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Nový pomníček
Marthy Krause
Pomník padlých
v Jablonci nad Nisou
Památky v Mníšku
a okolí

Nově vzniklý pomníček Marthy Krause v lesích nad Hejnicemi, foto Bohumil Horáček

Spolek Patron nezapomněl na dušičkovou výzdobu Matouschkovy hrobky, foto Bohumil Horáček

Vážení členové a příznivci Spolku Patron
Časopis Patron je „čtvrtletníkem přátel drobných památek“.
Jelikož v Jizerských horách
a v širším zájmovém regionu
není Spolek Patron jediným subjektem, který se zabývá jejich
obnovou, údržbou a dokumentací, poskytujeme rádi na
jeho stránkách prostor i pro
prezentaci spolků a obcí, které
se péči o památky Jizerských
hor a Frýdlantska věnují.
V tomto vydání se představí
Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem, který má na
svém kontě řadu úspěšných
obnov památek v okolí svého
působiště. O některých jsme
psali již v minulosti a postupně bychom na stránkách
Patrona chtěli seznámit čtenáře i s řadou dalších.
Zatímco některé pomníčky
jsou zdařile obnovovány, jiné
jsou znehodnocovány rukou
necitlivou. To je případ známého kamene Brzda (Hemmstein) při smědavské silnici,
na kterém se letos na podzim
objevila nevkusná ozdoba
v podobě nevhodně umístěného pietního místa. K problematice se vrátíme v příštím
čísle.
Stojíme na prahu nového roku 2019, přejeme tedy všem,
aby byl úspěšný.
Výbor Spolku Patron

Schäferův kříž v Novém Městě p. Smrkem, foto Ladislav Řezáč

Titulní strana: Památka Marthy Krause, foto Bohumil Horáček
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Neobjasněná smrt Marthy Krause
Jiří Růžička
Psal se rok 1947, jizerskohorské městečko Hejnice se stále vzpamatovávalo
z poválečné výměny obyvatelstva. Velká většina německých obyvatel byla
vysídlena, ale svoji domovinu nesměli opustit odborníci, kteří měli zajistit,
aby místní hospodářství i nadále fungovalo. K této menšině patřila i rodina
Josefa Augstena, kameníka a odborníka na stavbu a údržbu horských cest.
Rodina sice nejdřív obdržela příkaz k vystěhování a musela odejít do sběrného tábora v Novém Městě pod Smrkem, ale na poslední chvíli požádala lesní správa o vynětí Augstenových z transportu. Ti se tak mohli vrátit zpět do
svého domku v Hejnicích, který byl během internace vyrabován a vyvlastněn. Novým majitelem se stala lesní správa, které museli za bydlení ve svém
rodném domě pravidelně odvádět nájem.
Josef a Marie Augstenovi žili v jedné domácnosti se svou šestadvacetiletou
dcerou Marthou a její pětiletou Ingrid. Martha se v roce 1942 provdala za
Ericha Krauseho z Bílého Potoka a ve stejném roce se jim narodila dcera.
Erich ale byl odveden do války, kde padl do zajetí a o jeho osudu v tu dobu
nebylo nic známo.
Je čtvrtek 4. prosince 1947. Do hor stále ještě nedorazila sněhová nadílka,
vládne však nevlídné podzimní počasí, obloha je pokrytá těžkými mraky, téměř stoprocentní vlhkost a teplota
necelé dva stupně. Neproniknutelná
tma padá na kraj už kolem čtvrté hodiny.
Tou dobou se vrací domů z práce
v lese Josef a se svou ženou očekávají příchod Marthy, která pracuje
u vypalovací pece v hejnické porcelánce Kratzer a syn. Ještě před týdnem byla na dvouměsíční výpomoci
při opravě pecí porcelánky v Raspenavě, kde se starala o stravu a úklid
sedmi pecařům z Teplic. Ale od pondělí je opět u pece v Hejnicích.
V šest hodin večer jí končí směna
a vydává se k domovu, kde na ni už
čekají rodiče s večeří. Po večeři
oznámí Martha rodičům, že ještě zaPomníček Marthy Krause se nachází jen pár set
jde změřit lino na stůl ke kolegyni
metrů od posledních hejnických domků,
Peckové, která bydlí nedaleko nádraží
foto Bohumil Horáček
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v Bílém Potoce, a že se brzy vrátí.
Otec jí pro jistotu dává klíč od domu, aby je nemusela budit, kdyby
přišla později.
Martha si oblékne punčochy, tmavomodré barchetové šaty s červenými
květy, na ně si navlékne červenožlutý ručně pletený pulovr, přečeše si
své dlouhé kaštanové vlasy a stáhne
je do sponky, obuje si zimní šněrovací boty meltonky. Do kabelky hodí
krejčovský metr a klíče od domu,
vezme si ještě dlouhý, černý zimní
kabát, rozloučí se s rodiči, políbí
dceru a kolem půl sedmé odchází
z domu se slovy, že se do půl deváté
vrátí. Jen ona sama věděla, co se jí
honilo hlavou, co ji trápilo, s kým se
měla setkat. Jak se její přítel postaví
k jejímu soužení?
Místo aby šla rovně ke kolegyni
Martha Krause s dcerou na nedatovaném
Peckové
do Bílého Potoka, odbočila
snímku, pravděpodobně z jara 1945
na křižovatce u Riedlova domu ke
kostelu. Těsně před sedmou hodinou minula Kratzerovu porcelánku, kde
potkala svého mistra Wankeho, a pokračovala ke Kamennému mostu. Za
mostem se pozdravila s kamarády Rolandem Pivernetzem a Margitou Hammerovou a pokračovala dál směrem na Ferdinandov. Kousek za restaurací Vinný
hrozen ji dohonil bratranec Rudolf Neisser, který pracoval jako řezník v řeznictví u Doubka a chodil si přivydělávat po domácnostech zabíjačkami. Toho
dne se vracel dodělat zabíjačku do Ferdinandova, kde už byl odpoledne, ale
musel se na chvíli vrátit k Doubkovi.
Martha toho nikdy moc nenamluvila, ale tentokráte neřekla ani slovo, jen
když se u domu č. p. 510 jejich cesty rozcházely, pozdravila obvyklým
„Diener“. Neisser pokračoval po silnici do Ferdinandova. Cestou mu proběhlo hlavou, že mu jeho žena říkala, jak jí při sestřenčině nedělní návštěvě
u nich doma Martha chtěla sdělit něco velmi důvěrného, ale nedošlo k tomu.
Martha odbočila na cestu ke Skalnímu Městu a po chvíli se dala vpravo. Za
sebou nechala poslední domy, minula klášterní studánku a polní cestou se
vydala k opuštěnému domu uprostřed luk č. p. 365, kde se měla setkat s přítelem. Ke schůzce skutečně došlo, spolu se vydali vzhůru mokrou a temnou
loukou k seníku v lese.
Josef Augsten se probudil kolem desáté hodiny a bylo mu divné, že Martha
ještě není doma. Oblékl se a šel jí naproti k domu, kde bydlela Pecková.
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Všechna okna ale byla již
temná, a protože Josef
přesně nevěděl, ve kterém
okně kamarádka bydlí,
vrátil se domů. Martha
stále ještě doma nebyla,
a tak se Josef ještě jednou
vydal ven a prošel Hejnice. Bezúspěšně…
Ráno vyšel z domu před
pátou hodinou a šel opět
k Peckové, kterou potkal
na cestě do práce. Sdělila
mu, že k ní Martha vůbec
nedorazila. Josef se tedy
vydal do porcelánky, kde
se od vrátného dozvěděl,
že Martha nepřišla do
práce. Situace ho velmi
znepokojila, a tak se vydal na stanici Sboru národní bezpečnosti (SNB),
kde oznámil pohřešování
dcery. Nešťastný otec se
znovu vrátil do továrny za
vedoucím Marthy, který
mu řekl, že ji večer v sedm
Plánek místa činu, který je součástí vyšetřovacího spisu
hodin viděl jít ulicí ke
kostelu. Od synovce Rudolfa Neissera se dověděl, že se večer potkali za mostem a že Martha odbočila ke Skalnímu Městu.
Po Hejnicích se začaly šířit drby a pomluvy: že Martha odešla s jedním pecařem z raspenavské porcelánky, že odjela do liberecké nemocnice na léčení pohlavní choroby, že byla těhotná, a proto utekla… Rodina nesla ztrátu milované dcery velmi těžce, obzvláště matka se se situací nedokázala smířit.
Plná beznaděje a utrpení se 16. ledna vydala k libverdskému koupališti, kde
se s kamenem uvázaným k tělu vrhla do temné ledové vody a zvolila smrt.
Josefa tak ranila další těžká rána osudu, během měsíce a půl přišel o dceru
i manželku. Upnul se tím víc ke své vnučce, které věnoval veškerou lásku
a péči a sám ji vychovával.
Je sobota 29. května 1948, Československo zcela ovládli komunisté, nad Hejnicemi jsou ve vzduchu cítit rozkvetlé stromy a louky, jaro se převalilo do své
druhé poloviny, v lesích začínají růst houby.
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Toho krásného sobotního odpoledne se na houby vydali dva bratranci
z Chrudimi, zrovna pobývající v Hejnicích. Neznali horský terén, a tak se
raději drželi poblíž kraje lesa. A v těch místech spatřil jeden z nich mezi balvany ukryté lidské tělo ve značném stadiu rozkladu. Okamžitě spěchali na velitelství SNB v Hejnicích, kde v půl páté odpoledne nález oznámili. Stanice
SNB o nálezu těla vyrozuměla Okresní kriminální úřadovnu ve Frýdlantě,
okresního lékaře v Hejnicích MUDr. Himlsbergera a též Josefa Augstena,
otce pohřešované Marthy.
Ještě téhož dne se rozběhlo vyšetřování, na místo nálezu se dostavila výjezdová skupina kriminalistů. Za Okresní kriminální úřadovnu dorazil inspektor Sázavský, z liberecké oblastní úřadovny kriminální inspektor Dědek,
vrchní inspektor Šebek coby fotograf, ze stanice SNB v Hejnicích praporčík
Bartoš, okresní velitel Pažout, MUDr. Himlsberger. Povolán byl i místní hrobník Kamil Weber a otec pohřešované.
Po ohledání těla doktorem bylo konstatováno, že se jedná o ženu ve značném stupni rozkladu, jako příčinu úmrtí označil dvě rány do hlavy, první ostrým předmětem, nejspíš sekerou, a druhý úder tupým předmětem. Dále
bylo konstatováno, že se nejedná o místo činu a že jde o úkladnou vraždu.
Josef Augsten podle šatů a kabelky poznal svoji dceru Marthu. Tělo bylo převezeno do márnice hejnického hřbitova.
V neděli ráno byla za přítomnosti doktora Himlsbergera, úředního lékaře
Půlpána z Nového Města pod Smrkem, zdravotního rady Šolce z Liberce a vyšetřujícího soudce Krajského soudu v Liberci JUDr. Eysselt-Klimpélyho, provedena pitva. Tou bylo zjištěno, že se jedná o násilnou smrt způsobenou druhou osobou z bezprostřední blízkosti nástrojem tvrdým, ostrým, vedeným
na hlavu. Příčinou smrti byla rána vedená na temeno hlavy, čímž v lebce vznikl
otvor čtyřikrát osm centimetrů ve tvaru kosočtverce, druhý úder byl veden
na záhlaví ostrým předmětem, který způsobil otvor čtyřikrát jeden a půl
centimetru. Smrt nastala okamžitě. Pitvu dutiny břišní nebylo možno provést z důvodu rozkladu těla.
Hned v neděli se rozjelo vyšetřování a výslechy. První byl vyslechnut otec
Marty, jako druhý Oldřich Wanke, vedoucí z porcelánky, který nasměroval
vyšetřování k sedmi pecařům do Lužce, kde Martha po dobu dvou měsíců
před svým zmizením pracovala. Jako možného pachatele dále zmínil Josefa
Grose, topiče u pece v porcelánce, který prý rád vyprávěl, že má s Marthou
intimní poměr. Vyslýchána byla i tchýně Marthy, Hedviga Krauseová, bratranec Rudolf Neisser, kolegyně z porcelánky Hermína Pecková, zaměstnanci
firmy Antonín Kylián, stavby pecí Teplice – Antonín Šrůtek, Eduard Vágner
a František Čmejrek.
Poté se kriminalisté zaměřili na dva podezřelé: pecaře Františka Čmejrka
a topiče Josefa Grose. U Čmejrka se vyšetřovatelé spokojili s jeho výpovědí
a popřením jakéhokoliv vztahu s Martou Krauseovou. Uvedl, že ho pouze
jednou doprovázela k vlaku na nádraží do Hejnic. Postačilo jim i vysvětlení
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Domek u dolního konce lyžařského vleku, na místě bývalého stavení č. p. 365, foto Bohumil Horáček

