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KRAJ HRANIÄŒNÃ•CH KAMENÅ® ...
StÅ™eda, 16 Ä•ervenec 2003

Poznáte kraj, o kterém vám teÄ• budu psát? Do Polesí jezdila má kamarádka na kaÅ¾dé prázdniny. V patnácti jsem
tam s ní byla také, ale nic mne nenadchlo: vÅ¯kol jen lesy a skály. ProÄ•? Co má být? AÅ¾ o mnoho a mnoho let pozdÄ›ji
jsem tam s ní jela znovu, a tehdy mi zdej&scaron;í krajina uÄ•arovala. Malá, kdysi pÅ™eváÅ¾nÄ› pa&scaron;erácká osada,
utopená mezi hlubokými vonnými lesy a pohádkovými skalami.. Nepotkáte v nich Å¾iváÄ•ka a na houby mÅ¯Å¾ete jít s kosou ..
ChtÄ›la bych vám pÅ™iblíÅ¾it tamÄ›j&scaron;í zachovalý pÅ¯vab, je&scaron;tÄ› nezniÄ•ený turismem, náporem civilizac
vás na toulky, jaké uÅ¾ jsou málokde. Ukázat zajímavosti nevídané - napÅ™íklad mnoÅ¾ství kamenných mezníkÅ¯,
starodávných svÄ›dkÅ¯ tehdej&scaron;ího dÄ›lení krajiny - hraniÄ•ních kamenÅ¯ bývalých panství.
Na kÅ™iÅ¾ovatce "U
323 let vyznaÄ•uje jednotlivá panství úctyhodný tÅ™íboký kámen s vytesanými jmény tehdej&scaron;ích majitelÅ¯. Lesní cesta,
vedoucí k PekaÅ™ovu kÅ™íÅ¾i, zas pÅ™ipomene truchlivý osud hrádeckého pekaÅ™e, kterého pÅ™ipravili o Å¾ivot krutí zbo
borovici kÅ™íÅ¾ poutníkÅ¯m zvÄ›stuje tragickou událost lásky z doby kolem roku 1830, kdy zoufalý milenec zastÅ™elil svou mi
aby poté spáchal sebevraÅ¾du. Malebné, kdysi témÄ›Å™ zniÄ•ené kapliÄ•ky a kÅ™íÅ¾ky se teÄ• znovu obnovují. Snad kaÅ¾d
zdej&scaron;í skála má nÄ›jakou historii, povÄ›st, zajímavost. Jako pohádka napÅ™íklad zní legenda, která se váÅ¾e ke
Sloním skalám: Malá pasaÄ•ka, které se ztratila kravka, bloudila mezi onÄ›mi bílými bloky tak dlouho, aÅ¾ si
pov&scaron;imla, Å¾e dobytÄ•e snad zázrakem vylezlo na jednu z men&scaron;ích skalek.
Vedle kravky spatÅ™ila trpaslík
který vystra&scaron;ené dÄ›vÄ•e uklidnil a poÅ¾ádal pak o pomoc - vyprávÄ›l o zlých lidech, kteÅ™í donutili trpaslíky odejít. PÅ
pak dívce klíÄ•ek od ukrytých pokladÅ¯ a dodal, Å¾e se pro nÄ›j vrátí, aÅ¾ nastanou lep&scaron;í Ä•asy... PasaÄ•ka poté
ode&scaron;la s kravkou domÅ¯, vzácný klíÄ• uschovala do dutiny velké lípy u statku a Å¾ila spokojenÄ› aÅ¾ do smrti.
Nejspí&scaron; tam onen klíÄ•ek nÄ›kde je dodnes, neboÅ¥ trpaslíky od té doby v kraji nikdo nespatÅ™il&hellip;
Hezké,
Snad je&scaron;tÄ› za zmínku stojí zdej&scaron;í &ndash; Å™opíky, bunkry, na jaÅ™e pokryté nÄ›Å¾nými konvalinkami. V Po
Å¾ije pÅ™es tÅ™i sta let. Na návsi mají rybník - pÅ™íjemné koupali&scaron;tÄ›, vÅ¯kol pÅ™ekrásné skály, obdivované horolez
VÄ›Å™ím, Å¾e i vy místa podobná znáte, pÅ™ípadnÄ› také máte â€‘ svá oblíbená.. Ale tady je kraj mého srdce, krajina LuÅ¾ic
hor, malého pohraniÄ•ního pohoÅ™í v severních ÄŒechách. *Pavla
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