Hrad Czocha
Snad si alespoň někteří čtenáři BULLETINU
vzpomínají, že v roce 1346 (toho roku nastoupil na
český trůn Karel IV.) bylo založeno tzv. ŠESTIMĚSTÍ. Šest měst v Lužici vytvořilo tehdy obranný
svaz, který se spojeným vojskem bránil nájezdům
loupeživých band. Cesty nebyly bezpečné, byly
přepadány kupecké vozy se zbožím atd. Pět měst
dřívějšího Šestiměstí se nachází v dnešním Německu
(Žitava, Löbau, Budyšín, Kamjenc a Zhořelec), jedno je
na území dnešního Polska. Tím městem je LUBAŃ.
V okrese Lubań najdeme nevelké městečko LEŚNA
(nesmíme si je však plést s městerm Leszno, kde
působil J.A.Komenský). Asi tři kilometry od Leśny spatříme vlevo od silnice mohutný hrad s podivným jménem
CZOCHA.
Naši polští přátelé nás v tomto roce chtějí pozvat na
společný výlet, při němž bychom tento raně gotický
hrad navštívili.
Byl postaven jako obranná tvrz za vlády českého
krále Václava II. v polovině 13. století, ale v dalších
staletích byl několikrát přestavován a rozšiřován.
Po dlouhou dobu byl majetkem šlechtického rodu
Nostitzů. (Budova našeho městského muzea byla „panským domem“ tohoto rodu a v chodbě si můžeme
prohlédnout náhrobek Johanna Nostitze.)
Za Nostitzů došlo kolem roku 1570 k nejrozsáhlejším
stavebním úpravám. Byla vybudována čtyřpodlažní
obytná část hradu s rytířským sálem, vstupní brána do
hradu je z pozdější doby a je postavena v raně
barokním slohu. Zdobí ji erby rodu Nostitzů.
Za třicetileté války odolal opevněný renezanční objekt
náporu švédských vojáků.
Po 2. světové válce celé území včetně hradu Czocha
připadlo Polsku. Hrad se stal vojenským objektem a
sloužil pro vojsko jako rekreační zařízení.
A co dnes?
Dnes je tento mohutný hrad s kulatou obrannou věží
oblíbeným turistickým cílem.
Je zde hotel s ubytovací kapacitou 137 lůžek. Pod
hradem se prostírá přehradní nádrž na řece Kwise.
Uvnitř je rytířský sál, černá kuchyně a restaurace.
Slouží jako rekreační a školicí středisko. Přesto se zde

pro turisty pořádají prohlídky s průvodcem, jejichž
součástí je i výstup na věž a prohlídka středověké
mučírny.
V prostorách hradu Czocha se také konají svatby,
plesy, koncerty středověké hudby, kabaretní vystoupení
a různé konference.
PhDr. František Vydra

Z historie chrastavské spořitelny
Městská rada za předsednictví starosty Josefa SITTEHO 12. listopadu 1873 rozhodla o tom, že má být
v Chrastavě zřízena spořitelna. Rok nebyl vybrán
náhodně.Toho roku se totiž po celé monarchii slavilo
25. výročí nastoupení císaře Františka Josefa I. na
trůn.Návrh podal zdejší lékař Dr. Neustadtl. Byl
ustaven šestičlenný přípravný výbor. Předsedou výboru
byl zvolen starosta Sitte. Členem byl místní farář
Frank, továrník Priller, stavitel Knesche, notář Kock a
další.
Slavnostní otevření se konalo 21. prosince 1873. Pro
spořitelnu byla nejprve vyhrazena jedna místnost
v budově radnice, a protože nestačila, byla brzy
uvolněna ještě další.