jeho odjezdu z oblasti den po vraždě, a to z důvodu ukončení prací na opravě pecí.
Vyšetřování se pak upnulo k osobě Josefa Grose, který byl v neděli 30. května
v poledne zatčen pro podezření z úkladné vraždy a převezen do policejní
věznice v Liberci, kde na něj byla uvalena vazba.
Při výsleších vyplynulo, že s Marthou udržoval více než pracovní vztah, že
se mu líbila, v práci spolu koketovali a často ji zval na schůzku. Uvedl však,
že se sešli pouze jednou, když se Martha vracela od tchýně z Bílého Potoka,
jel jí na kole naproti a pak spolu šli procházkou podle trati do Hejnic. V místech, kde trať křižuje silnici do Libverdy, se pokusil o pohlavní styk, ale k němu prý nedošlo, neboť byli vyrušeni ženou, přicházející od Libverdy. Nikdy
více se prý spolu nesešli.
Kolegové z porcelánky vypověděli, že se v práci Gros vztahem s Marthou
chlubil, a že jim vyprávěl, že s ní měl nejméně dvakrát pohlavní styk. To vše
ale Gros odmítl s tím, že se jen vychloubal, aby vzbudil pozornost. V době
vraždy byl již týden nemocen a do zaměstnání nechodil, o pohřešování se
dozvěděl až v pondělí 8. prosince, po nástupu do práce. Z domu se nevzdaloval, což mu dosvědčila manželka. Pro nedostatek důkazů byl Josef Gros
v pátek 4. června o půl deváté propuštěn na svobodu. Tímto se vyšetřování
dostalo do slepé uličky a horlivost vyšetřovatelů opadla. O týden později,
v sobotu 12. června, byla sepsána Vyšetřující a závěrečná zpráva, kde byl
popsán průběh vyšetřování a svědecké výpovědi. Zpráva byla ukončena slovy, že „šetření po pachateli úkladné vraždy Marthy Krauseové zůstalo dosud bezvýsledné a tento nebyl vypátrán.“
Ve zprávě bylo dále psáno, že vyšetřování bylo ztíženo dlouhou dobou od
vraždy, na stopy na místě činu mělo nemalý vliv počasí, neb se v této době
jednalo o čas zimní a jarní, tj. počasí deštivé a sněhové. Na místě nálezu nebylo nalezeno žádných stop po provedení trestného činu, žádných nástrojů
ani jiných náznaků vedoucích k vypátrání pachatele.
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Jmenovaná Krauseová, jak bylo výpověďmi svědků zjištěno, neudržovala
s nikým známosti, byla samotářskou a málomluvnou. Nikomu se nechlubila,
že by měla známost a rovněž 4. 12. 1947, tj. v den, od kterého byla pohřešována, nikomu ničeho neříkala. Dalším šetřením pak bylo zjištěno, že jí bylo
místo schůzky, na kterou pravděpodobně šla, známo a že také musela dost
dobře znát osobu, s níž se měla setkat.
Tím bylo vyšetřování ukončeno bez jakéhokoliv výsledku a oficiálně nebyl
určen ani motiv vraždy. Mezi lidmi se povídalo, že Martha byla těhotná, a že
toho osudného večera to oznámila otci svého očekávaného dítěte, který ji
proto zavraždil. Při takovém motivu by tedy muselo jít o člověka s rodinou
nebo dokonce člověka z vlastní rodiny. V obou případech by si dotyčný nepřál, aby byl vyzrazen.
Uprostřed léta, 28. července 1948, se vydal na houby hejnický holič Bohumír
Krecht. Procházel lesem nad Hejnicemi a pod kamenem našel sekeru. Nález
nahlásil na stanici SNB a případu vyšetřování vraždy svitla naděje dalšího posunu. Sekera byla ukryta necelých dvě stě metrů od místa nálezu těla, a bylo
tudíž pravděpodobné, že jde o vražedný nástroj. Sekera byla zaslána přednostovi státního zdravotního ústavu doc. Dr. Karlu Raškovi k odbornému
prozkoumání. Bylo zjištěno, že na ostré kovové části nelze zajistit žádné stopy, z důvodu značného zrezivění, kdežto na tupé části sekery a na její dřevěné části byly nalezeny stopy lidské krve. Pokusy bylo prokázáno, že se jedná
o krev totožné skupiny A1, jakou měla i Martha. Šestého září byla sekera vrácena do Hejnic, ale její majitel vypátrán nebyl. Tímto bylo vyšetřování
skončeno a pachatel nebyl nikdy dopaden.
Josef Augsten se po několika letech znovu oženil a vychoval dceru
Marthy, která prožila celý svůj život
v podhůří Jizerských hor. Zemřel 13.
března 1955 ve věku pětašedesáti let
ve frýdlantské nemocnici.
Erich Krause, manžel Marthy, se
v 50. letech vrátil domů z ruského
zajetí a v roce 1968 požádal o vystěhování do Německa. Osud bratrance
Rudolfa není znám. Josefu Grosovi
se po těchto událostech rozpadla rodina a všichni se odstěhovali z Ferdinandova.
V roce 2018 byl na místě hrůzného
Bezvládné tělo ukryl vrah mezi balvany nedaleko
nálezu zřízen nenápadný pomníček.
kraje lesa, foto Bohumil Horáček
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Památka 863 jabloneckých obětí velké války
Otokar Simm
Ve druhé polovině roku 2018 jsme mohli být svědky událostí připomínajících
dvě stoletá výročí. Jednalo se o ukončení velké války, později známé jako
první světové, a založení Československé republiky. Na spoustě míst byly
coby národní symboly vysazovány lípy, v řadě měst a obcí se rozhodli opravit či obnovit památníky válečných obětí. Nejinak tomu bylo i v Jablonci
nad Nisou.
Žulový monument věnovaný obětem první světové války stojí od roku 1936
na rohu městského parku, zvaného Tyršovy sady. Návštěvníka uchvátí nejen
svými grandiózními rozměry, ale i dvaceti tabulemi plnými jmen jabloneckých mužů, kteří museli svými životy zaplatit za nesmyslné válečné běsnění
mocností.
Myšlenka postavit na jejich trvalou památku pomník se v hlavách
Jablonečanů zrodila již brzy po válce, kdy způsobená bolest a jizvy byly stále
víc než živé. Přesto ale trvalo ještě mnoho let, než se podařilo dílo realizovat.
Jednou z překážek byl výběr místa, kde mělo být postaveno. Přáním Výboru
pro výstavbu válečného pomníku, který se o stavbu nejvíce zasazoval, bylo
jeho umístění na návrší dnešního Horního náměstí. V té době ještě nebylo
příliš zastavěné, nestál zde ani kostel Nejsvětějšího srdce Páně. Nicméně vedení města se zástavbou architektonicky cenného prostoru počítalo, a proto
bylo nutné najít jiné, neméně důstojné místo. Na oddálení se nepochybně
podepsala i světová hospodářská krize z přelomu 30. let.
Průtahy trvaly
až do roku 1935.
V mnoha jiných
obcích v té době
již podobné objekty stály. V roce
1935 se podařilo
díky pochopení
městského úřadu
konečně dospět
i v Jablonci ke
zdárnému řešení.
Byla vypsána architektonická soutěž a 21. května
1936 byl znám vítězný projekt. Stal Návrh architekta Alfreda Wenzela s nerealizovanou sochou vojáka, archiv autora
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se jím návrh tehdy 35letého jabloneckého architekta Alfreda Wenzela, který
navrhl rohový objekt s centrálním pilířem zdobeným reliéfními plastikami
a nápisem Die Heimat dankt ihren toten Söhnen. Z parkové strany nesl památník dvacet desek se jmény 863 válečných obětí. Jelikož bylo stanoveno,
že vše musí být dokončeno před příchodem podzimního nečasu, bylo nezbytné neprodleně začít budovat.
Realizace stavebních a zemních prací byla zadána známému jabloneckému
stavitelství Maxe Dauta. Výtvarná stránka reliéfů byla svěřena akademickému sochaři Michaelu Brosickovi. Wenzel je navrhl zhotovit z lasturového vápence, jenže ten byl jen obtížně a za velké peníze dostupný v zahraničí.
Muselo se proto hledat jiné řešení. Po pečlivých zkouškách byla jako náhrada zvolena žula vylámaná na Jizerce. Ta se od zdejších granitů odlišuje menším obsahem živce, jemnější zrnitostí i barvou. Pro sochařské opracování se
ukázala být z místních materiálů nejpřijatelnější.
Alfred Wenzel se musel smířit s ještě jedním ústupkem. Kompozici jeho návrhu doplňovala postava vojáka, jež měla stát u čelní paty pilíře. Z úsporných
důvodů však nebyla realizována s tím, že v budoucnu ji snad bude možné doplnit. Svým způsobem k tomu přispěla vysoká cena pamětních tabulí, které
byly z měděného plechu, na němž byla přinýtována bronzová písmena. Při
obrovském množství písmen se vysokým nákladům nelze divit. Jejich výroba byla zadána firmě Wenzela Strackeho z Rádla.
Na rozdíl od původního záměru bylo rozhodnuto, že vnitřkem pilíře povede plynové potrubí, které umožní při mimořádných událostech zažehnout
na nejvyšším místě pochodeň.
Značné snížení nákladů nakonec přinesla vstřícná nabídka městské rady,
která umožňovala využití kamene ze zdí starého hřbitova, nacházejícího se
v místech dnešního letního kina. Lomový kámen i opracované kvádry byly
použity v základech, zídkách, stupních a obložení teras. Jak Alfred Wenzel
poznamenal, byly podruhé využity na pietním místě…
Dodáním žulových bloků o hmotnosti 1 000–7 500 kg a jejich transportem
z Jizerky byla pověřena tanvaldská firma Huyer. O kamenické práce se postaral místní podnik Richarda Königa.
Ani krátká doba, kterou měli všichni zúčastnění k dispozici, neovlivnila
úspěšné dokončení. Alfred Wenzel, coby projektant a stavbyvedoucí, dokázal v příkladné součinnosti se zástupci Výboru pro výstavbu válečného
pomníku a všemi dodavateli dílo bez větších problémů zvládnout.
Slavnostní odhalení bylo přichystáno na neděli 11. října 1936, kdy již od
časného dopoledne bylo ve městě vyzdobeném vlajkami živo. Zářivý slunný
den provázel všechny, kteří si nenechali ujít významnou událost. V půl desáté vyrazil průvod téměř tří tisíc účastníků ze seřadiště u tělocvičny (dnešní
sokolovny) ulicemi města k válečnému pomníku. Tam následovala polní
mše, mnohé projevy, odhalení a vysvěcení památníku, položení věnců,
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Vzácná fotografie přibližuje slavnostní odhalení památníku v neděli 11. října 1936, archiv autora

