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Co způsobila jedna kniha 

    Psal se rok 1988 a bylo parné léto. Pracoval jsem tehdy jako 
plavčík a správce koupaliště. Koupalištěm se nesl hit sezóny „Mr-
tvá ryba v bazénu, nebojím se ekzému“ i když to s realitou nemělo 
nic společného, protože tam vládl dokonalý pořádek. Koupaliště  
zažívalo své zlaté časy, ve dnech přívětivého počasí byl jeho největší 
problém, kam na trávník vtěsnat všechny ty lidi, kteří dorazili.  
Jeden z kamarádů přinesl tehdy k nahlédnutí knihu, kterou mu 
půjčila návštěva ze západního Německa. Jmenovala se  Kratzau - 
ein Bilderbuch von Land und Leuten. Byla nás tehdy parta mladých 
lidí, kteří se v našem kraji už narodili.  Měli jsme vypěstovaný pěkný 
vztah k městu, jeho okolí a dychtivě jsme od malička sbírali útržky 
zatajené historie. Nejvíce nás samozřejmě zajímalo, kde před válkou 
stála jaká hospoda, co z ní zbylo, kde byl jaký důl, co se v něm 
dolovalo a samozřejmě všechny díry po stráních, kterými se do těch 
prastarých dolů dalo vlézt. A protože jsme nebyli líní, znali jsme 
každý kopec, každou rokli v okruhu dvaceti kilometrů. Nedělalo  
nám tedy problém, přiřadit ty staré fotografie k místům ze 
současnosti. Také jsme si už tehdy dobře uvědomovali, že čtyřicet let 
komančské péče našemu rodnému kraji místy nepřidalo ani na 
kráse, natož pak na vztahu ke snadno nabytému majetku. Pobořené, 
na dřevo rozprodávané stodoly, zanedbané ulice, či úpadek kultury 
způsobený demolicí nebo uzavřením všech společenských sálů toho 
byly důkazem. O čase žen, stráveném ve frontách na ošizené maso 
či zeleninu nemluvě. 
     A najednou se nám ocitla v rukou kniha, která jako první 
ukázala, že Chrastava byla městem prosperity, bohaté obchodní 
nabídky, společenského dění,  hýčkané a přebohaté historie. Do té 
doby se ve školách učilo, že historie počala příchodem nových 
obyvatel po roce 1945 a skvostná současnost, že nás dostihla 
únorem 1948. Některé autory těchto tvrzení mám dodnes před 
očima… 
    Kniha, za tři dny, které jsme ji měli k dispozici, šla z ruky do 
ruky. Četla, či spíše se prohlížela (protože nebyla psána česky ani 
rusky) po nocích, aby se na všechny dostalo a složitě se kopírovalo 
množství obrázků, které nás uváděly do lákavých dob plných 
tajemství. Těch několik letních dnů nás znovu utvrdilo v tom, že 
musíme zjistit, jaký opravdu byl život v Chrastavě, že je třeba k těm 
krátkým poválečným dějinám přidat i ty dlouhé z dob dávno 
minulých. 
    Začínali jsme na tom pomalu pracovat a vlastními silami  
intenzivněji soustřeďovat útržky informací ze starých časů. 
Následující dny nám k tomu byly nakloněny víc, než jsme si dokázali 
představit i v nejbujnější fantazii. Krátce po listopadu 1989 jsme 
dospěli k názoru, že už není na co čekat a že začneme pracovat 
oficiálně. Někteří v té době nastoupili na vlnu mladé politické 
kariéry, ale my se, paradoxně, začali svobodně vracet k minulosti. 
Byly to tehdy pěkné časy. Zakládající členové budoucí Společnosti  
přátel historie města Chrastavy typovali první tématické okruhy, 
kterými se kdo bude zabývat a o kterých přinese ostatním zprávu. A 
právě v těchto dnech navrhlo několik málo z nás, že by bylo vhodné 
se spojit s dřívějšími obyvateli našeho města a poprosit je o 
vzájemnou spolupráci v badatelské práci. Dodnes vidím zděšení  v 

očích některých členů budoucí společnosti nad tímto nápadem. 
Nebyli na takové postupy v posledních čtyřiceti letech opravdu 
zvyklí! Nicméně po prvním zděšení převládl upřímný zájem o 
informace z minulosti i o to, jaké odpovědi se nám dostane.  

