
Po stopách historie
aneb na návštìvì v Arnoldsdorfu dnešních dnù (Jarnoltówek na území Polska)

KAM pøesnì jsme se to vypravili ? 
V mapkách jsou zaznaèena a na fotkách zachycena pro nás zajímavá místa, o kterých se v èlánku
hovoøí a která jsme potøebovali shlédnout:

PROÈ výprava do tìchto míst ? 
Ze zvìdavosti - v návaznosti na èlánek o létání na Kreuzbergu v Arnoldsdorfu a ze svahu Biskupské
kupy jsme chtìli tento plachtaøský terén z 30.let vidìt na vlastní oèi. Zvláštì, když je tak blízko naše-
ho bydlištì a domovského letištì. http://www.letani-jes.wbs.cz/pod-Biskupskou-kupou.html



Pohled ze severního kraje západního svahu kopce Góra Krzyzowa = Kreuzberg
V tìchto místech se  pravdìpodobnì nacházel severní okraj letištì

Pohled od úpatí kopce Góra Krzyzowa = Kreuzberg pøes bývalé letištì na centrum obce

Foto Petr Hanáèek, upravila J. Ivanová



Pohled z bývalého letištì na Biskupskou kupu

Køíž na vrcholu Góry Krzyzowe, místo, odkud byly provádìny starty kluzákù

Vìtší èást svahu Góry Krzyzowe
je dnes porostlá døevinami z náletù



Pohled na Kreuzberg z obce

Pohled na letištì pod svahem
Mezi stromy a keøi prosvítá køíž na vrcholu Kreuzbergu



Nádhernou dominantou obce Jarnoltówek stále zùstává katolický kostel sv. Bartolomìje
z roku 1339, pùvodnì barokní, zrestaurovaný r. 1906 v neorománském slohu 



Památník návštìvy císaøovny a královny Augusty Viktorie v srpnu roku 1903

Stalo se tak díky nièivé povodni, která zdejší kraj postihla v èervnu 1903 a poškodila
nejen kostel, ale i mnoho domù v Jarnoltówku, Konradowì a okolí.
Císaøovna pomohla zdejšímu kraji darem finanèního obnosu, za který byly napraveny
škody, mj. také zrestaurován místní kostel. Dále byla vybudována protipovodòová hráz,
která chránila a chrání dodnes široké okolí od vodní pohromy.
Jako dík a vzpomínka císaøovnì byly postaveny pomníky v Jarnoltówku i Konradowì.



Škola v Jarnoltówku 

Pohled na Biskupskou kupu s rozhlednou pøes støechu školy



Pravdìpodobnì budova døívìjší hospody "Starý pivovar".
Dnes kulturní støedisko obce, kde je umístìna místní knihovna, sál a kde sídlí místní
sportovní klub.

Jedineèná technická památka v Jarnoltówku - protipovodòová hráz, vybudovaná
v roce 1909 díky finanèní pomoci císaøovny Augusty Viktorie, aby chránila tehdejší
Arnoldsdorf i okolí. Hráz je vysoká pøes 15 m a v roce 1997 zachránila Jarnoltówek i 
Pokrzywnou od zkázy, kdy velké vodì  Zlatého potoka chybìlo 50 cm k pøekonání hráze !
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