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Chrastavská povodeň a Lužičtí Srbové 
 

    Staré přísloví říká, že opravdového přítele poznáš v nouzi, tedy když ho nejvíce potřebuješ... 
    Ve středu 4. srpna 2010 ještě nikdo nečekal tu katastrofu, která nás postihla o několik dní později. Počasí bylo 
pěkné a nic nenasvědčovalo tomu, co přišlo za tři dny. 
    V 16 hodin zastavil před chrastavskou radnicí mikrobus Domowiny z Budyšína. Za volantem seděl sympatický 
Pavel Šlechta z Prahy, který již tři roky působí v Lužici, kde ve školách a v různých kurzech vyučuje češtinu. 
   Byli jsme předem přes internet domluveni, že se skupinou účastníků prázdninového kursu češtiny přijede k nám, 
do Chrastavy. V muzeu jsem přátele 
z Horní Lužice uvítal a řekl jim pár slov 
o historii našeho města. Pak jsme jeli 
do Liberce.  
    Nejprve  jsme prošli pěšky středem 
města a pak jsem se ujal role průvodce 
s mikrofonem v ruce při jízdě městem. 
Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali 
až na vrchol Ještědu. V Lužici jsou pře-
vážně roviny, a tak byla tisícimetrová 
hora pro hosty velkou atrakcí. 
  Po návratu z Ještědu jsme společně 
povečeřeli v restauraci v „Glóbusu“ a 
rozloučili jsme se. Akce to byla skuteč-
ně zdařilá. 
  A pak přišlo to, na co nikdo z nás 
dlouho nezapomene. POVODEŇ! 
  Záběry ze zdevastovaných měst a obcí 
v severních Čechách přenášela televize i v sousedním Německu. Jméno našeho města – Chrastava – se bleskově 
rozšířilo i za hranicemi republiky. Přímo v našem bytě se ozval telefon. Místopředseda DOMOWINY p. Bjarnat 
Cyž mi oznámil, že příští den v 10 hodin přijede autem do Chrastavy, aby zjistil, jaký je rozsah škod. Přijel spolu 
s P. Šlechtou, a tak jsem je doprovázel při cestě zničeným městem. Byl to skličující pohled. Pan B. Cyž si vyfoto-
grafoval několik poškozených objektů a oznámil mi, že hned po návratu do Budyšína  vyhlásí Domowina po celé 
Lužici finanční sbírku. Dohodli jsme se, že vybrané peníze by mohly být použity na poškozenou mateřskou školu 
v Nádražní ulici a na opravu Führichova domu. Hosté spěchali, aby dorazili do redakce „Srbských nowin“ ještě 
před uzávěrkou a aby mohla být výzva na pomoc Chrastavě otištěna již následující den. 
  Tím však pomoc Lužických Srbů zdaleka nekončila. V pátek 13. srpna mi pan Cyž oznámil, že v sobotu v 8:30 
ráno přijede  do Chrastavy pracovní  skupina dobrovolníků, která si přiveze s sebou své nářadí a také jídlo, aby 
nebyla závislá na českých organizátorech a neztrácela drahocenný čas. Dotázal jsem se v krizovém štábu na rad-
nici, který úsek bude zahraničním dobrovolníkům přidělen. 
   Všechno šlo velmi rychle. Přátelé z Lužice pomáhali v okolí domu paní Fedorčákové a v kuželně poblíž restau-
race „U komína“. 
   Všude bylo bláto a hustě pršelo. Podmínky byly krajně nepříznivé, ale naši přátelé z Lužice pracovali 
s neobvyklým elánem. Přivezli s sebou i dvě modro-červenobílé vlajky, které jistě leckoho z kolemjdoucích poně-
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zmátly. 
  Skupina dvanácti lužickosrbských brigádníků (mezi nimi tři děvčata) pracovala na přiděleném úseku až do 
pozdního odpoledne a získala si sympatie mnoha obyvatel, kteří s nimi přišli do styku. Jistěže někteří z nich o 
existenci Lužických Srbů neměli ani tušení... 
    Všichni, kteří jsme letošní povodně zažili, víme, že kromě těch napáchaných škod přinesla ta pohroma i jedno 
velmi kladné poznání: když je nejhůř, lidé často projeví tu lepší stránku své povahy. Pomoc ze slovanské Lužice 
je toho nejlepším příkladem. 

