Návštěva z Izraele v Chrastavě
Stalo se to v neděli 12. září 2010. Paní Vendula Jarošová - Svobodová mě o několik dní dříve telefonicky
požádala, zda bych nemohl provázet po Chrastavě skupinu hostů z Izraele, kteří budou ubytováni v hotelu
Farma Vysoká. Prý mají zájem dozvědět se něco o židovských ženách, které tu za války pracovaly ve zbrojovce Spreewerke. Slíbil jsem, že přijdu...
„Jakým jazykem ti lidé hovoří ?“ zeptal jsem se předem, abych si mohl připravit průvodní slovo.
„Hebrejsky, ale myslím, že byste s nimi mohl mluvit
anglicky,“ zněla odpověď.
Připravil jsem si co nejvíce archivních dokumentů,
abych je mohl hostům z dalekého Izraele ukázat.
Ráno v devět hodin mě dovezli na farmu na Vysokou. Hosté byli již po snídani a při pěkném slunném
počasí se procházeli venku před hotelem.
Přišel ke mně sympatický, asi čtyřicetiletý muž, který
byl vedoucím zájezdu a současně také tlumočníkem.
Dal mi na vybranou, v jakém jazyce se budeme dorozumívat: polsky, rusky, německy, anglicky nebo hebrejsky.Vybral jsem si ruštinu...Věděl jsem, že v současné
době žije v Izraeli více než milión Rusů, že tam vydávají mnoho druhů ruských novin a časopisů a že čtyři
ministři izraelské vlády jsou ruského původu...
Dozvěděl jsem se, že celá ta skupina patnácti lidí různého věku jsou vlastně příslušníci jedné rodiny. Hlavní osobou byla babička Tova TAJCH (-ová), která letos slaví 83. narozeniny. Byl tu s ní také její manžel,
kterému je letos 91 roků.
Jaký byl význam jejich putování do Chrastavy? Paní
Tova prošla jako Židovka několika koncentračními tábory, a to ve věku mezi 12. a 18. rokem. Celá její rodina se vypravila spolu s ní na dalekou cestu po místech
jejího utrpení.
Z Tel Avivu přiletěli letadlem do Varšavy. Tam si
najali moderní velký autobus a navštívili ta smutná
místa, na která ti, kteří jimi za války prošli, dodnes nemohou zapomenout. Byli v Osvětimi (Auschwitz),
v Březince (Birkenau) a v Majdanku, který patřil k nej-

strašnějším. Od podzimu 1944 do května 1945 byla paní Tova spolu s téměř tisícem jiných židovských žen
převezena do Chrastavy, kde se dočkala konce války.
Přála si spatřit po 65 letech ještě jednou ta smutná
místa, kde trpěla jako osmnáctileté děvče. Dodnes hovoří velmi dobře polsky, a tak nebylo příliš obtížné si
s ní pohovořit. Vzpomínala na to, jak šly tehdy od
chrastavského nádraží až na kraj Bílého Kostela nad
Nisou, kde byly v bývalé továrně firmy Jäger (už nestojí) ženy ubytovány. Nezapomněla na surový řev německých dozorkyň, na hlad, který tu vytrpěla. Zmínila
se i o tom, že někteří čeští zaměstnanci v továrně Spreewerke jim nosili z domova chléb, i když sami měli potravin nedostatek. Líbila se jí okolní krajina, připomněla si místa, kudy je dozorkyně denně vodily do práce.
Také vzpomínala na osvobození tábora ruskými vojáky
v květnu 1945...
