovi a za poskytnutí fotografií Jiřině Vávrové.
4/2015 (26. ročník)
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Nápis na Pohanských kamenech
Rudolf Makeľ , Frýdlant a Marie Matušková, Višňová

Pohanské kameny nad obcí Višnová
ukrývají zajímavý nápis. Určitě si ho
většina návštěvníků tohoto půvabného
místa všimne, ale vzhledem k jeho velikosti
a provedení je dost obtížně čitelný. My jsme
použili naši osvědčenou metodu a nápis
jsme obtáhli křídou. Objeví se krásně
vyvedené jméno K. Seibt a letopočet 1873.
Vzpomněl si téměř po sto letech někdo
na významného rodáka z Frýdlantska Karla
Seibta? A kdo to vlastně byl? Stačilo jméno
vyhledat na Wikipedii a zde je výsledek:
Karl Heinrich Seibt1 se narodil 21. března
1735 v Marienthalu. Zemřel 2. dubna
1806 v Praze. Byl to osvícenský kněz,
filozof, pedagogický reformátor, profesor
a rektor pražské univerzity. První vzdělání
získal v klášteře Marienthal, gymnázium
studoval u piaristů v Kosmonosech.
V letech 1751–1756 studoval filozofii
a práva na pražské univerzitě a pak do roku 1762 v Lipsku, kde ho ovlivnil hlavně
spisovatel a literární vědec Johann Christoph Gottsched.
Kvůli sedmileté válce se vrátil do Prahy, kde přednášel na Lužickém semináři. Roku
1762 byl jmenován profesorem estetiky a pedagogiky v Praze, kde 23 let přednášel
o morálce, německé literatuře, historii, pedagogice a filozofii. Měl velký vliv na Josefa
Dobrovského, Josefa Jungmanna a další české obrozence, přestože byl jeden z prvních
profesorů, kteří v Praze přednášeli německy (místo dřívější latiny).
Od roku 1766 byl Seibt tajemníkem pražského arcibiskupa a přednášel církevní dějiny
v pražském semináři. Po zrušení jezuitského řádu roku 1775 se stal ředitelem filozofické
fakulty a čtyř pražských českých gymnázií (německých bylo devět), pro něž vypracoval
i studijní řád. Za pomoc při reformách školství byl 1779 jmenován císařským radou.
V roce1783 byl jmenován rektorem Karlovy univerzity. V roce 1794 byl povýšen
do rytířského stavu a v roce 1801 odešel do důchodu.
Není jisté, zda nápis na Pohanských kamenech s tímto učencem přímo souvisí,
každopádně díky němu si jeho osobnost lze připomenout. Okolní vyryté nápisy (iniciály)
s tímto nápisem nesouvisí určitě, jsou nesporně mladší a kvalita jejich provedení se mu
zdaleka nevyrovná.
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Dobová podobizna Karla Heinricha Seibta, kterou u tohoto článku uvádíme, je převzata
z knihy Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, vydané nákladem
K. K. Hof-und Staatsdruckerei Wien v roce 1886.
1
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Spolek Patron existuje již 35 let
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou
K výjimečnostem Jizerských hor patří drobné památky, v našich končinách
nazývané pomníčky. Jedná se o různé pamětní tabulky, kameny s nápisy, kříže
či krucifixy nebo boží muka. Převážně připomínají konkrétní událost, která se
většinou odehrála v Jizerských horách.
Pozornost těmto nenápadným pamětihodnostem byla věnována již od jejich
vzniku. Často je udržovali rodinní příslušníci či potomci, od nepaměti je obnovovali
zdejší obyvatelé. Neznáme bohužel každého jménem – za všechny jmenujme
hajného Franze Hausmanna a jeho ženu Liesel z oldřichovského Hemmrichu,
Karlheinze Lutze ze Mšena nad Nisou, Vladimíra Procyka z Liberce, Emila
Nováka z Hajniště u Nového Města pod Smrkem či Otto Pospíšila z Jablonce
nad Nisou. Vyhledáváním a údržbou pomníčků se dlouhodobě zabývali i další
jizerskohorští znalci a nadšenci.
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V roce 1976 vyšla poprvé Kniha o Jizerských horách, jejíž autor Miloslav Nevrlý
pro milovníky Jizerských hor přinesl nebývalé množství informací pocházejících
převážně z německé vlastivědné literatury. Velký prostor věnoval jizerskohorským
pomníčkům, což vyvolalo nebývalý zájem o tyto památky. Lidé se je vydávali
hledat, většina z nich se spokojila jen s nalezením, někteří si však zhotovovali
i různá alba či kartotéky, bádali ve starých pramenech a kronikách a v terénu
napravovali škody způsobené zubem času i neznalými jedinci.
Je přirozené, že se postupem času navzájem mezi sebou poznali. Tak vznikla