zazněly salvy a státní hymna. K hlavním řečníkům patřil děkan Franz Mai
z Nového Boru, někdejší polní kurát 94. pěšího regimentu, ve kterém bojoval
velký počet Jablonečanů. Na závěr byl památník předán zástupcům města na
čele se starostou Gustavem Petrovskym. Přítomno bylo na pět tisíc osob. Od
20. hodiny pokračoval kulturní program v sálech tělocvičny. Do noci plál
oheň na vrcholu pylonu.
Chybět nemohlo ani vydání Festschriftu, ve kterém byl kromě programu
uveden i soupis všech 863 jabloneckých válečných obětí. Pořadatelé v něm
též vyslovili naději a výzvu k trvalému míru ve světě. Jenže neuplynuly ani tři
roky a Adolf Hitler vydal rozkaz k útoku na Polsko, čímž rozpoutal další světový konflikt.
V důsledku války došlo k opětovnému překreslení mapy světa, bylo šíbováno s celými národy, civilní obyvatelstvo prchalo a bylo z vlastních domovů
vyháněno do neznáma a nejistoty, přičemž většinou přišlo o veškerý majetek. Také valná většina jabloneckých Němců byla zařazena do odsunu a musela odejít. Není známo, kolikrát byla do té doby zažehnuta pochodeň, ale
často se tak už nejspíš nestalo…
Německý nápis hlásající, že Vlast děkuje svým mrtvým synům, nebyl pro
nově příchozí české obyvatele stravitelný. Všechna písmena s výjimkou
neutrálních letopočtů 1914 a 1918 byla odsekána a zahlazena. Nepřijatelná
byla patrně i jména padlých a zemřelých vojáků, a to i přesto, že mezi nimi
byli i Češi. Kdy přesně a za jakých okolností bylo zničeno všech dvacet tabulí
12
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se jmény, není známo. Neznáme bohužel jedinou fotografii, která by zachycovala „zadní“, tedy parkovou stranu s deskami.
Naštěstí nebyl zničen celý památník a i přes nedostatečnou péči a údržbu
v poválečných desetiletích zůstal zachován až do současnosti. Místo pochodně na vrcholu sice rostly náletové stromky, ty ale nebránily tomu, aby
sem byly při výročních událostech pokládány věnce a kytice.
K zásadnímu obratu došlo až v poslední době. Již několik let se na magistrátu města mluvilo o obnově pomníku, řešil se rozsah oprav, úředníci se snažili zajistit finanční spoluúčast z dotačních programů. Vše se podařilo v roce
stoletého výročí ukončení první světové války. Monument byl celkově restaurován, redukována byla parková zeleň, upraveno okolí. Snad nejviditelnější změnou je ale vytvoření dvaceti nových desek, jejichž grafický návrh
připravil akademický sochař Jiří Dostál spolu se svým synem Ondřejem.
Tabule jsou nyní zhotoveny z leštěné černé žuly, text na nich je světlý.
Výrobu zajistilo Kamenosochařství Dvořák v Nové Vsi nad Nisou. Celkové
náklady na renovaci přesáhly pět milionů korun.
Druhé, tentokrát symbolické odhalení a následné požehnání památníku se
uskutečnilo v sobotu 27. října od 13 hodin. Přítomní byli zástupci vedení
města a církve, armády a policie, vojenských veteránů, přišlo několik desítek
Jablonečanů. I tentokrát zazněly salvy a státní hymna.
Město tak vzdalo hold svým padlým z období první světové války. Má opět
důstojnou připomínku jabloneckých mužů, kteří se nedočkali lepších časů…
Zdroj: 1) Festschrift zur Kriegerdenkmal Enthüllung am 11. Oktober 1936 in Gablonz a. N.,
2) Gablonzer Tagblatt, č. 281, večerní vydání, Die Enthüllung des Gablonzer Kriegerdenkmals, str. 7–8.