Pak jsme vyjeli na projížďku po oněch památných
místech. Nejprve jsme dojeli na náměstí, aby si mohly
na stěně městského muzea prohlédnout a vyfotografovat pamětní desku na počest francouzských židovských žen. Pokračovali jsme směrem k vlakovému nádraží. Cestou jsem jim ukázal bývalou továrnu firmy
König (U komína), kde byly ubytovány francouzské rodiny, viděli nádraží, kam kdysi přijely Židovky
s transportem přímo z pekla Osvětimi. Dojeli jsme až
na nádvoří bývalého Elitexu a vydali jsme se přes Barrandov směrem k Bílému Kostelu nad Nisou, abychom
si prohlédli zbytky bývalé ubytovny židovských vězeňkyň. Nedávná povodeň však strhla most, po kterém
jsme chtěli přejít na druhý břeh Nisy. A tak jsme se
museli vrátit zpět k autobusu, který na nás čekal u odbočky na Panenskou Hůrku. Cestou zpět k Elitexu
jsem jim ukázal cihlové jednopatrové budovy (dnes
různé sklady a dílny), ve kterých byli ubytováni dělníci
(nežidovského původu) z okupovaných zemí Evropy.
Jeli jsme po dálničním mostě směrem na Bílý Kostel
nad Nisou, abychom se dostali k bývalému táboru
z druhé strany. To se skutečně podařilo. Postáli jsme
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chvíli na místech, kde se před desítkami let každé ráno
řadily vězeňkyně do útvaru a za štěkotu nadávek dozorkyň se vydávaly na cestu, která se jim – zesláblým podvýživou a nepřiměřeně těžkou, vysilující prací – zdála
tehdy nekonečná.
U „Zámečku“ jsme se rozloučili a polský autobus

s dvěma sympatickými řidiči směřoval přes Liberec do
Prahy. Po několika dnech v Praze se hosté vraceli zpět
do Varšavy a odtud letecky domů, do izraelského Tel
Avivu.
—————————————–
PhDr. František Vydra

Co odnesla velká voda
Srpnová povodeň sebrala Chrastavě mnohé. Odnesla i další
kus její historie. Naše město je opravdovým městem již více než
500 let, avšak památkami a pamětihodnostmi příliš nehýří.
Je to dáno tím, že zde nikdy nesídlil žádný z bohatých pánů,
po válce na historii nikdo moc nehleděl a podle toho se k
památkám choval. Tento „zvyk“ se přenesl i do let
osmdesátých, kdy zanikly tolik potřebné a do dnešního dne ke
škodě kultury v našem městě dodnes ničím nenahrazené budovy
Střelnice a Koruny či skvělý dům Zum Golden Kreuze v
Andělské Hoře.
Když už to nějaký čas vypadalo, že zbytku naší historie
přestalo být ubližováno a naopak konečně získá na pozornosti,
jak si zaslouží, přišel, spíše se přivalil 7. srpen roku 2010.
Rekapitulace je smutná. Kovový secesní most po rekonstrukci
v devadesátých letech spadl tak jak byl do koryta řeky. Jeho
Smutná zkáza secesního mostu z roku 1906.
poslední dny zpečetila pneumatická kladiva a autogen. Naštěstí
se podařilo uchovat fragmenty zábradlí, zdobených sloupů a
mostovky. Budeme tedy doufat a snažit se, aby v nějaké podobě
byl most znovu vzkříšen k životu.
Další pozoruhodný most vzala voda nadobro. Jedná se o
obloukový nýtovaný most v Mostní ulici. Tento most měl být
zanedlouho přenesen na nové místo při rekonstrukci Pobřežní
ulice. Je ho velká škoda, byl totiž představitelem zapomenutého
řemesla.
Před sto lety uměli naši předci snýtovat ledasco. Jenom pro
připomenutí – mosty, věže, kotle parních lokomotiv, později také
letadla. Právě to, že konstrukce mostu byla nýtovaná, nikoliv
svařená bylo příčinou jeho předlouhé životnosti. Nýtované
spoje totiž na rozdíl od svařovaných nerezaví.
Zbytky tohoto mostu zůstaly nepochopitelným způsobem
namotány na pilíř mostu dalšího – v Bílokostelecké ulici. Tento
most naštěstí pohromu přežil, za své však definitivně vzalo
pěkné zábradlí, částečně a bez povšimnutí zničené již při tvorbě
křižovatky před rokem.
