Okresní spartakiáda l. p. 1965
Psal se rok 1965. V Hrádku nad Nisou se konala tzv.
OKRESNÍ SPARTAKIÁDA, na které vystupovala také
spousta cvičenců z Chrastavy. Od té doby uplynulo již 45 let.
Těm usměvavým dívkám a mladým ženám je dnes již většinou
přes sedmdesát let, některé dokonce již mezi námi nejsou…
Poznáte některou z nich?

210 let od narození Josefa Führicha
7. února uplyne letos již 210 let od narození nejslavnějšího
chrastavského rodáka,
malíře uměleckého směru tzv.
nazarénů, JOSEFA FÜHRICHA.
Připomeňme si tuto významnou osobnost alespoň několika větami.
Jeho otec Wenzel byl nadaný malíř – amatér, také umělcova mladší sestra Marie měla
sklon k malování.
Majitel grabštejnského panství, hrabě Kristián Kryštof CLAM-GALLAS, umožnil
Führichovi studia na umělecké škole v Praze a ve Vídni. Jako vynikající student byl pak
chrastavský rodák odměněn dvouletým pobytem v Itálii.
Více než třicet let pak působil jako profesor historické kompozice na vídeňské malířské
akademii. Z devadesáti procent mají jeho obrazy náboženskou tématiku, kromě toho však
vytvořil mnoho obrazů (rytiny) z nejstarších českých dějin, ačkoliv byl německého původu.
Zemřel v roce 1876 ve Vídni. Jeho hrob ve čtvrti Grinzing navštívili členové SPHMCH při
zájezdu do Vídně před 12 lety.
PhDr. František Vydra

Kostel sv. Vavřince – dominanta Chrastavy
Kostel z roku 1352 stával na stejném místě jako ten
dnešní. Byla to vcelku malá, ale tehdy jediná kamenná
budova v celém městě.
V průběhu staletí byl několikrát přestavován. Jeho dnešní
pseudogotická podoba pochází z let 1866 - 68.
Prohlédněte si tyto dvě fotografie:
1) V době, kdy byl dostavěn, působil jako výrazná, z dálky
viditelná dominanta Chrastavy. V pohledu na něj nic
nebránilo, protože stromy v jeho okolí byly v té době
nízké.
2) A takhle vypadá náš kostel dnes. Nutno říci, že se o
budovu kostela pečuje vcelku dobře, ačkoliv
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návštěvnost bohoslužeb není příliš vysoká. Víme však, že
jsou důstojné vnitřní prostory chrámu občas využívány
také k různým kulturním akcím, např. k hudebním produkcím.
Ke zvýraznění budovy kostela přispělo noční osvětlení.
Vysoké stromy v okolí kostela však pohled na tuto
obdivuhodnou církevní stavbu narušují, obzvláště blížíme-li
se ke kostelu cestou z náměstí k mostu přes Jeřici.
Tento příspěvek nemá být výzvou k pokácení těch vysokých
stromů, má za úkol pouze porovnat pohled na kostel sv.
Vavřince dříve a nyní.
- fv -

Z historie rodu Liebigů
V minulém čísle Bulletinu jste se mohli dovědět
o polském továrníkovi C. A. Preibischovi, který
udělal mnoho dobrého pro své zaměstnance.
Také v Liberci najdeme podobnou osobnost,
vlastně několik z tohoto rodu. Jistě tušíte, že je řeč
o rodině Liebiegů.
Zakladatelem textilního velkopodniku byl Johann Liebieg. Narodil se 7. 6. 1802 v Broumově,
zemřel 16. 7. 1870 ve Smiřicích. V Liberci se usadil v r. 1818. Původně byl soukenický dělník,
později obchodník s galanterním zbožím .
Založil firmu Johann Liebig a Co. Firma byla ve
své době jedním z největších podniků na zpracování vlny v celé rakouské monarchii. Krom Liberce
měl přádelnu ve Svárově, hutě v Rokytnici n. J.a v
Guttensteinu v Rakousku, vápenku ve Smrčím u
Železného Brodu, pilu a pivovar ve Smiřicích. Na
sklonku života vlastnil celkem patnáct podniků a

za své zásluhy byl v r. 1867 povýšen do šlechtického stavu. Byl mu udělen titul baron.
Zastával funkci předsedy obchodní komise v Liberci, předsedy Průmyslového spolku a byl členem
říšské rady.
Neustále rozšiřoval svoji firmu. Ve Svatoplukově
ulici vystavěl dělnický dům, který je součástí tzv.
Liebiegova městečka.
Byl dvakrát ženat a měl celkem patnáct dětí.
Zaměstnával domácí tkalce z podhůří Jizerských
hor a Krkonoš. Měl rozhodující zásluhu o výstavbu
železnice Pardubice – Liberec, která spojovala
kraj s celou monarchií. V r. 1851 začal budovat
domy s jednoduchými byty pro dělníky.
Když zemřel, zanechal svým synům firmu, která
patřila k největším v Rakousku.
Pokračování o rodině Liebiegů najdete v příštím
čísle Bulletinu.
——————————————————
Podle dostupné literatury zpracovala Jaroslava Špaková