neformální skupina pomníčkářů, kteří se začali pravidelně scházet nejen
na horách. Při společných setkáních si vyměňovali nové informace a poznatky.
To již zbýval pomyslný krok k pravidelnému organizovanému setkávání. Právě
před 35 lety – 20. prosince 1980 pozvali Herbert Endler s Gerhardem Kutnarem
zájemce o společnou a koordinovanou činnost k první schůzce do terénní stanice
Státní ochrany přírody na Mariánskohorské Boudy. Pozvání neodmítly ani dvě
tehdejší největší autority – Miloslav Nevrlý a Emil Novák. Vznikl tak okruh lidí
společného zájmu, kteří se scházeli na výletech, při práci v terénu, sázení stromků
i opravách pomníčků. Na schůzkách se probíraly nové poznatky z bádání,
vyměňovaly se zkušenosti, promítaly se filmy a diapozitivy. Oficiální název však
tato parta neměla.
Změna společenských poměrů po listopadu 1989 přivedla Herberta Endlera
a Gerharda Kutnara již v první polovině roku 1990 na myšlenku, že by pro vnitřní
předávání zpráv bylo vhodné vydávat interní občasník. Na schůzce 3. června 1990
se její účastníci dohodli, že tato tiskovina bude mít název Patron. Název přešel
i do jména občanského sdružení Spolek Patron, které bylo 1. července 1997
zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR poté, kdy po sedmnácti letech práce
volného seskupení nadšenců uzrála doba dát činnosti pomníčkářského sdružení
oficiální status. To umožnilo i lépe získávat finanční prostředky na činnost
a na opravy památek. V roce 2014 se po vydání nového občanského zákoníku
občanské sdružení změnilo v zapsaný spolek.
V současnosti má Spolek Patron 73 členů, jejichž činnost se již zdaleka neomezuje
jen na Jizerské hory, ale zahrnuje především vyhledávání, evidenci a opravy
drobných památek v širším regionu severních Čech. Ve své databázi jich spolek
má téměř 1800. I nadále se je snaží udržovat v takovém stavu, aby tato paměť
horské krajiny byla zachována a udržena i pro další generace.
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Slavnostní vzpomínka na Josefa Matouschka
Bohumil Horáček, Mladá Boleslav
V sobotu 17. října 2015 se na obecním hřbitově v Oldřichově v Hájích
konala Vzpomínka na Josefa Matouschka. Setkání u hrobu významného propagátora turistiky na Liberecku a v Jizerských horách pořádal
Spolek Patron, který v roce 2015
Matouschkovu hrobku za finančního přispění Obchodního centra
Nisa Liberec a ve spolupráci s obcí
Oldřichov v Hájích obnovil. Záštitu nad slavnostní prezentací obnovy hrobky Josefa Matouschka
převzal hejtman Libereckého kraje,
jehož náměstek Josef Jadrný se akce
osobně zúčastnil.
Během zhruba půlhodinové vzpomínky byla představena nejen osobnost Josefa Matouschka, ale také
důvody proč a se kterými příbuznými byl pohřben právě v Oldřichově
v Hájích. Přítomní se také dozvěděli, co všechno bylo potřeba pro
záchranu a obnovu hrobky učinit.
Na závěr obnovené památce požehnal raspenavský farář Pavel Andrš.
Lidé pak na Matouschkově hrobě
zapálili svíce a položili květiny.
Josef Matouschek se narodil 4. října 1867 ve Svárově u Tanvaldu, zemřel 12. července 1945
v Liberci. V roce 1886 vstoupil do Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské
hory a brzy byl zvolen i do jeho hlavního výboru. V roce 1893 stál též u zrodu Liberecké
sekce Německo-rakouského alpského spolku. Od konce osmdesátých let byl Matouschek
téměř u všeho, co na Liberecku souviselo s objevováním a propagací krás domova.
4/2015 (26. ročník)
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Postupně se vypracoval ve výborného
znalce širšího regionu, čehož například
využil k zavedení systematického značení
turistických cest v Jizerských horách.
Mnohé z nich jsou vyznačené ještě dnes.
Důvěrnou znalost krajiny Josef Matouschek dokázal uplatnit i dalším způsobem. Byly to jeho kartografické práce, mezi kterými vynikla zejména mapa
nazvaná Spezial-Karte vom Jeschken- u.
Isergebirge (Speciální mapa Ještědských
a Jizerských hor) v měřítku 1 : 50 000.
Německý horský spolek ji vydal v roce
1927 v nebývalém nákladu deseti tisíc
výtisků a za necelých deset let byla rozebrána. Milovníci Jizerských hor ji znají
a používají dodnes.
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K návštěvníkům promluvil náměstek hejtmana Libereckého kraje (foto Herbert Endler)