   WUTROBNY DŹAK  WAM, SERBSCY PŘEĆELJO!    (Srdečné díky, lužickosrbští přátelé!) 
                         František VYDRA 

 
 

SPHMCH  uspořádala opět zdařilý vlastivědný zájezd 
  Ve druhé polovině srpna naše historická společnost 
obvykle pořádá autobusový zájezd pro veřejnost. Již od 
června se začali hlásit první zájemci a brzy bylo jasné, 
že se celý autobus pro 47 osob zřejmě brzy naplní. 
 Jenže na začátku srpna přišly vytrvalé deště, hladiny 
potoků a řek začaly rychle stoupat, a tak jsme se stali 
svědky tzv. tisícileté vody. Zpočátku si leckdo připo-
mněl záplavy z července  roku 1958, brzy se však uká-
zalo, že letošní záplavy jsou skutečně katastrofální. 
   Po třech týdnech nebývalého pracovního úsilí většiny 
občanů, obětavosti mnoha jednotlivců  a odborného 
zásahu hasičů a vojáků byla část způsobených škod od-
straněna, i když  návrat k „předpotopnímu stavu“ bude 
jistě trvat ještě velmi dlouho. 
  Termín autobusového zájezdu se rychle blížil. Vzhle-
dem ke vzniklým škodám se několik přihlášených zá-
jemců z pochopitelných důvodů odhlásilo. Navíc došlo 
k tomu, že řidič p. Nemeš , kterého z minulých akcí 
dobře známe, musel zájezd odřeknout. Měl toho dne 
vozit skupiny dětí při mezinárodní dětské akci v tzv. 
Trojzemí. 
   Naštěstí se brzy našel náhradní řidič, který byl velmi 
zkušený a organizátoři byli s jeho službami velmi spo-
kojeni... 
  A tak jsme se v sobotu 28. srpna v 6 hodin ráno vydali 
na cestu do KUTNÉ  HORY. Cesta trvala málo přes 
dvě hodiny. Prohlídka začala v Sedlci, kde je známá 
kostnice. Není to pěkná podívaná, člověka  
napadají neradostné myšlenky o pomíjivosti 
lidského bytí. Byly tu k vidění lebky proraže-
né ranami husitských cepů, oběti morových 
epidemií i mnoha bitev. 
  Ze Sedlce jsme pokračovali v cestě do cent-
ra okresního města Kutná Hora. 
  I když je tu množství stavebních historic-
kých  památek, k nejatraktivnějším (a nejzná-
mějším) bezesporu patří gotický chrám svaté 
Barbory, patronky horníků. Je to obdivuhod-
ná stavba ze 14.století. 
 Při procházce městem jsme viděli Vlašský 
dvůr, kostel sv. Jakuba, klášter voršilek, tzv. 
Hrádek a další významné stavby. Jsou tu roz-

manitá středověká zákoutí a do očí bijí vývěsní štíty ně-
kolika “stříbrnictví“. Zlatnictví známe, ale stříbrnictví  
nám připadalo velmi nezvyklé. Nesmíme ovšem zapo-
menout ani na chvíli, že právě v tomto městě se po 
dlouhá staletí stříbro dolovalo a razily se     středověký 
ráz. Není narušován moderní architekturou, která by 
sem určitě dobře nezapadala. 
  Po procházce městem, při níž si každý individuálně 
obstaral něco k jídlu, jsme se ještě jednou vrátili do Se-
dlce na prohlídku gotického chrámu Nanebevstoupení 
P. Marie a sv. Jana Křtitele. 
  Z Kutné Hory jsme směřovali k dalšímu cíli našeho 
zájezdu, a to na zámek ŽLEBY. Mohutná stavba 
s mnoha věžemi se tyčí nad městečkem stejného jména. 
Už z dálky je vidět, že nelze určit, zdali jde o gotický, 
renezanční či barokní stavbu. Proč? Dnešní stav je ro-
mantickou nápodobou dřívějšího šlechtického sídla. K 
největším stavebním změnám došlo v 19. století a na 
začátku 20. století. Historický objekt patřil šlechtické-
mu rodu Auersperků. Díky sympatické průvodkyni  
jsme se o zámku v Žlebech dozvěděli během prohlídky 
leccos skutečně zajímavého. Prohlídka byla zpestřena i 
soubojem šermířů v dobových  úborech. Zařízení zám-
ku vypovídalo o způsobu života „moderní“ šlechty, kte-
rá se úspěšně věnovala i podnikatelské činnosti. 
  Poslední zastávkou v plánu našeho výletu byla ná-
vštěva zámku Kačina, který je postaven v empírovém 
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Eichstätt podpoří Chrastavu 
    Partnerské město EICHSTÄTT (Bavorsko – SRN) vyjádřilo orgánům našeho města svou účast a poslalo také 
finanční podporu na úhradu škod způsobených povodní. 
    Spolek KRATZAUER  GILDE po úmrtí dvou vedoucích představitelů (p. Schwertnera a p. Miesslera) úředně 
zanikl. Jediným členem bývalého vedení spolku je p. Rudolf ENGEL (nar. 1927), který nedávno navštívil naše 
město. Hovořil s Mgr. P. Medřickým a PhDr. F. Vydrou a oznámil jim, že jmění spolku (po vyřízení úředních for-
malit) bude věnováno městu Chrastava jako příspěvek na obnovení rodného domu malíře Josefa Führicha. 
   Tím končí po 18 letech vzájemných styků SPHMCH a „Kratzauer Gilde“ spolupráce těchto dvou vlastivědně-
historických spolků, která by mohla sloužit jako příklad velmi kladných česko-německých vztahů. 
                                                                                                                                                                        F. Vydra 
 

