V roce 2012 oslavíme 660 let existence našeho města
Úvaha nad výročím
S letopočty je potíž, to je známá věc. Čím starší událost, tím obtížnější je časově ji přesně zařadit.
I školní děti mají občas na jazyku zvědavou otázku: KDY BYLA ZALOŽENA CHRASTAVA?
Zdálo by se, že odpověď nemůže být příliš obtížná. A přece to přesně nevíme...
Jak je to možné? Známe přece dobu panování egyptských faraonů, přesné letopočty z historie starého Řecka a
Říma...
Vysvětlení je vcelku pochopitelné: Lidé v té době zde, ve střední Evropě, nedovedli psát a s letopočty si velké
starosti nedělali...
Určitou výjimkou byli církevní písaři – mniši v klášterech. A tak se při pátrání po letopočtech musíme zaměřit na
staré pergamenové listiny. Jenže i zde narazíme na nečekanou překážku. Jakou?
Víme, že nejstaršími obyvateli Chrastavy byli příslušníci slovanského kmene MILČANŮ. S nimi se mniši latinsky nedohovořili. Navíc to byli pohané, kteří uctívali desítky různých božstev, ale o trojjediném Bohu nevěděli nic.
Tito nevzdělaní, negramotní lidé, kteří sem přišli odkudsi z východu, vzdělané křesťanské mnichy, hovořící latinsky nebo řecky, vůbec nezajímali… Nazývali je
pohrdavě barbary.
Nejstarší známou listinou, ve které se poprvé
objevuje zkomolený (polatinštělý) název našeho města,
je seznam farností v severních Čechách. Je mezi nimi i
Chrastava, zapsaná jako CRACZAUIA. Jde tedy o
církevní listinu, která pochází z roku 1352.
Tehdy – zřejmě na pokyn pražského biskupství – byl
vypracován soupis obcí, kde v tom roce již existoval
kostel, odkud se šířila křesťanská víra. U názvu bylo
dokonce uvedeno, jak velké desátky se tomuto kostelu
platily. V případě Chrastavy byla výše desátků 7
grošů...
To však vůbec neznamená, že letopočet 1352 byl
rokem vzniku našeho města. Jsem si jist, že v místech
dnešního chrastavského náměstí stávala milčanská
osada s dřevěnými domky již někdy v 9. či 10. století.
Doba příchodu Slovanů z východu (ze západní
Ukrajiny či východního Polska) do střední Evropy se
odhaduje dokonce na období mezi 6. až 10. stoletím.
Prosté stavby (tzv. polozemnice) byly dřevěné a časem
ztrouchnivěly. Žádné mramorové sochy či dokonce
chrámy naši dávní slovanští předkové
po sobě
nezanechali...
Je nám jistě trochu líto, že se dávná kultura Slovanů
nedá srovnávat s egyptskými pyramidami, řeckými
chrámy či římskými amfiteátry. Na druhé straně
bychom si měli uvědomit, že postupně – v průběhu
staletí – mizel ten propastný rozdíl mezi Slovany,
Germány a Romány a že jsou dnes Slované (mezi něž
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patříme i my, Češi) bezesporu rovnocennými Evropany.
Ta etapa mezi vznikem primitivní dřevěné osady a pozdějším městečkem, v němž byl onoho roku 1352 již
křesťanský kostel, mohla trvat několik staletí.
Budeme-li si letos připomínat 660. výročí založení Chrastavy, měli bychom vědět, že to není tak úplně pravda.
V tom roce 1352 zde bylo kromě Slovanů již také německé obyvatelstvo a jeho počet se rychle zvětšoval. Ten
kostel byl jistě postaven německými osadníky a sloužil křesťanským věřícím.
A tak chceme-li se pokusit o odpověď na otázku, jak stará je Chrastava, řekneme: Je určitě starší než 660 let,
ale nevíme přesně o kolik...
Dr. František VYDRA, městský kronikář

