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Vážení členové a  příznivci Spolku Patron
Na obálce tohoto čísla najdete foto-
grafii hráze nádrže Mlýnice, dvojčete 
nedaleké Fojtky a jedné z elegantněj-
ších stop lidské ruky v jizerskohorské 
krajině. Vodní dílo jsme na obálce 
časopisu Patron ještě neměli a jsme 
rádi, že vám můžeme v tomto vydá-
ní přinést základní informace nejen 
o obou zmiňovaných přehradách, ale 
i o tom, jaká spojitost je mezi nimi 
a německým básníkem Friedrichem 
Schillerem.

Znovu se zastavíme i v Oldřicho-
vě v Hájích – naše loňská aktivita 
na zdejším hřbitově inspirovala míst-
ní spolek Živo v Hájích a vy se můžete 
dočíst, co se na oldřichovském hřbi-
tově děje a chystá.

Chystají se i členové Spolku Patron, 
neboť se rychlými kroky blíží sezó-
na oprav a prací na památkách Ji-
zerských hor a okolí. Letos bychom 
chtěli opravit především Wagnerův 
kříž v Lučanech nad Nisou a znovu 
v původní podobě obnovit před pa-
desáti lety zlikvidovaný Gahlerův kříž 
u Nové Louky. Jeho fotografie z květ-
na roku 1961, pořízená Miloslavem 
Nevrlým, doprovází tento úvodník.

Do hor vstupuje období výletů a roz-
hledů. Ať je vaše jizerské jaro co nej-
lepší.

Výbor Spolku Patron Foto Miloslav Nevrlý
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Dvě hráze, dvě Schillerovy památky 
Otokar Simm, foto autor

Přehrady ve Fojtce a Mlýnici
Psal se rok 1905. Na několika jizerskohorských potocích vládl čilý ruch, neboť se sta-
věla vodní díla, která měla ochránit lidi a jejich majetky před povodněmi. Na Černé 
Nise, poblíž Bedřichova, stavbaři právě finišovali s dokončováním hráze a ve stejné 
době rostly pod horami i dvě menší vodní díla – jedno na potoce Fojtka, na pomezí 
stejnojmenné obce a Mníšku, a druhé v osadě Mlýnice na Albrechtickém potoce.

Povolení ke stavbě Fojtecké (či též Mníšecké) vodní nádrže bylo vydáno v listopadu 
1903 a 9. května 1904 zahájila vídeňská firma H. Rella & Co.1 hloubení výkopu pro 
základy hráze, přičemž bylo 17. června dosaženo rostlé skály. Dne 15. července 1904 
bylo za přítomnosti vrchního stavbyvedoucího prof. Dr. Otto Intzeho z německých 
Cách a stavebního inspektora Ing. Emanuela von Scheureho započato se zděním. 
Během posledního červencového dne roku 1906 proběhla vodoprávní kolaudace 
a 18. října pak kolaudace závěrečná.

Souběžně budovala táž firma vodní dílo na Albrechtickém potoce. Stavba byla po-
volena v prosinci 1903 a 30. dubna roku následujícího ji dodavatel zahájil. V pátek,  
1. července 1904, začali dělníci s výkopem základů a 23. srpna narazili na pevnou 
skálu. Dne 7. října začala betonáž základové desky a 25. téhož měsíce bylo zahájeno 
zdění hráze. Stavba byla dokončena v srpnu 1906 a 8. září 19062 proběhla vodopráv-
ní kolaudace.

Kníže básníků Friedrich Schiller
Psal se rok 1905 a kulturní svět, zvláště ten německy mluvící, si připomínal 100. vý-
ročí úmrtí „knížete básníků a miláčka žen“ Friedricha Schillera. Na jeho počest byly 
odhalovány pomníky a pamětní desky, sázeny stromy, pojmenovávala se významná 
místa a ulice3. Kdo byl onen muž? Není těžké o něm nalézt spoustu informací, a tak 
se zde omezme jen na pár základních údajů.

1 Firma H. Rella & Co. byla založena v roce 1892 ve Vídni. Postupně se rozrostla v jednu 
z nejvýznamnějších v monarchii. Je mj. spojena i s výstavbou Škodových závodů v Plzni. 
Společnost zanikla až v polovině 80. let předešlého století. Nesmíme ji ale zaměňovat 
s jinou firmou podobného názvu: N. Rella & Neffe (N. Rella & synovec). Tato záměna je 
v souvislosti s našimi přehradami různými zdroji poměrně často uváděna.

2 Data se v různých zdrojích částečně liší. Informační panel u přehrady Mlýnice uvádí 14. září 
1906.

3 O některých dalších památkách připomínajících Friedricha Schillera se můžeme ve 
stručnosti dočíst i ve starších číslech časopisu Patron – např. 1995/1 (E. Švajda), 1998/3 
(M. Vrbata).
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Schillerova pamětní deska na Mariánské Hoře

Vyspravená Schillerova tabulka, sejmutá z hráze přehrady ve Fojtce, by se měla v dohled-
né době vrátit na původní místo
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Od roku 1794 se Friedrich Schiller úzce přátelil s Goethem. Na Divadelním náměstí 
ve Výmaru stojí od roku 1857 plastika obou géniů. Vytvořil ji drážďanský sochař Ernst 
Rietschel, odlita z bronzu byla v Královské slévárně v Mnichově. Foto Gerald Schöne.
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Věnování na spodní části pomníku. Foto Gerald Schöne.