Do výčtu škod na historickém majetku jistě patří i těžké poškození hrázděného domu s mansardovou střechou na
autobusovém nádraží. Jeho majitelům by měl s jeho odbornou opravou pomoci někdo, kdo to umí, aby zůstal ve své kráse
zachován i pro příští generace.
Do kategorie těžko pochopitelných patří blesková demolice domu
č. p. 131 na
křižovatce ulic Pobřežní a
Vítkovské. Lze pochopit, že v
místě, kde stál, už překážel.
Silničářům, možná i jeho
majitelům. Rozhodně v něm
nebylo jednoduché žití...
Jednalo se však o zřejmě
poslední roubený dům s
mansardovou střechou v
Chrastavě. Nechyběl na žádné
fotografii staré Chrastavy.
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Dokážu si představit jeho opatrné rozebrání a vystavění na místě, jaké by si býval zasloužil. Nebyl by to první dům, který by
změnil své místo. Namísto toho byl zbourán tak rychle, že i pamatkáři o několik hodin později jen splakali nad výsledkem.
Za bývalým Elitexem leží povalené torzo pomníčku – snad najde majitel pozemku, kde za plotem dříve stál a nyní leží,
trošku dobré vůle k jeho záchraně.
Ale aby tento příspěvek nekončil jenom samými chmury, připomínám všem, které to zajímá, že rodný dům malíře Josefa
Ritter von Führicha přestál, tak jako v minulosti častokrát, i tuto povodeň.
Dům byl právě po rekonstrukci, mimochodem za posledních patnáct let už druhé!
Odborná literatura lidové
architektury často udává, že
roubené domy, pokud je voda
neodnese celé, velmi dobře
odolávají povodním. I když to na
první pohled nevypadá, jejich
konstrukce je velmi bytelná a
navíc velmi dobře a rychle
vysychá.
I fotografie minulých povodní
dávají tomuto tvrzení zapravdu.
Zobrazená dobová fotografie,
bohužel velmi špatné kvality, pochází ze srpna roku 1897. Je
důkazem toho, že pokud je dobrá vůle, není třeba hned bořit. Dodnes stojící hrázděný dům s roubenou podstávkou v Pobřežní
ulici byl tehdy z velké části podepřen kůlem nad propastí, kterou vymlela povodeň. Stojí však, jistě k radosti svých majitelů,
dodnes.
Lambert Medřický
Foto: autor, dobová fotografie byl použita z knihy Kratzau – Ein Bilderbuch von Land und Leuten, 1983

Informace o zajímavých akcích v Krajské vědecké knihovně v Liberci
První se uskutečnila 14. 9. a pojednávala o rodině Liebiegů. Přednášel p. Ivan Rous ze Severočeského muzea v Liberci, mj.
autor nedávno vyšlé knihy Liberecké podzemí.
Svým působením zanechala rodina podnikatelů v textilnim průmyslu nesmazatelnou stopu nejen v Liberci,ale i v okolí. Zakladatelem a prvním,kdo přišel do Liberce byl Johann Liebieg. Narodil se v Broumově, později přesídlil do Liberce a společně se svým bratrem Franzem začali podnikat. V r.1828 koupili od pražského bankéře přádelnu, původně manufakturu hraběte Kristiána Filipa Clam-Gallase. Z přádelny vybudovali úspěšně se rozvíjející textilní podnik, který patřil ve své době k největším v Rakousku-Uhersku.
Již v r. 1838 instalují Liebiebové v továrně první parní stroj. Byli také průkopníky závádění plynu do továrny.
Později za II. světové války získali zakázku na výrobu vlajek, v továrně sídlila i fa Blaupunkt.
A jak to s s podnikem, kdysi slavným i za hranicemi dopadlo, ví každý. Část strojů byla odvezena do Nového Města pod
Smrkem, kde se ztratily, budovy podniku byly srovnány se zemí a místo rozhodně nedělá Liberci pěknou vizitku.