Byl zformulován dopis, který oslovil právě autory té vzácné knihy z 
počátku mého vyprávění. Až o mnoho let později, již v atmosféře 
upřímného přátelství, jsme se dozvěděli, jaké pozdvižení způsobil i 
na druhé straně.“Co vlastně chtějí?“ byla první otázka mnohých.  
Měli jsme však obrovské štěstí. Dopis doputoval k rukám osví-
cených lidí. Ti, kteří stáli o to zjistit, co je vlastně pravou pohnutkou 
tohoto dopisu, odpověděli. A ti ostatní postáli stranou.  
To, co následovalo, je už na jiný článek nebo na přečtení kroniky. 
Jenom z útržků – společným úsilím a zájmem se podařilo vrátit na 
své místo sochu nejslavnějšího chrastavského rodáka, profesora 
malířství v Praze a ve Vídni - Josefa  Ritter von Führicha, podařilo 
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se, i díky vstřícnému postoji akademického sochaře pana Fuska 
získat pro město Führichův rodný dům. Již v režii radnice se 
obnovila zašlá krása secesního mostu u kavárny a obnovilo se, 
alespoň v komorním vydání, i městské muzeum. Těžko zapomenout 
na první pořádané výstavy. Výstava starých pohlednic Chrastavy  
proběhla v tehdejším Klubu žen. Hlídali jsme ji i noci, aby se 
zapůjčeným exponátům, které z velké části pocházely ze sbírky P. 
Cinibulka,  nic nestalo. Přišel čas, kdy Chrastavu v upřímném 
zájmu navštívili potomci nejslavnějšího rodáka a město nabídlo 
svoji přívětivou tvář i dřívějším obyvatelům. Myslím, že často na 
sklonku jejich životů se jim dostalo zprávy, že některé nevyříkané 
křivdy mezi oběma národy dojdou odpuštění. Málokdo si dnes po 
mnoha letech dá do souvislosti první návštěvu Eichstättu v roce 
1991, současné partnerství našich měst, výměnné pobyty dětí či 
sportovní klání mezi oběma městy. Pro mě je to největší úspěch 
celého snažení. Podařilo se nám to, o co se dosud, často marně, 
snaží všemožné, z evropských peněz podporované organizace. 
Přivést společnou prací, pochopením a úctou k porozumění 
obyvatele dvou různých světů. Chrastaváky minulé a současné.  
 Dnešní Společnost historie města Chrastavy  má v náplni spíše 
cestování, ale myslím si, že je to jen přechodné období. Přeji jí k 
jejím nedávným dvacátým narozeninám, aby dokázala doplnit své 
členstvo o mladé lidi, kteří dnes, už s výbornou znalostí jazyků, 
znovu opráší její původní poslání, badatelskou činnost a 
zpřístupňování dalších zákoutí historie širší veřejnosti. První úkol, 
spojité propojení historie obyvatel minulých a současných, byl 
naplněn, myslím vrchovatě. Mám z toho obrovskou radost a jsem 
rád, že jsem mohl být  u toho. 

Ing. Lambert Medřický 
—————————————————————————————— 
Ilustrace: univerzitní a biskupské město Eichstätt 
                Chrastava třicátých let (dobová pohlednice) 