Výpustní otvor mlýnické přehrady. Vpravo na hrázi je patrný rámeček pro pamětní desku.
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Na počátku minulého století stavitelé přehrad kladli důraz i na architektonické řešení. 
Během nedávné rekonstrukce vodního díla Mlýnice byly ozdobné prvky obnoveny.
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Celým jménem Johann Christoph Friedrich von Schiller se narodil 10. listopadu 
1759 v Marbachu nad Neckarem ve Württembersku a zemřel v pouhých 45 letech 
následkem zápalu plic 9. května 1805 ve Výmaru. Pochován je v knížecí hrobce 
ve Výmaru po boku svého přítele J. W. Goetheho.

Friedrich Schiller je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých dramatiků 
a lyriků a jeho divadelní hry patří dodnes ke standardním programům německých 
divadel. Spolu s J. W. Goethem, Ch. M. Wielandem a J. G. Herderem tvořili „čtyř-
hvězdí“ tzv. Výmarské klasiky. Za jeho literární dílo byl Schillerovi roku 1802 udělen 
šlechtický titul, v té době však už byl vážně nemocen.

Památky v Jizerských horách
Ačkoliv Schiller do blízkosti Jizerských hor zřejmě nikdy nezavítal, najdeme i zde při-
pomínky zmíněného výročí. Známé jsou především dvě – pamětní deska na Marián-
ské Hoře, obnovená v roce 2005 Otto Pospíšilem, někdejším členem Spolku Patron, 
a druhou je tabule na hrázi fojtecké přehrady. 

V úterý 9. května roku 1905 – v den 100. výročí Schillerovy smrti – dospěla stavba 
fojtecké hráze právě do výšky, kam byla upevněna podlouhlá obdélníková pamětní 

Vhloubení pro Schillerovu pamětní desku na hrázi mlýnické přehrady zeje od roku 1916 
prázdnotou. Dnes už jen málokdo ví, čemu sloužilo.
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deska. Vídeňští stavitelé přehrady vzdali tímto neotřelým způsobem hold ctěnému 
básníkovi4. 

Schillerova pamětní deska se zde však již delší dobu nenachází. Sejmul ji před časem 
hrázný, aby zajistil její pečlivou renovaci a má – dle jeho vlastních slov – v úmyslu ji 
vrátit zpět na původní místo po chystané opravě hráze.

Méně známé je ale to, že podobnou pamětní desku umístili zaměstnanci firmy  
H. Rella & Co. také na hráz přehrady v Mlýnici. Svědčí o tom dodnes nápadný 
vytesaný rám se čtyřmi většími otvory. V knize Geschichte der Gemeinde Neundorf  
(Dějiny obce Nová Ves)5 se zmiňuje na straně 301 řídící učitel Anton Hanisch:

„Přibližně 5 m nad patou hráze vidíme prohlubeň se čtyřmi vyvrtanými otvory, ve které se 
nacházela Schillerova deska, upevněná 6. května 1905 (hráz v té době dosahovala právě 
do této výšky). Ano, nacházela! Poslední průtrž mračen v r. 1916 způsobila, že přetékající 
voda desku, která zde byla upevněna k 100. výročí úmrtního dne našeho velkého básníka 
Schillera, vytrhla a zřejmě ji odplavila. Nebylo by účelné a vůči básníkovi pietní, kdyby 
byla tabule obnovena?“ 

Knihu napsali (ale nestihli zcela dokončit) učitelé Wilhelm Herrmann a Anton Franz 
Ressel. Podle závěrečného slova se ale musíme domnívat, že s různými doplňky vyšla 
až v roce 1937, tedy delší dobu po smrti obou hlavních autorů. Otázkou zůstává, 
jestli uvedené datum 6. května 1905 je pouhým omylem (Schiller zemřel 9. května), 
anebo bylo prostě nezbytné kámen s prohlubní zazdít o pár dnů dříve.

V jiných zdrojích (např. internet) se lze dočíst, že k odplavení desky došlo 26. května 
1916. Ověření data mi umožnily zprávy zveřejněné v deníku Reichenberger Zeitung (Li-
berecké noviny) ve dnech 27. a 28. května. Ve druhém ze zmíněných vydání se dočteme:

„(O posledním nečase) … O 8. hodině večerní se náhle mocně vzdula hladina Jeřice a dalo 
se tudíž předpokládat, že v okolí Mníšku došlo k průtrži mračen. Voda, která se sem valila, 
přinášela trámoví, domácí nářadí, vyvrácené stromy a také jeden stržený můstek. Hladina 
stále více stoupala a v Dolní Chrastavě se už rozlila. … Byli zalarmováni hasiči a zazněly 
parní sirény, aby varovaly níže položené obce. V Nové Vsi nadělala voda velké škody.“

Novinová zpráva tedy potvrzuje, že k události došlo opravdu večer 26. května 1916. 
Odplavená Schillerova deska nebyla nikdy nalezena a nebyla od té doby ani nahra-
zena náhradní. Je možné, že se jednou najde stejně zázračně, jako ta Körnerova, jejíž 
replika dnes zdobí básníkův kámen na vrcholu Smrku.

4 Originální deska byla po 2. světové válce sejmuta tehdejšími hráznými, manželi 
Reckziegelovými, a dobře ukryta a v roce 1995 se dočkala navrácení na své původní místo.

