Velikonoční zájezd se blíží
Po letošní dlouhé zimě se oteplilo a první jarní den byl opravdu jarní. Svítilo slunce a po sněhu tady dole v Chrastavě ani
památky. Zájezd do Horní Lužice se blíží a všichni si přejeme, aby se vydařil.
Nebylo dlouho jisté, zda se autobus zcela naplní, ale nakonec bylo zájemců tolik, že jsme museli některé odřeknout a zařadit
je mezi náhradníky.
Trápí nás jediný problém: JAKÉ BUDE POČASÍ ???
Loni se velikonoční zájezd vydařil, a tak bychom si přáli, aby si také letos účastníci přivezli ty nejpříjemnější dojmy a
zážitky. Až budeme pročítat květnové číslo BULLETINU, budeme vědět mnohem víc...

Dokumenty z první republiky
Občas se stane, že někdo z chrastavských občanů přijde do městského muzea a
přinese nám nějakou zajímavost z let, kdy Češi byli v našem městě pouze nepatrnou
menšinou. To se stalo také nedávno, kdy nám p. Schubert přinesl dva zajímavé doklady
o kulturní činnosti chrastavských Čechů ve 30. letech minulého století.
Chtěli bychom tímto požádat naše čtenáře, aby nám zapůjčili zajímavé materiály
z období 1. republiky nebo z prvních poválečných let (1945 – 1950). Pořídíme si na
počkání kopie a originály okamžitě vrátíme.
DĚKUJEME.

Hamrštejnu svítá na lepší časy
V únoru se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskutečnila přednáška R. Tišerové z Krajského památkového ústavu v Liberci,která přinesla mnoho zajímavých a poučných informací, týkajících se záchrany hradu Hamrštejna. Byla doplněna
množstvím fotografického materiálu.
Hrad Hamrštejn je kulturní památka,zapsaná v seznamu nejohroženějších nemovitých památek. Pod hradem se rozkládá přírodní rezervace se zajímavou florou a faunou.
Dnes je kopec hustě zalesněn,ale ve středověku to tak rozhodně nebylo, a to z bezpečnostních důvodů.Hrad stojí na Zámeckém kopci 375 m. n. m.,obtékán Lužickou Nisou.
Přístupová cesta dnes je velmi špatná – část svahu se zřítila do údolí, ale pravděpodobně v těchto místech vedla vždy. Hrad
musel mít asi i předhradí,ale neví se kde.Snad existoval poplužní dvůr kdesi u řeky.
Již v r. 1374 Karel IV. udělil v léno hrad Fridrichu z Biberštejna. Za jejich vlády byl správcem na hradě rod Dachsů. V husitských válkách byl ohrožen,dobyt a obsazen vojsky Jana Čapka ze Sán.
Následný vývoj byl složitý a majitelé se na hradě často střídali. V r. 1488 to byli Donínové, v r. 1492 se vrátil do držení
Biberštejnů. V r. 1588 ho dostává Fridrich – Bedřich – z Redernu do dědičné držby jako pustý zámek.
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Hrad je popsán v mnoha publikacích – např. v knize Topografie K. Kühna z r. 1934, dále v knize D. Menclové České hrady z
r.1974. Hradu se věnoval i známý historik T. Durdík.
Na Röhlichově rytině z poloviny 18. století dle předlohy V. Kühnela byly asi obě věže stejně vysoké. Samozřejmě, že vyobrazení a dějiny hradu najdeme i v knize Hrady a zámky od A. Sedláčka z r. 1895. Již v r. 1764-85 proběhlo první mapování
okolí hradu. Reálnější a přesnější ale bylo až druhé mapování z r. 1836. V r. 1877-80 se uskutečnilo III.vojenské mapování,
kde byly uváděny i vrstevnice, porost a např.i značka pro hospodu.
Současný stav hradu je velmi špatný. U severní věže hrozí zřícení, objevují se velké praskliny a trhliny. Zbytky hradeb najdeme po zřícení dole v údolí.
Památkový ústav spolupracuje se současným vlastníkem, kterými jsou Lesy České republiky. Mezi hlavní úkoly patří zajistit
statiku stavby, zpomalit degradaci zdiva, zachovat autentičnost objektu pro budoucí generace. A co je velmi důležité – neměnit osobitý charakter památky. Takže žádné zastřešování věže, dostavby dalších budov apod.