Co jsou to polské vigilie?
Sobota 17. prosince 2011 nám přinesla velmi zajímavý zážitek. Naši přátelé z Bogatynie nás pozvali k nim na
tzv.vigilie. Pozvání jsme přijali, ale nebylo nám jasné, co to podivné slovo znamená. Řekli nám pouze, že jde o
předvánoční zvyk.
Měli jsme potíže s dopravou, a tak jsme jeli nakonec pouze jedním autem, tedy pět členů SPHMCH.
Problém však spočíval v tom, že se tato akce nekonala přímo v Bogatyni, ale v osadě Markocice, která je
součástí „gminy“.Díky zkušenému řidiči p. dr. Hánovi se nám podařilo místo konání najít, což opravdu nebylo
snadné...
Cestou jsme viděli mnoho míst, které po loňské povodni jsou dodnes ve velmi špatném stavu. Povšimli jsme si
však, že jsou na mnoha místech postavené zbrusu nové mosty.
V Markocicích jsme vyhledali velkou budovu, která slouží jako kulturní dům. Všude kolem byly k vidění
následky povodně, stačilo však vejít dovnitř a měli jsme dojem, že jsme se rázem ocitli na jiném světě.
Prostorný, nádherný sál nás skutečně překvapil. Uvnitř u dlouhých stolů sedělo asi sedmdesát lidí. Jak jsme se
brzy dozvěděli, byli to všechno členové spolku BRACTWO ZIEMI BOGATYŃSKIEJ a příslušníci jejich rodin.
Mezi přítomnými byl také nám dobře známy starosta pan Andrzej GRZMIELEWICZ, který všem podal ruku.
Bylo vidět, že je tu velmi oblíbenou osobou.
Po chvíli vešli do sálu tři místní katoličtí kněží . Měli jsme trochu strach, že bude celý program zaměřen pouze
nábožensky, ale naše obavy byly zbytečné. Na pódiu vystupoval dětský pěvecký sbor, který zazpíval několik
vánočních koled, mezi nimi také velmi známou „Tichá noc, svatá noc“.
Slavnost zahájil nám známý Wojtek KULAWSKI. Na stoly se začala roznášet typická vánoční jídla, pro nás
však poněkud neobvyklá: studená polévka z červené řepy, bramborový salát se smaženými řízky (na každém řízku
však byla položená placička z mrkve), rybí řezy apod.
Kněží vyzvali všechny přítomné, aby se společně pomodlili Otčenáš a začalo se jíst...
Snad nejpodivnější bylo lámání oplatek, což je zřejmě starý polský zvyk. Lidé vstali ze svých židlí a chodili po
celém sále. V ruce každý držel oplatku (tenký plátek z těsta o rozměrech asi 10 x 5 centimetrů), popřál tomu
druhému všechno nejlepší v příštím roce, odlomil z oplatky malý kousek a předal jej tomu, kdo mu přál. Sám
dostal zase kousek té oplatky od toho druhého. Právě tohle bylo pro nás něco opravdu nezvyklého...
Předali jsme panu Januszi Sontowskému dárky pro jejich historický spolek. Také on nám daroval obrázek od
F. Grendy z Porajówa, který se bohužel této předvánoční akce nezúčastnil, i když nám ještě den předtím
telefonoval, že se pokusí přijet.
Na tuto předvánoční akci pozvali polští přátelé nejen nás, ale také delegaci podobného spolku ze Žitavy. Jedná
se o bývalé německé občany města Reichenau (tak se dříve Bogatynia jmenovala), kteří byli po druhé světové
válce odsunuti.
Asi v pět hodin jsme se rozloučili a už za tmy jsme se vraceli zpět domů, do Chrastavy.
FV

Přednáška o Chrastavě let 1948 – 1989
Dne 8. prosince 2011 se ve společenském klubu, v budově bývalé školní jídelny, uskutečnila v 18 hodin úvodní
přednáška na téma „Budovaní socialismu v Chrastavě (období let 1948 – 1989)“. Přednášku si připravil nový
člen spolku SPHMCH, pan Petr Hána. V krátkosti se zmínil o vzniku města a věnoval se událostem v Chrastavě,
tak jak jsou zachyceny v inventáři k tomuto období ve Státním okresním archivu v Liberci. Výklad byl doplněn
dosud nepublikovanými fotografiemi z roku 1971 ze života Chrastavy, jako byl prvomájový průvod, nácvik
spartakiády a třeba oslava MDŽ, které laskavě poskytl dlouholetý občan Chrastavy, pan Růžička.
Autor přednášky se kriticky staví nejen k nešvarům tehdejší doby, ale i současnosti. Dále představuje koncept
studia této složité éry a jejich jednotlivých období – Chrastava v letech 1948 až 1968, roky 1968 a 1969
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v Chrastavě a Chrastava a okolí v letech 1970 – 1989, jako dalších badatelských aktivit spolku. Přednáška bude
mít další pokračování v únoru.
Petr Hána