5 Dalším zdrojem informací je kniha Antona Franze Ressela Geschichte der Gemeinde Einsiedel 
(Dějiny obce Mníšek), Einsiedel, 1929.
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Císařská alej a Pyšná princezna
Bohumil Horáček, foto autor

Spolek Patron se stará o opravy a údržbu drobných památek nejenom v Jizerských 
horách. Jednou z takových památek mohou být i pomníčky a pomníky. Při vyslovení 
tohoto slova se nám většinou vybaví socha, kamenný obelisk či křížek. Také obecná 
definice významu slova „pomník“ konstatuje, že se zpravidla jedná o umělecky ztvár-
něný objekt, jehož úkolem je veřejně připomenout nějakou historickou událost nebo 
historicky významnou osobu. Pomník však může mít i podobu živého organismu – 
může to být památný strom, stromořadí, alej.

Jeden z takových živoucích pomníků se nachází i na Liberecku. Je jím Císařská alej, 
která spojuje libereckou místní část Vesec a obec Dlouhý Most. Alej byla vysázena 
v rámci oslav 60 let vlády císaře Františka Josefa I., který na rakouský trůn nastoupil 
v prosinci roku 1848. To znamená, že stromy byly podél staré komunikace mezi 
Vescem a Dlouhým mostem zasazeny v roce 1908. Jejich stáří se tedy dnes pohybuje 
okolo necelých 110 let. 
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Princezna Krasomila a král Miroslav v Císařské aleji (archív Československého státního filmu)

Stejné místo o 64 let později – na jaře 2016
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Stromořadí se skládá převážně z javorů klenů, do nichž jsou vtroušeny jasany ztepilé 
a javory mléče. Celá alej dosahuje délky dvou kilometrů a tvoří významný krajino-
tvorný prvek, neboť vede po návrší v pohledově exponovaném místě. V minulosti ji 
obklopovaly pouze louky a pole, dnes v její blízkosti vede rychlostní silnice a do sou-
sedství starých stromů pronikla i výstavba rodinných domů. Stavebníci však naštěstí 
musí dle stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny jednotlivé stromy v aleji plně 
respektovat. Navzdory svému více než stoletému stáří se většina stromů těší dobré 
kondici a dosazeno muselo být pouze několik nových jedinců. 

Nebyla to ale jediná císařská alej, která tehdy v regionu vznikla. Svůj pomník rakous-
kému císaři zasadili i v Rychnově u Jablonce nad Nisou. V jarních měsících roku 
1908 byla od malé školy v Ještědské ulici vysázena lipová alej, po vysvěcení nazvaná 
hrdě Císařská. Alej končila u tzv. Školního kříže a její spodní část dnes kopíruje ulice 
Lipová. Nedávno restaurovaný Školní kříž byl postaven jako upomínka na dobu, kdy 
v Rychnově padala „mana“ - 6. července roku 1805 ráno se na Semilsku a Liberecku 
zdvihla prudká bouře, která vyvrcholila poledním lijákem a krupobitím. Na několi-
ka lokalitách namísto krup padala z nebe záhadná zrnka. Vypadala prý jako hrášek 
nebo čočka a byla různě veliká, někdy i podlouhlá jako zrno žita. V kraji v tom roce  
panoval hlad, a tak vesničané sbírali zvláštní „manu“ do ošatek, nosili ji domů, vařili 
v mléce a jedli.

Vraťme se ale zpět do Císařské aleje mezi Vescem a Dlouhým Mostem. Není bez za-
jímavosti, že její severní část si v roce 1952 vybral režisér Bořivoj Zeman k natočení 
jedné scény slavné pohádky Pyšná princezna. Král Miroslav (Josef Ráž) a princez-
na Krasomila (Alena Vránová), prchající před zbrojnoši, vycházejí z aleje a potkají 
volně pasoucí se srnky. Následující záběr se už natáčel u Jetřichovic v Českém Švý-
carsku. Filmaři se k Dlouhému Mostu přesouvali opravdu pouze kvůli jedné jediné 
scéně.

Místo samotné se od doby natáčení poněkud změnilo – do návrší na obzoru se zleva 
zařízlo těleso blízké rychlostní silnice a cesta vedoucí alejí je dnes asfaltová. Prohléd-
neme-li si obě fotografie pozorně, zjistíme, že jsme svědky malého zázraku – ani 
po 64 letech, jež oba snímky od sebe dělí, v záběru nechybí ani jeden ze zachycených 
stromů…
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Oprava kříže Eduarda Hirschmanna v Poustce
Rudolf Makeľ a Marie Matušková, foto autor

V roce 2015 byl za přispění Spolku Patron znovuobnoven kříž Eduarda Hirschman-
na v Poustce. Když jsem se před dvěma roky rozhodl pustit do jeho opravy, netušil 
jsem, co všechno mám před sebou. Přestože jsem pro jizerské pomníčky už leccos 
udělal a mám s opravami zkušenost, tento kříž mi dal opravdu hodně zabrat.

Celé jaro roku 2015 jsme se marně pokoušeli vydolovat z podstavce jeho patku. Po-
vedlo se to až na několikátý pokus a výsledek byl ohromující – patka vážila přes pět 
kilogramů! Už z toho bylo jasné, že se nejednalo o kříž běžných rozměrů, ale o dílo 
patřičné velikosti. Po delší přípravě spočívající v terénních úpravách, obnově nápisu 
a přípravě informační tabule, jsme v květnu 2015 instalovali nový kříž. Jeho prove-
dení sice vzbudilo ve spolku diskuse, ale nový kříž je na svém místě a bude tam snad 
ještě mnoho let, neboť další narušení kamene zkušená restaurátorka nedoporučila. 