Děkan Oldřich Kolář žehná obnovenému pomníku padlých
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Pomník kancléře Přemysla Šámala
Bohumil Horáček
Uplynul rok plný výročí, spojených převážně s „osmičkovými“ osudovými
roky v dějinách naší země. Letošní jubilejní československý rok chci pomyslně uzavřít malou vzpomínkou na Přemysla Šámala, jednoho z „mužů
28. října“, spolutvůrce samostatné republiky, pozdějšího prezidentského kancléře a možná jediného politika, který má v Jizerských horách svůj pomník.
Přemysl Šámal se narodil 4. října 1867
v Praze. Jako osobnost českého politického života se zapsal
do povědomí veřejnosti již v dobách rakouské monarchie.
Nejprve prací pro
české menšinové školství v pohraničí a později i jako stoupenec Masarykova realistického hnutí. Byl
Masarykovým blízkým spolupracovníkem a důvěrníkem.
Spoluzakládal tajnou
domácí odbojovou
organizaci Maffie, která tvořila domácí zázemí a zpravodajskou
základnu Masarykovy
zahraniční mise.
Po zatčení Karla
Kramáře se stal jejím
vedoucím představitelem. Konspirativní
schůzky se odehrávaly
často přímo u Šámalů, mimo jiné i proto,
že byt měl dva východy. Šámal byl v ne14
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Přemysl Šámal (vlevo) s lesmistrem Vojtěchem Tesařem na Nové Louce
v srpnu 1932, archiv autora

ustálém kontaktu se všemi významnými domácími politiky i s Masarykovou zahraniční akcí a usiloval
o koordinaci protirakouského postupu. Účastnil se i rozhodujících
jednání v Ženevě koncem října 1918.
Vznik československé republiky
jej vynesl do čela pražské radnice
Protektorátní tisk věnoval zprávě o Šámalově úmrtí
a poté z komunální sféry do pozic
sotva tři řádky, in: Národní listy. 13. 3. 1941, s. 3
nejvyšších po bok prezidenta osvoboditele TGM – byl jeho kancléřem. V této funkci setrval i po nástupu
Edvarda Beneše do prezidentské funkce a působil zde až do nástupu prezidenta Emila Háchy. Přes pokročilý věk se po 15. březnu 1939 stal jedním z organizátorů protinacistického odboje a hlavou ilegální organizace Politické
ústředí. Dne 27. ledna 1940 byl zatčen gestapem, prošel čtyřmi měsíci tvrdých výslechů a poté jej čekala berlínská věznice Alt Moabit. Odtud byl v kritickém stavu propuštěn do domácího vězení v berlínském soukromém sanatoriu, kde 9. března 1941 zemřel.
O Šámalově vztahu k Jizerským horám již bylo napsáno mnoho, stejně jako
o vzniku a pohnutém osudu jeho pomníku. Zopakujme tedy jen to nejstručnější. Na Novou Louku si Šámal jezdil odpočinout a věnovat se své zálibě
v myslivosti, především v době jelení říje. Jeho pomník na Nové Louce nechala zřídil Československá myslivecká jednota, slavnostně byl odhalen v so-

Původní podoba Šámalova pomníku na fotografii Miloslava Nevrlého z roku 1960
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botu 5. října 1947. Stejného dne byla
otevřena i Šámalova stezka z Kristiánova na Smědavu.
Po roce 1948 již masarykovský politik přestal být v kurzu, ale jakýmsi
zázrakem pomník přežil tuhá padesátá léta. Komunistická moc se v případě Šámalova pomníku probrala až
v roce 1960, kdy jej nechala z Nové
Louky odstranit. Jen díky osobnímu
nasazení Miloslava Nevrlého se podařilo alespoň zachránit bronzové
plakety. Podruhé byl pomník odhaStolperstein v dlažbě před Šámalovým domem
v Praze na Malé Straně
len 8. září 1990 v podobě, ve které
jej můžeme vidět dnes. Celý příběh
Šámalova pomníku je podrobně popsán v Knize o Jizerských horách.
Hrob Přemysla Šámala najdeme na vyšehradském hřbitově v Praze, společně se Stolpersteinem, zasazeným do dlažby před jeho domem v Karmelitské ulici na Malé Straně v roce 2013, a s jizerskohorským pomníkem na
Nové Louce, je jedním z mála pietních míst, kde lidé mohou na jednoho
z tvůrců republiky zavzpomínat.

Hrob rodiny Šámalovy najdeme na vyšehradském
hřbitově v Praze
16

|

|

4/2018

Podoba Šámalova pomníku po obnově
v roce 1990

Přijďte na výroční členskou schůzi
Výbor Spolku Patron
Završením celoročních aktivit každého spolku je pravidelné setkání všech
jeho členů, zhodnocení činnosti a vytyčení dalších úkolů a plánů. Také
Spolek Patron zve své členy na členskou schůzi.
Výbor Spolku Patron se usnesl, že výroční členská schůze za rok 2018 se
bude konat v sobotu 23. března 2019 od 9.30 v Jiřetíně pod Bukovou,
který je naší domovskou obcí. Výroční členská schůze bude opět probíhat
v reprezentativních prostorách Vily Schowanek, ve které je umístěna i stála
spolková expozice.
V oficiální části členské schůze je na programu přednesení zprávy o činnosti Spolku Patron v roce 2018, zprávy o členské základně, hospodaření, revizní zprávy a plán činnosti pro rok 2019.
Dále bude následovat neformální část, ve které bude možné prezentovat
příspěvky jednotlivých členů. V rámci schůze můžete zaplatit členské příspěvky na rok 2019, zpřístupněna také bude Stálá expozice Spolku Patron
a Expozice historie lyžařství v 1. patře Vily Schowanek.
Výbor vyzývá k hojné účasti, která je dle spolkových stanov jednou z mála
povinností každého člena. Podrobný program schůze bude zveřejněn na webových stránkách Spolku Patron 14 dnů před jejím konáním.