Liebiegové podnikali i v dalších odvětvích. Ve Vídni měli svůj obchodní dům, zabývali se těžbou nerostů,vlastnili vápenku v
Železném Brodě, lom na štěrk, měděnou huť v Rokytnici apod. Prosadili také stavbu železnice Liberec - Pardubice. Velkou
zásluhu mají na zpracování mapy geologického průzkumu, který nechali udělat, když hledali na pozemcích zdroje nerostného
bohatství, hlavně uhlí.
Vraťme se ale do Liberce. Tam najdeme na rodinu mnoho stavebních památek. Jmenujme alespoň Výšinu – 1905, kostel na
Perštýně, Liebiegovu vilu v Jablonecké ul., Liebiegovo městečko, budovu dnešní Galerie, kostel sv.Vincence, postaven na náklady Marie Pavlíny Liebiegové, kostel Máří Magdaleny s klášterem v Jungmannově ul. Výčet samozřejmě není úplný a mohli
bychom dále pokračovat. Např. tím, že baron Liebieg měl první řidičský průkaz a vlastnil i první automobil. Nebo že díky
zmiňované rodině vznikla i budova liberecké radnice. Dík patří p. Ivanu Rousovi, který návštěvníkům přednášky rodinu Liebiegů a její aktivity velmi poutavě přiblížil a doplnil ji i spoustou obrazového materiálu.
Druhou akcí, která proběhla rovněž v knihovně 16. září, bylo promítání filmu Eleazar Kittel. Jednalo se o benefiční představení a finanční výtěžek byl určen na obnovu mateřské školy v Raspenavě, která vlivem srpnové povodně již nestojí. Součástí programu byla i ochutnávka léčivých nápojů, vyráběných v Krásné u Jablonce. Akci pořádala občanská iniciativa ve spolupráci s libereckou humanitarní organizací Hand for Help. Film, ač natočen amatéry, nepostrádal zajímavost a poutavost a
samozřejmě i mnoho poznatků ze života známé postavy.
Jan Josef Antonín Eleazar Kittel byl jistě jednou z nejznámějších a také nejzáhadnějších postav Jizerských hor.Byl pokřtěn
13. 2. 1704 v kostele v obci Bzí, kam Šumburk farností patřil. Již jeho pradědeček se zabýval ranhojičstvím, podobně i jeho
otec. Největšího věhlasu ale dosáhl až Jan.
Kittel byl prý mohutný a silný člověk, za svými pacienty chodil za každého počasí. Jednou měl na mále. Při cestě od pacien-
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ta se probořil pod ním led a málem to zaplatil životem.
Jeho umění nabývalo stále většího věhlasu, jak mezi prostými lidmi,tak i měšťanstvem a šlechtou. Není divu, že se o něm ledacos mezi lidmi povídalo. Měl prý spolky se samotným ďáblem, za pacienty létal na svém kouzelném plášti a získal nesmírné
bohatství. V Šumburku si postavil krásný kamenný dům, který tam stojí dodnes. U domu byla zahrádka s léčivými bylinkami,
na dvoře jednoduchá nemocnice a v přízemí měl i vlastní lékárnu. Jan Kittel se postaral o školu i kostel, který nechal z vlastních prostředků ve vesnici postavit.
Prvním šumburským farářem byl jeho syn Filip Jakub. Nejslavnější událostí ve vesnici byla jeho zlatá svatba 25. 2. 1777,
na kterou se sjelo stovky lidí, měšťanstva, duchovenstva, šlechty a pod.
Jan Josef Kittel zemřel chudý a téměř slepý. Svůj život dožil u syna faráře Jakuba. O jeho životě bylo vyprávěno mnoho pověstí, které jsou ve filmu ztvárněny – o kouzelném plášti, jeho údajné spolky s nečistými silami apod. Byl srovnáván s dr.