Nejlepší odměna na nás však teprve čekala. Byli jsme si skoro jistí, že po válce kdosi 
kříž zničil a následně rozmetal po okolí. A bylo tomu opravdu tak, dokonce se nám 
podařilo zjistit totožnost dávného vandala. Jeho jméno nechť zapadne do smutné po-
válečné historie, a ať ho ty rozbité a rozmetané kousky kříže netíží. Společně jsme 
kopali v okolí, hledali a našli torzo neskutečně krásného kříže. V myšlenkách jsme se 
ptali – jak závažná událost se zde musela stát? Jak bohatý byl člověk, který kříž zaplatil? 
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Patice původního kříže byla nezvykle mohutná

Nalezené části původního kříže Eduarda Hirschmanna
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Tušili jsme, že očista nálezu v surovém stavu bude vyžadovat mnoho hodin práce, ale 
manuální i detektivní činnost nás pohltila – pískovali jsme, brousili a brousili, kon-
zervovali a skládali mozaiku do konečné podoby.  Po sestavení vykopaných zlomků 
jsme změřili, že původní kříž musel být asi 230 cm vysoký. Neobvyklá musela být 
i jeho hmotnost, jen samotné torzo korpusu Krista váží asi deset kilogramů. S tak 
mohutným křížem jsme se doposud nesetkali.

Nyní už zbývá jen nainstalovat informační panel, který musí být po objevení původ-
ních částí aktualizován. Torzo kříže bude umístěno v muzeu obce Višňová. Závěrem 
zbývá dodat, že opravu kříže financovaly rovným dílem obec Višňová a Spolek Patron 
a vzhledem k dalším vícenákladům i soukromé osoby.

Vlevo sestavené části, vpravo rekonstrukce ucelené podoby
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Kříž Ediny Winkelbauerové
nově zdobí pamětní tabulka
Jan Heinzl, foto autor

Nedaleko bývalé hájovny v Hořeních Pasekách nechala Edina Winkelbauerová, 
rozená hraběnka Clam-Gallasová, v roce 1935 vztyčit více jak 3 metry vysoký dřevěný 
kříž. K místu ji poutalo několik krásných let, která zde s manželem MUDr. Adolfem 
Winkelbauerem a čtyřmi dětmi žila. Bývalou rohanskou hájovnu získala jako součást 
pozemkové výměny od JUDr. Alaina knížete Rohana ze Sychrova, který byl nejen 
vykonavatelem závěti Franze hraběte Clam-Gallase, ale i blízkým rodinným přítelem. 
Kříž symbolizoval vděčnost i díkuvzdání za žité rodinné štěstí. Rodina zde trávila 
nejvíce času od jara do podzimu, a to od počátku 30. let až do roku 1945. Symbol 
kříže ve své tíze dolehl na lékaře a frontovou zdravotní sestru z Velké války v letech 
1943–1945. Nejprve na východní frontě v uniformě wehrmachtu padl druhorozený 
syn Leo, o rok později i prvorozený Andreas. Konec druhé světové války znamenal 
konfiskaci domu i pozemků a nemožnost návratu do Čech.

Detailní pohled na novou tabulku
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Dřevěný kříž navštívil v 70. letech 
minulého století jediný válku přeživší 
syn Rudolf Winkelbauer, který 
nedlouho po druhé světové válce 
odešel z Rakouska do Spojených 
států amerických, kde po celý život 
působil jako gynekolog. Na svou 
první poválečnou návštěvu často 
s dojetím vzpomínal. Když k místu 
přicházel, viděl zde rozjímající ženu 
kladoucí k patě kříže čerstvé květiny. 
V roce 1999 na stejné místo přivedl 
svou druhorozenou dceru Christinu 
s vnoučaty. Kříž byl Lesy ČR 
obnoven v roce 2005, dr. Rudolf 
Winkelbauer zemřel v říjnu 2014 
v USA. 

Od té doby jsem měl možnost 
Christinu Kelly ke kříži doprovázet 
dvakrát. Poprvé v říjnu 2015, 
kdy jsme místo navštívili za účasti 
příbuzných a Vojtěcha Hanzlíka, 
žijícího v bývalé hájovně, 
další návštěva u kříže Ediny 

Winkelbauerové se uskutečnila v sobotu 20. února 2016. Cílem naší cesty, kterou 
opět doprovázel Vojtěch Hanzlík a tentokrát i hejnický farář R. D. Pavel Andrš, bylo 
připevnit a požehnat smaltovanou pamětní tabulku, která nese latinský text:

CRUX PRO MEMORIA 

A. D. 1935

Edina Winkelbauer 

Comitessa Clam-Gallas

Christine Winkelbauer Kelly

Tabulka upomíná na donátorku kříže Edinu Winkelbauer.
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Poutní tradice ve Filipově oslavila 150. výročí
Bohumil Horáček

Čas od času neuškodí podívat se k sousedům, obzvláště když mají oslavu. Chápe-
me-li Frýdlantský výběžek a Jizerské hory jako své teritorium, pak našimi sousedy 
na západě jsou Lužické hory a Šluknovský výběžek. A právě tam se letos vyplatí zajít 
na návštěvu.

Největším a nejznámějším poutním místem Frýdlantska a Jizerských hor jsou beze-
sporu Hejnice se svým chrámem Navštívení Panny Marie. Na Šluknovsku drží po-
dobný primát vesnice Filipov, dnes část městečka Jiříkov, v kopcích Šluknovské pa-
horkatiny. Poutní tradice je ve Filipově o mnoho mladší než v Hejnicích, kde pověst 
o zázraku uzdravení rodiny sítaře z Luhu sahá až do 13. století – od tzv. filipovského 
zázraku uplynulo letos teprve 150 let.