Lučanské pozdvižky 
    Poněkud méně známý a neobvyklý byl název přednášky, která se uskutečnila v Krajské vědecké knihovně v Liberci 19. 10. 2010. Předná-
šel pan PhDr. Petr Nový z jabloneckého muzea skla a bižuterie. 
O co tehdy šlo? Jednalo se o vzbouření sekáčů a brusičů perliček proti strojům v r. 1890. Při něm poprvé a naposledy v dějinách bižuterní-
ho průmyslu umírali lidé. 
Nejprve se ale podívejme na počátek. Skleněné a broušené perličky patřily v 19. století k nejdůležitějšímu zboží. Kupovaly je v Evropě i zá-
moří hlavně galanterní a oděvní firmy. V Jizerských horách se z nich dělaly dekorativní předměty. Výroba perliček pocházela z Benátek a 
díky úniku informací byla vylepšována na Jablonecku. Velký význam pro zdejší sekáče a brusiče měla stavba železnic v 60. letech 19. stole-
tí. Benátčané neznali zdobení povrchu perliček kovovými povlaky – zlacením, stříbřením a platinováním. Proto exportéři dováželi surové 
perličky k barvení z Benátek a vydávali je pak za jablonecké. Centry sekání a broušení se staly Smržovka, Nová Ves u Jablonce, Zásada a 
Držkov. První velká krize ve výrobě perliček nastala po r. 1873. Příčinou byla ,,nemódnost" korálkových nášivek. Stejná situace se opako-
vala i v r. 1885. 
Josef Riedel ml. z Dolního Polubného, společník sklářsko – textilní firmy, si dovezl návod ke stavbě stroje a také italské dělníky. O dva roky 
později si vlastní stroj sestavila i lučanská firma Ludwig Breit. Tehdy Riedlové uvedli v Příchovicích do provozu továrnu na výrobu perli-
ček. Díky zavádění strojů přicházeli o práci sekáči perliček, klesala mzda. Sekáči se dostávali do existenčních potíží, nastal hlad a nepoko-
je. Přes snahu místních samospráv řešit krizovou situaci se ve středu 29. ledna 1890 vypravily dvě stovky nespokojenců ze Zásady do Lu-
čan nad Nisou s cílem zničit Breitovy sekací stroje. Ty byly dle jejich mínění hlavní příčinou chudoby. Dav nespojenců rostl i díky tomu, že 
někteří byli vytahování z chalup a mnohdy pod pohrůžkou nuceni se přidat. Další šli ze zvědavosti. Připojili se němečtí dělníci ze Smržovky 

a po řadě incidentů – vyplenili např. perličkový 
sklad novoveského podnikatele H.Wankeho – dav 
s holemi dorazil k Breitově brusírně v Lučanech. 
Tam byly stroje, které dělníci tolik nenáviděli. 
Vnikli do brusírny a zničili jak stroje, tak sklo a 
perličky. V řádění a běsnění se mužům vyrovnaly 
i ženy. Brusírnu chtěli podpálit, to se jim však ne-
podařilo. Dav táhl do centra obce k Breitově vile. 
Tam čekal na vzbouřence starosta Panzner. Breit 
se schoval ve své kanceláři, doma nechal ženu a 
syna, který právě slavil 24. narozeniny. Starosto-
vi se nepodařilo dav odvrátit od ničení ani peněž-
ním darem. Nastal zmatek, někteří se dobývali do 
dvora vily, odkud se je snažili četníci vyhnat. Ve 
zmatku vyšla rána, která zasáhla jednoho dělníka 
do hlavy. Strhla se bitka, četníci se stáhli, na ze-
mi leželi další dva zranění, kteří později zemřeli. 
Sklad perlí byl vyrabován. Když dělníci dostali 
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avizo, že se od Jablonce blíží vojsko, stáhli se do svých domovů. 
Následovaly tresty. Armáda oblehla Zásadu, nikdo nesměl z obce ven, vyšetřovalo se a lidé museli prokázat, kde se v době pozdvižky na-
cházeli. Potrestáno bylo 87 lidí, z toho 34 bylo ze Zásady. 
Do Jablonce přijel místodržící hrabě Thun. Ten přijal delegaci z místních podnikatelů a slíbil podpořit jejich sbírkovou charitativní akci s 
celozemskou působností. Financí se ale nikdo nedočkal. Nějakou hotovost poslal císař František Josef. 
Je zajímavé, že již tehdy putovalo množství zvědavců podívat se do Lučan, co vzbouřenci způsobili. Jak podobné se srpnovou ,,povodňovou 
turistikou". 
Kronikář Adolf Lilie v r. 1890 shrnul nešťatné události: ,,Žijeme v čase strojů a velkokapitalismu. Soutěž s těmito dvěma je pro chudé děl-
níky velmi těžká. Ale nikdo nesmí své právo na práci a chléb prosazovat ničením strojů." 
                                                                                                                     Podle přednášky PhDr. P. Nového zpracovala Jaroslava Špako-