Na závěr slavnosti požehnal obnovené hrobce pater Pavel Andrš (foto Herbert Endler)
4/2015 (26. ročník)
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Požehnání pomníčku
Panny Marie Bolestné v Horním Maxově
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou
Již před dvěma roky, kdy byla dokončena a předána do užívání renovovaná maxovská
křížová cesta, si členové Spolku Patron řekli, že by rádi obnovili i starý pomníček,
stojící při silnici vedle bývalé kapličky Panny Marie Bolestné. Pomníček nepochybně
s křížovou cestou souvisel, neboť sotva čitelný letopočet 1840, který je na něm
vytesaný, je shodný s rokem jejího vysvěcení.

Po formálních přípravách byla oprava zařazena mezi hlavní spolkové akce pro rok
2015. V letních měsících členové spolku nejprve provedli nezbytné terénní úpravy,
načež ve spolupráci se značkaři Klubu českých turistů přemístili turistické značky
na vedle stojící informační panel. Další etapou bylo upevnění obrázku a kovaného

18

informace přátel drobných památek Jizerských hor

4/2015 (26. ročník)

křížku a nakonec byl černou barvou zvýrazněn letitý nápis Anno 1840. Během října
bylo vše připraveno ke slavnostnímu požehnání.
V neděli 8. listopadu 2015 ve 14 hodin se u obnoveného pomníčku v Horním
Maxově sešlo na třicet osob, mezi nimiž nechyběl pater Pavel Ajchler. Za Spolek
Patron přítomné přivítal Otokar Simm a stručně je seznámil s minulostí pomníčku
a s provedenými opravami. Poté předal slovo faráři Pavlu Ajchlerovi, aby obnovené
památce požehnal. Tím byla slavnostní chvíle završena.
Památka byla po mnoho desetiletí opomíjena a v současnosti již pravděpodobně není
pamětníků, kteří by mohli promluvit o jejím původním vzhledu. Ani staré fotografie
či pohlednice nám o něm nepodávají svědectví. Zajímavé je, že o pár set metrů blíž
k Janovu nad Nisou stojí při stejné silnici téměř shodný pomníček. I na něm je
vytesán letopočet 1840.
Zatímco žehnání křížové cestě doprovázel před dvěma roky chladný listopadový liják,
tentokrát akci přálo i počasí. Až nezvykle teplé listopadové odpoledne se slunečním
svitem jen podtrhlo příjemnou atmosféru tohoto setkání a účastníci se tak mohli
rozcházet s dobrým pocitem.