Vše začalo v noci z 12. na 13. ledna roku 1866. Ve Filipově, který byl do té doby bez-
významnou vesničkou ležící těsně při státní hranici se Saskem, žila v domku č. p. 63 
těžce nemocná tkadlena Magdalena Kade. Ve 4 hodiny ráno se té noci Magdaleně 
při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Panna Maria měla k ne-
mocné pronést tato slova: „Mein Kind, von jetzt an heilt’s“ („Mé dítě, od teďka se 
to bude hojit“). Další žena, která s Magdalenou Kadeovou byla v místnosti, žádné  
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Zjevení Panny Marie ve Filipově na chrámové mozaice (foto Jiří Stejskal)

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (foto Jiří Stejskal)
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zjevení nespatřila. Dosud nevyléčitelně nemocná žena však byla dalšího dne zcela 
zdráva a mohla znovu začít pracovat. Lékaři v té době nebyli schopni podat žádné 
uspokojivé vysvětlení okamžitého uzdravení. Už za týden se o mariánském zjevení 
psalo ve vídeňských novinách. K milostnému domku, místu zjevení Panny Marie 
a zázračného uzdravení, začaly putovat zástupy lidí. 

Z Filipova se stalo vyhledávané poutní místo. Událost byla oznámena litoměřickému 
biskupovi a ten po přezkoumání případu dovolil přeměnit světničku Magdaleny Ka-
deové na kapli. K její výstavbě došlo v letech 1870–1873. Následně zde byl v letech 
1873–1886 podle plánů vídeňského architekta Franze Hutzlera postaven pseudoro-
mánský kostel. Dne 11. října 1885 ho slavnostně vysvětil litoměřický biskup Ema- 
nuel Schöbel, který jej zasvětil Panně Marii Pomocnici křesťanů. Tisíce lidí přichá-
zely, stovky zde našly uzdravení. Zpočátku se o tom vedly pečlivé zápisy. Za první 
republiky zde bylo dokonce více potvrzených uzdravení než v slavných Lurdech.

Roku 1884 bylo započato s výstavbou kláštera redemptoristů, do jejichž péče bylo 
nové poutní místo svěřeno. Hlavní pouť se v místě zjevení každoročně konala v noci 
z 12. na 13. ledna ve 4 hodiny ráno. A tkadlena Magdalena Kade? Ta bydlela v no-
vém domku v sousedství kostela.  Zemřela 10. prosince 1905 ve věku 70 let a její 
pohřeb do zvláštní hrobky na jiříkovském hřbitově se stal velkou mariánskou oslavou. 
Posléze byly její ostatky přemístěny roku 1925 na hřbitov ve Filipově a nakonec roku 
1994 do chrámu ve Filipově. Postel, ze které Pannu Marii spatřila, můžeme v bazilice 
vidět dodnes.

I po smrti Magdaleny Kadeové věhlas poutního místa prudce stoupal. V roce 1926, 
v rámci 60. výročí zjevení, byl kostel papežem Piem XI. prohlášen za baziliku mi-
nor. Tento papež navštívil místo o šest let dříve ještě jako Ambrogio Ratti, papežský 
nuncius v Polsku. Filipov se stal nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem 
v litoměřické diecézi. Roční počet poutníků se na konci třicátých let 20. století začal 
pohybovat okolo 100 tisíc a byl i překročen. 

Veškeré poutní dění skončilo se začátkem druhé světové války. Po jejím ukončení 
byla vysídlena většina německy mluvících obyvatel Filipova a noví osadníci na tradi-
ci nenavázali. V redemptoristické koleji byl po roce 1950 zřízen domov důchodců, 
chátrající bazilika začala být opravována až od sedmé dekády 20. století. Poutní tra-
dice byla obnovena až po roce 1990. Letos v lednu uběhlo od mariánského zjevení 
150 let. Je tedy ta nejvhodnější doba k návštěvě filipovské baziliky. Česko-německé 
mše svaté se zde konají každou neděli a každého 13. dne v měsíci. V červenci a srpnu 
v poutním kostele probíhá mezinárodní festival varhanní hudby. Obec Filipov a ba-
zilika leží na modře značené turistické cestě, spojující Rumburk a Jiříkov.
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Hrobka rodiny Neuhäuser
a Berger v Oldřichově v Hájích
Jiřina Vávrová 

Na hřbitově v Oldřichově v Hájích, hned vedle nově opraveného Matouschkova 
hrobu, smutně chátrá hrobka rodiny Neuhäuser a Berger. Hrobka tvoří jednu z do-
minant hřbitova.  Franz Neuhäuser (1825–1903) byl významným oldřichovským 
občanem a podnikatelem. Patřila mu mimo jiné i továrna v centru obce č. p. 20, která 
roku 1903 přešla do vlastnictví jeho zetě Antona Horna. Franz Neuhäuser vlastnil 
také továrnu Na Pilách č. p. 161, kterou po jeho smrti dědici přenechali bratrům 
Hüttmannovým. Právě požár továrny č. p. 161 dne 27. května 1871 byl zřejmě im-
pulsem k založení oldřichovského sboru dobrovolných hasičů ve stejném roce. Popud 
k založení dali Ferdinand Köhler z č. p. 134, Franz Neuhäuser z č. p. 6 (v té době 
Franz Neuhäuser vlastnil také bývalou rychtu), Josef Peuker z č. p. 5, Karl Neuhäuser 
z č. p. 38 a Wilhelm Neuhäuser z č. p. 149. V krátké době se do dobrovolného hasič-
ského sboru přihlásilo na sedmdesát mužů. Franz Neuhäuser se stal prvním velitelem 
oldřichovských hasičů. 
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Po osmi letech od krádeže krytiny střecha zcela zchátrala (foto Jiřina Vávrová)

