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Zajímavá listopadová akce v Chrastavě   
 
  Někteří čtenáři BULLETINU si jistě vzpomínají na dvoudílný televizní program, promítaný letos o 
Velikonocích. Týkal se prastarého lužickosrbského zvyku procesí velikonočních jezdců, kteří jezdí každoročně od 
jedné katolické farnosti ke druhé a cestou zpívají nábožnou píseň o tom, že Kristus vstal z mrtvých. Již několik set 
chrastavských občanů vidělo v posledních několika letech na vlastní oči, jak tento zvyk v praxi vypadá. 
  Skupina našich a lužickosrbských filmařů natočila o tom film a nyní se pořizují tři zvukové jazykové mutace: 
česká, lužickosrbská a německá. Finanční výdaje s tím spojené jsou hrazeny z evropských fondů. 
  8. listopadu 2011 bude v Chrastavě v sále CVA (Centrum volnočasových aktivit) uspořádáno dopolední 
představení pro žáky zdejší základní školy a večerní pro dospělé. Bude to spojeno s diskusí o životě lužickosrbské 
menšiny v Německu a o některých výrazných formách lužickosrbského folkloru. 
  Neměli bychom zapomínat na historický fakt, že město, ve kterém žijeme, bylo před tisícem let založeno 
slovanským kmenem Milčanů, jehož potomky jsou právě dnešní Lužičtí Srbové. 
                                                                                                                                                 PhDr. František Vydra 

 

Nač potřebují svatí deštník? 
 
  V průběhu měsíce října si jistě mnozí občané Chrastavy povšimli, že 
morový sloup na chrastavském náměstí je obklopen lešením a zcela 
nahoře, nad hlavou Panny Marie, se klene blankytně modrý baldachýn, 
připomínající z dálky deštník. 
  Není to poprvé, co se tato vzácná barokní památka opravuje. Je jistě 
dobře, že se na její opravu opět našly peníze. 
  Ten „deštník“ nepotřebují svatí, kterých je tam celkem devět, ale bude 
chránit před deštěm a sněhem restaurátory, kteří ve dvou etapách mají 
povrch pískovcového sousoší očistit od mechů a zbavit náletových 
stromků. 
  Tento krásný morový sloup pochází z roku 1732 a sochy vytesal 
některý z nadaných žáků slavného Matyáše Bernarda Brauna. Kromě 
sochy Panny Marie s pozlacenou aureolou kolem hlavy tu můžeme vidět 
několik baculatých andělíčků. O poschodí níž stojí sochy osmi světců, 
mezi kterými je i patron České země – svatý Václav.To tady, na severu 
Čech, kde převládalo po staletí německé obyvatelstvo, není 
samozřejmostí. 
  V současnosti je v přípravě projekt, který řeší  výsadbu nových mla-
dých stromů kolem této památky. Okolo morového sloupu by měl být vy-
budován i úzký chodníček a také plot, který by zamezil ničení této pa-
mátky. 

  Po loňské úpravě městské kašny, kdy bylo její okolí vydlážděno a opatřeno lavičkami, jde o další krok ke 
zvelebení centra našeho města.                                                                                              F. Vydra 
 