Minulé členské schůze se zúčastnil i Miloslav Nevrlý, čestný člen Spolku Patron
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Opravili jsme Holubův kříž
Otokar Simm
Jen málo toho víme o tom, proč nad Rudolfovem, na úbočí Žulového vrchu,
kdosi postavil před více než sto lety kovaný kříž. Josef Matouschek ho ve
svých speciálních mapách zakreslil a nazval Holubs Tod – Holubova smrt.
Miloslav Nevrlý vybádal, že tady měl přijít o život dřevorubec František Holub
z Rudolfova. Někdy mezi roky 1860–1880 jej prý zasáhl padající strom.
Vyhledáváním „pomníčků“ se počátkem 70. let minulého století zabýval
i Alfred Wildner z Raspenavy. Ten si do svých materiálů zapsal, že zde při
výkonu práce zemřel lesní dělník Franz Holub z Bedřichova.
Ač blízko velkých měst, není dnes Žulový vrch, zvaný dříve Hoher Berg (Vysoký kopec), příliš často navštěvován. Do doby, než byl na Žulovém vrchu
postaven telekomunikační stožár, cesty ho spíš obcházely. Ale ani nová cesta návštěvnost nezvýšila. Kdo by sem chodil kvůli stožáru, od něhož není
žádný rozhled? A tak sem občas zavítají nejspíš houbaři nebo zájemci o dva
blízké žulové lomy, anebo „pomníčkáři“ hledající zmíněný kříž. Ten dnes stojí v prořídlém vysokém lese, a přesto, že k němu nevede žádná stezka, není
příliš obtížné ho s mapou v ruce nalézt.
Holubův kříž je umístěn na jednom z velkých balvanů. Neznámý kameník
měl zjevně v úmyslu balvan rozbít na menší kusy a ty odvézt. Avšak svoje
dílo nedokončil, i když jej rozštěpení nepochybně stálo nemálo úsilí a potu.
Zdejší žula totiž vyniká neobyčejnou tvrdostí…
Proč lamač odešel od započatého díla? Jak to, že v něm nikdo nepokračoval? A z jakého důvodu byl kříž postaven právě na odštípnutou část balvanu,

Holubův kříž v 70. letech uplynulého století,
foto Alfred Wildner
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Obnovená Holubova památka

Jirka Herčík obhlíží situaci před demontáží kříže,
foto František Golis

Jiří Herčík, František Golis, Libor Bednařík nad
hotovým dílem

když mohl stát na větším, neodděleném dílu? Na tyto a podobné otázky už
patrně nikdy nenajdeme uspokojivou odpověď…
Kovový kříž možná nebyl postaven hned po nešťastné události. Není vyloučeno, že ji zpočátku připomínal jen nenápadný, avšak uměle vytesaný křížek
ve stěně skalky. To vše svádí k úvahám o tom, zda Franz Holub byl skutečně
dřevařem a ne spíš kameníkem, který z nějakého důvodu svoje dílo nestihl
dovést ke zdárnému konci.
Zub času zvolna pracoval a pohledné kovářské dílo jím bylo v posledních
letech již znatelně nahlodáno. Koroze způsobila, že ze čtyř ozdobných podpěr u paty kříže zbývala už jen jediná. Ostatní tři odpadly a až na část jedné
z nich zmizely. Značně zkorodovaná už byla i samotná patka. Kříž byl již
mnoho let viditelně nakloněn, což nejspíš způsoboval pomalý pohyb odlomeného kamene.
O stavu Holubovy památky věděli členové Spolku Patron, kteří se rozhodli
zařadit její obnovu mezi své hlavní akce pro rok 2018. Šlo zejména o to, zajistit renovaci dříve, než zmizí i poslední ze čtyř kovaných ozdob. Oprava se
mohla rozeběhnout i díky finanční podpoře státního podniku Lesy ČR.
Dne 13. září se na místo vypravili Jiří Herčík a František Golis, kteří kříž
sejmuli. Následně ho Libor Bednařík odvezl k oldřichovskému kováři Janu
Moravcovi, který se postaral o zhotovení věrných kopií čtyř kroucených
ozdob a nahradil též zeslabenou patku. Konečná úprava kovářskou barvou
dodala památce patinu původnosti.
Pátek 7. prosince 2018 byl mlžný, avšak nepříliš chladný. Ztichlým lesem
duněly údery paličky do majzlíku. Vzduchem poletovaly nejen kapky deště,
ale i jiskry odskakující od sekáče, kterým se snažili „Patroni“ upravit původní otvor pro zasazení renovovaného kříže. A nebyla to práce snadná – jak již
bylo řečeno, hornina na Žulovém vrchu je hodně nepoddajná. Dílo se ale podařilo a Holubův kříž bude další léta symbolem těchto míst.
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Putování ve skautských stopách
Milan Poláček
Ani devátý květen prvního polistopadového roku už nebyl zasvěcen obligátním oslavám. Liberec a lesy na jeho severním okraji ten den zažily obnovení činnosti dětského a mládežnického hnutí s šestilistou lilií ve znaku.
Slavnostní program začal znovuodhalením Skautského pomníku v Lidových sadech a měl pokračovat vytvořením Svojsíkovy mohyly na úbočí Žulového vrchu. Rozhodl jsem se – dřív než skauti klopotně navrší kamení
– jít po bývalé modře značené cestě do blízkého kamenolomu.
Již několik let mu vévodil zdaleka viditelný jeřáb, ukotvený třemi ocelovými
lany v betonových patkách. Právě stál nad místem, kde začali odhalovat nové
ložisko světlé žuly: půdu i perkové podloží již odstranili, masiv nesl prvních
několik stop po mnohametrových vrtácích. Srdce lomu ale bylo o několik
metrů dál za ohbím cesty. Jeho tři stěny spadaly téměř kolmo do hloubky
dvaceti, třiceti metrů až k zrcadlící se hladině spodní vody. Já přišel skalní
branou, pod níž byl kámen odlámán v jakýchsi patrech, tu s delšími, tu s kratšími žebříky, vždy však přivázanými ke kusu železa, zaraženému do horniny.
Na jednom z takových stupňů si lamači zrobili primitivní dřevěné police
k ukládání nářadí a nástrojů. Poblíž měli úkryt pro případ odstřelů – starý

Lomová stěna ruprechtického lomu na jaře 1990
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vzdušník s odříznutým dnem, obrácený vzhůru nohama. Vše pokrývaly zbytky odpalovacích drátků a především stříbrošedý prach, jemnější než prvotřídní pudr.
Víc než půlhodina strávená v lomu mi stačila ke zjištění, že systém práce se
tam po staletí nezměnil a dřiny neubylo. Nové jsou jen pneumatické vrtačky,
elektricky spouštěné nálože a mohutná ocelová potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu a k čerpání nahromaděné vody. Jako laik jsem ale byl nakonec
zklamán, že pětimetrové kamenné bloky mění pila povětšinou v „obyčejné“
podezdívky, obrubníky a plotové sloupky.
Lesem, pokrývajícím strmý svah vedle skládky kamenné suti, jsem ještě nakrátko sestoupil k Hrobu mrtvých mužů. Ale protože čas pokročil, bylo třeba rychle vyhledat Svojsíkovu mohylu, která měla být podle programu
Skautského dne dokončena v pravé poledne. Úzká pěšina mne proto vyvedla
vzhůru k Lönsově skále a pak už stačilo jen jít za halasem skautských družin.
A opravdu, vždy jeden z každé skupinky třímal v náručí větší či menší kámen,
aby jím v cíli svého putování pomohl uctít zakladatele českého skautingu.
Když jsem přišel na pěknou lesní loučku, poblíž drobné studánky lesknoucí
se v trávě, mohyla stále ještě rostla s každým dalším přineseným balvanem.
Na tvářích přítomných skautských náčelníků se zračila slavnostní nálada
a zadostiučinění. O vážnosti chvíle svědčily i jejich novotou zářící uniformy
– kalhoty s bezvadnými puky, vypnuté klobouky, naleštěné botky, na košilích
spousta odznaků a nášivek. Většinu shromážděných ovšem představovaly
osmi až dvanáctileté děti, jimž bylo
očividně cizí ono málem posvátné
vzrušení dospělých. Bezstarostně
skotačily kolem v blaženosti nad
tím, že mohly vyměnit svobodné dýchání lesního povětří za sváteční návštěvu u babičky a poslušné sezení
u prostřeného stolu. Pro mne byl
onen den přínosem v poznání, že
Žulový vrch je s množstvím cest, které jej ze všech stran obkružují, stejným korzem Liberečanů, jakým je
Jablonečanům les mezi Mšenskou
přehradou a Jindřichovem.
Spousta cest je i na sousedním
Harcovském hřebeni – tam jsem tedy zamířil dál. Nejdřív mne stezka,
která z levotočivého zákrutu silnice
nad Českou chalupou schází poblíž
Mešního kamene do údolí, zavedla
k bývalé staroharcovské pile. Pro
Rozestavěná Svojsíkova mohyla
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hledání Kamenného stolu mi
ale nezbylo než se kolem
Hiebelova pomníku vyšplhat
znovu vzhůru na zeleně značenou cestu. Mimochodem,
prošel jsem po ní mnohokrát
a vždy viděl jen málo poutníků, alespoň v její centrální
a jižní části. Proto se mi dosud jeví jako nejopuštěnější
turistická trasa Jizerských
hor. Ale mám ji rád, snad
právě pro tu osamocenost,
kterou na ní mohu prožívat
navzdory nepříliš vzdálené
civilizaci.
Potom, když jsem z ní na
okraji harcovského údolí sešel jen pár kroků březovím
Poblíž Kamenného stolu jsem nalezl vytesaný letopočet 1738
a vysokou travou, mi výstup
na Andělské kameny umožnil spatřit, jak podivně se na protějším svahu „vyjímá“ sídliště Kunratická. Pohled tím směrem mne rozladil natolik, že jsem se
musel – vzdor hrozící bouři – zanořit ještě naposled do lesů jižně od Bedřichova. Zprvu cestou, která ze silnice k Jablonci uhýbá vlevo proti proudu
Harcovského potoka, později
pěšinou, vytrvale stoupající
mezi různě velkými balvany
ve stráni. Napadlo mne zastavit u jednoho až nápadně zaobleného a obejít jej kolem
dokola. Z jedné strany skutečně nesl skalní hrnec.
Poznal jsem, že stojím u kamene s podivným jménem
Bručoun. Jelikož ale tou dobou nad Libercem vládlo
předbouřné bezvětří, nemělo jej co rozezvučet. Namísto
toho zaznělo od Ještědu první hřmění.