Informace o akcích SPHMCH 
Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic 
    Ve středu 22.září uspořádala SPHMCH již po několikáté oblíbený zájezd na výstavu květin, ovoce a zeleniny – Zahrada Čech do 
Litoměřic. Vzhledem k srpnovým povodním jsme zvažovali, zda zájezd nezrušit, ale lidé se hlásili, a tak nakonec ti, kteří s námi jeli, jistě 
nelitovali. 
    Bylo velmi krásně, typické „babí líto“, počasí jako stvořené na výletování. Cestou do Litoměřic jsme udělali malou zastávku na 
Novozámeckém rybníku v Zahrádkách. Byl založen již za Karla IV. Ve 14. století byla ve skále vytesána tzv. Novozámecká průrva, která 
odváděla vodu z rybníka. Rybník byl již roku 1933 vyhlášen národní přírodní rezervací, v současnosti patří z ornitologického hlediska 
k nejzajímavějším lokalitám v Čechách. 
    Po prohlídce jsme odjeli do Litoměřic. Někteří si nenechali ujít prohlídku města: hradby, muzeum, tzv. dům U Kalicha či jiné památky. 
Většina ale dala přednost přímo výstupu u výstaviště. Bylo se na co koukat, ostatně jako vždy. K dobré pohodě přispělo jistě i slunečné 
počasí. Mnohé zahrady se budou pyšnit keři či květinami z výstavy. 
    Na závěr bych chtěla poděkovat p. Šimkovi za organizaci zájezdu, p. Marešovi, řidiči autobusu, za bezpečnou jízdu a p. Marxové a p. 
Šulcovi za vybíraní peněz. 
    Takže zase za rok nashledanou  na Zahradě Čech v Litoměřicích!                                                                                                J. Špaková 
 

Den evropského kulturního dědictví v Liberci 
    Ve dnech 18. a 19. září jsou tradičně zpřístupňovány památky, které jinak bývají po celý rok návštěvníkům nepřístupné, nebo jsou 
zpřístupněny jen částečně. Také Liberec se připojil k těmto dnům a otevřel mnoho památek, např. radnici, Liebiegovu vilu, oba kostely ve 
městě, divadlo či městské lázně. 
    Velkému zájmu se těšila Liebiegova vila, jejíž prohlídky vzhledem k velkému počtu návštěvníků, byly brzy vyprodány. Vilu nechal 
postavit Theodor von Liebieg přestavbou dvou domů v průběhu 19. století. Vznikala ve třech etapách. V první z nich vznikla členitá stavba 
připomínající středověký hrad. Druhá se týkala hospodářské budovy, také bylo vybudováno hlavní schodiště. Ve třetí etapě se dostavělo 
severní křídlo dětského traktu.   
    Z původního zařízení se mnoho nezachovalo. Pěkná je vstupní hala, krb, dochovaná šatna obložená dřevem v suterénu a pokoj majitele 
ve věži. V zahradě vily nechali majitelé zbudovat protiletecký kryt. V budově byla v 70. letech minulého století umístěna mateřská školka a 
jesle podniku Textilana. V současné době zde sídlí kanceláře magistrátu města. 
Další zajímavou památkou je kostel sv. Antonína Velikého na Sokolovském náměstí. Na  jeho místě stál již ve 14. století kostelík, patrně 
dřevěný. Základní kámen byl položen na místě původního kostela v roce 1579 za Redernů. Kostel stál na samém okraji Liberce, kolem něj 
byl hřbitov. Svou dnešní podobu získal až v roce 1882, kdy byl přestavěn do novogotického stylu a kdy byl také zrušen okolní hřbitov. 
Do věže uhodil mnohokrát blesk, dokonce zabil i misionáře, který v té době ve věži zvonil. Velmi krásné jsou vitráže od žitavského malíře 
Türckého. V roce 1930 byly instalovány varhany od firmy Rieger, které jsou dodnes funkční. Věž má výšku 70 metrů a patří k dominantám 
Liberce.  
    Kostel sv. Kříže, který je bezesporu nejvzácnější barokní památkou, bylo možno rovněž navštívit. Kostel byl vybudován na místě 
morového hřbitova již v roce 1696 a měl symbolickou podobu kříže. Přestavba se uskutečnila v 18. století pod vedením stavitele Kuntze. 
Z původního kostelíka se zachoval jen presbytář a sakristie.  
Výstavba kostela je spjata s osobou děkana Antonína Kopsche. Získal souhlas hraběte Gallase a sám se také podílel na vnitřním vybavení. 
Na svůj náklad dal zhotovit věžní hodiny. Dalším jeho počinem bylo zřízení knihovny nad sakristií. 
Ke kostelu byla přenesena kaple Božího hrobu – původně u kostela sv. Antonína a také krásný a mohutný mariánský sloup zhotovený v r. 
1719 Matyášem Braunem. 
     Kostel je znamenitou ukázkou barokního stavitelství, je jediný svého druhu v Liberci.                                                                J. Špaková 