Také toto je kus zajímavé historie 
 
   Existuje objemná kniha, kterou si nelze koupit, ale najdeme ji na každém obecním či městském úřadě. Je to 
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SEZNAM OBCÍ A OSAD nacházejících  se na území České republiky. Má téměř 1350 stran. 
  Možná, že řeknete: Listovat v takové publikaci musí být nudné a nezajímavé. Mýlíte se! 
  Těch názvů s nezbytnými bližšími údaji (do kterého kraje obec patří, kolik má obyvatel atd.) je několik tisíc. A co 
na tomto seznamu může být tak zajímavého? 
  Jde o názvy, často složené ze dvou slovních základů. Máme-li dostatek fantazie, můžeme si domýšlet, jak a proč 
takový – často velmi vtipný – název kdysi vznikl. Všechny jsou staré mnoho staletí a určitě se ke každému z nich 
váže nějaký příběh. 
   Uveďme si několik příkladů: 
   Na Semilsku se nachází obec TATOBITY. Je to jistě nezvyklé jméno, ale pokud víme, že slovo TAT- nebo TAŤ-  
znamenalo ve staročeštině „zloděj“, vybaví se nám v naší fantazii příběh, kdy do vesnice přišlo krást několik 
zlodějů, byli však chyceni a po zásluze pořádně zbiti, protože krást se nemá. Asi se na tuto příhodu dlouho 
vzpomínalo, bylo to tehdy zřejmě něco neobvyklého. 
   Ostudnou pověst v dalekém okolí měla dříve obec VŠETATY. Název říká, že všichni obyvatelé této vesnice 
jsou - zloději ! 
   Slovo „chlap“ znamenalo „poddaný, nevolník“. Název vesnice VŠECHLAPY naznačoval, že v této obci jsou 
samí poddaní, že tu není žádný svobodný sedlák, který nemusel chodit na robotu. 
   Nedaleko od Mnichova Hradiště (pod horou Mužský) najdeme malou vesničku s nezvyklým názvem DNEBOH. 
Zamysleme se nad tímto podivným slovem. Je určitě velmi starého původu a sahá až do předkřesťanských, 
pohanských dob. Naši dávní slovanští předkové obětovali božstvu dobra a oběťmi si chtěli udobřit i božstvo zla, 
aby jim neškodilo. Například v nedaleké Lužici se tyčí nedaleko od Budyšína dvě nepříliš vysoké hory: Běłoboh 
(božstvo dobra) a Černoboh (božstvo zlých sil). Název DNEBOH určitě znamenalo totéž co Běłoboh, tedy božstvo 
dobra, zdaru a štěstí. 
   A co např. názvy Medonosy, Chudoplesy, Kozojedy, Mokropsy, Žabovřesky, Hustopeče atd. Jistě i v těchto 
případech existují různé  pověsti či historky, které původ těchto místních jmen vysvětlují.   
  Také Mokrovousy, Konětopy (utopilo se při povodni několik koní) nebo Žalhostice jsou nesporně spojeny s 
nějakou dávnou událostí. 
Pokud si někdo ze čtenářů myslí, že ho nemůže na mapě České republiky nic překvapit, určitě se mýlí. 
   Víte, že máme u nás obec TEMEŠVÁR (na Písecku) a VÍDEŇ (u Velkého Meziříčí)?  
   Mnohé názvy obcí či malých osad mají někdy skutečně neuvěřitelné názvy. Kdo nevěří, ať si přečte tento 
seznam: 
Eš, Cebiv, Dobrš, Hospříz, Maříž, Čkyně, Hlupín, Kníje, Mnetěš,  Mžany, Nimpšov, Bransouze, Zňátky, Zdiby, 
Chleny, Nekmíř, Skříněšov, Vrskmaň, Votuz, Jedraž, Hobzí aj. 
   Poblíž Sedlčan se nachází osada Chrastava, která má pouze dvacet čtyři obyvatel.           PhDr. František Vydra                             
 