4/2015 (26. ročník)
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Výlet za památkami Ferdinandova a okolí
Herbert Endler, Jiřetín pod Bukovou
V sobotu 14. listopadu 2015 jsme se u Mezinárodního centra duchovní obnovy
v Hejnicích sešli s naším průvodcem Jiřím Růžičkou, abychom se společně prošli
po přírodních, církevních a technických památkách Ferdinandova.
Vyšli jsme směrem na kopec zvaný Na Chatkách. Tady jsme měli možnost
spatřit výsledky záslužné činnosti dobrovolného spolku Ferdinandov sobě
(http://ferdinandov.eu/). Nejdříve jsme navštívili místo bývalého přírodního lesního
divadla, kde jsme nalezli informační tabuli s textem o jeho historii a obdivovali jeho
částečně očištěný půdorys a další pozůstatky. Odtud je to již kousek na nedalekou
vrcholovou skálu, která byla znovu zpřístupněna po železném žebříku, a na jejím
vrcholu byl postaven kříž.
Nahlédněme nyní do hejnické vlastivědy Josefa Bennesche Ortsgeschichte von Haindorf
z roku 1924:
Tento kopec se jmenoval „Niederbauersberg“ (volně přeloženo jako Dolnosedlákův
kopec) a byl na něm tzv. „Einsiedler Stein“ (Poustevníkův kámen). Dále jsem se dočetl,
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že v roce 1863 byl na vrcholku kopce postaven kříž a eremita jménem Paul Stelzig z Ludvíkova si zde vystavěl kapličku.
Bohužel tento poustevník postupem
času holdoval stále více ženám a pití.
Poustevna, která stávala těsně u vrcholu
kopce ozdobeného křížem, chátrala
a byla nakonec stržena. Jmenovaný
poustevník, který si přivydělával jako
nádeník, se pak ještě dlouho potloukal
po kraji jako podomní obchodník.
Za zmínku rovněž stojí, že v letech
1913/14 bylo na vrcholu kopce zřízeno
přírodní divadlo. To vybudoval spolek
pro podporu turistiky a cestovního ruchu
z Hejnic na pronajatých pozemcích
pánů Franze Neumanna z Hejnic
č. p. 77, Josefa Wildnera z Ferdinandova
č. p. 1 a Adolfa Neumanna z Hejnic
č. p. 207. Slavnostní představení a otevření divadla se konalo v neděli 7. června
1914 za nádherného počasí. Hrála se hra
Loupežníci z Maria Kulmu pod názvem
Síla víry. Sešlo se tehdy na tisíc diváků z celého okolí. V roce 1923 přešlo přírodní
divadlo pod správu města Hejnic.
Bohatší o nové poznatky pokračujeme do nedalekého lomu, kde stojí pomníček
Wildnera a Leubnera. Památka připomíná smrt majitele lomu a jeho pomocníka,
kteří zde spolu zahynuli pod sesuvem zeminy. Další památkou je pamětní deska Járy
Cimrmana, který zde měl být roku 1914 naposledy spatřen. Pokračujeme kolem nově
postavené zvoničky v roce 2015, míjíme obnovený kříž u cesty a přicházíme k továrně
dodnes zvané Haniška. Tady nás průvodce seznamuje s její historií i technickým
zázemím.
Za továrnou vyhledáváme obnovený kříž na památku smrti jejího majitele Franze
Hanische s datem 9. 7. 1945. Z dobových záznamů jsem se dozvěděl, že Franz
Hanisch obdržel s manželkou výzvu k nástupu do transportu – tedy odsunu z Čech.
Byl to člověk, který toužil zůstat v Čechách a ve své továrně pracovat alespoň jako
dělník. Nebylo mu to umožněno. Museli si s manželkou sbalit povolený objem věcí
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a v určený den se dostavit na nádraží v Hejnicích k odsunu. Při odchodu Franz
Hanisch poprosil manželku, ať jde napřed, že si v továrně ještě zapomněl nějaké
osobní věci. Paní Hanischová tedy odcházela směrem k nádraží, když zaslechla
výstřel. V první chvíli ji nenapadla žádná souvislost mezi výstřelem a manželovým
návratem. O něco později bylo vše jasné – Franz Hanisch se zastřelil jen kousek nad
svojí továrnou…
Pospícháme dál proti proudu Štolpichu k pomníčku Alfreda Fialy, který se zde oběsil
v prosinci roku 1975. Kříž s tabulkou byl rovněž obnoven spolkem Ferdinandov
sobě. Tady nás již začíná děsit sílící vítr, přesto se část výpravy ještě rozhodne
vyhledat pomníček na místě, kde po zásahu bleskem dne 21. července 1881 zemřel
sedmatřicetiletý František Hoffmann z Hejnic č. p. 58, dělník v továrně.
Odtud již chvátáme zrychleným krokem do Hejnic, kde se na nádvoří Mezinárodního
centra duchovní obnovy loučíme a rozjíždíme se do svých domovů. Závěrem musím
zmínit zvláštnost toho dne, kterou představovalo počasí. Vycházeli jsme za slunečného
podzimního dne. Chvíli před polednem se zatáhlo, zvedl se vítr, občas padala krupice,
pak se vše uklidnilo. Jak jsme později měli poznat, byl to klid před bouří. Silné nápory
větru a vytrvalý déšť nás promáčel až na kůži. A jako by toho nebylo dost, tak mě při
návratu z výletu ve vyšších polohách na Smědavě uvítala souvislá sněhová pokrývka.