Andělské kameny v lese nad Harcovem
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V Jizerských horách,
9. května 1990

Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem
se představuje
Václav Tima
V Novém Městě pod Smrkem působí již několik let okrašlovací spolek, jenž
navázal na tradici původního německého Zalesňovacího a okrašlovacího
spolku, který byl založen 6. dubna 1890. Snahou všech jeho 29 zakládajících členů bylo zvelebovat své město a jeho okolí.
Předsedou spolku byl zvolen Dr. Josef Ulbig, mezi členy patřil např. Josef
Mazel, majitel zdejší porcelánky. Již po prvním roce působení měl spolek
116 členů. První významnou činností tehdejšího okrašlovacího spolku bylo
zasazení stromů kolem radnice nebo zřízení studentské ubytovny. Ovšem
nejzdařilejší akcí bylo postavení dřevěné rozhledny na vrcholu Smrku roku
1892. Další činnosti okrašlovacího spolku jsou viditelné i v dnešní době. Ať
jsou to lípy ve dvou řadách podél tří stran náměstí, zřízení parků před školami nebo kolem kostela sv. Kateřiny. Spolek se též postaral o postavení pomníků básníku Schillerovi a císaři Františku Josefovi I. Socha císaře Josefa II.
již na náměstí nestojí, ale připomíná
ji socha sv. Jana Nepomuckého, kterou spolek na své náklady přemístil
z náměstí před kostel sv. Kateřiny.
Spolek se vytrvale staral o údržbu rozhledny na Smrku i později zřízené
turistické chaty tak, že přestály až do
skončení druhé světové války. Jelikož
však spolek zanikl odsunem německých obyvatel, zanikla i rozhledna,
která se poté již neudržovaná zřítila.
Nápad na obnovu rozhledny klíčil
v myslích nových (poválečných)
obyvatel města dlouho. Rozhledna
nemohla být postavena prý i proto,
že by z ní bylo vidět do vojenského
prostoru v Hajništi. Teprve po sametové revoluci roku 1989 dostala myšlenka reálnější podobu. Dne 28. listopadu 1991 byla ustanovena Společnost pro obnovu rozhledny na
Resslova kaplička v Ludvíkově byla opravena
Smrku v čele s Karlem Jeřábkem.
v roce 2011
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Díky spolupráci s dalšími členy Společnosti a finanční
sbírce obyvatel Nového Města pod Smrkem a jeho okolí,
odsunutými německými rodáky i jinými nadšenci z různých koutů Čech a zahraničí,
byly obtíže překonány. Téměř nereálný sen se splnil roku 2003 postavením nové
rozhledny. Práce Společnosti
tak byla završena obrovským
úspěchem a dále již nevyvíjela novou činnost.
Ovšem nebyl to konec Společnosti. Díky aktivitám některých členů a ve spolupráci
s novoměstskou rodačkou
Jednou z posledních akcí jsou opravené hroby
novoměstských farářů Jomricha a Oesera
Hannelore Langrovou byla
Společnost roku 2008 přejmenována na Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod
Smrkem a okolí (dále jen OS) a navázala tak na tradici původního německého
okrašlovacího spolku. V čele OS stál devítičlenný výbor, z něhož byla zvolena tříčlenná rada jako statutární orgán OS. Cílem OS bylo přispívat k propa-

Opravený Schwertnerův kříž a první cedule Hornické naučné stezky u bývalé Pfeifferovy pily
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gaci Nového Města p. S. a jeho kulturního dědictví, obnově zaniklých cest,
opravám pamětihodností, zpřístupnění přírodních a technických zajímavostí i publikační činnost. OS podepsalo s vedením města dohodu o spolupráci
a představilo mu svůj program činnosti. V následujícím roce se OS stalo členem Místní akční skupiny Frýdlantsko (MASiF). Prvním počinem OS bylo
zpracování studie o pamětihodnostech Nového Města pod Smrkem a blízkého okolí a jejich obnově a vydání brožury k vlastivědnému okruhu
Ludvíkovem Osud krajiny v křížích a božích mukách – Ludvíkov pod Smrkem.
Činnost OS pokračovala i po smrti dlouholetého předsedy Karla Jeřábka
na jaře roku 2009 a Hannelore Langrové v lednu 2011. S finanční podporou
města a různých grantů byly realizovány opravy křížů, obnovena Lavičková
cesta na Smrk, realizována naučná cesta na Smrku Okružní cesta k pramenům toků a rozvodí včetně letáku, oprava a údržba historického kamenného mostu na poutní cestě nebo vydání knihy o historii Nového Města pod
Smrkem v češtině i němčině.
V roce 2014 bylo rozhodnuto o přejmenování na Okrašlovací spolek Nové
Město pod Smrkem, což se oficiálně stalo 30. března 2016. Jeho nejvyšším orgánem je valná hromada a v čele je tříčlenná rada. Na praktické činnosti se
nic nezměnilo a spolek ve spolupráci s městem dál připravuje opravy křížů,
obnovuje historické cesty či vydává publikace. Z poslední doby lze jmenovat
zpřístupnění a údržbu radioaktivních pramenů, práce na obnovení poutní
cesty, spolupráci při tvorbě Hornické naučné cesty na Rapické hoře, vydání
farní kroniky a brožury o kostele sv. Kateřiny či zasazení Lípy republiky.

Spolek pořádá pravidelné exkurze po opravených památkách
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Drobné památky v Mníšku u Liberce
Jiřina Vávrová
V minulém vydání časopisu Patron jsme čtenáře seznámili s památkami
Oldřichova v Hájích. Nyní se přesuneme do sousedního Mníšku, kde lze
nalézt také řadu zajímavých pamětihodností a mnoho stop prošlé historie.
Putování za památkami obce začneme v jejím centru. U kostela svatého Mikuláše býval starý hřbitov ohraničený zdí. Část zdi se v roce 1833 zřítila
a definitivně byla odstraněna roku 1891. To se již na hřbitově kolem kostela
nepohřbívalo. Byl založen nový a větší, který slouží Mníšku i Fojtce dosud.
Do dnešní doby se kolem kostela dochovalo jen několik náhrobků a kříž na
kamenném podstavci. V roce 1961 řešil Místní národní výbor bezpečnost
chodců v zatáčce při starém hřbitovu u kostela. Bylo rozhodnuto ubrat z něho pár metrů a vybudovat zde chodník. Práce prováděl bagr a ten zasáhl i do
původních hrobů. Obnažené lidské kosti vyvolaly vlnu pohoršení veřejnosti.
S lebkami prý místní kluci hráli fotbal a byly z toho i trojky z mravů. Pohoršení občanů vyvolal i zásah buldozeru na novém hřbitově v roce 1981.
Naproti kostelu, v zatáčce u bývalé fary, připomínal honosný pomník padlé
z Mníšku a Filipova v první světové válce. Byl odstraněn kolem roku 1947.
Kronikář Ladislav Ulrych o něm píše:
Slavnostní odhalení pomníku se konalo 24. června 1928. Nápad na postavení pomníku válečným obětem padl 6. ledna 1924 na shromáždění hasičského sboru, protože mezi válečnými oběťmi bylo mnoho jeho členů.
Z Mníšku v první světové válce padlo 31 můžů a 17 bylo nezvěstných, na
následky zranění zemřelo ještě dalších 24 mužů. Obětí z Filipova bylo pět.

