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Velikonoční zájezd do Lužice byl úspěšný 
 
    Letošní autobusový zájezd do Horní Lužice jsme připravovali již od poloviny února. Strávili jsme nad mapami mnoho času 
a trápila nás myšlenka, zda se autobus vůbec naplní. Vždyť mnozí z účastníků byli na podobné akci již v minulosti. 
 Naše obavy byly zbytečné, zájemců byl dostatek, ba několik  se stalo dokonce náhradníky. 
    V neděli v 7 hodin ráno 4. dubna 2010 se autobus rozjel směrem k hranicím. Přes Žitavu a Ochranov (Herrnhut) jsme 
směřovali k Löbau, prohlídku větrného mlýna v Kottmarsdorfu jsme letos vynechali. Do Budyšína  jsme přijeli již před 
devátou hodinou. 
    Prohlídku města jsme zvládli přesně podle časového plánu. První skupinu velikonočních jezdců jsme potkali poblíž 
bývalého Domu módy, který byl před několika lety zbourán. 
 Potom jsme navštívili Srbský dům (Haus der Sorben). Tam jsme přihlíželi zručným rukám zdobiček kraslic (jejkadebjerki). 
Vedle slepičích vajíček tu bylo i několik velkých pštrosích vajec. 
   Všude bylo mnoho propagačních tiskovin s informacemi o Lužických Srbech. Mnohé z nich jsme viděli poprvé, loni tam 
ještě nebyly. 
   Odjeli jsme autobusem po dálnici směrem na západ do obce Uhyst (Újezd) a odtud jsme  přes Jědlicy projížděli 
romantickou krajinou do Wotrowa (něm. Ostro). Autobus musel zastavit u můstku, který měl omezenou  nosnost, takže jsme 
se vypravili dále pěšky až ke kostelu. 
Dali se s námi do hovoru místní muži (pořadatelé), kteří nám dovolili, aby za námi přijel autobus. Jinak bychom museli jít asi 
půl hodiny pěšky zase zpátky, což by narušilo náš časový plán. 
  Na hřbitově u kostela jsme si prohlédli pomník nejslavnějšího lužickosrbského básníka,  katolického faráře Jakuba 
BARTA - Ćišinského, jehož 100. výročí úmrtí se loni vzpomínalo. 
   K našemu autobusu  přišel starší člověk, později i jeho manželka, kteří dávali najevo přátelské vztahy k nám, Čechům. 
 Wotrow je vesnice na samém okraji slovanského osídlení, odtud dále na západ jsou obce již dávno poněmčené. 
   V Pančicích-Kukowě byla silnice uzavřena, protože tu právě projížděli jezdci z Njebjelčic. 
   Vešli jsme na chvíli do  kláštera Mariina Hwězda (Marienstern) ze 13. století. Po celou tu dobu jsou zde jeptišky  z  řádu 
cisterciáků.   
V současné době je abatyší Lužická Srbka A. Wawrikowa.   
   Tento klášter fungoval i v době NDR a je i dnes samostatnou hospodářskou jednotkou. 
   Naší další zastávkou byla vesnice CHRÓSĆICY, snad nejsrbštější ze všech vesnic. Autobus zaparkoval na 
školním hřišti. Škola nese jméno nadějného lužickosrbského básníka Jurije Chěžki, který jako německý občan 
musel za války nastoupit do wehrmachtu. V listopadu 1944 zahynul při pokusu o přeběhnutí k jugoslávským 
partyzánům. Bylo mu tehdy pouhých 27 let. 
   Na chrósćickém hřbitově jsme si prohlédli hrob nejslavnějšího lužickosrbského spisovatele všech dob - Jurije 
BRĚZANA (1916 - 2006). Má zde hrob i dr. Měrćin Völkel, který po válce studoval u nás ve Varnsdorfu. Po 
mnoho let byl předsedou tzv. Matice srbské. 
  V okolí Chrósćic došlo v posledních dnech 2. světové vílky k bitvě, v níž padlo mnoho set zraněných polských 
vojáků. Na zdi kostela visí tabulka, která oznamuje, že tu sloužil mši Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II. 
  Věděli jsme předem, že největší počet vyzdobených koní a jezdců bude v 15:00 hod., vyjíždět z vesnice Ralbicy. 
Bylo jich téměř 500. Tato obec je známá také svým vzorně udržovaným hřbitovem se stovkami stejných bílých kří-
žů. 
   Projeli jsme lesem přes vesničku Jitk (zde prý se narodil známý čaroděj Krabat) do Rakec. Tato obec leží na 
silnici z Wojerec (Hoyerswerda) do Budyšína. 
   Zastavili jsme se také ve vesnici Radwor, kde se narodil kaplan Alojs Andricki, který bude příští rok prohlášen 
papežem za svatého. Zemřel v únoru 1943 v Dachau u Mnichova. 
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  Naší poslední zastávkou byl tzv. Pomník tisíciletí se 
sousoším sv. Cyrila a Metoděje. Zatímco jsme si pomník 
fotografovali a prohlíželi, prošla kolem nás dvě procesí 
jezdců - z Radworu a z Baćonu. 
  Odhadujeme, že jsme toho dne viděli asi 1200 koní a 
jezdců. 
  Neupoutali nás pouze koně různých barev, ras a 
velikostí. Poučné bylo i to, že jsme se na vlastní oči 
přesvědčili, že i na venkově může být čisto a že domky 
mohou být vzorně upravené. Přitom tu mají spoustu 
problémů: mládež odchází za prací do západních 
spolkových zemí a nezaměstnanost tu přesahuje dvacet 
procent… 