Přednáška všechny posluchače velmi zaujala a paní R.Tišerové patří velký dík. Nezbývá si než přát, aby se vše podařilo,jak je
naplánováno, aby byl dostatek finančních zdrojů a hrad tak zůstal zachován pro budoucí generace.
Dle přednášky p. R.Tišerové zpracovala Jaroslava Špaková

Čteme v andělohorské obecní kronice – 2. část
Od 10. října 1938 byla obnovena doprava na železniční trati Žitava - Liberec, tedy vlastně Zittau - Reichenberg.
"6. října nám bylo dopřáno spatřit osobně našeho Vůdce v Chrastavě", poznamenává andělohorský kronikář.
Všude se objevila hesla na transparentech: Děkujeme našemu Vůdci . – Jeden národ, jedna říše, jeden Vůdce!
19. listopadu 1938 zahájil ministr propagandy Josef Goebbels v Liberci volební kampaň do říšského sněmu. Přijel
obyčejným osobním vlakem, který po 18. hodině projížděl Andělskou Horou (Engelsberg). U vlakové zastávky jej přišly
pozdravit stovky obyvatel.
2. prosince navštívil Liberec sám Adolf Hitler. Dokonce i nemocní a tělesně postižení se dostavili k nádraží, aby na vlastní
oči uviděli svého "osvoboditele".
"Hitler stál u okna a všichni to ocenili. Cítili se šťastni, že mohli pohlédnout do tváře tohoto mimořádného muže…"vylíčil tyto
okamžiky kronikář.
Téhož dne odpoledne přeletěla nad údolím Nisy vzducholoď "Graf Zeppelin" a celou hodinu kroužila nad Libercem a
Jabloncem nad Nisou.
Nadšení německých obyvatel nebralo konce…
Už v listopadu 1938 bylo devět dětí z Andělské Hory posláno na čtyři týdny do Říše na rekreaci (poblíž Pirny). Do skupiny
rekreantů byli zařazeni také dva dospělí občané - Heinrich Ansorge (43 let) a Franz Jautze (81 let). V rámci akce "Kraft durch
Freude" mohli navštívit také Berlín a po návratu o svém pobytu vyprávěli spoluobčanům v předvolební kampani.
9. ledna 1939 pochodovalo ulicemi Liberce 2500 rekrutů se zvonkohrou. Už se nemohli dočkat, až budou moci bojovat ve
fašistickém wehrmachtu. Obyvatelé Liberecka si museli dát na matrice potvrdit svůj arijský (=nežidovský) původ.
9. listopadu 1938 byla vypálena v Liberci židovská synagoga.
V březnu a v dubnu 1939 byli posláni do jakési ozdravovny staří "bojovníci strany " (Sudetoněmecké Henleinovy strany), a to
v Bavorsku a východním Prusku.
17. května 1939 bylo provedeno sčítání obyvatel a soupis podniků a provozoven.
ANDĚLSKÁ HORA měla 617 obyvatel, z toho 287 mužů a 330 žen.
Nejčastější příjmení andělohorských obyvatel v té době: Quaisser, Kirsch, Scholze, Amtsbüchler, Schwarzbach a Ansorge.
1. září 1939 vyhlásilo Německu válku Polsku. To byl začátek 2. světové války.
Následovala různá mimořádná opatření: povinné zatemnění oken, potravinové lístky (přídělový systém). Zima z roku 1939 1940 byla neobvykle tuhá (až -28°C). Organizovala se sbírka oblečení pro vojáky wehrmachtu, tzv. Winterhilfe (=zimní
pomoc).
I mezi obyvateli Andělské Hory byli příslušníci SS, např. Rudolf Donth (Standartenführer SS) či Friedrich Engel (člen
jednotky SS).
Pro mládež od 14 do 20 let byla zavedena povinná pomoc při žních.
Po obsazení Francie a Belgie byli v And. Hoře ubytováni váleční zajatci. Pracovali na stavbách a při úpravě silnic. Místním
obyvatelům bylo přísně zakázáno se s nimi stýkat.