Kostel svatého Mikuláše v Mníšku nahradil v roce
1740 původní redernský kostelík z roku 1570
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Empírové náhrobky ze zrušeného hřbitova jsou
umístěny u stěn kostela

Původní podobu pomníku padlých v 1. světové
válce najdeme v mníšecké kronice

Na místě pomníku padlých dnes nalezneme jen
zbytky základů

Původně hasiči zamýšleli umístit pamětní desku na hasičskou zbrojnici.
Starosta obce, stavební mistr Rudolf Preibisch, ale navrhl postavit válečným obětem pomník. Do stavby pomníku se zapojily i další spolky v obci:
Spolek bývalých sloužících vojáků (Kameradschaftsverein ehemals gedienter Soldaten), Německý tělovýchovný spolek (Deutscher Turnverein),
Německý spolek cyklistů 1899 (Deutscher Radfahrerverein 1899), Německý
zemědělský, lesnický a lidově-hospodářský spolek (Deutscher land- forstund volkswirtschaftlicher Verein),
Ovocnářský a zahradnický spolek
(Obst- und Gartenbauverein), Ženský pomocný spolek (Frauenhilfsverein) a Svaz válečných raněných
(Bund der Kriegsverletzten). Po
druhé světové válce byl pomník odstraněn, zejména proto, že po stranách byly dvě německé orlice, vnímané jako symboly fašistického
Německa.
Jedna z orlic se podle kronikáře
Ladislava Ulrycha měla dochovat
v zahradě fary, v současné době tam
však již není. Bývalý nájemce orlici
prodal a odstěhoval se. Jak pomník
vypadal, to vidíme na fotografii z mníšecké kroniky, na dalším snímku je
patrné, co z něj zbylo. Soupis padlých dosud existuje a obec má záměr
Soupis padlých existuje a obec má záměr
pomník v menším rozsahu obnovit.
pomník v menším rozsahu obnovit
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Budova fary a dvoje sluneční hodiny, které zdobí její stěny

Budovu fary postavil v roce 1767 zedník Josef Thurma ve slohu pozdního baroka. Původně byla dvoupatrová, obehnaná kamennou zdí, v roce 1900 nahrazenou laťkovým plotem. V září 1870 fara a chlév se stodolou vyhořely.
Oprava byla provedena bleskově. Fara je státem chráněnou památkou, v současné době prochází rekonstrukcí a má již novou střechu. Obnovou prošla
i v druhé polovině sedmdesátých let dvacátého století, kdy odbor kultury
ONV chtěl přízemí objektu využít jako archiv, depozitář a sklad okresní památkové péče. Několik let po opravě tomu tak skutečně bylo.
O rekonstrukci se zasloužil a stavební dozor tehdy prováděl Ing. Rudolf
Dlouhý, který do zaslepených okenních otvorů v prvním patře namaloval
dvoje sluneční hodiny. Na dopolední jihovýchodní stěně je latinský nápis Hora ruit, respice finem (Čas letí, pamatuj na konec) a na odpolední jihozápadní pak čteme Juste vive,
et cole Deum (Žij spravedlivě a cti
Boha). Je zde také uveden rok stavby fary 1767 a značka původního stavitele Josefa Thurmy. Ve výklenku
na jihozápadní stěně je umístěná
plastika Krista z náhrobku zrušeného hrobu oblíbeného mníšeckého
děkana Dutyho, který v obci sloužil
v letech 1904–1925.
Sochu sv. Jana Nepomuckého najdeme na okraji lesíka za svodidly při
hlavní silnici z Mníšku do Albrechtic.
Nechal je zhotovit Anton Krause,
který byl rychtářem Mníšku v letech
1815–1831. Anton Krause zavázal seO mníšecké soše sv. Jana Nepomuckého jsme
be i své následníky k údržbě sochy.
podrobně psali v Patronu 1/2016
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Ze svého původního místa blízko Jeřice u rychty č. p. 70 byla přestěhována
na současné místo v roce 1861. Po přestěhování byla socha opravena a znovu vysvěcena. Nápis na pískovcovém podstavci je již hůře čitelný a říká:
Selig ist der Mann, der durch die Rede seines Mundes nicht gefallen ist,
noch wegen der Sünde mit Traurigkeit gequälet wird. Eccl. 14. 1. Bitte für
uns, heilige Johannes v. Nep. (Blahoslavený ten, který nezhřešil svými ústy
a není trýzněn smutkem kvůli svému hříchu. Pros za nás, svatý Jane
z Nepomuku.)
Další oprava čekala sochu koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých
let minulého století. Odbornými restaurátorskými pracemi byl pověřen akademický sochař Zdeněk Šejnost, který nejprve provedl restaurování otlučených částí obličeje a četných poškození na povrchu plastiky. Později se věnoval pískovcovému podstavci. Další opravou prošla socha koncem osmdesátých nebo začátkem devadesátých let dvacátého století. Kostel sv.
Mikuláše, fara a socha sv. Jana Nepomuckého jsou od roku 1958 chráněnými
památkami.
V Novoveské ulici, poblíž domu č. p. 246, a v blízkosti domu zvaného „učitelák“, stála až do 50. let minulého století malá kaplička se soškou Panny
Marie.
Na cestě z Mníšku do Oldřichova si při hlavní silnici nemůžeme nevšimnout
Alscherova kříže. Alscherovi z č. p. 46 ho nechali postavit v roce 1876. Kříž
je udržovaný, Kristus je pozlacený,
nápisy jsou stále dobře čitelné.
Oprava proběhla kolem roku 2008.
Na horní části pomníku je napsáno:
Würdig bist du Höchstes Gut! dass
wir dich durch’s ganze Leben loben
für dein theures Blut, das du für uns
dargegeben. Dass wir dankbar früh
und spät’ wie im Schmerze so in
freuden dich bei Arbeit und Gebet
preisen bis wir von hier scheiden.
Drum, o Himmel, Erd’ und Meer,
und du, ganzes Sternenheer, sprich:
Gelobt sei allezeit Jesus Christus in
Ewigkeit!
Nápis v dolní části pomníku říká:
Gestiftet von Anton Alscher. Errichtet von Magdalena Alscher im Jahre
1875 (Daroval Anton Alscher. Postaveno Magdalenou Alscher v roce
1875).
Detail nápisu na podstavci Alscherova kříže
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Kříž v ulici Ke Křížkům chránily dvě lípy, nyní již
stojí pouze jedna

V ulici Ke Křížkům se pod velkou
lípou ukrývá železný kříž s Kristem
na kamenném podstavci zdobeném
vybledlou malbou. Postavil ho Johann
Christoph Hartig ze statku č. p. 15
v roce 1805.
Blízko dnešní Okružní ulice nechal postavit při hlavní obchodní
cestě do Zhořelce nad svým statkem
č. p. 65 sedlák Franz Stärz v roce 1892
kříž na žulovém podstavci s nápisem. Kříž je skrytý v křoví, kdo o něm
neví, nevšimne si ho. Před pár lety
měl ještě ve střední části kříže tabulku. Tu jsme našli odpadlou na zemi
nedaleko kříže.
Rozvalený kamenný podstavec
s křížkem Na Americe obnovili Roman Slezák a Pavel Vlasák v roce
2002. Kamenná část památky je původní, kříž a andílek nikoliv. Kříž
s nápisem na žulovém podstavci ne-

Kříž při obchodní cestě do Zhořelce před lety (vlevo), a nyní
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Mníšecký starosta Roman Slezák u opraveného kříže Na Americe

chal zhotovit 25. července 1879 rolník Stephan Demuth z domu č. p. 3.
Prý mu na tomto místě vypadlo dítě
z vozu a on ho přejel. Kříž vysvětil
děkan z Mníšku. Nápis dnes na kříži
hlásá: Tobě ve velké úctě, Tvoje jméno je Ježíš. Kříž pro Tebe, ó Kriste.
Ty neustoupíš od povinnosti a práva, když budeš přítelem tohoto kříže, též poneseš v míru svoji tuláckou hůl až k hrobu.
Franz Tietze z domu č. p. 55, stojící
dnes v areálu bývalé chemičky, postavil v roce 1806 železný kříž bez
nápisu při původní obecní cestě od
budovy dnešní pošty směrem k mostu přes Jeřici. Cesta je nyní součástí
dvora chemičky. Zbylo z něj jen
torzo podstavce bez kříže na skalce
schované v křoví.