 Spolek KRATZAUER GILDE úředně zanikl 
       Ve čtvrtek 21. října 2010 se v „koňském hotelu“ na farmě na Vysoké sešlo pět členů SPHMCH s posledním představitelem německého 
spolku „Kratzauer Gilde“ p. Rudolfem ENGELEM. Pan Engel předal toho dne na radnici peněžitý dar, určený k financování úprav ve 
Führichově domě. 
  Spolek „Kratzauer Gilde“ sdružoval desítky let chrastavské občany německé národnosti. K navázání styků mezi tímto spolkem a 
SPHMCH  došlo v říjnu 1990 v bývalém hotelu KOVÁK (Budimex). 
  Čelnými představiteli německého spolku byli p.Rudolf SCHWERTNER a p. Arno MIESSLER. Oba zemřeli v průběhu roku 2008.  
  Pan Rudolf Engel se stal posledním členem vedení a požádal úředně o jeho rozpuštění. Důvodem  je vysoký věk členů a zdravotní důvody. 
  Pan Schwertner a pan Miessler zprostředkovali před lety partnerské styky mezi Chrastavou a bavorským univerzitním městem Eichstätt, 
které trvají od roku 2002. 
  Vzájemné návštěvy členů SPHMCH v Bavorsku a členů KG u nás v Chrastavě  přispěly k lepšímu vzájemnému poznání. Spolupráce byla 
oboustranně velmi prospěšná. 
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Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy 
Připravil: F.Vydra, J.Špaková, L.Medřický

 

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

   Pan Engel se letos dožil 83 let. Po celý život pracoval jako truhlář. Ve vesnici Erisried-Stetten si zřídil malou továrnu na nábytek, kterou 
nyní po něm vede jeho syn. Kvalitní práce vedla k velkému množství lukrativních zakázek. Dodával např. nábytek do hotelových pokojů 
v Izraeli, ale také v mnoha evropských zemích. 
  Posezení s panem Engelem bylo možná poslední, a i když jednání bylo velmi přátelské, atmosféra byla poněkud smutná. Vzpomínalo se 
na společné zážitky a na dávná setkání, která se již nebudou opakovat... 
    Díky za těch dvacet let spolupráce, která nás přesvědčila, že česko – německé vztahy mohou být opravdu přátelské. 
                                                                                                                                                                                        PhDr. František Vydra 
 