V roce 1902 bylo rozhodnuto, že pro účely spořitelny
bude postavena samostatná budova. Město odkoupilo
od stavitele Knescheho parcelu o rozloze 340
čtverečních metrů v dnešní Turpišově ulici za 7.400
rakouských korun. Plány na stavbu vypracoval stavitel
Peuker. Po vypsání konkurzu byla stavbou pověřena
firma Burde. Z městského rozpočtu bylo na tuto stavbu
uvolněno 61.540 rakouských korun. Na podzim roku
1904 byla celá stavba předána do používání.
Byla to nádherná secesní stavba.
Pro nás je jistě zajímavé, že tato budova spořitelny a
současná Česká spořitelna (původně soukromá vila
právníka Kafky, tzv. Kafka-Villa) pocházejí z téhož
roku).
V přízemí byla čekárna pro klienty, účtárna, pokladna
a kancelář ředitele, trezor a registratura. Nalevo byl
byt domovníka.
V prvním poschodí byly dva velké, krásné byty, z toho
jeden pro rodinu vedoucího spořitelny.
Ve 20. letech (po vzniku Československé republiky) už
byly prostory příliš malé, a tak byla zezadu přistavěna
ještě jedna část v hodnotě 700.000 Kč.
Byly rozšířeny přepážky pro klienty a zřízena nová
zasedací místnost, došlo k celkové modernizaci.
Vedení spořitelny se vždy po volbách obměňovalo.
Posledním předsedou rady spořitelny před rokem 1938
byl starosta dr. Hübner, během 2. světové vílky (až do
roku 1945) stál v čele Karl Lewinsky.

Ve spořitelně bylo zaměstnáno deset úředníků.
V roce 1903 dosahoval majetek 4,3 mil. rakouských
korun.
Během 1. světové války vláda apelovala na vlastenecké city občanů, aby si kupovali státní dluhopisy, ale
po prohrané válce a zániku monarchie o své peníze
přišli.
V roce 1919 po vzniku ČSR došlo k měnové reformě.
Okolkované rakouské bankovky se měnily v poměru 1 :
100. Došlo ke znehodnocení měny, ale od roku 1920
vklady zase stoupaly. V roce 1928 činily vklady 24 mil.
Kč, ale v roce 1938 již 44 mil. Kč.
Po Mnichovu se za 100 Kčs platilo 12 říšských marek.
Od svého založení dávala spořitelna každoročně
mnoho peněz na veřejně prospěšné účely, např. zakrytí
Jílového potoka (v roce 1929) nebo vytvoření spojovací
ulice mezi Turpišovou a Žitavskou ulicí.
Začátkem června 1945 byla spořitelna předána českým úřadům, ředitel a úředníci byli zařazeni do
transportu (odsun Němců).
Po 2. světové válce byla spořitelna ještě několik let v
téže budově, později byla přemístěna do budovy na
rohu náměstí a Žitavské ulice.
V objektu bývalé spořitelny byla zřízena školní
jídelna (v přízemí ) a školní družina (v 1. poschodí).
V 90. letech byla spořitelna přestěhována do dnešního
objektu České spořitelny vedle kina.
František Vydra

Spolupráce s polským historickým spolkem z Bogatyni pokračuje
První setkání našich členů a polských přátel z
Bractvwa Ziemi Bogatyńskiej v tomto roce se uskutečnilo v sobotu 19. února 2011 v našem městském
muzeu. Polských přátel přijelo devět, členů
SPHMCH bylo osm.
Hlavním cílem našeho setkání bylo podepsání
smlouvy o navázání spolupráce a posílení partnerství mezi oběma spolky. Jedná se o rozvoj akcí na
poli kulturním, historickém, v oblasti cestovního
ruchu a popřípadě sportu.
Prohlášení bylo vyhotoveno jak v polském, tak v
českém jazyce. Program byl následující – po slav-

nostním přivítání předsedkyně došlo k podepsání smlouvy a též k předání malých dárků – upomínkového
listu na naše setkání zde a CD. Naši polští přátelé nám přinesli rovněž propagační materiály z jejich
města, kalendáře a publikaci o zámku Czocha. Poté si p. Vydra připravil krátké povídání o historii
Chrastavy.
Seznámili jsme naše přátele s akcemi, které pro ně chystáme v tomto pololetí – návštěvu Grabštejna a
Hrádku nad Nisou – muzeum Trojzemí – a pravděpodobně setkání na Výhledech. To se sice uskutečnilo
již loni, ale mohla by to být hezká tradice mezi oběma spolky.
Naši přátelé pro nás chystají prohlídku již zmíněného zámku Czocha a setkání na tzv. Observatoři nad
Bogatyní.
Nechybělo samozřejmě ani bohaté občerstvení.
Chtěla bych poděkovat infocentru za zapůjčení prostor, p. Zahurancové za fotografie z akce a p. Vydrovi za zhotovení upomínkového listu, který byl převeden do fotografické podoby p. Zahurancovou. Samozřejmě členům za účast.
Setkání proběhlo v přátelském duchu a všichni se rozcházeli spokojeni. Za SPHMCH J.Špaková