V bývalé STS v Chrastavě byly ubytovány německé rodiny z Besarábie (=Rumunsko), v prostorách firmy König (=U Komína)
žily francouzské rodiny z Alsaska. Ve třídách chlapecké školy (za kostelem) byly ubytovány rodiny Němců z Volyně. S těmito
přistěhovalci přišli také učitelé, kteří hospitovali na místních chrastavských školách.
Od roku 1940 bylo na příděl také uhlí pro domácnosti.
V té době byla v Andělské Hoře jednotřídní škola (33 dětí). Žáci sbírali léčivé byliny (pampelišky a březový květ), barevné
kovy, láhve, papír atd.
Po přepadení Sovětského svazu se v kronice objevují stále častěji zápisy o mužích z And. Hory, padlých na frontě. Deset dní
po napadení Ruska padl Alfred Amtsbüchler v bitvě u řeky Bereziny, jediný syn zemědělce Edmunda Amtsbüchlera. Bylo mu
22 let.
V září 1941 byly zavedeny tabačenky.
Při Svátku matek (v květnu) byly obzvláště oslavovány mladé matky, které daly Říši potomka.
23. října 1941 došlo na Vápenném vrchu k leteckému neštěstí. Havarovalo tam v husté mlze letadlo Junkers-52, které letělo
z polské Toruně do Prahy.
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25. března 1942 byly sundány na andělohorském kostele zvony (Maria, Hedwiga) a odevzdány k roztavení pro vojenské
účely.
U firmy Franz Prade pracovaly desítky mužů a žen z Východu, mnozí pracovali také na polích. Jako označení nosili na
obleku plátěnou záplatu s nápisem OST (=východ).
Mosazné součásti ze škol a úřadů jsou zabaveny pro potřeby fronty. Děti sbíraly a nosily do školy kosti pro výrobu mýdla.
V hostinci "U zlatého kříže" byly ubytovány ženy z Polska.
Omezuje se spotřeba uhlí a elektřiny. Heslo"Všechna kola se točí pro vítězství" se objevují např. na lokomotivách.
V neděli nejezdí autobusy, ve všední dny vozí pouze dělníky do práce a zpět. V Liberci je několik hospod, kde je možno se
najíst bez potravinových lístků (bramborový salát).
Lidé hodně navštěvovali kina, o kulturu pečovala organizace "Kraft durch Freude". Pořádaly se tzv. "pestré
večery" (estrády pro pobavení), taneční zábavy byly však zakázány.
O Vánocích 1942 dostávali lidé přídavky k potravinovým lístkům (zrní, cukr, maso, luštěniny, máslo, zrnková káva). Vojáci
na dovolené z východní fronty obdrželi tzv. Vůdcův balíček o váze 7 kg (mouka, máslo, cukr, salám, čokoláda atd.)
V kronice se stále častěji objevují zprávy o padlých a kronikář písemně vyjadřuje svou soustrast manželkám těch, kteří se
domů nevrátí.
Za zrádce Říše jsou považováni Rumuni, Bulhaři a Finové, kteří jsou oficiálně spojenci Německa.
Za dýku do zad je považováno otevření tzv. druhé fronty (vylodění v Normandii). Odsouzeníhodný je samozřejmě pokus o
atentát na Vůdce v červenci 1944.
Na pokyn Hitlera byl všude zakládán tzv. Volkssturm (= Lidový útok), kde se sdružovala mládež, ale také staří muži, na něž
se již nevztahovala vojenská služba.
Od června 1944 začali Němci používat "tajnou zbraň " - rakety V-1 a V-2. Dopadaly na Londýn, Antverpy a jiná velkoměsta.
Postiženým rodinám z bombardovaného Berlína, Stuttgartu a průmyslových měst v Porýní poskytovali pomoc Němci po celé
Říši. Také do Andělské Hory přijelo asi šedesát lidí z Berlína.
Všude jsou zakládány hlídky pro případ náletů (fungují i v noci). Obyvatelé se povinně zúčastňují nácviku v zacházení s
plynovou maskou.
Na východní (ruské) frontě docházelo koncem ledna a začátkem února k rychlému postupu směrem na západ. Před blížící
se Rudou armádou prchaly statisíce civilistů z Východního Pruska, Slezska a Slovenska.