Povodně z hlediska historie 
   Každý z nás je dosud otřesen nedávnými zážitky z období letošního srpna, kdy v našem městě řádila „tisíciletá  voda“.Odstranit následky 
způsobených škod bude jistě trvat velmi dlouho. Pamětníci se dosud dobře pamatují na povodeň z počátku července roku 1958, kdy byla 
podemleta železniční trať z Hrádku nad Nisou do Liberce a  kdy tekla Libereckou ulicí voda proudem. Tehdy jsme si bláhově mysleli, že 
nás nic horšího nemůže potkat. Dnes víme, že může... 
  Podívejme se na tento přírodní jev z delší historické perspektivy.Kromě velké vody byl v dějinách Chrastavy metlou místních obyvatel také 
oheň. Voda a oheň – dva nebezpečné přírodní živly, které  napáchaly v našem městě bezpočet škod. 
  Nejstarší kronikářský záznam o povodních v našem městě pochází z roku 1595. To samozřejmě vůbec neznamená, že dříve žádné záplavy 
nebyly ...           
    Tehdy byla nejvíce postižena část našeho města zvaná Hradčany. Ptáte se, kde to je? Jde o část města na pravém břehu Jeřice pod fa-
rou a kostelem,  zhruba o domy v dnešní Družstevní ulici. 
 Uveďme si několik dalších letopočtů, kdy byly v Chrastavě zaznamenány povodně: 1718, 1723, 1725, 1804, 1858, 1861, 1880 a 1897. 
  Povodně přicházely často zcela nečekaně a proti logice. Jak tomu máte rozumět? 
  Zdálo by se, že když Jeřice pramení v Jizerských horách, přijdou povodně zcela logicky v období, kdy na horách taje sníh. Tak tomu však 
bylo jen výjimečně. Naprostá většina povodní přišla v období června, července a srpna! Byly však také zcela nečekané výjimky: v roce 
1723 se Jeřice rozvodnila – o Vánocích ! 
   Kroniky zachycují také různé výkyvy počasí, k nimž čas od času docházelo.V roce 1709 byly až do konce března hrozné mrazy, kdy prý 
v potocích zahynuly stovky ryb a ptáci prý padali za letu mrtví k zemi. Ještě 17. května napadlo velké množství mokrého sněhu,  který svou 
vahou rozlámal spoustu ovocných stromů. Toho roku byla velká neúroda a ceny mouky se neuvěřitelně zvýšily. 

  Také v únoru 1718 napadlo mnoho sněhu, ale pak během roku ani jed-
nou nezapršelo. Celou Evropu prý tehdy sužovalo velké sucho. Obilí 
v klasech zaschlo, úroda byla velmi malá. 
   Ze všech povodní byla zřejmě (kromě té letošní) nejhorší ta, která přišla 
nečekaně 30. července 1897. Téměř čtyři dny bez ustání pršelo a potoky i 
řeky se rozvodnily. Povodně zasáhly tehdy celé severní Čechy. Byla vydá-
na brožura, která popisuje tehdejší situaci. 
  Při jejím pročítání jsme se dozvěděl, že zahynul majitel tehdejší nádražní 
restaurace, který se vracel z města domů. Poblíž tehdy nové textilní továr-
ny firmy Cichorius (Bytex, dnešní Bremi) jej zastihl příval vody, který mu 
podrazil nohy. Zachytil se drátěného plotu, který byl natažen podél objek-
tu. Ostnatý drát  se zasekl hluboko do jeho oděvu a neumožnil mu, aby se  
pustil a mohl dojít ke své restauraci, která byla nedaleko od toho místa. 
Bylo to večer, ulice byly liduprázdné a jeho volání o pomoc nikdo nesly-
šel. Mezitím stoupla voda a on se utopil, aniž by se mohl hnout... 
    Mnoho dřevěných domů bylo uneseno proudem vody, mezi Horní 
Chrastavou a Novou Vsí byl zcela zničen asi osmdesáti metrů dlouhý úsek 
okresní silnice (podobně jako letos), a tak koňské povozy jezdily tehdy do 
Nové Vsi přes osadu Vysoká. 
  Liberecko tehdy navštívila vládní komise v čele s hrabětem von Couden-
hove a ta došla k závěru, že bude nutno v této oblasti vybudovat několik 
přehrad, aby se podobná katastrofa již v budoucnu nemohla opakovat. 
Byl povolán odborník až z města Cáchy (Aachen), který prozkoumal situa-
ci přímo na místě a doporučil výstavbu pěti přehrad (mezi nimi na Mlýni-
ci a ve Fojtce), které byly postaveny v letech 1904 a 1905. 
    Letošní katastrofální  povodeň nám opět ukázala, že ani v době dnešní 
vyspělé techniky „neporučíme větru, dešti“, jak mnozí z nás nadšeně zpí-
vali v době  technického optimismu 50. let minulého století.                      
                                                                                František VYDRA 
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