F. Vydra 
                                                                                       

Bogatynia – Marienthal – Hirschfelde 
     Uplynul pouhý týden a členové SPHMCH se vypravili několika auty na pozvání svých polských přátel do Bogatynie. V 
sobotu 10. dubna kolem půl desáté jsme dorazili před budovu městské knihovny (Biblioteka miejska). Po krátkém přivítání 
přišel jeden z členů spolku Bractwo Ziemi Bogatyńskiej se smutnou zprávou, že rozhlas a televize právě oznámily, že se u 
ruského města Smolensk zřítilo polské  vládní letadlo s prezidentem Lechem Kaczyńskim, jeho manželkou, několika ministry, 
poslanci a generály. Nikdo katastrofu nepřežil, zahynulo všech 96 lidí na palubě letadla. 
  Tato událost samozřejmě poznamenala  celý tento den, přesto jsme dodrželi předem připravený program. 
  Vjeli jsme přes Žitavu na německé území a první naší zastávkou byl klášter MARIENTHAL. Průvodkyně po rozsáhlém areálu 
kláštera, který v polovině 13. století dala založit česká královna Kunhuta, byla Polka p. Marciniaková, která zde pracuje již po 
mnoho let a provádí výklad i v němčině. 
  Prohlídka začala tím, že se polští účastníci společně s ní pomodlili za oběti letecké katastrofy. Dozvěděli jsme se, že tento 
klášter zničili husité, že jeptišky před nimi uprchly do Zhořelce atd. Klášter byl několikrát přestavován a jeho nynější vzhled 
pochází z doby baroka a rokoka. 
 Prohlédli jsme si také kapli, kde se dnes konají svatby a křtiny. 
K církevnímu objektu patří také obchod a restaurace, jsou zde 
místa pro ubytování. Dnes je zde tzv. Mezinárodní setkávací 
centrum. 
  Před dvěma lety byly všechny budovy opraveny a mají novou 
fasádu. Klášter stojí těsně na německo-polské státní hranici, 
kterou tu tvoří nepříliš široká řeka Nisa. 
   Dalším bodem našeho programu byla bývalá elektrárna v 
Hirschfelde. Od roku 1912 dodávala proud i do Chrastavy. 
Teprve později byla postavena tepelná elektrárna v Andělské 
Hoře. 
  Z původní stavby zůstala pouze část, která teď slouží jako 
technické muzeum. V obrovské hale o délce 150 metrů jsou 
umístěny generátory a množství jiných strojů. Většina z nich je 
dosud funkční. Ty nejstarší pocházejí z roku 1908. Vedle strojů, 
které zde do konce 80. let  sloužily, jsou tu stroje a přístroje 
přivezené z jiných provozů. Má to být jakási přehlídka důmyslnosti a  technické vynalézavosti předků. (Něco podobného bude 
tzv. industriální muzeum v Chrastavě). 
   Exkurze do bývalé elektrárny byla i pro laiky zajímavá, sympatický byl i bělovlasý německý průvodce. 
  Z Hirschfelde jsme se vrátili zpět do Bogatynie. V prostorách knihovny jsme zhlédli výstavu kreseb nám dobře známého pana 
Františka Grendy, který bývá při našich setkáních naším tlumočníkem. A umí hovořit česky skutečně dobře. 
  Návštěva v Polsku pokračovala výměnou názorů na další formy naší spolupráce, dostali jsme pohoštění, přesto byla i tato 
beseda poznamenána tragickou událostí. Vyjádřili jsme členům BZB svou upřímnou soustrast. 
  Příští naše setkání by mělo být v sobotu 22. května na vrcholu hory Výhledy, kterou Poláci nazývají Guslarz (= kouzelník, 
čaroděj). 