8. února 1945 přijela do Andělské Hory lokomotiva s dvěma vagóny. Bylo v nich 44 osob (39 žen a dětí a 5 mužů). Někteří
z utečenců byli na cestě již od poloviny října, kdy nasedli na koňské povozy a směřovali na západ. Později byli naloženi do
vlaku a převezeni do Slezska. Byli ubytováni v obci Schurgast v okrese Falkenburg. Po příjezdu do Andělské Hory spali na
sále v domě č. 8 na slámě. Teprve později jim bylo poskytnuto ubytování v jednotlivých domech. Nevypadali sklesle, sžili se s
novým prostředím a zapojili se do veřejné činnosti.
Již od února slyšeli andělohorští občané zřetelné dunění děl ze směru od města Lubaň.. Fronta se nezadržitelně blížila. V
domě č. 8 se pro uprchlíky vařilo, pomáhaly při tom členky BDM (=Svaz německých dívek). 3. března odjeli uprchlíci ze
Slezska dále na západ.
Kdo z uprchlíků si našel práci zde, mohl v obci zůstat. Byli odvezeni vlakem do okolí Žatce a Kadaně..
Od Frýdlantu a Raspenavy projížděly nepřetržitě kolony koňských potahů s uprchlíky, mezi nimi i několik traktorů a
nákladních aut.
Pod plachtami na vozech leželi nemocní a děti, dospělí šli většinou pěšky, někteří jeli na kolech. Než se dostali do Chrastavy
a And. Hory, byli již tři až čtyři týdny na cestách.
Při přenocování bylo z vozů leccos ukradeno, museli si vytvořit hlídky, které vozy v nocí hlídaly. Někteří šťastlivci měli s
sebou kusy slaniny nebo pytel mouky.
Na jaře 1945 bylo v Andělské Hoře asi 200 cizinců (Kirgizové, Turkmeni). Od poloviny února do poloviny března tu
byla ubytována také německá ženijní jednotka o síle 150 mužů.
Stoupal nedostatek uhlí, několik rodin si vařilo dohromady, aby ušetřily. Probíhala také akce "Volksopfer" (=národní
oběť), při níž se sbíraly oděvy a výzbroj. 29. dubna 1945 byly naposled obyvatelům vydány potravinové lístky.
V hostincích byl k jídlu pouze "eintopf" (směs všeho možného jídla), byla zavedena samoobsluha.
V noci na 2. května 1945 byl vyhlášen poplach a vojákům bylo oznámeno, že v Berlíně zahynul Adolf Hitler. Na rozkaz
ortsleitera byly v obci vyvěšeny vlajky na půl žerdě.
Lidé se dověděli ze zahraničního rozhlasu, že Německo kapitulovalo… Byla to bezpodmínečná kapitulace, totální porážka.
8 . 5. 1945, v jednu hodinu v noci, měla být všude ukončena střelba. Nad Andělskou Horou přeletělo velké množství
malých ruských letadel, která shazovala bomby. Některé spadly poblíž domu č. 83. Obyvatelé vesnice byli zachváceni
strachem. Brzy nato byly všude vyvěšeny bílé vlajky na znamení kapitulace.
9. května po 15. hodině procházela vesnicí početná skupina ruských vojáků směrem do Kryštofova Údolí.
U železničních závor (u domu č. 97) stála skupina místních němec- kých obyvatel a mávali ruským vojákům.
Když se rozkřiklo, že je zahraničním dělníkům na nucených pracích dovoleno napadat Němce jakýmkoli způsobem, všech
obyvatel se zmocnil strach a vzrušení…
(Zde rukopis obecní kroniky končí.)
PhDr. František Vydra
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Kvíz „Sedmkrát odpověz“
Vážení čtenáři, věřím, že se jistě těšíte po dlouhé zimě na přicházející jaro, práci na zahradě, výlety a procházky. I v dubnovém čísle jsou připraveny pro vás hádanky z různých oblastí. Přeji hodně štěstí při hádání. Odpovědi najdete na konci Bulletinu.
———————————————————————————
1. Víte, který panovník provedl mincovní reformu, vydal horní zákoník a zavedl ražbu stříbrných pražských grošů?
2. V Chrastavě nedaleko náměstí je Loudátova ulice. Kdo ale
byl Rudolf Loudát?

3. Kdo nebo co je plachetnice? Není samozřejmě myšlena
loď.
4. Víte, jaká velmi závažná událost se stala 7. 4. 1348? Je
spojena s významnou osobností českých dějin.