Listopad plný důležitých událostí 
 
   Začal měsíc listopad. Podívejme se, ke kterým událostem v tomto měsíci v různých dobách došlo. 
  Z doby před 20 lety se ještě velmi dobře pamatujeme, že za nejdůležitější datum v celém roce  byl považován 7. 
listopad jako den, kdy výstřelem z „Aurory“ začala tzv. Říjnová revoluce. Proč se nazývala Říjnová, když se 
slavila v listopadu? Vinen byl starý carský kalendář, který se lišil od běžných kalendářů o 14 dní. A tak 7. listopad 
byl vlastně 23. říjen...  
  V našich českých dějinách se stalo osudným datum 8. listopadu. Toho dne se v roce 1620 odehrála nešťastná 
bitva na Bílé hoře u Prahy. Trvala pouhé dvě hodiny a prohrálo v ní vojsko českých stavů (šlechta), vítězem se 
stalo rakouské katolické císařské vojsko. Po této bitvě odešly statisíce Čechů - nekatolíků do ciziny. 
   14. listopadu 1918 skončila 1. světová válka. 
   15. listopadu 1670 zemřel daleko od vlasti – v holandském Amsterdamu - jeden z největších Čechů – Jan Ámos 
KOMENSKÝ. 
   17. listopadu 1939 tisíce českých vysokoškolských studentů vyšlo v Praze do ulic, aby oslavilo vznik ČSR. 
Jenže v tu dobu již byli v naší zemi pány fašisté, republika zanikla a za tento odvážný čin byli studenti kolektivně 
potrestáni tím, že byly všechny české vysoké školy zavřeny. 
   Téhož dne – ale o půl století později (17. 11. 1989) – vyšli studenti opět do pražských ulic a začala tzv. „sa-
metová revoluce“.  
                                                                                                                                                                        F. Vydra 

 

 V Bílém Kostele nad Nisou chystají novou knihu o historii 
 
   Před několika lety (v roce 2002) vyšla brožura o více než šestisetleté minulosti obce BÍLÝ  KOSTEL. Po vzoru 
nedaleké Chotyně se vedení obce rozhodlo, že v příštím roce vydá novou, obšírnější publikaci o historii vesnice, 
která se v dávných dobách nazývala latinsky  ALBA ECCLESIA, později německy WEISSKIRCHEN. 
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  Kniha by měla mít téměř sto stran textu a velké množství 
zajímavých ilustrací. Důležitým  pramenem pro starší období je 
kniha Manfreda Strausse, pro poválečné období budou hlavním 
zdrojem osobní vzpomínky starších obyvatel Bílého Kostela, kteří 
sem po válce přišli odjinud, z různých částí Čech, Moravy i 
Slovenska. Zdálo by se, že psát o událostech posledních 65 
poválečných let je určitě mnohem snazší, než o dobách dávno 
minulých. Tak snadné to však není. Proč? Žijící pamětníci mají 
sice k událostem, které zažili, osobní vztah, ale zdaleka se všichni 
neshodnou na jejich hodnocení. Vezměme si jako příklad dobu 
kolektivizace zemědělství. Někteří na ni vzpomínají v dobrém, i 
když připouštějí, že docházelo k chybám, jiní toto období naprosto 
odmítají.  
   Sepsáním této nové historické publikace byl pověřen dr. 
František Vydra, pracovník chrastavského městského muzea, který 
se před lety podílel také na sestavení brožury, vydané u příležitosti 
650. výročí založení obce. 
   Nová kniha by měla vyjít v květnu roku 2012. 

 

Obecní znak (erb) obce Rynoltice 
 

      V posledních dvou desetiletích dostaly svůj obecní znak a vlajku mnohé 
menší obce v našem okolí. Také Chrastava převzala v budově sněmovny 
v Praze nový znak a městskou vlajku. Přítomen byl tehdy p. starosta Ing. 
M. Canov a kronikář města p. dr. František Vydra.  
   Z okolních obcí získala svůj erb např. Nová Ves u Chrastavy, Bílý Kostel 
nad Nisou, Křížany, Kryštofovo Údolí či Chotyně. 
  Také nedaleká vesnice  RYNOLTICE dostala obecní znak, schválený 
speciální komisí pro heraldiku. 
  V horní části erbu je bílý lev s černo-žlutým štítem. Pod ním vidíme tři 
kopce, které symbolizují  zjednodušeně nedaleké Sloní  kameny. Zcela dole 
pak vidíme větvičku s červenými jeřabinami. Počet plodů odpovídá počtu 
místních částí obce Rynoltice (5): Rynoltice, Jitrava, Nová Starost, Černá 
Louže a  Polesí. 
Původní návrh obecního erbu předpokládal, že tam bude zobrazena 
postava sv. Zdislavy. Komise však tuto možnost zamítla, protože podle 

předpisu nemají být součástí obecního znaku  tváře a postavy lidí.                                                              F. Vydra 
 

Kdo byl Josef Siegel? 
 

