Ať to frčí aneb
počátky
lyžování
Historické
události
v měsíci
dubnu
1.4.1800 se narodil v Harrachově Dominik Biemann – sklář, jeden z největších umělců v oboru rytého skla, brusič a malíř. Zabýval se rytím podob šlechticů a měšťanů na sklenice a poháry. Dosáhl ve svém oboru velké dokonalosti a úspěchu stejně jako portrétní malíři.
1.4.1913 založil v Praze profesor Rudolf Jedlička 1. český ústav pro tělesně postižené.
3.4.1873 se narodil v Praze Jan Janský, doktor psychiatrie, objevitel krevních skupin.
5.4.1868 zemřel v Praze Karel Purkyně, malíř a kritik, syn J.E. Purkyně.
6.4.1876 se narodil významný český herec Rudolf Deyl starší. Pocházel z rodiny jircháře v Praze na Františku.
Působil v Plzni a poté v Národním divadle až do odchodu do důchodu. Jeho syn Rudolf Deyl ml. a jeho dcera Eva
rovněž hráli divadlo. Eva dokonce krátce působila i v Liberci.
7.4.1348 založil Karel IV. pražskou univerzitu. Bylo to první vysoké učení na východ od Rýna a na sever od Alp.
Obsahovala fakultu svobodných umění, lékařskou, teologickou a právnickou. Vyučovacím jazykem byla latina.
15.4.1452 se narodil ve Vinci u Florencie slavný umělec, vědec, malíř, vynálezce atd. Leonardo da Vinci.
16.4.1898 se narodil Rudolf Loudát, aktivní představitel české menšiny za 1.republiky v Chrastavě. Byl zatčen a
popraven v Drážďanech v r. 1944.
18. – 23.4.1864 proběhly v Praze slavnosti k třístému výročí narození W. Shakespeara.
19.4.1973 se narodil Ferdinand řečený Dobrotivý. Vzhledem k jeho nemoci za něho vládli Metternich, Kolowrat
a arcivévoda Ludvík. Byl posledním českým korunovaným králem.
21.4.1868 zemřel v Praze malíř, kreslíř a dekoratér Josef Navrátil. Překrásně vyzdobil stropy na zámcích např. v
Zákupech a Ploskovicích.
27.4.1452 byl uznán zemským správcem Jiří z Poděbrad.
28.4.1900 v Praze byla dokončena stavba první české lokomotivy určené pro rakouskou dráhu.
30.4.1870 zemřel v Praze sochař a řezbář Václav Levý.
30.4.1883 se v Praze narodil spisovatel Jaroslav Hašek. Kdo by neznal Osudy dobrého vojáka Švejka. Napsal
mnoho črt, povídek, humoresek. Zemřel na Lipnici, kde se na jeho počest dodnes pořádá festival Haškova Lipnice.
——————————————————————————————————–
Podle dostupných historických pramenů zpracovala Jaroslava Špaková

Výlet SPHMCH do Prahy
28. 2. 2009 uspořádala SPHMCH výlet do Prahy na výstavu do Národního muzea s názvem republika 1918 –
1939. Nebylo nás mnoho, asi některé odradilo nepříznivé počasí, ale i tak to stálo za to.
Expozice se pokouší návštěvníkům přenést se do tohoto období a ukázat vše podstatné, na co navazujeme, ale také události, které se tolik nepřipomínají.
Výstava byla zahájena symbolicky v den výročí vzniku republiky 28. 10. loňského roku a ukončena v den zániku
republiky 15. 3. letošního roku.
Seznámili jsem se s domácím i zahraničním odbojem včetně legionářů, viděli jsme Kupkovy plakáty z té doby,
prohlédli si originál Mnichovské dohody, standartu prezidenta z r. 1920, první zákon Aloise Rašína z r. 1918,
schránku na depeše, které zasílal T. G. Masaryk do vlasti, originální reklamy a mnoho jiných zajímavých dobových originálů.
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V expozici Město a Venkov jsme se seznámili se životem ve městě, nahlédli do knihkupectví, kavárny, módního
salonu a obytných interiérů různých společenských vrstev. V expozici Venkov jsme mohli obdivovat působivou
instalaci vesnické školy, kostela, statku, ale i zařízení tehdejší hospody či sokolovny.
Součástí výstavy byla i prezentace významných osobností té doby – vědců, umělců, sportovců apod.
Na dokreslení dobové atmosfery zde probíhalo mnoho autentických zvukových a filmových ukázek.
Výstava vznikla ve spolupráci Národního muzea, Senátu, Parlamentu ČR, Vojenského historického ústavu a za
spolupořadatelství Hlavního města Prahy a Městské části Praha 1.
Praha má skutečně neomezenou nabídku, a tak se mnozí z nás vydali na výstavu medailí na Hradčany, na procházku Prahou atd.
Většina si ale nenechala ujít ještě jednu velice ojedinělou výstavu v Anežském klášteře – Svatý Václav – ochránce České země. Tato byla zahájena v prosinci 2008 a končila rovněž letos v březnu. Byla pořádána Arcibiskupstvím pražským ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Cílem bylo představit světce, jeho osobnost, nejrůznější umělecké předměty spojované přímo s jeho osobou. Jednalo se např. o přilbici, Svatováclavský meč či tzv.
Svatováclavský střevíc. Ojedinělé byly i další exponáty – např. kalichy, bohatě zdobené monstrance, obrazy se
sv. Václavem, sochy, knihy apod. Viděli jsme i nerealizovatelný návrh na patronův pomník na Václavském náměstí.
Pro expozici se podařilo sehnat skutečně předměty umělecky a historicky hodnotné. Vydaný katalog k výstavě
byl překrásný, plný barevných fotografií daných exponátů a historických faktů. Bohužel tomu odpovídala i jeho
cena – 600Kč.
Přes některé nepříliš kladné ohlasy na výstavu jsme měli možnost zhlédnout exponáty, které hned tak někde k
vidění nebudou.
Nakonec se umoudřilo i počasí a výlet nikoho nezklamal. Odnášeli jsme si domů bohaté umělecké zážitky.
Zpracovala Jaroslava Špaková