Kdo byl Anton Hoffmann?
V období industrializace v 19. století vyrostlo
v Chrastavě téměř dvacet textilních továren. Byly tu
přádelny, tkalcovny i barvírny.Naprostá většina
místních obyvatel pracovala v některé z nich. A
majitelé si této závislosti na nich byli dobře
vědomi...
V 60. letech 19. století v tehdejších továrnách
neexistovaly ještě odborové organizace. Pracovní
doba byla dlouhá a pracovalo se samozřejmě také
v sobotu. Klást požadavky na kratší pracovní dobu
nebo bezpečnost při práci bylo téměř nemožné...
Soukenický tovaryš Anton Hoffmann se odvážil
protestovat. Ne kvůli sobě – byl svobodný a žil
sám – ale zastal se otců a matek s několika dětmi,
znal dobře nuzné poměry v rodinách svých
spolupracovníků. Četl německé a rakouské dělnické
časopisy a věděl, že se občas někde podařilo zlepšit
životní podmínky dělnických rodin stávkou.
Nejprve navázal kontakty s dělnickými předáky
v nedalekém Liberci, snažil se získat zkušenosti
odjinud, i ze zahraničí.. Rebela si však brzy začali
všímat mistři na dílnách a donášeli informace o něm
výš, do kanceláře vedení podniku.
Nepohodlného buřiče propustili z práce...A protože
se majitelé chrastavských textilek vzájemně dobře
znali (jinak byli kvůli konkurenci velcí nepřátelé),
nebylo příliš obtížné to zařídit tak, aby Hoffmanna
nevzali do práce nikde...
Viděl jsem několikrát jeho portrét. Tento třicetiletý
soukeník měl vpadlé tváře a pronikavé oči, plné
upřímného zápalu. Většina textiláků mu držela
palce, aby v boji proti továrníkům obstál, víc však pro něho udělat nemohli.
Skončilo to špatně. Roku 1870 Anton Hoffmann ve věku 30 let zemřel na nemoc chudých - na tuberkulózu.
Zažloutlé stránky dělnických novin přinesly tehdy zprávu o tom, že jej za rakví doprovázelo na poslední cestě
téměř tři tisíce dělníků z dalekého okolí.
Dnes je sice jiná doba, ale i dnes se tisíce zaměstnanců bojí o své pracovní místo.
Existují odbory, které by měly hájit zájmy dělníků, ale mnozí z nich se ani neodvažují na něco si stěžovat, aby
neztratili práci...Čas neúprosně plyne a od smrti odvážného německého proletáře uplynulo již 140 let.
————————————————————————————————————————–
František Vydra