   PhDr. F. Vydra 
 

  Industriální muzeum v Chrastavě bude 
 
   Před časem se v našem BULLETINU objevilo sdělení, nad nímž někteří čtenáři "Chrastavských listů" nevěřícně kroutili 
hlavou. Ten článek se nazýval "Bude mít Chrastava další muzeum?" a psalo se v něm, že velká budova bývalé textilní továrny 
firmy Jäger, kterou většina občanů zná jako krajský sklad nábytku a v nedávné době jako diskontní  prodejnu potravin SEPP 
(v přízemí), bude v budoucnu využita  jako  tzv. industriální  muzeum. 
   Dlouho se o tom nemluvilo a zdálo se, že tento záměr se zřejmě nikdy neuskuteční. 
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  Teprve 8.dubna t. r. přišli do městského muzea dva 
pracovníci Ústavu památkové péče z Liberce, aby zde 
navštívili několik míst, spojených  s pobytem židovských žen  z 
Francie a Holandska  z doby 2. světové války. Jezdili jsme po 
oněch místech, oni si všechno zapisovali a fotografovali, 
protože připravují obsáhlejší publikaci o vězních z 
koncentračního tábora Gross-Rosen (dnes polské město 
Walbrzych), kteří pracovali také v Chrastavě ve zbrojním 
závodě SPREEWERKE. 
   Při loučení mi jeden z nich, p. Ivan ROUS, dal svou 
navštívenku, kterou tu otiskujeme. 
   Na obrázku jistě snadno poznáme objekt bývalé továrny pod 
kostelem. Celý projekt by měl být financován z prostředků 

Evropské unie a nemá jít zrovna o malou částku. Prý by to stálo asi osmdesát miliónů korun. Všiml jsem si, že v 1. poschodí je 
byt, kde se večer svítí. To je jistě dobré, aby tam bydlel někdo, kdo bude mít ve svých povinnostech dohlédnout na to, aby nebyl 
tovární objekt někým úmyslně poškozován. Nevíme, kdy by mělo toto technické muzeum s mimořádně zajímavými exponáty být 
otevřeno pro veřejnost. Chtěl jsem tímto článkem pouze připomenout, že zřízení industriálního muzea v našem městě, není 
utopií.                                                                                                                                                                    František Vydra 
 
    8. KVĚTNA 2010 UPLYNE  JIŽ  65 LET OD DOBY, KDY 
NAŠE MĚSTO OSVOBODILI VOJÁCI RUDÉ ARMÁDY. 
VELITELEM JEDNOTKY BYL MAJOR IVAN  VASILJEVIČ  
BĚLINSKIJ. 