Zpráva o odhalení pamětní desky Bohumilu Honsovi
V sobotu 14. března ve 14 hodin se konala v Revoluční ulici před budovou nynější mateřské školy
vzpomínková slavnost, při níž si účastníci připomněli osobnost řídícího učitele p. Bohumila HONSY.
Přípravy začaly již v prosinci 2008, kdy návrh na umístění této desky schválilo na svém pravidelném zasedání
jednohlasně zastupitelstvo města. Desku zhotovil kameník p. Josef Schäfer z Liberce.
V době slavnosti bylo nádherné slunné počasí, které přítomným připadalo jako malý zázrak, protože den
předtím i následující den po oslavě vydatně pršelo.
Sešlo se zde téměř sto lidí, mezi nimiž byla i p. Eliška Hancová - Chmelíková, která ve 30. letech českou školu
navštěvovala. Přítomni byli mnozí zastupitelé města. Program předvedly školní děti, slavnostní projev pronesl
Dr. Frant. Vydra, Ing. J. Smola a jeho matka p. M. Doubravská zazpívali českou (i slovenskou) státní hymnu.
Slavnost byla ukončena drobným občerstvením.
Přítomni byli také dnešní příbuzní B. Honsy – Koleníkovi a Hovorkovi.
- fv -
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Sedmkrát odpověz
Vážení přátelé, i v tomto čísle Bulletinu si můžete zkusit vyluštit 7 hádanek, zaměřených na různé historické a
turistické zajímavosti. Mnoho štěstí.
1. Víte, ve kterém kostele v Praze je pochován slavný malíř 17. století Karel Škréta? Jeho obrazy najdete na
mnoha zámcích, mj. i na Frýdlantě v Čechách.
2. K. H. Mácha si oblíbil a také navštěvoval mnoho romantických hradů a zřícenin. Ten, na který se ptáme, je
ze 13. století, dnes již pustý. Nejznámější částí hradu je věž zvaná Putna.
3. Město Albrechta z Valdštejna – Jičín – mělo původně tři městské brány. Do dnešních dnů se dochovala
pouze jediná. Je z ní krásný rozhled na město i kouzelnou krajinu kolem. Víte její jméno?
4. Co nebo kdo je odřivous?
5. Osobnost skladatele a varhaníka Václava Holana Rovenského je spjata s jedním z hradů Libereckého kraje.
Znáte jeho jméno?
6. Dovedete vysvětlit pojem morganatický sňatek?
7. V kterém městě najdeme jednu z nejzachovalejších židovských čtvrtí v Evropě?
Vyluštění najdete na konci Bulletinu.

Teče po našem území řeka Spréva?
I když se to zdá mnohým čtenářům divné, teče…
Šluknovský výběžek je velmi členitý. Při bližším pohledu (třeba pod
lupou) zjistíme, že jeho součástí je asi 100 metrů široký a asi 500
metrů dlouhý proužek našeho území, na jehož nejsevernějším konci
stávala nevelká vesnička FUKOV. Po válce nebyla dosídlená a
zcela zchátrala. Dnes na tomto místě stojí pietní kříž a najdeme tu
zbytky rozvalin.
Směrem od Šluknova vede po celé délce tohoto minivýběžku
cesta. Jdeme - li po ní, přijdeme do míst, kde stojí most a pod ním
vede železniční trať ze Žitavy (Zittau) přes Wilthen (přestup do
Budyšína) až do Drážďan. Trať přetíná tento asi necelých sto
metrů široký pruh českého území.
Jdeme-li stále dál, dojdeme k místu, kde přes naše území teče úzký
tok řeky Sprévy (Spree, Sprjewja). Spréva má tři prameny, jeden z
nich vyvěrá na úbočí hory Kottmar. Protéká pak dále Horní a
Dolní Lužicí, jako teče Čechami Vltava.
F. Vydra

