Nová publikace o Novém Městě pod Smrkem
Na vánočním knižním trhu se objevilo opět několik
pozoruhodných publikací z oboru regionální historie.
Patří k nim další kniha Marka Řeháčka o libereckých
záhadách (s ilustracemi Petra Poldy), objemná publikace Romana Karpaše o Jizerských horách a zcela
nová kniha o historii Nového Města pod Smrkem.
Autorem této publikace je RNDr. Václav Tima. Má
velký formát (30 x 21 cm), pevnou vazbu a obsahuje
značné množství informací. Přesný název publikace je
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM ...historie hornického města. Má 223 stran a text je doplněn velkým množ-

stvím fotografií a map.
Autor přiznává, že solidním základem pro jeho knihu

byl tzv. FESTSCHRIFT ZUM HEIMATFESTE
1910.
Kniha je rozdělena na více než sedmdesát krátkých
kapitol. Pojednává o přírodě v okolí města (geologie,
rostlinstvo), o pradávné slovanské minulosti (kmen
Milčanů), o místních jménech, o lesích, především však
o těžbě rud. Těžilo se tu zlato i stříbro, samozřejmě, že
i železo, avšak nejdelší tradici tu měla těžba cínové rudy. Poetické a nevšední jsou názvy některých štol,
např. Nebeské vojsko, Bohatá útěcha či Beránek Boží atd.
Některé z kapitol pojednávají o lesích, o zemědělství, o struktuře řemeslnických cechů, o období válek,
nouze a hladu. Velmi detailně autor popisuje dřívější
názvy ulic, historii radnice a připomíná také významné
osobnosti, které zde působily. Patří k nim např. farář
Gottfried Menzel. Byl velkým znalcem fauny a flóry,
zabýval se i lidovým léčitelstvím.
K významným osobnostem patřil také podnikatel Ignác Klinger (1814 – 1872), majitel několika textilních
továren. (Také na budově bývalého chrastavského Elitexu vidíme dosud velký nápis Ignaz Klinger 1902, šlo
zřejmě o jednoho z jeho synů.)
Na místě dnešního města bývala obora, německy Hegewald. Zajímavé je, že v době rozvoje těžby cínu nevznikalo město – jak to obvykle bývalo – z dřívější vesnice, která se postupně rozrůstala, ale jako město
s pravoúhlým půdorysem ulic, architektonicky předem
plánované. Jako rok vzniku se udává rok 1584 a město
se tehdy jmenovalo Bergstatt Böhmisch Newstatt.
Nad městem se vypíná mohutná hora SMRK (1124
metrů vysoká). Před několika lety byla na vrcholu vybudována moderní kovová rozhledna. Smrk se původně
jmenoval Heidelberg, což v překladu znamená Borůvková hora.
Město získalo hrdelní právo (popravy), soudní kniha
byla vedena od roku 1592. Památkou na onu dobu byl i
název uličky zvané Blutgasse (=Krvavá ulice).
Stojí za zmínku, že kromě dobývání rud zde pracovali
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pasíři, vyráběl se porcelán, bývala tu i sklárna.
Od roku 1592 bylo ve městě tzv. Bratrstvo střelců,
které bývalo velmi početné. Byl to střelecký spolek
měšťanů.
Působilo zde několik cechů, a to zámečníci, pekaři,
tkalci, řezníci, lazebníci, mlynáři, krejčí a ševci.
Radnice pocházela z roku 1619, několikrát vyhořela, po 2. světové válce chátrala a po roce 1948 byla
zbořena.
Po válce se zde usadila početná skupina Čechů
z komunity v polském Zelówě, přistěhovalo se sem
také několik rodin volyňských Čechů z Ukrajiny.
V 70. a v 90. letech zde působil oblíbený evangelický farář Svatopluk Karásek.
V 15. století procházeli městem a okolím několikrát
husitské voje (1428, 1433), plenilo tu později i vojsko
vedené Jiřím z Poděbrad. Za třicetileté války tu řádili
Švédové.
V roce 1845 bylo okolí města postiženo tím, že brambory na polích byly shnilé a nebyly proto poživatelné,
což byla pro obyčejné lidi velká pohroma.