4/2015 (26. ročník)
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Několik památek v okolí obce Višňová – 1. díl
Rudolf Makeľ, Frýdlant
Při práci na opravě Hirschmannova kříže
v Poustce jsem měl možnost seznámit
se s Marií Matuškovou, která dvacet
let pracovala jako starostka Višňové –
roztroušené obce, do které je integrováno
dalších osm menších osad (Andělka,
Předlánce, Víska, Poustka, Saň,
Loučná, Minkovice a Filipovka). Marie
Matušková byla spoluzakladatelkou
zdejšího obecního muzea a dnes píše
obecní kroniku. Vzhledem k tomu,
že ve Višňové žije již čtyřicet let, není
v tomto kraji místečko, které by neznala.
Přijměte proto pozvání k pomyslnému
putování po některých zajímavých
památkách, o které se obec Višňová
pečlivě stará a řadu z nich v posledních
letech opravila.
Poblíž cesty nad kostelem ve Višňové
najdeme Jindrákův kříž. Na tomto místě
zemřel na srdeční příhodu místní občan
Josef Jindrák, když se vracel ke svému
obydlí, ležícímu na kraji obce u státní
hranice.
V Loučné najdeme pečlivě udržovaný
Pomník obětem první světové války, který dnes stojí v poli. Ve stejné obci
u č. p. 3 najdeme i zajímavý pomníček – „kapličku“. Je to sloup z kamene s vysekanou
schránkou pro sošku či obrázek. Němci říkali tomuto typu pomníčku Kapelle, tedy
kaplička. Andělský kronikář František Siegmund využívá ve svých záznamech zápisky
kronikáře Antona Franze Ressela:
Majiteli statku v Loučné se stali manželé Jan z Püchlerů a Anna Marie z Püchlerů rozená
ze Schwartzů. Statek pak zdědila dcera Maria Beata Anunciata z Püchlerů k doživotnímu
užívání, byla pochována ve Vsi s velkými poctami. Její mladší sestra, Pelexina z Püchlerů,
která zemřela v roce 1687, byla podle farních zápisů ze Vsi velice zbožná panna. Denně
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chodila se modliti ke kapličce, která
stála na rohu pole ku statku v Andělce,
patřícímu tam, kde ten velký kámen blíže
staré cesty z Andělky do Filipovky stojí. Její
rodinný erb se nachází pod kůrem kostela
ve Vsi. Křížek dnes tam již nestojí a podle
kronikáře Karla Richtera z Loučné byl
kolem roku 1874 vylomen a do Loučné
přenesen.
Polní katastr v okolí tohoto pomníčku
byl nazýván Kapellenberg. Dnes by si tato
památka již zasloužila opravu.
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Na posledních dvou fotografiích vidíme
kříž v osadě Andělka. Památka byla
nedávno restaurována. Stojí na úpatí
Větrného vrchu nedaleko větrných
elektráren. Na tomto místě, kde podle
místních není při bouřkách o blesky
nouze, prý zabil blesk místního sedláka.
Další zajímavostí v okolí je výskyt
několika kráterů po bombardování
Frýdlantska na konci druhé světové
války.
V příštím vydání časopisu Patron se
do Andělky znovu vrátíme a vydáme se
odsud na další putování po drobných
památkách obce Višňová.
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Pomník letců pod Ještědem a obnovená vyhlídka
Oldřich Sladkovský, Liberec
Je tomu již skoro 60 let, co bydlím v Liberci – Hanychově. Z domova to na Ještěd
mám co by kamenem dohodil, a tak se dost často toulám Ještědským hřebenem.
Letos v říjnu jsem se byl po delší době podívat, v jakém stavu je známý letecký pomníček na západním svahu Ještědu. Ze sedla Výpřež se k němu dá pohodlně dojít
po červeně značené turistické cestě.