Opět velikonoční zájezd do Horní Lužice
I když se zpočátku zdálo, že zájem nebude tak velký, aby se
zaplnil autobus, situace se změnila. Ke konci března bylo přihlášených více, než pojme autobus, a všichni zájemci
již měli zaplaceno (220,-Kč na osobu).
Protože se hlásili stále další a další zájemci, byli zapisováni do pořadníku jako náhradníci pro případ, že by
někdo dříve přihlášený z vážných důvodů účast odřekl.
Řidič autobusu p. J. Michalů již ví, že v Liberci Na Rybníčku nastoupí první skupina účastníků v 6:45 hod. Z
chrastavského náměstí pak autobus odjede krátce po 7:00 hodině.
Cestou ke státní hranici budou přistupovat ještě přihlášení účastníci z Bílého Kostela nad Nisou a z Hrádku nad
Nisou.
Můžeme-li věřit stoletému kalendáři, nemělo by toho dne ani sněžit, ani pršet. Bude však poněkud chladněji.
JÍDLO A PITÍ SI KAŽDÝ VEZME Z DOMOVA S SEBOU!!!
(Doporučujeme, aby si každý individuelně zajistil pojištění na jeden den, a to na místní poště nebo v pojišťovně
na náměstí.)
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Zajímavosti od A do Z aneb co je dobré si připomenout
A – Andělská Hora – původně byla samostatnou obcí již ve 13. či 14. století. Těžilo se tu hlavně stříbro a
měď. Městečko získalo horní svobodu a mělo i svůj znak. Pocházel odtud hluchoněmý kronikář Florián
Amtsbüchler (1809 – 1891). Jeho soukromá kronika – ne obecní – je uložena ve Státním okresním archivu v Liberci. Další známou osobností Andělské Hory je malíř Josef Quaiser, pozdější dvorní portrétista
rodiny Clam-Gallasů.
B – Bílý Kostel – byl založen ve 13. či 14. století německými kolonisty. Původní název zněl Heinrichsdorf – Jindřichov. V 16. století se obec jmenovala Alba Ecclesia. V okolí se těžily rudy různých kovů,
stál tu i cechovní dům horníků z r.1590, pozdější hostinec U pyramidy. Dům v r. 1932 vyhořel. V minulém století zde byly i textilní továrny a papírna.
C – Craczavia – První zmínka o Chrastavě je z r. 1352 v žitavské latinsky psané církevní knize, do níž se
zapisovala výše desátků, které se odevzdávaly papeži z jednotlivých farností.
D – Donín byl dlouho samostatnou obcí. K Hrádku byl připojen po 2. světové válce. Byl založen německými osadníky z okolí Drážďan. Na návštěvě tu pobyl i císař Josef II.
E – Eduardův buk. Najdeme ho na křižovatce cest v Lužním dole. Původní buk byl pojmenován po majiteli panství Eduardu Clam-Gallasovi, resp. obrázku sv. Eduarda, který na buku původně visel. V r.1930
již zchátralý strom zevnitř vypálily děti. Nynější buk byl zasazen v r. 1969 jako Buk republiky.
Vážení čtenáři, pokud jste si oživili své poznatky, můžete se těšit na další pokračování v příštím čísle
Bulletinu.
zpracovala Jaroslava Špaková
Dobová fotografie chrastavského náměstí, pocházející z roku 1905.
Pohlednice byla vydána v době technického rozvoje, kdy nové revoluční
dopravní prostředky a jiné technické
vymoženosti doslova okouzlovaly lidstvo.
Mnoho obcí v tomto období vydalo pohlednice s vretušovanými „výstřelky“
moderní doby.

Vyluštění hádanek kvizu 7 krát odpověz
1. V barokním kostele sv. Havla v Havelské ulici. 2. Hrad Michalovice nedaleko Mladé Boleslavi. 3. Valdická brána
4. Heraldická figura ve tvaru zavinuté střely – tj. šípu s pruhem látky, který se namočil do pryskyřice a před vystřelení se zapálil. Zavinutou
střelu měli ve znaku např. pánové z Kravař. 5. Hrad Valdštejn v Českém ráji. 6. Nerovnorodé spojení dvou osob různých stavů. Jako příklad uveďme manželství následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este a jeho manželky hraběnky Žofie Chotkové. Jejich děti však přišly o
nástupnická práva, tj. nikdy nemohly sdědit trůn. 7. V Třebíči. Zachovaly se dvě synagogy – Přední a Zadní – 123 budov včetně radnice a
školy a velmi pěkný a rozsáhlý židovský hřbitov. Tato památka je na seznamu UNESCO.
————————————————————————————————————————————————————————
Na závěr bych se chtěla omluvit čtenářům za chybně položenou otázku kvizu v minulém čísle Bulletinu.Otázka měla být položena takto –
Kterému městu se říká Moravský betlém – místo chybného slova Benátky. Odpověď byla správná – Štramberk.

Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy
Připravil: J.Špaková, F.Vydra

Sazba, tisk a distribuce je zajišťována prostřednictvím
Chrastavských listů – zpravodaje MěÚ Chrastava.
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