Z okolí Nového Města pocházel komunista Bruno
Köhler, který byl v roce 1921 v Moskvě a hovořil
s Leninem. Dělnictvo v novoměstských textilkách bylo
ve 20. letech 20. století velmi radikální.
V roce 1927 tu byla velká stávka a město si vysloužilo přezdívku „rudý hrad“.
Po roce 1935 i zde rychle sílila Henleinova Sudetoněmecká strana a v době Mnichova odtud urychleně
odcházeli do vnitrozemí čeští obyvatelé.
2. října 1938 bylo Nové Město obsazeno fašistickým
wehrmachtem. Během války zde pracovalo mnoho
francouzských a belgických zajatců, byly zde také polská a ruská děvčata.
Od ledna do května 1945 prošlo městem a okolními
vesnicemi 28 transportů zubožených vězňů (tzv. pochody smrti).
Po skončení války a po odsunu německých obyvatel
začíná Nové Město svou novou historii. Stalo se významným centrem frýdlantského výběžku.
——————————————–
F. Vydra

Krakonoš – Rübelzahl – Liczyrzepa
Naši polští přátelé z města Bogatynia nám před Vánocemi darovali pěknou publikaci s názvem „MEZI SNĚŽKOU A ŘEKOU KWISOU“. Zaujala nás bájná postava ducha hor – Krakonoše. Prý bylo o něm dosud napsáno
více než 1000 (!) knih, a to německy, česky a polsky.
Pověsti a báje o Krakonošovi prý pocházejí z dávných pohanských dob a mají svůj původ v místech, kde pramení řeka Labe.
Vypráví se, že prý unesl princeznu z města Svídnice a ta mu řekla, že si jej vezme za muže, až spočítá všechny
řepy na velkém lánu. Než počítání skončil, utekla mu, a tak prý se zachránila.
Německé jméno Rübezahl znamená v překladu „ten, kdo počítá řepy“ (Rübe). Horalé českého původu používali často zkomolený německý název Rýbrcoul. Polský název Liczyrzepa je doslovný překlad německého názvu
(liczyć = počítat).
Ve městě Zhořelci – Zgorzelec je Krakonošovo muzeum.
Lidé prý v minulosti dosti často potkávali Krakonoše přímo v lesích. Bral na sebe různé podoby, např. myslivce, bylináře, horského průvodce, který zachraňoval zbloudilé.
Jiná pověst vypráví, že prý byl Krakonoš původně normální člověk, syn chudého ševce. Matka prý jej proklela
již v kolébce.
S duchem hor se také setkávali hledači pokladů z Itálie, Francie a Belgie. Věřili, že Liczyrzepa – nazývaný také Rzepiór – hlídá podzemní poklady. Když se rozzlobil, zatopil nejednou horníkům jejich jámy (štoly). Zjevoval
se jako vysoký, urostlý muž, který hraje na housle, a to tak silně, že se jejich zvuk podobá hromu. Mění často svůj
vzhled, někdy připomíná medvěda, jindy hrozí lidem ohněm nebo krupobitím (kroupy mají velikost jablek).
Nejstarší vyobrazení Krakonoše prý pochází z roku 1541: “Měl hlavu gryfa (= bájný pták Noh), jelení parohy,
nohy kozla a dvojitý ocas,“ popisuje kronikář.
Postava Krakonoše prý vznikla v 16. století. Základem byla víra v tajemné přírodní síly a strach před obrovskou horou, proti níž se člověk cítil tak nepatrný.
V roce 1784 vydal V. M. Kramérius knihu s názvem „Rýbrcoul v horách krkonošských“. Kolár a Čelakovský
nazývají Rýbrcoula ŘEPOČET.
Později vznikla nová představa Krakonoše. Byl prý to poutník s holí, který dobrým lidem pomáhal a zlým úmyslně škodil. Chodil prý po horách, obklopen ptáky a zvířaty.
V polském mstě Jelenia Góra prý před vchodem do budovy pošty stojí ještě dnes socha Krakonoše.
PhDr. František Vydra
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Zajímavé osobnosti
20. ledna roku 1930 zemřel na frýdlantském zámku poslední mužský potomek rodu Clam-Gallasů František.
Dostalo se mu pečlivé výchovy a vzdělání. Jeho manželkou se stala hraběnka Marie Hoys. Neměl ale mužského
potomka, jen sedm dcer. Stal se nositelem mnoha vysokých vyznamenání,např. řádu sv. Leopolda, byl čestným rytířem Maltézského řádu apod. Byl velkorysý, laskavý a mezi lidmi oblíbený. Podporoval finančně různé všeobecné spolky. Vlastnil zámky Frýdlant, Lemberk a Grabštejn a mj. i Novou Ves.
Když v lednu roku 1930 ve své ložnici na zámku zemřel, byla to velmi smutná událost pro všechny. Jeho osobou vymřel rod po meči. Je pochován v rodinné hrobce v hejnickém kostele.
Jen o čtyři dny později 24. ledna ale pochopitelně o několik století dříve – v r. 1589 – zemřel v Rumburku slezský šlechtic a majitel grabštejnského panství Dr. Jiří Mehl za Střelic. Člověk velmi chytrý, vzdělaný a podnikavý,
ke svým poddaným však nelítostný – zvyšoval jim robotní povinnosti. Poddaní se bouřili, povstání však bylo potlačeno. Chrastava se k povstání nepřidala a tak jim J.Mehl povolil ještě další výhody – konání většího množství
trhů.Chrastavě udělil tzv. hrdelní právo – právo popravovat. Významnější je udělení městského znaku v r.1581,
který užíváme dodnes. V roce 1586 však musel Mehl panství z důvodů finančních prodat a koupil si menší panství
tolštejnské. Moc si ho ale neužil a za tři roky zemřel. Pochován byl v rumburském kostele, jeho hrob se do dnešních dnů nezachoval.
Podle historických pramenů zpracovala Jaroslava Špaková.

