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Oslavy Horních vsí jsou za námi 

Slovo předsedkyně 

                                           Tak zní nadpis článku, který si  
                                           můžete přečíst na našich webových                    
                                           stránkách, Mimoňském Zpravodaji,    
                                           I- novinách.. 
                                           Ale pojďme si říct něco o tom, co           
                                            7. ročníku Oslav Horních Vsí 
                                           předcházelo. 
 
Každý rok jsou OHV jiné - pokaždé jsou o něco ozvláštněné, 
ať už otevřením naučné stezky nebo inaugurací Muzea vystě-
hovalectví, návštěvou hraběnky Hartigové. Letos to bylo po-
stavení pomníku v Palohlavech. Hlavní iniciátor Radovan 
Kříž, autor a investor pomníku, vybral místo u Palohlav, kde je 
asi nejzachovalejší hřbitov. Spolek požádal o povolení VLS 
Mimoň, VLS Praha a posléze i Vojenský lesní úřad, ale i sta-
vební úřad, již koncem roku 2014 a jmenované úřady vydaly 
souhlasné stanovisko. 
Začalo vybírání vhodného materiálu pro pomník, kdy byl zvo-
len Hořický pískovec. Vybíral se dobrý kameník, zakázku do-
stal pan Minařík z Mimoně. Úprava terénu v místě postavení, 
bylo nutné vybetonovat plato, na kterém budoucí pomník bude 
stát. To se ukázalo náročné pro nedostatek vody, všechen po-
třebný materiál se musel přivézt. Začala tropická vedra, beton 
se musel často polévat vodou. Vysadila se zde také lípa, kterou 
dodala rodina Havlíkova, zeminu na úpravu okolí zase rodina 
Laurynových. Dílo se i přes různé realizační problémy necelý 
týden před OHV podařilo dokončit. Na realizaci se podíleli, 
kromě již zmiňovaných, i Jaromír Mayer a  Jaroslav Dvořák. 



 
 

Během OHV se na zdárném průběhu podíleli Šárka Krousová 
a Pepa Kykal v roli regulovčíků, kdy Šárka naváděla nejenom 
svým optimistickým úsměvem od křížku U Františka na směr 
Palohlavy, Pepa zase kontroloval plné obsazení vozů, vjíždějí-
cích za bránu, Jarda Dvořák se chopil role parkovacího navi-
gátora. 
Průběh aktu v Palohlavech hodnotím jako velice úspěšný, bez 
zmatků. I když nám vypadl zpěv, kvůli indispozici zpěváka, 
úžasný pan farář Horniak se toho zhostil na výbornou. Pokra-
čování programu v Náhlově začalo krátkou mší v kapličce. 
Kdo nebyl na mši, mohl navštívit naučnou stezku, ale nejvíc se 
diskutovalo mezi rodáky, pamětníky. Došlo na individuální 
prohlídku leteckých snímků, kterým ale budeme věnovat více 
prostoru, až se znovu sejdeme v Náhlově. Myslím, že i novin-
ka, harmonikář, se líbil. 
Akce je tedy za námi, týden intenzivních nákupů, úklidu, pří-
prav, vaření, pečení, aby všeho bylo dost a nic nechybělo, mis-
ky, lžíce, aby byl každý na svém místě, vlajky správně zavěše-
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né, květinová výzdoba, to bylo na nás, Bláže a Lence a velkým 
pomocníkem byl všeuměl Werner Kováč. 
Představenstvo - Dvořák, Suchomelová, Špačková a Šťastný 
(Bidlo nepřítomen) přišlo s nápadem, zda by nebylo vhodné 
přispět symbolickou částkou na památník v Palohlavech, 
částka minimální a to 100 Kč. Náklady byly cca 25 000,- Kč, 
autor je i investor, přesto se všude objevuje spojení se Spol-
kem historie Mimoňska. Prosím, zvažte tento nápad a budete-li 
stejného názoru, přispějte. Myslím, že to za to stojí. 
Veškeré informace najdete buď na předchozí stránce, nebo na 
našich internetových stránkách www.historiemimone.cz 
 

-Lenka Špačková- 

 
 
                                                                                                         

Regina Krchňáková / reportérka MiTEL-TV: ...Já se hned 
v neděli vydala znovu do Palohlav. Na kole. Chtěla jsem si v 
tichu ještě jednou vychutnat atmosféru. Je báječné, co jste 
dokázali. Byl to zážitek být při odhalení pomníku. A nápad s 
květináčky a hlínou dojemný. Tyto věci mají na světě smysl. 
Jdou od srdce a nejsou pro zisk. Mají hlubokou hodnotu… 

 

Achim Richter / DE: ... Slavnost na mně udělala velký do-
jem, jsem příjemně překvapen. Celý průběh byl velice hezky 
zrežírován. 
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Werner Friedrich / DE: ...Samozřejmě jsme byli v sobotu v 
našich myšlenkách s vámi. Prostřednictvím mailů a fotografií 
jsme schopni celé dění zcela jasně prožívat i dodatečně. V na-
šem archivu najdou všechny fotografie z našeho setkání a    
odhalení pomníku své místo.  
 