Hrobka byla provizorně zastřešena doslova za pět minut dvanáct (foto Jiřina Vávrová)
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Místo pro hrobku zakoupil Franz Neuhäuser v září 1892, rok poté, co oldřichovský 
hřbitov začal sloužit obci. Ve druhé polovině 20. století byla většina původních ně-
meckých hrobů ze hřbitova odstraněna, ale hrobka zůstala spolu s několika náhrobky 
při obvodové zdi. Před osmi lety byla ze střechy hrobky ukradena měděná střešní 
krytina. Hrobka je kvůli tomu nyní v havarijním stavu a reálně hrozí, že spadne. Sna-
hou spolku Živo v Hájích je zabránit dalšímu chátrání opravou střechy a zajistit další 
údržbu, aby hrobka získala zpět svou původní podobu. 

Část nákladů spolek uhradí z vlastních zdrojů. Větší část práce členové spolku a čle-
nové místního SDH odvedou svépomocí. Na opravě se bude podílet i obec, je domlu-
veno zapůjčení techniky, odvoz odpadu a částečně i dřevo z obecních lesů. V prosinci 
loňského roku členové spolku Živo v Hájích střechu hrobky provizorně zakryli plach-
tou, vyklidili suť a sundali popínavé rostliny.

Spolek Živo v Hájích v současné době pátrá po příbuzných rodiny Neuhäuser a Berger:
Thekla Berger, roz. Neuhäuser *11. 6. 1856, † 2. 12. 1931
Franz Berger *2. 11. 1847, † 21. 11. 1937
Thekla Neuhäuser, roz. Kretschmer zemřela 7. 2. 1901 v sedmdesáti letech
Franz Neuhäuser zemřel 17. 12. 1908 v sedmdesáti devíti letech

Pokud máte jakékoliv informace, kontaktujte kronikářku obce Oldřichov v Hájích 
a členku spolku Mgr. Jiřinu Vávrovou. (vavrova.jirina@seznam.cz). Za jakoukoliv 
pomoc a podporu děkujeme.

V současné době je interiér hrobky vyčištěn od suti, náletů a odpadků (foto Jiřina Vávrová)
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Několik památek v okolí obce Višňová – 2. díl
Rudolf Makeľ, foto autor

V minulém vydání časopisu Patron jsme opustili obec Višňovou v její místní části 
Andělka, a to u kříže, který stojí na úpatí Větrného vrchu. Do Andělky se vracíme 
i na začátku druhého dílu, konkrétně na její severovýchodní okraj, kde u silnice 
na Filipovku objevíme jednu geografickou zajímavost. Jedná se o průsečík 15. poled-
níku východní délky a 51. rovnoběžky severní šířky. Průsečík leží v místě bývalého 
hospodářství Angličana Williama Stonea, narozeného v Anglii ve městě Funtington, 
které leží poblíž 51. rovnoběžky. Hrobka rodiny Stone se nachází v Andělce na hřbi-
tově.

Jsme-li v Andělce, můžeme odtud zajít i do nedaleké osady Ves. Ačkoliv nespadá 
pod Višňovou, ale pod Černousy, tamní památník obětí první světové války stojí 
za návštěvu. Fotografie původního památníku se žel nedochovala, a tak památka byla 
obnovena ve zcela nové podobě1.

1 Snaha obnovovat památky padlých v jakýchkoliv válkách je jistě záslužná a chvályhodná. 
Škoda jen, že ne vždy jde o opravu odbornou a kvalitní. Pomník padlých ve Vsi je toho 
bohužel špatným příkladem. Hloupé chyby v německém textu způsobují, že obnova je 
v tomto případě spíš ostudná než chvályhodná (pozn. red.).
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Vraťme se ke konci našeho pomyslného putování zpět ke kostelu ve Višňové, kde jsme 
ho v prvním dílu začali. Na hřbitově, který kostel obklopuje, najdeme tzv. Hrob ná-
mořníka. V roce 2014 byl náhrobek restaurován a podle staré fotografie byl doplněn 
vytesaným medailonem s plachetnicí, který byl bohužel brzy ukraden. Nyní se znovu 
chystá jeho obnova ve formě odlitku. Text na náhrobku je v podstatě životopisem:

„Zde nalezl vytoužený odpočinek ctěný a vážený mistr Johann Gottfried Schröder, bý-
valý mlynářský mistr a svobodný domkář v Neugersdorfu2. Narodil se 1. března 1754.  