Pomník připomíná letecké neštěstí z 20. srpna 1948, kdy se zde zřítilo vojenské dopravní letadlo Aero C-103. V onen nešťastný den odstartoval vojenský dopravní letoun z letiště Praha – Kbely s úkolem dopravit letecké konstruktéry na jednání do Liberce. Během letu se dostal do špatného počasí a osádka se v obtížné situaci pokusila
proletět naslepo pod mraky. Jejich stroj se roztříštil o úbočí Ještědu. Chybělo ale jen
pár desítek metrů, aby Ještědský hřeben přeletěli. Z pěti mužů na palubě přežil havárii
pouze jediný. Mezi oběťmi byl i slavný československý předválečný letecký konstruktér Antonín Husník a Vladimír Karmazín, odborník na letecké motory a jeden ze
zakladatelů technického muzea. Pomník na místě havárie byl před časem nově opraven. Pracovníci Lesů ČR upravili přístupovou cestu, takže je k místu dobrý přístup,
vykopali i zbytky letadla. Ty lze po mnoha letech v okolí ještě najít, lidé si je však
postupně odnášejí.
Půjdeme-li po červené značce dále směrem na Osečnou, vystoupáme po necelém kilometru na vyhlídkovou skálu Červený kámen. Také zde se velmi dobře prezentovali
4/2015 (26. ročník)
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zaměstnanci Lesů ČR. Donedávna nad korunami stromů vyčnívala pouze dost obtížně přístupná skála. Na jejím vrcholu je nyní zřízena dvoupatrová vyhlídka, ke které
vede pohodlná přístupová cesta a schůdky. Doporučuji tyto dva cíle jako velmi pěkný
výlet krásnou krajinou, které my v Liberci říkáme „za kopcem“.
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Vysvěcení kaple na Kotelském vrchu
Zdeněk Buriánek, Český Dub
V prvním letošním čísle časopisu Patron (1/2015, str. 19–22) jsme uveřejnili článek Znovuzrození křížové cesty na Kotelský vrch, pojednávající o obnově křížové cesty a kaple Božího
hrobu nedaleko obce Kotel. Článek ve svém závěru obsahoval informaci, že obnova, z velké části provedená v roce 2014, bude dokončena letos a kaple bude následně vysvěcena.
Vraťme se tedy na chvíli zpět do horkého léta, kdy ve středu 15. července přijel kapli
na Kotelském vrchu vysvětit litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant. Samotný akt
započal za krásného letního počasí u kapličky svaté Anny nad osadou Kotel, kde všechny
přítomné přivítal starosta města Osečné Jiří Hauzer. Biskup Jan Baxant mimo jiné připomněl, že bychom měli poděkovat Bohu za to, že nám dal tak krásnou krajinu a zároveň
bychom neměli zapomínat na své předky, kteří zde žili.
Poté se zhruba 70 účastníků vydalo vzhůru podél jednotlivých zastavení křížové cesty
k opravené kapli Božího hrobu. Zde biskup Jan Baxant za asistence faráře Miroslava
Maňáska a Svatopluka Koudely kapli vysvětil. Slavnostní atmosféru svým vystoupením
umocnil smíšený pěvecký sbor Canzonetta, vedený sbormistrem Radomírem Starým. Pro
všechny účastníky bylo připraveno i sladké pohoštění a káva.
Kaple byla postavena v roce 1901 nákladem rodiny Bienertovy. Opravu v roce 2014 realizovalo město Osečná, které přispělo polovinou nákladů ze svého rozpočtu a druhou polovinu uhradilo ministerstvo pro místní rozvoj. V rámci oprav byl upraven i terén v okolí,
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dostavěny pískovcové zdi, zbudována nová střecha s věžičkou a vchodové dveře s kovanou
mříží. Podlaha byla vydlážděna místním čedičem. Vznikl tak nový cíl procházek návštěvníků zdejšího kraje i místních občanů.
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Vyšla kniha Oldřichovské příběhy
Otokar Simm, Jablonec nad Nisou
O poslední listopadové sobotě se sešlo v sále oldřichovského hostince Beseda v pravé
poledne kolem stovky Oldřichováků. Přišli se podívat na křest „své“ knížky nazvané
Oldřichovské příběhy.