Torzo podstavce Tietzeho kříže
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Franz Kajetan Hartig z domu č. p. 69
umístil naproti svému domu u č. p. 70
nedaleko mostu kříž. Zanikl pravděpodobně při rekonstrukci silnice do
Frýdlantu. Začátkem sedmdesátých
let minulého století kříž ještě stál nedaleko trafostanice.
Mlynář Josef Hirschmann z č. p. 13
nechal postavit v roce 1860 při cestě proti bývalé továrně Prade, dnes
Tovární ulice, křížek s obrazem Matky boží. Torzo ještě existuje, Pavel
Effenberger má v úmyslu památku
obnovit.
Pomník Františka Josefa I., který
dlouho stál bez tabulky v Nádraží
ulici, má zajímavý příběh. Podrobně
ho popisuje kronikář Mníšku Ladislav Ulrych:
V Mníšku byl od roku 1888 tělovýchovný spolek Deutscher TurnPamětní kámen Františka Josefa I. v Nádražní ulici
verein. Jedním z funkcionářů spolku byl i Hugo Riedel, syn Franze Riedla, majitele obchodu s vlnou v č. p. 241
před nádražím. Postavil si přepychový dům č. p. 6. Brzy po 1. světové válce
uvažoval tělovýchovný spolek o důstojné oslavě 40. výročí své existence
a chtěl postavit nějakou trvalou památku. Padl nápad využít v obci existující torzo pamětního kamene postaveného k 60. výročí panování císaře
Františka Josefa I., který byl původně odhalen roku 1908. A bylo rozhodnuto. Kámen poslouží jako základ pro pomníček s reliéfem, bude umístěn
u zahrady domu Hugo Riedela u č. p. 6. Slavnost odhalení se konala 26. srpna 1928. Desku s reliéfem zhotovil
Josef Pfeiffer z Jablonce nad Nisou.
Reliéf byl po druhé světové válce
zničen.
Překvapivě těžká kovová deska Schillerovy památky hlásá, že hráz fojtecké
přehrady byla dozděna do této výšky právě 9. května 1905, v den stého
výročí úmrtí Friedricha Schillera:
Beim Baue der Talsperre vermauert,
am 9. Mai 1905, dem 100. Sterbetage
Friedrich Schiller’s.
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Schillerova deska z hráze přehrady Fojtka

V současné době se hráz Fojtky opravuje a deska je sejmuta. Děkuji paní
hrázné, že mi dovolila ji vyfotit. Deska byla po druhé světové válce a odsunu
Němců z hráze odstraněna, byla uschována tehdejšími hráznými, manželi
Reckziegelovými, v manipulačním domku. V roce 1972 ji našel Miloslav
Florián a nechal ji znovu připevnit.
Při pohledu z hráze fojtecké přehrady
najdeme na pravém břehu Libiakův
kříž. Připomíná utonutí osmatřicetiletého Slováka Oto Libiaka v roce
1995. Oto Libiak měl pronajaté občerstvení na pláži u přehrady. Kříž
zřejmě postupem času odspoda
uhnívá, dnes je poloviční než na
starších fotografiích.
Při hlavní silnici na okraji Mníšku
najdeme pískovcový hraniční kámen, označující hranici mezi bývalým frýdlantským a libereckým panstvím. Nápisy Herrschaft Friedland
a Herrschaft Reichenberg jsou již téměř nečitelné.

Hraniční kámen při hlavní silnici

Detail „povodňového“ kamene u obecního úřadu

Povodeň z roku 2010 připomíná kámen s pamětní deskou a označením
výšky hladiny vody. Nachází se nedaleko obecního úřadu v Mníšku.
Pamětní deska na budově č. p. 13,
kde sídlila firma Prade, již v Mníšku
– stejně jako samotná továrna – neexistuje. Budova stála ještě na přelomu 40. a 50. let 20. minulého století.
Pamětní desku slavnému rodáku
Filipu Josefu Spillerovi s životopisnými letopočty 1800–1879 tam v roce
umístil 1928 továrník Franz Prade.
Kam se deska poděla, nikdo neví.
V příštím vydání časopisu Patron se
vypravíme na mníšecký nový hřbitov. Jeho památky si zaslouží samostatný článek.
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Děje se nejen v Jizerských horách
Ještě jednou Lichteneckner
V minulém čísle Patrona jsme přinesli
překlad vyprávění Emila Nováka o muži,
jenž stál za zřízením kříže při dnešní
Vládní cestě. Emil se zmýlil když uvedl,
že clam-gallasovský hajný Johann Lichteneckner zemřel v Hejnicích 30. října 1907.
Na tamním hřbitově se dodnes zachoval
náhrobek hajného, ze kterého je patrné,
že ze světa odešel až o tři roky později.

Nová mapa Jizerských hor
Kartografie HP a Ekoles-projekt vydala
unikátní dvojjazyčnou mapu Jizerské hory-Isergebirge, 1 : 25 000. Její jedinečnost
spočívá v tom, že na ní jsou poprvé uvedena velmi podrobně nejen současná pomístní jména obcí, hor, potoků, rašelinišť,
cest atp., ale i dřívější názvy německé.
Mapa poslouží všem hlubším zájemcům
o naše hory a jejich minulost. Spolupracovali na ní Otokar Simm a Jan Heinzl.

Vyšla další Matouschkova mapa
Reprintem Speciální mapy Hradčanských
stěn (Spezial-Karte vom Kummergebirge)
z roku 1929 pokračuje Jizersko-ještědský
horský spolek ve vydávání předválečného
díla libereckého tvůrce turistických map
Josefa Matouschka. Text o mapě a jejím
tvůrci napsal Miloslav Nevrlý, do němčiny ho přeložili manželé Weissovi, německo-český slovníček názvů nejvýznamnějších sídel, vrchů, rybníků a vodních toků
vytvořil Marek Řeháček. Mapu doplňují
reprodukce dobových pohlednic.
Čtvrtletník přátel drobných památek Jizerských hor č. 4/2018 (29. ročník)
Vydává Spolek Patron, Jiřetín pod Bukovou 104, 468 43, IČO: 64669807. Vydávání čtvrtletníku PATRON je
povoleno OkÚ - Jbc - 941/34. Ev. č. MK ČR E 10470. Redakce: Bohumil Horáček, Otokar Simm. Grafická úprava:
Graphis DTP studio, Moskevská 6, Liberec. Tisk: Geoprint, Krajinská 1110, Liberec. Příspěvky zasílejte na adresu:
Bohumil Horáček, Na Radouči 1254, 293 01 Mladá Boleslav, nebo e-mailem: horacek21@seznam.cz. Interní tiskovina.
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Alscherův kříž u silnice mezi Mníškem a Oldřichovem v Hájích, foto Jiřina Vávrová

Položení věnců k obnovenému pomníku padlých v Jablonci nad Nisou, foto Otokar Simm
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Jepičí život první rozhledny na Císařském kameni
Vztyčení bytelné vyhlídkové věže na Císařském kameni mohlo směle přesvědčit všechny skeptiky, kteří
tvrdili, že v klimaticky drsných Jizerských horách již definitivně odzvonilo dřevěným rozhlednám.
Marek Řeháček, Příběhy jizerskohorských rozhleden, 2012
Otevřena byla s patřičnou slávou 9. září 2009, ale dívat jsme se z ní mohli jen osm let. Rozhledna za
necelé dva miliony byla 25. května 2017 z havarijních důvodů uzavřena, a 16. srpna 2018 byla šestipatrová dřevěná věž za jediný den zbourána. Buď jak buď – i pro dřevěnou stavbu až příliš krátký život.
Zcela shnilé smrkové trámy svědčily o nevhodném materiálu i chybějící údržbě. Skeptici se nemýlili...
Ale již v listopadu letošního roku vykoukla nad les plošina nové rozhledny. Tentokrát je postavená
z oceli a dřevo je na ní použito jen pro zkrášlení. Záměr, aby se na pohled podobala své předchůdkyni,
se autorovi studie, architektu Miloši Munzarovi, jistě povedl. Nová vyhlídková věž je o 3 m vyšší, což
spolu s pokácenými stromy pohledy do dálek vylepšilo. Postavila ji firma Pila Martinice, s. r. o., ze středočeské Březnice za zhruba 6,6 milionů korun.
Ačkoliv v době psaní těchto řádků ještě nebyla věž oficiálně přístupná, zájemců o pohledy do dálav
již přicházelo dost a dost. A jsou vpravdě velkolepé: od Bezdězu po Sněžku, od Českého ráje po kopečky
Horní Lužice.
Foto Otokar Simm