2 Dnešní Wyszków poblíž Wigancic v Polsku.

Hrobka rodiny Stone na hřbitově v Andělce
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Dubu ochránce si ve Vísce považují

Hrob Johanna Gottfrieda Schrödera ve Višňové byl několikrát poničen
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Jeho otcem byl Friedrich, sedlák z Lichtenbergu3 a matkou Anna Maria, rozená Burkhar-
tová z Reichenau4. Vyučil se mlynářskému řemeslu a šel pak do světa, aby se zdokonalil. 
Procestoval Německo, Prusko, Polsko a Holandsko. Zde vstoupil do služeb Holandsko-
-východoindické plavební společnosti a sloužil jí od roku 1775 do 1784 v Guiney, Kap-
ském městě, Mozambiku, na Madagaskaru, Cejlonu, v Madrasu, Bengálsku, na Sumatře 
a na Borneu. Unaven životem mezi těmito pohanskými národy zatoužil opět po vlasti 
a v roce 1785 se vrátil zpět domů. V Lichtenbergu koupil v roce 1785 větrný mlýn a ože-
nil se s Annou Rosinou Niederleinovou, s níž žil šťastných deset let. Zemřela roku 1798 
bezdětná. Podruhé se oženil s Annou z Türchau5 a zemřel ve víře v Ježíše Krista dne 
3. června 1825 ve věku 71 let, tři měsíce a dva dny.“

Na úplný závěr se přesuneme z Višňové do Vísky, kde si místní hýčkají strom zvaný 
Dub ochránce. Jeho příběh je známý – při ničivé povodni v roce 2010 zachránil 
před zbořením hned několik domů, na jejichž střechách se zdržovali lidé čekající na  
evakuaci. Svým vlastním kmenem zachytil jiné demolující kmeny a kameny. Dub se 
poté stal vítězem republikové soutěže Strom roku.

3 Nynější Jasna Góra v Polsku poblíž českého Horního Vítkova.
4 Dnes polská Bogatynia.
5 Nyní Turoszów.

Památník obětí první světové války v osadě Ves
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Svatý Jan Nepomucký v Mníšku u Liberce
Otokar Simm, foto autor

Jedním z nejoblíbenějších a také nejuctívanějších ze šestnácti českých světců je jistě sv. 
Jan Nepomucký. Žil ve 14. století a legenda vypráví příběh o jeho mučednické smrti 
ve vlnách Vltavy. Papež Inocenc XIII. jej prohlásil 31. 5. 1721 za blahoslaveného 
a osm let na to, 19. 3. 1729, papež Benedikt XIII. za svatého. Projevem úcty k Janově 
osobě je nespočet soch, umístěných obvykle na mostech nebo v blízkosti vodních 
toků, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. 

„Nový“ kretscham v Mníšku č. p. 70 byl postaven již kolem roku 1697. U něj původně 
stála socha sv. Jana z Nepomuku. Kresba A. Effenbergera, 1929.
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Mníšecký sv. Jan drží v rukou kromě krucifixu i pokrývku hlavy (biret). Chybí hvězdy.  
Socha je přes své stáří a umístění při rušné silnici v dobrém stavu.
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Svatého Jana Nepomuckého poznáme snadno – je zobrazován jako kněz v rochetě 
a s biretem na hlavě, kolem níž září pět hvězd. V rukou zpravidla drží krucifix, někdy 
i palmový list. Vedle Panny Marie je jediným světcem, jehož svatost je naznačena 
hvězdami. Kromě toho, že je považován za hlavního patrona české země, známe jej 
jako ochránce vod a pocestných. 

Pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého mají také v Mníšku u Liberce. Stojí 
v záhybu hlavní silnice směřující odtud do Albrechtického sedla1 a se smířeným 
výrazem v tváři hledí na rušný silniční provoz. Proč stojí právě tady, to mně už dávno 
vrtalo hlavou… Pravda, asi 50 metrů odtud protéká pod silnicí Včelí potok, ale ten je 
tady spíš nenápadnou strouhou a most tu také budeme hledat jen stěží.

1 Takzvaná Říšská silnice byla budována již v letech 1830–1833. Dne 10. září 1833 po nové 
silnici projel ruský car Mikuláš I., který měl namířeno na kongres monarchů do Mnichova 
Hradiště.

Nápis vytesaný na zadní straně pomníku dokládá rok přemístění a renovace
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Zapátral jsem proto v pramenech2 a skutečně! Mníšecký sv. Jan nestojí na svém 
původním místě, socha i s podstavcem sem byla přemístěna v roce 1861 a při té 
příležitosti byla též renovována. Donátorem skulptury byl rychtář Anton Krause, 
který ji dal postavit na pozemku při rychtě s „kretschamem“ č. p. 70. Dům s tímto 
popisným číslem stojí dodnes nedaleko křižovatky silnic směřujících z Mníšku 
do Chrastavy a do Frýdlantu. Krause zavázal sebe i své následníky povinností údržby 
sochy a za tím účelem zřídil i fond obnášející 239 zlatých rakouské konvenční měny. 
Socha, která byla na novém stanovišti znovu vysvěcena, nese na podstavci místy již 
nesnadno čitelný nápis:

Selig ist der Mann, der
durch die Rede seines
Mundes nicht gefallen

ist, noch wegen der Sünde
mit Traurigkeit gequä-
let wird. Eccl. 14. 1.

Bitte für uns, heilige
Johannes v. Nep.

Přeloženo:
Blaze člověku, který

se neprohřešil svými ústy
a nezakusil trýzeň zármutku
pro své hříchy. Eccl. 14. 1.

Oroduj za nás, svatý
Jane z Nepomuku.

Tvůrce sochy ani přesný rok jejího vzniku se mi, bohužel, zjistit nepodařilo. Není 
vyloučeno, že tyto informace již nejsou známé. Zjistit se ale naštěstí dá, že Anton 
Krause byl předposledním vesnickým rychtářem3 v Mníšku a že svůj úřad vykonával 
v „kretschamu“ (a rychtě) v letech 1815–1831. Někdy v té době tedy socha mníšeckého 
sv. Jana Nepomuckého na pozemku rychty č. p. 70 vznikla a stála blízko říčky Jeřice. 

