Něco z historie kostelíčka na Kamenném vršku v Rumburku
Ničivý požár z 2. srpna roku 2003 vznikl v důsledku vloupání. Zasvé vzal krov, střecha s věží,
zvon, velká část přistaveného domečku a vážně byly poškozeny varhany a celý interiér. Voda
z deseti cisteren následně dokonala dílo zkázy. Všichni s neskrývaným smutkem prohlíželi
trosky. Jen málokdo věřil, že kostelík vstane z popela, jako bájný Fenix. Nebylo to samo
sebou. Farář evangelického sboru Filip Šimonovský se svou chotí Konstance právě nastoupili
do Rumburku. Budoucnost byla nejistá. Ale byli to právě oni, kdo dokázal nemožné. Sehnali
finance na opravu vážně poškozené památky. A jistě mají mnozí doma také staré kované
hřebíky, které byly věnovány dárcům na památku za poskytnutý finanční příspěvek.
Několik let trvala obnova. Interiér navrhovala výtvarnice Barbora Veselá. Rozsáhlou
rekonstrukci vyžadovaly varhany, které jsou kulturní památkou ČR. Varhany firmy Reiss
z Neugersdorfu zpět do života vrátila firma Organy Kutná Hora. Je tomu již deset let. Každé
výročí má svou váhu. Často žasneme nad těmi z dávné historie, ale mnohdy je ještě
zajímavější se ohlédnout do nedávné minulosti a uvědomit si, jak různý vývoj mohl nastat,
kdyby… Co by se stalo, kdyby zmizela specifická dominanta Krásnolipské ulice, kostelík sv.
Jana Nepomuckého? Kdyby nebyli bývali tehdy sponzoři štědří a nedošlo k realizaci. Není
bez zajímavosti, že právě kostelíček si vybral na svou autorskou pohlednici jako
nejzajímavější motiv z Rumburku akademický umělec Jiří Škopek a stal se tak součástí cyklu
560 tematických námětů. A že se díky letitým zkušenostem díval na město zcela nezatížen a
hledal dominantu pro umělecké uchopení nejvhodnější.
Kostelíček vznikl na tzv. Kamenném vrchu (Steinberg). Kdysi polní lékař Anton Florian
Schossig, který byl nucen se svým praporem roku 1745 překonávat Rýn za těžké kanonády,
slíbil sv. Janu Nepomuckému postavení kaple, pokud mu pomůže ve zdraví překonat Rýn a
vrátit se do Rumburku. Jan Nepomucký, spolehlivý ochránce před vodním nebezpečím, tak
„jednoduchou“ prosbu v době tzv. druhé slezské války splnil. Nic nestálo v cestě vystavění
kostelíku. Roku 1757 Anton Florian Schossig založil fond s příspěvkem 300 zlatých. Stavbu
realizoval významný architekt z Lipové Josef Hoffmann a dokončena byla roku 1777. Rok na
to byla osazena na věžičku makovice s pamětním nápisem a atributy světce (pěticí hvězd a
jazykem).
V rámci josefínských reforem byl kostelík sekularizován a roku 1787 jen koupil za minimální
cenu 292 zlatých Anton Sieber. Roku 1790 kostelík znovu změnil majitele, kdy jej zakoupil

Anton Salomon. Bratr Antona Salomona měl v držení sekularizovaný kostelík na Strážném
vrchu sv. Jana Křtitele. Protože byl dobrým křesťanem, oltář věnoval do městského kostela
sv. Bartoloměje, stejně jako obraz sv. Jana Nepomuckého. Bohužel osud těchto předmětů není
znám, stejně jako pískovcové sochy světce, stávající nedaleko kostelíka. (Snad to mohla být
ta, jež se později nalézala v ulici Töpfergasse (Palackého) a v havarijním stavu je doponována
v rumburském muzeu). Salomon přistavěl ke kostelíku obytný dům a upravil prostranství
kolem. Z kostelíčka vznikl špýchar na obilí. Právě Salomonovy dcery, které v prvním patře
budovy pořádaly taneční zábavy, zažily legendární zjevení sv. Jana Nepomuckého, jenž
varovně hrozil přítomným ve výmluvném gestu. Vysvětlení zjevení mělo prozaický důvod.
Jen lehce zabílená freska sv. Jana Nepomuckého na stropě začala díky velkým teplotním
změnám viditelně prosvítat. Ačkoliv byli tanečníci dozajista z bujaré zábavy zmožení, pocítili
výčitky svědomí, že se oddávají nevázaným hrátkám v kdysi církevním objektu, a zjevené
malbě přičítali větší význam, než si ve skutečnosti zasloužila. V posvátné hrůze se prý
rozutekli.
Roku 8. července 1860 kostelík pro potřeby rumburských evangelíků odkoupil místní
podnikatel Heinrich Ludwig Dittrich. Bylo přistoupeno k celkové renovaci. Postavena kruchta
a tehdy pořízeny varhany firmy Reiss z Neugersdorfu a tři nové zvony a zvonová stolice.
Roku 1946 byl kostel předán farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, která o objekt
pečuje dodnes. Fara ožila. Nejen životem náboženským. Dnes je zde provozována také
mateřská školka Klíček. A kostelík na Krásnolipské je synonymem bohatého kulturního
života.
V přistaveném domečku u kostela vznikl již legendární Domeček Na Kopečku. Čajovna
nabízející prostor pro konání zajímavých kulturních akcí či výstav. Vše provozuje sdružení
Dokořán Rumburk, fungující od roku 2005, jež si klade za cíl poskytovat otevřený prostor pro
setkávání, potěšení, integraci, tvořivost a kulturu z regionu, pro region… „aby lidi objevovali
lidi“.