 

Kvíz ,,Sedmkrát odpověz" 
    Také v květnu vás čeká v tomto čísle Bulletinu sedm hádanek. Jejich vyluštění najdete jako vždy na konci časopisu. S chutí 
do toho! 
1. Víte, kdo byli brtníci? Nejsou samozřejmě myšleni medvědi. 
2. Kdo či co je nákončí? 
3. Co je širočina a komu sloužila? 
4. Kdy byla zaznamenána první olympiáda v Řecku? 
5. Kde najdeme kulturní památku Vilu Tugendhat? 
6. Víte, na kterém hradě je kaple, která patří k nejkrásnějším ukázkám české gotiky ze 13. století v Čechách? Nápověda: Byla 
tu vězněna významná osobnost českých dějin spolu se svou matkou. 
7. Na chrastavském náměstí stojí barokní sousoší – údajně z dílny Matyáše Brauna z r. 1732. Morový sloup byl postaven jako 
dík za to, že občané přežili epidemii moru, a je ozdoben osmi sochami svatých. Poznáte alespoň čtyři? 

 
Připravila Jaroslava Špaková 

 

Putování jednoho obrazu 

    V lednu 2008 nabízela jedna pražská aukční síň akvarel Václava Führicha (1768-1836) - s názvem Krajina s Grabštejnem 
o rozměru 29 x 39 cm. Jak víme, jedná se o otce našeho nejznámějšího rodáka – malíře Josefa Führicha. Jeho otec rovněž 
maloval a také se věnoval mědirytinám. Tato kresba má uměleckou a též dokumentární hodnotu. Je na ní zobrazen Horní zá-
mek – hrad a Dolní zámek. Kopec, na kterém hrad stojí, nebyl v té době zalesněn. Obraz byl vytvořen asi před r. 1818 – než 
odjel se synem do Prahy. Pracovníci Památkového ústavu informovali ředitele NPÚ v Liberci p. dr. M. Kadlece. Dík jeho po-
zitivnímu přístupu byla tato kresba zakoupena přímo do sbírek Státního hradu Grabštejn. 

 
Podle údajů ze Sborníku NPÚ z r. 2008 zpracovala Jaroslava Špaková   

Už nejdu do Ještědu 
    To je název výstavy,která probíhá do 13. 5. 2010 v galerii U Rytíře v Pražské ulici v Liberci. Všem je asi jasné, že se jedná 
o obchodní dům Ještěd. Stavba vznikala dlouhých deset let a na jejím projektu se podílelo mnoho lidí. Asi nejznámější jsou 
architekti Karel Hubáček a Miroslav Masák. Ale nebyli jediní, kteří měli stavbu na starosti. Mnoho lidí se podílelo na interié-
rech, byli tu statici, stavbaři, měřiči, topenáři, vzduchotechnici, elektrikáři, rozpočtáři, technický dozor a další. 
    Návštěvníci si mohou prohlédnout spoustu zajímavých a svým způsobem ojedinělých fotografií od různých autorů. Ať již 
jde o fotografie zobrazující stavbu Ještědu, jeho otevření, interiéry či konečnou fázi – bourání. Jistě si mnozí s nostalgií vzpo-
menou na korálkový bar, restauraci, později pizzerii, mléčný bar a také prodejní plochy. Ty byly podle názorů mnohých pře-
hlednější ,  než jsou v některých obchodních domech dnes. Z centra města zmizela budova, která od r. 1979, kdy byla otevře-
na, patřila ke koloritu města. Zmizela rychle. A jak vidno, úvahy o jejím dalším využití k vhodnějšímu účelu byly marné. 
Liberec byl kdysi zván městem architektury. Nechť si čtenář laskavě sám doplní, čím je zván dnes. Právě probíhající výstava 
určitě stojí za zhlédnutí.A nejen pro Liberečany. 