5. Jestlipak víte, kterému malíři a zakladateli české barokní
malby se říkalo Mistr meče?
6. Vrch Kozákov a jeho rozhlednu asi většina z vás zná. Jeho
spojení s výskytem drahých kamenů asi také. Kdy sem ale
hledači pokladů přicházeli?
7. Slovo herold je také známé. Víte co znamená?
Zpracovala Jaroslava Špaková

Zajímavá výstava v Severočeském muzeu v Liberci
V libereckém muzeu proběhla od ledna do začátku března zajímavá výstava s
názvem Liberec v sevření hákového kříže.Návštěvník se seznámil s obrazem Liberce mezi příchodem německých vojsk v r. 1938 až do jejich ústupu v r. 1945. Výstava je bohatá na zajímavá fakta. Např. první koncentrační tábor byl založen již v r.
1933 v Dachau. Nasledovaly další-Sachsenhausen, Buchenwald atd. Tábor Gross
Rosen měl pobočky v Jablonci – Rýnovicích, Rychnově, Smržovce, ale také v
Chrastavě. Ženský tábor v Chrastavě fungoval až do posledních dnů války. Ženy
pracovaly v továrně Spreewerke – bývalý Elitex – na výrobě munice a též na výrobě protiplynových masek.
Na výstavě nebylo zmíněno, kde tábor stál. My víme, že se jednalo o lágr u Bílého Kostela nad Nisou a u sv. Jána, kde stály dřevěné ubytovny.
Nechybí ani mnoho trojrozměrných předmětů – např. sbírka nacistických propagandistických plakátů a knih, několik oblečení vězňů a dozorců a různé drobné
předměty. Zachoval se i obušek dozorce z tábora v Rýnovicich.
Je zmíněno i vypálení synagogy v Liberci a v jiných městech, pronásledování Židů,
rabování jejich obchodů a bytů. Zajatecké a pracovní tábory byly také v Liberci –
např. v Koloseu, Košické ulici, Dolním Hanychově, Kateřinkách atd.
Je známo, že pod Sokolským náměstím je velký vojenský kryt. Ten vybudovali
Němci na konci války. A dělali i jiná podivná opaření, např. rušili svátky, zemědělci museli celou úrodu odevzdávat do sběren apod.
Ale konec války se blížil. 9. května přijely do Liberce první ruské jednotky. Hned druhý den musel každý odevzdat střelnou
zbraň. Ve městě ale bezpečno nebylo – jak ze strany nacistů, tak i tzv. zlatokopů. Velitelem liberecké posádky Rudé armády se
stal 15. 5. 1945 podplukovník Ivan Rumjancev. Na památku je v Liberci po něm pojmenována ulice.
Výstava měla velkou návštěvnost a ve všech zanechala hluboký dojem. Nezbývá než si přát, že se černá hodina dějin města,
kterou výstava popisuje, již nikdy nebude opakovat.
Zpracovala Jaroslava Špaková

Odpovědi na kvízové otázky
1. Byl to Václav II v r. 1300.
2. R. Loudát byl aktivní představitel české menšiny za první republiky v Chrastavě.Za protifašistickou činnost byl zatčen a v r. 1944 v
Drážďanech popraven.
3. Byla to žena, která prodávala na plachetce – na zemi rozloženédoma pečený chléb.
4. Založení Pražské univerzity Karlem IV.
5. Karel Škréta – jeden z největších umělců 17. století. Působil v
Itálii a tam se naučil šermovat – odtud název. Pro víru musel odejít
ze země, ale vrátil se jako katolík, aby získal zpět majetek a posta-
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vení. Zemřel v r. 1674.
6. Vyhledávání drahých pokladů se dělo již za Rudolfa II. Vydávali
se sem italští hledači pokladů, kteří odtud získávali jaspisy na chrámové mozaiky. Na sbírku nerostů se můžete podívat v Lestkově a v
obci Kozákov.
7. Původně posel, hlasatel, vyjednavač, vyhlašovatel války, soudce
při šlechtických turnajích. Později znalec v oboru užívání znaků a
organizátor ceremonií. Heroldský úřad vznikl ve 13. století. Herold
ve válkách nikdy nebojoval a měl právo nedotknutelnosti.

———————————————————–
Připravila Jaroslava Špaková

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