Soutěž pro žáky ve znalostech našeho města a okolí
V úterý 7. prosince uspořádala v prostorách muzea SPHMCH soutěž pro žáky 5. tříd z oboru historie. Na přípravě se podílel p. Vydra., p. Špaková, fotografie z průběhu soutěže pořídila p. Zahurancová.
Soutěže se zúčastnilo třináct žáků ZŠ.
Nejprve následovala ústní část, dále si žáci
sami vytvořili dvojice a odpovídali na další
otázky formou písemného testu.
Všichni byli po celou dobu velmi ukáznění, se zájmem sledovali, odpovídali a byli
velmi
dobře
připraveni.
Mezi otázky patřilo např. Kdo byli nejstarší
obyvatelé našeho města, které rudy se u nás
těžily, co to byl mor, co je na městském znaku apod.
Žáci prokázali v testu výborné znalosti, a
tak vůbec nebylo jednoduché určit celkového vítěze. Následovalo mnoho doplňujících – a obtížnějších – otázek. Vítěznou
dvojicí se stala Tereza Hrdá a Dominika
Reslová, na druhém místě skončila Kateřina Procházková a Anna Zlochová a třetí se
umístila dvojice Žaneta Valentová a Monika Vašíčková. Všichni soutěžící dostali
sladkou odměnu a první tři místa byla oceněna drobnými dárky. Za snahu byl odměněn i Lukáš Novotný, který si vedl dobře i
přesto, že neměl druhého do dvojice.
Dík patří všem žákům za účast a za snahu,
vyučujícím za přípravu žáků, organizátorům za přípravu soutěže a za fotografickou
dokumentaci a infocentru za zapůjčení prostoru muzea.
Bylo to velmi pěkné odpoledne a na jaře
se těšíme na pokračování.
Za SPHMCH Jaroslava Špaková.
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Prosincová schůzka SPHMCH
Poslední schůzka SPHMCH v roce 2010 se konala v úterý 14. prosince v sále Centra volnočasových aktivit (CVA). Prvním
bodem jednání bylo hodnocení slavnostní schůze u příležitosti 20. výročí existence spolku. Tato důležitá akce byla všemi
přítomnými hodnocena jako velmi zdařilá.
Novým členem SPHMCH se stal RNDr. Petr Hána, fyzik, podnikatel, který byl několik let na stáži v USA.
Potom se hodnotily zájezdy pro veřejnost, které SPHMCH organizovala (Lužice, Kutná Hora), přednášky a soutěže pro
děti.
Hovořilo se samozřejmě také o nejrůznějších vánočních zvycích a tradicích. Nebylo možno vynechat ani problém obtížného
získávání mladých členů.
Uvažovalo se o prohloubení vztahů se spolkem v Jablonném (společný velikonoční autobusový zájezd do Horní Lužice
v dubnu 2011) a dalších možnostech spolupráce s Poláky.
Došlo i k vánoční nadílce. Předsedkyně p. Mgr. Špaková předala nejaktivnějším členům drobné dárky. Vytvořila se velmi
příjemná, přátelská atmosféra.
František Vydra