 
Margit Herrmann / DE:... Vše, co jsme zatím slyšeli o této 
události, je plné chvály. Ano, věřím, že toto je již milník. My k 
vám můžeme jen z dálky závistivě hledět a stále znovu litovat, 
že jsme u toho nebyli. Avšak nyní jsme dostali hodně fotek, 
takže si můžeme udělat živý obrázek. Kristýna z Chřibské na-
psala krátkou zprávu. Jsme moc rádi, že jsme s vámi navázali 
kontakt a myslíme si, že z toho může vzniknout úzká vazba.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                         
                                                                            

Součást letáku, který dostal kaž-
dý z účastníků odhalení pomníku 
mapka s vyznačenými vesnicemi 
v Ralsku, které dnes již neexistují 
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  Milí přátelé, 
  
všem posílám srdečné 
pozdravy. Dnes je tomu 
už dva týdny, kdy jsem 
spolu se svým manželem 

Petrem byla na slavnostech horních vsí. Do té doby mi to nic 
neříkalo... Dovolím si krátce popsat, jak jsem se dostala až tam 
k vám do oblasti zaniklých vesnic. 
Před delším časem mi moje kamarádka Margit z Německa, 
(kterou už někteří taky znáte), poslala e-mail s prosbou, abych 
jí sehnala knihu “Zaniklé obce kolem Ralska”. Není třeba po-
pisovat všechno, co jsem podnikla, počínaje knihou a dále, až 
po návštěvu rodáků v polovině srpna v Náhlově a okolí. Vědě-
la jsem, že otec Margity se tam někde v jedné vesnici narodil a 
že ona se chce vydat po stopách svých předků z jeho strany. 
Před třemi lety se tak vydala po stopách svých předků z matči-
ny strany, která pocházela ze Chřibské. Bylo by to na dlouhé 
povídání, protože jsem předem plnila její přání tak, že jsem 
jezdila po matrikách, anebo zjišťovala, kde který dům stál ne-
bo ještě stojí atd. Tentokrát jsem sice telefonicky také zjišťo-
vala některé věci, ale zapojil se do toho i Petr Polakovič, který 
byl Margitě a jejím přátelům velkou pomocí při jejím bádání, 
jeden den nás také 
doprovázel. Za jeho 
pomoc mu i já dě-
kuji. 
Chtěla bych ale vy-
zdvihnout velikou 
zásluhu Jany Havlí-
kové za překlad 
“Vzpomínek Emí-
lie Havlíčkové” z 
Jablonečku, která 
pak dožila s manže-
lem a rodiči ve Vy-
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soké Lípě, v dnešním Národním parku České Švýcarsko. Sa-
ma občas něco přeložím, tak vím, co to znamená. Jana mi ří-
kala, jak se do děje vžila a jak u toho plakala, totéž mohu říct i 
o sobě, já měla možnost si to přečíst daleko dřív v němčině. 
Jsem opravdu velmi ráda, že je to přeložené a vy, kdo jste si to 
už přečetli, víte, o čem mluvím. 
Dostala jsem knihu, kterou napsal Werner Friedrich, přečetla 
jsem ji za necelý týden. Doslova jsem to “hltala”. Pocházím ze 
smíšeného manželství, maminka byla Němka, tatínek Čech. 
Hodně mi vyprávěli, co všechno prožili. Maminka ztratila ve 
válce svého prvního manžela a oba své bratry. Její příbuzen-
stvo se při odsunu Němců dostalo “na všechny světové stra-
ny”, jak to vždy říkávala. Moji rodiče tu mohli zůstat ve své 
vlasti a já měla to štěstí, že jsem se narodila až po válce a mo-
hu žít spokojeně tady. V knize od Wernera jsem dostala odpo-
věď na některé moje otázky, o kterých rodiče nemluvili nebo 
to neprožili. 
Jednu z předností vnímám i tu, že jsem se s vámi mohla setkat 
v Náhlově a společně strávit hezké chvíle nejen tam, ale i na 
dalších místech. Moje nadšení jsem přenesla i na manžela, 
který pak se mnou jel i na slavnosti. Vyjádřil přání, že by se 
chtěl podívat po těch zaniklých obcích s doprovodem někoho, 
kdo to tam zná. Myslím, že to nebude problém. Na slavnos-
tech jsem chtěla být i tak trochu jako zástup za Margitu, Bri-
gittu, Wernera a Heinze... Také jsem jim napsala své dojmy a 
vše, co jsme mohli prožít. 
Od té doby dostávám od vás e-maily, využívám příležitosti a 
tímto vám všem za všechny zprávy děkuji, posílejte dál... Pře-
kládám a posílám Margitě a Wernerovi. Dozvídám se nové 
věci a těším se na další setkání někdy v budoucnu. Děkuji vám 
všem za doposud vykonané dílo, za to, co je vidět, ale i za zá-
zemí, které láskyplně vytvářejí v pozadí děvčata, která vaří a 
pečou, myjí nádobí a uklízejí po hostech... Dovedu si předsta-
vit vaši radost z návštěvy brazilského velvyslance s doprovo-
dem, vaše počáteční nápady , myšlenky a pozdější jejich plně-
ní se má dostat do světa... 



Přeji vám všem hodně sil, pevné zdraví a při případných pro-
blémech hodně moudrosti k jejich řešení. 
  
Zdraví vaše Kristina Kafková s rodinou 
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