Faustem. Ale na rozdíl od něho ho ani v lidových pověstech nenásledoval osud Fausta. Když zemřel, v Šumburku náhle začali
kokrhat všichni kohouti, a to byla známka, že jeho duše je vysvobozena. Dík všem, kteří se na filmu podíleli, i těm, kteří umožnili všem ho zhlédnout. Stálo to za to.
J. Špaková

Předání šeků na městském úřadě
V zářijovém čísle BULLETINU byl otištěn článek o pomoci Lužických Srbů při odstraňování následků povodně u nás
v Chrastavě. Byla tam také zmínka o tom, že DOMOWINA vyhlásila po celé Lužici finanční sbírku na pomoc našemu městu.
Ve středu 22. září 2010 zastavilo na náměstí před městským úřadem auto,
z něhož vystoupil předseda Domowiny pan Jan NUK a jeho zástupce Bjarnat CYŽ, který zde byl již v srpnu a vedl pracovní skupinu mladých Srbů.
Bohužel, pan starosta musel toho dne služebně do Prahy, a tak hosty přijal
pan Milan Pilař, místostarosta. Hosté přivezli dva symbolické šeky
s výsledky sbírky a předali hotovost do rukou vedoucí finančního odboru,
paní Lenky Bulířové.
Kolik peněz přivezli ? Bylo již předem dohodnuto,že budou peníze určeny
na konkrétní objekty postižené povodní. V tomto případě šlo o mateřskou
školu v Nádražní ulici a o Führichův dům. Na opravu škod v MŠ bylo odevzdáno 1000 euro, na Führichův dům 900 euro. Celkem zhruba 50.000 Kč.
Ukázali jsme hostům přílohu městské kroniky, ve které byly shromážděny
stovky novinových výstřižků, týkající se povodní v našem městě. Pak jsme je
zavedli až k místu, kde stával kovový secesní most, aby na vlastní oči viděli
alespoň část následků oné přírodní katastrofy. Kdyby posuzovali povodeň
podle našeho náměstí, jistě by nevěřili, jaká hrůza naše město postihla, protože tam už je téměř všechno zase v normálním stavu.
František Vydra

Trvalá vzpomínka na letošní povodeň
Městská kronika je kniha, do které se zaznamenávají důležité události během roku. Letošní záplavy jsou natolik důležitou a
nevšední událostí, že se o ní nestačí zmínit pouze několika řádky textu. Naše potomky bude jistě zajímat leccos z toho, co jsme
před několik týdny prožívali. Proto jsme sestavili poměrně obsáhlou přílohu městské kroniky, která již teď má asi 80 stran.
První část pojednává o povodních v našem městě a okolí v minulosti. Je tam zmínka o živelné katastrofě z 30. července
1897, potom o povodní ze 4. července roku 1958, na kterou se mnozí starší čtenáři jistě dodnes pamatují, a také o povodni
vcelku nedávné, a to z roku 2002.
Druhá část přílohy je složena z mnoha desítek novinových výstřižků, v nichž se povodeň a její následky popisují. Následují
desítky fotografií z různých částí města, na nichž místní občané zachytili objektivem svého fotoaparátu záběry ze zaplaveného města, zničené mosty a lávky a nepředstavitelné množství nejrůznějších naplavenin, které hyzdily naše město.
Poslední část přílohy obsahuje desítky osobních svědectví a zážitků našich občanů, kladných (solidarita, pomoc v nouzi) i
záporných (neochota pomoci, braní nářadí a potřeb, na které osoby neměly nárok, protože nebyly postiženy).
Připravovaná příloha městské kroniky není dosud zcela dokončena. Žádáme čtenáře, aby v městském muzeu navštívili p.
dr. Vydru, pokud mají zajímavý zážitek či postřeh, aby mohl být do přílohy ještě zahrnut.

Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy
Připravil: F.Vydra, J.Špaková, L.Medřický
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Sazba, tisk a distribuce je zajišťována prostřednictvím
Chrastavských listů – zpravodaje MěÚ Chrastava.