Autorka Jiřina Vávrová, oldřichovská kronikářka, nám o nové publikaci sdělila:
„Oldřichovské příběhy jsou výběrem vzpomínek pamětníků na události, které se
v Oldřichově v Hájích a blízkém okolí udály v posledních sedmdesáti letech. Mezi lidmi
se sice vyprávějí, ale kroniky je zmiňují jen okrajově anebo vůbec. Přitom představují
zajímavý komentář k oficiálním záznamům historie obce.
4/2015 (26. ročník)
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Prostřednictvím jednotlivých příběhů lze prožít osidlování Oldřichova po druhé světové
válce, navazování vztahů, budování nových občanských struktur, těžkosti života v odlehlé
horské obci, ale i velkou soudržnost a pospolitost. Pamětníci události popisují tak, jak si
je pamatují a jak je prožívali, navzájem se doplňují, někdy spolu i nesouhlasí. Příběhy
jsou veselé i smutné, napínavé i docela obyčejné. Dozvíte se, jaké lumpárny prováděli
Oldřichováci v dětství, kde měla paní Ráčková obecního kozla, jak se hrál po válce fotbal,
kde bydlel vyhlášený léčitel Franz Endler a mnohé další.“

Je zřejmé, že posbírat mezi lidmi vzpomínky, zaznamenat je a vytvořit z nich zajímavou
knihu není vůbec jednoduché. Kdo něco podobného někdy zkusil, ví, o jak náročnou
jde práci. Autorka, jíž pomáhal kolektiv dalších stejně nadšených lidí, to potvrzuje:
„Sbírání příběhů trvalo téměř dva roky. Výsledkem je asi sto hodin zvukového záznamu,
neuvěřitelné množství fotografií ze soukromých archivů a hlavně spousta setkání
a sousedského povídání. Na vzniku knihy se podílela bez nadsázky půlka vesnice, ať už
v roli vypravěčů nebo v roli těch, kdo knihu připravili k tisku.
Jedním z impulsů k sepsání Oldřichovských příběhů byl nápad propojit „staré“ a „nové“
obyvatele vsi díky společnému sdílení vzpomínek. Ze současných sedmi set obyvatel se jich
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v posledních letech přistěhovalo do obce téměř čtyři sta. Druhým impulsem byla snaha
příběhy zaznamenat, dokud se vyprávějí, aby o ně obec nepřišla. Členům místního spolku
Živo v Hájích se podařilo získat podporu Nadace VIA v jejím programu souSedíme si
a získat finanční prostředky na výrobu knihy.“
Kniha o formátu 23,5 x 17 cm má 168 stran a vyšla nákladem 700 kusů. Čtenáři
v ní najdou spoustu unikátních fotografií i starých pohlednic, z nichž některé dodal
Petr Kurtin, člen Spolku Patron. Zajímavé jsou i místní názvy vzniklé většinou až
po poválečné výměně obyvatelstva, názvy, které byste marně hledali v mapách.
Knihu Oldřichovské příběhy není možné zakoupit v knihkupectvích, je ale k dostání
na zdejším obecním úřadě za příspěvek 200 Kč. Ten je určený spolku Živo v Hájích,
který peníze použije pro svou další činnost, mj. na opravu hrobky rodiny Neuhäuser
a Berger na oldřichovském hřbitově. Nachází se v těsném sousedství opraveného
Matouschkova náhrobku.