V Hrádku nad Nisou bude multifunkční centrum
Již v polovině prosince 2010 bylo na hrádeckém Horním náměstí zpřístupněno pro veřejnost tzv. multifunkční centrum.
Hrázděný dům č. 71 byl několik let stavebně upravován a výsledek budou mít hrádečtí občané možnost sami posoudit.
V budově je větší sál pro 60 osob, od začátku ledna je tu umístěno městské infocentrum, pro svou činnost tu budou mít
prostor místní spolky. Je tu stálá výstava o přírodě Lužických hor, chystá se expozice o historii Trojzemí a o výsledcích
nedávného archeologického průzkumu.
Veřejnost tehdy upoutal senzační nález kostry “upíra“, kterého odborníci nazvali Tobiáš. Je překvapující, že kostra ležela
pouhých dvacet centimetrů pod povrchem náměstí. Na základě DNA bylo stanoveno, že jde o muže pocházejícího odkudsi
z Balkánu. Kostra upíra, pohřbeného netradičně obličejem dolů k zemi, a nalezené stříbrné mince z doby Jana
Lucemburského by měly být umístěny ve sklepních prostorách. V kriminalistickém ústavu se připravuje pravděpodobná
trojrozměrná podoba muže – upíra.
V poschodí bude galérie, bude tam i menší sál pro 25 – 30 osob. Počítá se s rozsáhlou přednáškovou činností. Má to být
zkrátka kulturní zařízení, které dosud Hrádku chybělo. Bude tu také kus opravdové zeleně, jakási malá zahrádka.
Multifunkční centrum má být vybaveno špičkovou technikou.
Jako společný česko-polský příhraniční podnik bylo multifunkční centrum finančně dotováno z prostředků Evropské unie.
Český podíl má hodnotu 1,800.000 euro.
F. Vydra

Sudetská dálnice z Liberce do Chebu

(Podle materiálů p. I. Vondrovského.)

Po nástupu A. Hitlera k moci se začaly v sousedním Německu budovat ve větší míře dálnice. Diktátor pochopil jejich hospodářský a strategický význam. První dálnice byla v Německu vybudována ještě před jeho nástupem k moci, a to v roce 1932
mezi Kolínem nad Rýnem a Bonnem.
Krátce po podepsání Mnichovské dohody a odtržení pohraničních území (Sudety) od zbytku ČSR zřídil Ing. Fritz Todt
v Chebu projekční kancelář, jejíž cílem bylo vytyčit nejvhodnější trasu pro tzv. sudetskou dálnici.
měla vést z Liberce přes Mimoň, Úštěk, Litoměřice, Most, Chomutov, Kadaň, Ostrov nad Ohří severně od Karlových Varů.
Při rychlosti přes 100 km měla být trasa natolik zkrácena, že cesta z Chebu do Liberce neměla trvat ani tři hodiny. Současně se plánovala dálnice přes Zhořelec dále na sever do Berlína. Šlo o to napojit se na celoněmeckou (říšskou) dálniční síť.
18. dubna 1939 se v Horním Hanychově poblíž hostince „Walhalla“konala slavnost, při níž byl předán do užívání úsek
o délce 1,5 km ve směru na Ostašov.
Ještě v 50.letech minulého století se nacházely v Machníně hromady žulových kvádrů (očíslovaných), z nichž mělo být vybudováno přemostění Nisy ve směru na Chrastavu. Nakonec byly použity při stavbě amfiteátru v Lidových sadech.
Dálnice, jejíž výstavba se měla pro německou mládež na území odtrženého pohraničí stát jakousi „Stavbou mládeže“, nebyla nikdy realizována, i když na několika úsecích se začalo s terénními úpravami.
1.srpna 1941 byl vydán zákaz všech civilních staveb. Bylo to krátce po přepadení SSSR hitlerovským Německem, vedení německého státu mělo tehdy jiné, vážnější starosti. A tak důkladně plánovaná stavba tzv. sudetské dálnice, která měla vést také
přes Chrastavu, zůstala na papíře.
František Vydra

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