Zpracovala Jaroslava Špaková 
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   Letos členové Společnosti přátel historie města Chrastavy vzpomínají na to, že uplynulo přesně dvacet let od doby, kdy 
svůj spolek založili. Chystají vydání brožury, která by jejich bohatou a různorodou činnost zachytila nejen slovem, ale také 
dokumentárními fotografiemi. 
 
   Po mnoho let udržovala SPHMCH přátelské styky s členy bavorského spolku KRATZAUER GILDE, jehož členy jsou bývalí 

občané Chrastavy ně-
mecké národnosti. 
Pro vysoký věk a úmr-
tí některých vedoucích 
představitelů byly tyto 
plodné vzájemné styky 
ukončeny. 
Na snímku vidíme zá-
běr z partnerského 
města Eichstätt před 
zmenšenou bustou 
chrastavského rodáka, 
malíře Josefa Führi-
cha, která stojí dodnes 
v jednom z eichstätt-
ských parků. 
 
                          - FV - 

Odpovědi na kvízové otázky  
 1. Lesní včelaři – speciální povolání Slovanů. Název je odvozen od 
brtí – vykotlaných listnatých kmenů. 
2. Jedná se o mužskou kovanou ozdobu – zakončení kožených opas-
ků. Byla zhotovována z bronzu, stříbra a různě zdobena – kameny, 
sklem ,perličkami a pod. 
3. Širočina je sekera, kterou používal tesař na začištění pokácených 
trámů. 
4. V roce 776 př. n. l. 
5. Vila se nachází v Brně. Stavba manželů Tugendhatových začala 
v r. 1928 a za dva roky byla dokončena. Je ve funkcionalististickém 

slohu a v r. 1963 byla vyhlášena kulturní památkou. V současné 
době je majetkem města Brna, které přistoupilo k její rozsáhlé re-
konstrukci. 
6. Oním hradem je hrad Bezděz. Dominantu kaple tvoří vysoká ok-
na s křížovým obrazcem kružeb. Původně zasvěcena archandělu 
Michaelovi, v 17. století Panně Marii. 
7. Sv. Jan Nepomucký, sv. Antonín Paduánský, sv.Vavřinec, sv.
Florián, sv.Václav, sv.Vít, sv.Šebestián a sv. Josef. Na vrcholu je 
socha Panny Marie. 
———————————————————–  Připravila Jaroslava Špaková   

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

 

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

Společnost přátel historie města v Jablonném v Podještědí 
  Stejně jako naše SPHMCH má i Společnost v Jablonném v Podještědí letos své jubileum. Připomene si již deset let svého 
trvání. 
    Oslavy poběhly dne 17. 4. v ZŠ ve školní jídelně v Jablonném v Podještědí. Za naši organizaci byl přítomen p. V. Dlouhý,
který jim za nás předal malé dárky. 
    Z jejich činnosti vybírám: přednášky s historickou tematikou, besedy nad pohlednicemi, vycházky po okolí, prohlídka Lem-
berka a Jablonného, zájezd do Ojbína, České Lípy, do Kravař, Zákup apod. K jubileu vydali bulletin s přehledem jednotli-
vých akci a činnosti. Toto bylo rovněž i v digitalizované podobě na CD. 
    Naši přátelé z Jablonného rovněž několikrát navštívili Chrastavu a prohlédli si její pamětihodnosti. Na oplátku jsme zase 
my byli na návštěvě v Jablonném. O své činnosti informují na stránkách městského Zpravodaje. 
V současné době mají větší členskou základnu než my – 43 členů. Přejeme všem mnoho elánu a úspěchu v práci a těšíme se 
na společné setkání s nimi.                                                                                                                     Za SPHMCH J. Špaková 