4/2015 (26. ročník)
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Zapomenuté vyhlídky nad Libercem
Oldřich Sladkovský, Liberec
Uteklo mnoho desítek let od dob, kdy nad Libercem stály dvě dřevěné rozhledny Humboldtova a Siegmundova. Obě vznikly na výšinách stejného jména.
Na Humboldtově výšině stávaly rozhledny dvě. Ta první od roku 1887 do roku 1902,
kdy musela být snesena. Měřila pět metrů. O tři roky později zde vznikla rozhledna
nová, která měla 2,5 metru vysokou podezdívku, jejíž zbytek se dochoval dodnes.
Celkově měřila 14 metrů. Rozhledna vydržela jen do roku 1932, kdy byla zbourána.
Rozhledna na Siegmundově výšině vznikla v roce 1890 a byla asi deset metrů vysoká.
Postavit si ji nechali bratři Siegmundové, kteří na druhé straně Nisy měli továrnu.
Rozhledna stála asi dvacet let, pak se o ní už moc neví.
Nedochovalo se ani příliš mnoho vyobrazení, sehnal jsem jen starou pohlednici z časů,
kdy ještě rozhledna stávala, ale na kresbě není úplně nejlépe vidět. V pravé horní části
pohlednice je malá silueta rozhledny na návrší, ve větším detailu je rozhledna a vlevo
dole, společně se dvěma dětmi na trámové houpačce. Velká budova na pohlednici je
současná hospoda Na Křižovatce, dříve Restauration zur Kreuzstrasse. Z rozhledny
dnes již nic nezbylo, našel jsem jen skálu, na které stávala. Les pod rozhlednou měl
parkovou úpravu, dosud tam divoce kvetou velké rododendrony. Na jeho konci je
mezi stromy skalka, na kterou vedou schody a kterou ohrazuje železné zábradlí. Možná původně sloužila jako vyhlídka, ale v současnosti k ní nevedou žádné stopy a není
z ní nic vidět. Čas a příroda si vše vzaly zpět…
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Ze života Spolku Patron
Aktuality
Ve středu 25. listopadu 2015 uspořádalo liberecké Knihkupectví Fryč
besedu s názvem Josef Matouschek, znalec krajin a tvůrce map. Zúčastnilo se
jí asi 70 návštěvníků. Tematicky beseda navazovala na Vzpomínku na Josefa
Matouschka, kterou Spolek Patron připravil při příležitosti prezentace opravy
Matouschkovy hrobky v Oldřichově v Hájích. Ze Spolku Patron přednášeli
Otokar Simm a Bohumil Horáček. Přítomným nejprve představili život
Josefa Matouschka, rodinné příslušníky a jeho turistické a kartografické dílo.
Ve druhé části pořadu byl podrobně popsán průběh celé opravy. Beseda měla
mezi účastníky velmi příznivý ohlas.

Opravy
Magistrát města Jablonec nad Nisou informoval o záměru spolupracovat se
Spolkem Patron na doplnění tzv. Směrného kamene na Prosečském hřebeni
(oficiální triangulační bod). Německý horský spolek instaloval tento kámen
v roce 1933. Původně na něm byla uvedena pouze nadmořská výška, která
byla mnohem později nahrazena směrovou růžicí. Dne 21. listopadu 2015
však byla růžice obnovena a nyní je – na rozdíl od té předchozí – i správně
nasměrována. O opravu se zasloužil Prosečský turistický spolek.
Člen spolku Patron Ladislav Řezáč ve spolupráci s Jaroslavem Hauferem
upravil okolí pomníčku Pavlíny Löffelmannové při železniční trati z Liberce
do Raspenavy. Z okolí pomníčku odstranili náletové dřeviny a pomníček
očistili.

K článku Nehoda Ernsta Daniela u Blumendorfu
Autor článku z minulého čísla se čtenářům omlouvá, že u obrázků na str. 20
neuvedl, kde se obě stavby nacházejí. Najdete je ve vsi Kromnów spadající
pod obec Stara Kamienica.
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Renovovaná hrobka Josefa Matouschka v Oldřichově v Hájích (foto Otokar Simm)