Doktor nebo ďábel?
O kom je řeč? O známém léčiteli Janu Josefu Antonínovi Kittlovi. Narodil se a také zemřel v horské vesničce
Šumburk v Jizerských horách. Dnes nese jméno Krásná. Byl pokřtěn v kostele v obci Bzí 13. 2. 1704 – Šumburk v
té době kostel neměl. Jeho pradědeček Kašpar Kittel přišel v 17. století jako ranhojič do Jizerských hor a usadil
se v Šumburku.
Kittel získal pověst jako laický ranhojič, který se vlastní schopností a nadáním vyšvihl až na lékaře majitelů
panství Defoursů. Šlechtici a měšťané ho zvali až do Prahy, aby je uzdravil.
Byl to prý mohutný a silný člověk, alespoň v mládí. V r. 1738 ho postihla nehoda. Probořil se za krutého mrazu
do Labe a málem zahynul, ale dostal se z toho. Kittel měl asi značný majetek. V Šumburku si postavil dům, který
stojí dodnes. U domu pěstoval léčivé byliny, ve dvoře byla jednoduchá nemocnice, uvnitř měl lékárnu.
Z vlastních prostředků nechal vybudovat školu a kostel. Prvním farářem se stal Kittelův syn Filip Jakub a u něj
také dožil svůj život. Zemřel v bídě a slepý 16. 11. 1783. Většinu peněz použil na rozkvět rodné vesnice a na léčení horalů, od nichž nevymáhal peníze.
O jeho osobě koluje více než dvacet pověstí, které mu většinou přisuzovaly nadpřirozenou moc a jeho úspěchy
přičítaly ďáblu, kterému se prý doktor upsal. Pro své schopnosti byl nazýván Faustem Jizerských hor. J.Kittel byl
poctivý, i když nestudovaný lékař a zbožný člověk, který by si s peklem jistě nic nezačínal.
Z celého rodu Kittelů byl právě on nejslavnější. Podle pověsti se Kittel ubránil ďáblu tím, že nechal postavit ve
vesnici kostel, jednoho ze svých synů nechal vystudovat na kněze. A tak prý ztratil ďábel nad doktorem svou moc.
Lidé to poznali podle toho, že za jedné hluboké listopadové noci začali ve vesnici kokrhat všichni kohouti. A té
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noci lékař zemřel. Všichni věděli, co Kittel před svou smrtí řekl. ,,Až umřu a kohouti nezazpívají, jsem ztracen.
Ozvou-li se, pak děkujte Bohu, jsem zachráněn a nežil jsem nadarmo."
Podle historických pramenů zpracovala J.Špaková

Kvíz pro vás – 7krát odpověz
Vážení čtenáři, ani v únorovém čísle nebude chybět
sedm otázek z oblasti historie a cestopisu. Přeji mnoho
zdaru při hádání. Odpovědi najdete jako vždy na konci
Bulletinu.
———————————————————–
1. Víte, které známé město daroval Rudolf Habsburský
v r. 1307 královně Elišce Rejčce?
2. V kterém pivovaru se natáčel film Postřižiny?

3. Prezident E. Beneš žil a také zemřel v jednom jihočeském městě. Znáte jeho jméno?
4. Co je to poprseň?
5. Slyšeli jste někdy pojem šišák?
6. Kdo nechal postavit první roudnický most přes Labe?
7. Pernštejnové byl bohatý a významný šlechtický rod.
Co měli ve svém erbu?
Připravila Jaroslava Špaková

Ohlédnutí za návštěvou polských přátel v Chrastavě
Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle, 12. 12. 2009 se uskutečnila navštěva spolku Bratstvo Ziemi
Bogatynskiej v Chrastavě. Přátelé se podívali do muzea na vánoční výstavu, do Andělské Hory do fy Rotec. Velmi se jim líbilo v Kryštofově Údolí, kde si prohlédli muzeum betlémů, kostel sv. Kryštofa a orloj.
Setkání bylo zakončeno posezením, spojeným s pohoštěním. Pojďme si jejich návštěvu ve fotografiích
krátce připomenout.
J. Špaková
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Odpovědi na soutěžní otázky kvizu 7krát odpověz
1. Jedná se o Vysoké Mýto. Rudolf Habsburský tím založil institut
královských věnných měst.
2. Jedná se o obec Dalešice v jihovýchodní části Českomoravské
vrchoviny asi 20 km od Třebíče. Najdeme zde i muzeum pivovarnictví, strojovnu, varnu, kotelnu a autentické exponáty, které sloužily k výrobě piva. Samozřejmě nechybí ani rekvizity z onoho filmu.
3. Sezimovo Ústí na Táborsku. V jeho vile, kde rád trávil volno s
manželkou Hanou, jsou zpřístupněny dvě soukromé místnosti.
4. Je to totéž co parapet – část zdi pod oknem nebo popř. dřevěné
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zábradlí ochozů a lodžií.
5. Přilba bez odklápěcího hledí ze 14. století.
6. Most nechal postavit v letech 1333 – 40 biskup Jan IV. z Dražic.
Byl to jeden z prvních kamenných mostů. Za 30-ti leté války poškozen a již nebyl opraven. Současný most je z let 1906 – 10.
7. Ve svém erbu měli zubří hlavu. Vzestup rodu je spojen s Vilémem z Perštejna a rovněž jeho vnukem stejného jména. Perštejnové
vlastnili mnoho hradů a zámků – Plumlov, Helfštýn, Přerov ,
Pardubice, Litomyšl, Potštejn, Rychnov nad Kněžnou atd. Rod vymřel po meči v r. 1631.

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