Šest pamětních desek v Chrastavě
Téměř v každém městě najdeme při jeho návštěvě
jednu či více mramorových nebo bronzových
pamětních desek. Připomínají obvykle slavné místní
rodáky nebo významné události, ke kterým tam došlo.
Chrastava není v tomto směru výjimkou. Každý
návštěvník města si obvykle prohlédne nejdříve
náměstí. Tam bývají významné stavby, kašna či morový
sloup, sochy a sousoší. A samozřejmě také nějaká
pamětní deska se jmény, která často znají pouze místní
obyvatelé. Hostům odjinud často nic neříkají...
Na chrastavském náměstí 1. máje visí vedle vchodu do
školní budovy dvě kovové pamětní desky. Jedna
připomíná jméno Františka TURPIŠE (nedaleko
odtud je po něm pojmenována jedna z ulic v centru
města), na druhé čteme jméno Rudolfa LOUDÁTA.
Ten první z nich za 1.světové války přeběhl na italskou
stranu a stal se legionářem. Čtyři měsíce před koncem
války byl však Rakušany zajat a v severoitalské
vesničce San Stino veřejně popraven. Ten druhý byl za
odbojovou činnost popraven v Drážďanech v roce
1944. Zachoval se jeho poslední dopis rodině, napsaný
několik hodin před popravou.
V rohu náměstí – na budově infocentra a městského
muzea – nás upoutají dvě stejně velké mramorové
desky, věnované téže významné osobnosti. Jeden text je
český, druhý německý.Ta osobnost ještě žije a letos
koncem února oslaví své 90. narozeniny. Zvláštností
Chrastavy je nesporně zajímavý fakt, že se v tomto
nevelkém městě narodilo nebo tu dlouhodobě žilo
deset akademických malířů. Nejznámější z nich byl
Josef FÜHRICH (1800-1876), jediný dosud žijící je
Willi SITTE. A právě jemu jsou věnovány obě pamětní
desky na přední stěně muzea. Proč dvě ?
Umělcova matka byla Češka a pocházela z Českého
ráje, otec byl Němec. Willi Sitte hovoří dosud velmi
dobře česky, i když žije ve městě Halle, kde nemá
možnost češtinu uplatnit.
Mluví také dobře italsky. Proč? Když byl za 2. světové
války poslán na italskou frontu, přeběhl k italským
partyzánům. V Miláně pak vystudoval malířskou
akademii.
Na boční stěně městského muzea visí velká
dvojjazyčná pamětní deska s francouzsko-českým
textem. Je to snad jediná deska v celém Libereckém
kraji s francouzským nápisem.
U příležitosti 50. výročí ukončení 2. světové války –
tedy v květnu 1995 – přijely do Chrastavy dva autobusy
bývalých francouzských židovských žen, které tu v době
války pracovaly ve zbrojovce Spreewerke (pozdější
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Totex či Elitex).
V Revoluční ulici byla před několika lety umístěna na
budovu mateřské školy pamětní deska, která místním
občanům i návštěvníkům Chrastavy připomíná
osobnost českého řídícího učitele Bohumila HONSY
(1890-1969), který po celých dvacet let řídil místní
českou menšinovou školu. Za odbojovou činnost strávil
celou válku v německých věznicích.
Pamětní desky připomínají současným obyvatelům
významné osobnosti a události, na které bychom v
každodenním shonu asi zapomněli.
PhDr. František Vydra

Výlet SPHMCH do Prahy
V sobotu 29. ledna 2011 se vypravilo několik členů
do Prahy. Cílem byla návštěva výstavy Královské svatby v domě U zvonu na Staroměstském náměstí. Další
akcí byla prohlídka relikviáře sv. Maura na pražském
hradě.
Výstava U kamenného zvonu připomíná sedmisté výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn a zároveň i jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou. Dům je gotickým palácem a byl speciálně
upraven pro mladé manžele. Prohlídka začala ve sklepních prostorech, velmi rozsáhlých a datovaných do
druhé poloviny 13. století. V prvním i druhém patře
probíhala samotná výstava. Předměty byly získány jako
zápůjčka z nejrůznějších koutů Evropy.Patří mezi ně
např. kříž Přemysla Otakara II. a jeho pohřební insignie. Zajímavý byl hvězdný globus a rukopisy, pražské
groše. Vystaveny byly i královské pečetě – např. Elišky
Přemyslovny, listiny nebo busta sv. Ludmily atd. Největší lahůdkou je poklad ze Slezské Středy ze 13. a 14.
století .Byl nalezen teprve nedávno – v r.1985-88 při
stavebních pracích. U nás nikdy nebyl vystaven. Jednalo se svatební korunu, prsteny, náramky,náušnice a
spousty mincí. Vše ve zlatě a stříbře. A jak se dostal do
Polska? Karel IV. ho svěřil do zástavy židovským bankéřům, když potřeboval finance. Na výstavě byl instalován v uzavřené klenotnici s omezeným počtem návštěvníků.
Ve výčtu předmětů bychom mohli pokračovat – např.
kopie náhrobní desky mohučského biskupa Petra z Aspeltu, jedné z velkých postav politiky té doby, dále náhrobek opata Heřmana či náhrobní deska Guty II.
K výstavě byl vydán podrobný katalog.
Po prohlídce se někteří vydali na pražský hrad, aby
si prohlédli relikviář sv. Maura.
Domů jsme odjížděli plni dojmů z krásně prožitého
sobotního odpoledne.
Za SPHMCH J.Špaková

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