Polské město Bogatynia postihl stejný osud 
   Slyšeli a četli jsme o ničivé povodni v české pohraniční vesnici Heřmanice na Frýdlantsku. Pouhých několik ki-
lometrů odtud se nachází polské město BOGATYNIA, s nímž naše SPHMCH udržuje již druhým rokem přátelské 
styky. Ve stejnou dobu, kdy naše město zaplavila voda řeky Nisy, Jeřice, Vítkovského, Selského a Jílového potoka, 
způsobila v Bogatyni velké škody nepatrná, úzká říčka Miedzianka. Způsobila zde obrovské materiální škody a 
několik zaplavených budov muselo být zbouráno.                                                                                          F. Vydra 

slohu. Dnes je využíván jako národní ze-
mědělské muzeum a pro návštěvníky jsou 
k dispozici tři okruhy. Měli jsme mož-
nost projít prohlídkovým okruhem č. 2, 
který se týkal způsobu života šlechtické-
ho rodu Chotků, z něhož vzešla i Žofie 
Chotková, zavražděná při atentátu 
v Sarajevu roku 1914. 
    Po prohlídce někteří účastníci zájezdu 
povečeřeli v motorestu „Na Huse“a asi 
v 18:20 hod., jsme se vydali na zpáteční 
cestu domů. Počasí bylo toho dne střída-
vé – pršelo i svítilo sluníčko. Domů do 
Chrastavy jsme dojeli kolem půl deváté 
večer.        
    Velkou zásluhu na zdařilém vlastivěd-
ném zájezdu má p. Zdeněk Šimek, které-
mu  jeho dlouho připravované plány zhatily nečekané 
okolnosti. Přesto  průběh výletu dobře zvládl, takže se 

všech více než čtyřicet účastníků vracelo domů spoko-
jeno.                                                                             fv 
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Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy 
Připravil: F.Vydra

 

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

   Výzva čtenářům 
 
     Naše historická společnost (SPHMCH) si letos připomněla již 20. výročí své existence. Za tuto poměrně dlou-
hou dobu se složení členstva samozřejmě průběžně měnilo. Někteří zakládající členové po čase odešli, protože za-
čali podnikat, a tak jim na pravidelnou činnost nezbýval čas. Jiní zjistili, že zabývat se hlouběji regionální histo-
rií, není pro ně trvalou, dlouhodobou zálibou a ze spolku odešli. Bylo několik případů, kdy se členo-                           
vé z nejrůznějších důvodů z Chrastavy odstěhovali, jiní  pak pro vysoký věk a zdravotní potíže své členství ukon-
čili.    
   A tak se vedení SPHMCH často zamýšlí nad tím, jak počet členů doplnit a hlavně – jak získat do řad 
SPHMCH několik mladších  zájemců. 
  Za těch dvacet let bylo vykonáno mnoho záslužné práce. Začínali jsme skoro od nuly.  Dá se říci, že celá ta 
dlouhá tisíciletá historie našeho města je zhruba probádaná. Vydáváním tzv. BULLETINU jsme dali možnost 
širší chrastavské veřejnosti, aby se  seznámila s minulostí města, mnozí občané si koupili i některou 
z publikací, které jsme za ta léta vydali.   
  Co bude dál? 
   Chtěli bychom v co nejkratší době získat dva až tři nové, mladší 
členy, kteří by chtěli pokračovat v té záslužné činnosti, kterou jsme 
bezprostředně po “sametové revoluci“ zahájili. 
  Jaké podmínky pro přijetí za člena (nebo členku) SPHMCH existu-
jí? Je to především hlubší zájem o historii a kladný, blízký vztah 
k našemu městu.Užitečná by byla také částečná znalost němčiny, 
s níž se setkáváme při studiu historických pramenů. 
  Během letošního podzimu se chystáme vydat brožuru, v níž by byla 
shrnuta dosavadní činnost SPHMCH. Nebude v ní pouze textová 
část, ale také spousta fotografií, které akce naší historické společ-
nosti dokumentují.Ukazuje se, že těch dvacet let badatelské práce 
přineslo mnoho kladných výsledků. 
  Obracíme se vás, vážení čtenáři: MÁTE - LI  ZÁJEM  O  MINU-
LOST  CHRASTAVY, PŘIJĎTE  MEZI NÁS !!! 

Pro milovníky zahrádek připravujeme opět

autobusový zájezd do Litoměřic na výstavu 

ZAHRADA ÈECH