Od 3. května 1958 je mníšecký sv. Jan památkově chráněn a dnes je veden jako 
nemovitá kulturní památka.

2 RESSEL, Anton. Geschichte der Gemeinde Einsiedel, Ortsbildungsausschuß Einsiedel, 1929
3 Od roku 1850 stáli v čele obcí volení představitelé 
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Výroční členská schůze
ve vile Schowanek
Výbor spolku Patron, foto Bohumil Horáček

V sobotu 19. března 2016 se ve funkcionalistické budově vily Schowanek v Jiřetíně 
pod Bukovou konala výroční členská schůze. Ze sedmi desítek členů spolku jich 
bohužel dorazilo pouze třicet tři, tedy ani ne polovina. Na programu schůze bylo 
přednesení zprávy o stavu členské základny, o činnosti v minulém roce, zpráva 
o stavu hospodaření a plán pro rok 2016.

V roce 2015 se podařilo realizovat především tři hlavní akce – obnovu kříže na Staré 
rádelské cestě, obnovu božích muk v Horním Maxově a především renovaci hrobky 
Josefa Matouschka v Oldřichově v Hájích. Zásluhou členů Spolku Patron byl 
opraven Hirschmannův kříž v Poustce, Malikův kříž v lesích nad Dětřichovem 
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a Ruské kříže v blízkosti NPR Rašeliniště Jizery. K tomuto výčtu je nutno připočítat 
ještě různé drobné opravy, které byly většinou realizovány osobním přičiněním 
jednotlivých členů spolku. Velmi dobrou se ukázala spolupráce s Lesy ČR, s nimiž 
se nám podařilo opravit několik památek v katastru obce Rádlo. S Lesy ČR chceme 
spolupracovat i v budoucnu.

Slabší již to bylo s výlety a přednáškami. V roce 2015 se podařilo realizovat pouze 
dubnovou vycházku k památce Emila Nováka, podzimní výlet po památkách 
v katastru Ferdinandova a listopadovou přednášku o životě a díle znalce krajin 
a tvůrce map Josefa Matouschka. Snad se situace pro letošní rok zlepší.

A jaký bude rok 2016? Doufejme, že opět plodný. Opravit bychom v jeho průběhu 
chtěli dva kříže v Lučanech nad Nisou, především ten, který se nazývá Wagnerův. 
Na tento projekt již má spolek přidělenou dotaci od Libereckého kraje. Další 
důležitou akcí by měla být kompletní obnova Gahlerova kříže u Nové Louky. 
Památka byla v šedesátých letech 20. století zlikvidována a zbylo po ní jen pár 
fotografií. Ty by mohly posloužit k tomu, aby se replika kříže kousek před Novou 
Loukou po více než padesáti letech znovu objevila. Pokračovat bychom chtěli 
i v publikační činnosti, tedy ve vydávání časopisu, pořádání výletů a přednášek 
a výstavbě spolkové expozice ve vile Schowanek.

Závěrečná část výroční schůze patřila příspěvkům jednotlivých členů – Otokar 
Simm seznámil přítomné se životem Josefa Matouschka a Jan Cibulka prezentoval 
své objevy v jeskyních Jizerských hor.
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Ze života Spolku Patron
Aktuality

V roce 2015 se Spolek Patron rozrostl o dva nové členy, přičemž žádné člen-
ství nebylo v průběhu roku ukončeno. Spolek v březnu 2016 má celkem 
70 členů, z toho 53 individuálních, 14 čestných a 3 kolektivní. Z funkce 
jednatele na vlastní žádost odstoupil Bohumil Horáček, který nadále zůstává 
členem výboru. Ten byl doplněn o Herberta Endlera a Milana Poláčka. Oba 
staronoví členové výboru byli zvoleni výroční členskou schůzí.

Opravy

Starobyle vyhlížející kříž neznámého původu, který visí na stromě poblíž 
červeně značené hřebenové cesty nedaleko Muchova, během uplynulé zimy 
spadl. Obnovy se koncem února ujal Jan Preisler, člen Spolku Patron. Starý 
uhnilý kříž nahradil novým, který sám nezištně vyrobil a odnesl na místo 
určení, kde ho s kamarádem zavěsili.

Od spolku Frýdlantsko dorazila zpráva, že jeho členové sňali a odvezli kříž 
s korpusem Krista od pomníku sedmileté války v Raspenavě-Luhu. Spolek 
nyní zajišťuje vše potřebné, aby památka mohla být v tomto, nejpozději 
v příštím roce zrestaurována. Pomník připomíná událost z roku 1760, kdy 
v době sedmileté války přepadl v tomto místě pruský jízdní oddíl rakouskou 
transportní kolonu. 

Výboru spolku dorazila též zpráva o rozebrání Malikova hrobu v Dětřichově. 
Není tomu tak – obec odkoupila pozemek starého hřbitova kolem kostela 
sv. Anny od litoměřické diecéze. Má v úmyslu hřbitov přeměnit na rekreační 
plochu se zachováním pietního rázu. Projekt zahrnuje obnovu dvou lipových 
alejí, úpravu cest a instalaci laviček. Součástí projektu je také obnova křížové 
cesty podél zdi a zachování cenných náhrobků. Obec má v plánu rozebrané 
pomníky vrátit zpět na původní místa. Podle starosty jsou si v Dětřichově vý-
znamu Malikovy památky vědomi. Téma připravujeme do některého z příš-
tích vydání.
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Kříž Ediny Winkelbauerové poblíž Hořeních Pasek (foto Otokar Simm)