   Kdo z nás by neznal malý dřevěný domek vedle školy, kde před lety 
bydlel školník pan Josef HAKL a kde je v současné době klubovna oddílu 
PERSEUS ? 
   V tomto  domku bydlel ve 20. a 30. letech 20. Století obuvník Josef 

SIEGEL. Tento muž však měl vedle svého povolání také několik „
koníčků“ a byl v Chrastavě známou osobností. 
   Byl obětavým cvičitelem, pracoval rovněž jako velmi aktivní funkcionář 
vysokohorského spolku „Ještěd – Jizerské  hory“ a  kromě toho byl po 
mnoho let správcem Führichova domu. 
  Jeho dcera Christa, provdaná SCHMITTOVÁ (nar. 1941), je uznávanou 
německou básnířkou. Asi před osmi lety navštívila své rodné město a 
v obřadní síni na radnici četla své verše. Český překlad jejích veršů tehdy 
recitoval známý herec DFXŠ v Liberci Václav Helšus.                                                                        
 

F. Vydra 
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Jak se chrastavské 

náměstí změnilo  
    Snímek, který si právě prohlížíte, 
pochází z roku 1935. Zadíváme-li 
se na něj  pozorně, povšimneme si 
několika rozdílů. 
   První změnu nelze přehlédnout. 
Zatímco dnešní náměstí 1. máje má 
vkusnou parkovou úpravu se 
spoustou zeleně, dříve byla celá 
plocha z dlažebních kostek bez 
jediné zelené plochy. 
   Druhou velkou změnou je 
úhlopříčný směr dopravy. Koňské 
povozy, auta i autobusy jezdily od 
Liberecké ulice středem náměstí k 
začátku Žitavské ulice. Provoz vedl  
mezi kašnou a morovým sloupem. 
   Dnešní vzhled chrastavského 
náměstí je určitě hezčí. Parková 
úprava pochází z roku 1960. 
   Věž na střeše radnice na této 
fotografii je původní. Ta dnešní 
věžička byla postavena podle 
starých plánů a nákresů. Silné 
větry dřívější věž poškodily, a proto byla v roce 1942 (uprostřed 2. světové války) sundána. Trvalo více než 50 let, 
než byla v roce 2003 vytažena jeřábem ta nynější. Naši pozornost asi upoutají dva staré autobusy z 30. let 20. 
století. Přes Chrastavu vedla tehdy přeshraniční autobusová linka ze Žitavy a Löbau do Liberce. 

PhDr. František Vydra 
                                                                                                               
 
 

Opět se konal zájezd do Litoměřic 
 

    Také letos se stala SPHMCH organizátorem tradičního zářijového autobusového zájezdu do Litoměřic na 
výstavu  “ZAHRADA  ČECH“. 
    Jako obvykle byli účastníci spokojeni, protože na výstavišti bylo opravdu co vidět a mnozí si přivezli cenné 
přírůstky pro své zahrádky. 
   Také doprovodný kulturní program mnohé uspokojil. 
   Zajímavostí bylo, že se tam někteří chrastavští občané setkali s mužem, který před lety pomáhal opravovat 
zdejší kostel sv. Vavřince. Pro práci ve výškách měl velmi dobré předpoklady, protože je zkušený horolezec. 
   Na Chrastavu rád vzpomíná, protože zde tehdy strávil skoro dva týdny. 
   Zájezd na litoměřickou výstavu se stal každoroční pravidelnou událostí, na kterou se zahrádkáři již dlouho 
předem těší. Letos účastníkům přálo i počasí, které bylo po celý den opravdu nádherné. 
                                                                                                                                                                              - JŠ - 

     

Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy 
Připravil: F.Vydra

 

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