Žáci opět soutěžili ve znalostech z historie
V první polovině prosince se konala tradiční soutěž žáků základní školy ve znalostech dějin našeho města.
Tentokrát se týkala žáků sedmých tříd. Soutěžilo se v budově městského muzea. Otázky připravil dr. F. Vydra a
Mgr. J. Špaková.
Nejprve dostali všichni účastníci arch papíru s deseti otázkami. Ze tří možností měli zakroužkovat tu správnou
odpověď.
V další části vědomostní soutěže pak soutěžil každý účastník sám za sebe. Někdo měl popsat části našeho
městského znaku, jiný žák měl za úkol vyjmenovat rudy, které se v minulosti Chrastavy v okolí města těžily, žáci
měli prokázat znalost jmen slavných malířů, kteří se v našem městě narodili, hovořilo se o pobělohorských
exulantech, o historických památkách v našem městě atd. Nejvíce bodů získala žákyně MICHAELA STÁRKOVÁ
ze třídy 7.B.
FV

Socha uprostřed
městské kašny
V našem městě máme několik
cenných soch. Na morovém sloupu je
umístěno devět barokních postav světců,
v parku za kostelem na nás zhlíží ze
žulového podstavce Führichova
bronzová busta v nadživotní velikosti.
Ve 20. a 30. letech 20. století bylo
možno vidět na náměstí ještě jednu
zajímavou sochu, která však
z neznámých důvodů zmizela. Stalo se
to zřejmě na konci 30. let.
Štíhlá ženská postava byla umístěna
uprostřed naší městské kašny a místní
němečtí obyvatelé ji trefně nazývali „
nasse Mina“, tedy mokrá Vilemína.
A mo-krá opravdu byla. Vždyť ji zkrápěl
celé dny, měsíce a roky stříkající proud
vody...
Nikdo si již nepamatuje, kdo byl
autorem tohoto sochařského díla, ale
bez této sochy byl dříve pohled na naše
náměstí nemyslitelný. Mína prostě
k našemu náměstí patřila.
Jak tato socha vypadala, můžeme
vidět na fotografii.
František Vydra

Muž na (liberecké)
radnici
Ne, nejde o film z doby před „sametovou revolucí“. Až přijedete do
Liberce, postavte se na náměstí před
radnici a zadívejte se na vrchol
radniční věže. Úplně na špičce tam
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uvidíte sochu rytíře Rolanda. Jistě víte, že vzorem pro stavbu liberecké radnice byla radnice ve Vídni. Také na ní
stojí socha Rathausmanna. 22. září 1891 byl tento kovový rytíř umístěn na věž. Po skončení 2. světové války
začalo vedení města Liberce uvažovat o sundání této příliš germánské sochy. Došlo k tomu 20. května 1952.
Místo sochy rytíře byla na špičku liberecké radnice upevněna pěticípá hvězda jako symbol budování socialismu.
Leckomu pak věž připomínala kremelské věže v Moskvě.
Teprve 11. prosince 1989 byla hvězda odstraněna a krátce na to, 28.října 1990, byl na věž umístěn český lev
jako symbol naší státnosti.
Po opravách radniční věže byla na vrchol liberecké radnice umístěna kopie kovové sochy rytíře, a to v srpnu
2005. Měří 220 centimetrů a váží 138 kilogramů.
A na závěr ještě zvědavá otázka: Už jste si koupili pamětní minci s rytířem Rolandem ???
(Podle publikace M. Řeháčka.)

Předvánoční schůzka SPHMCH
V úterý 20. prosince 2011 se v CVA sešli členové Společnosti, aby zhodnotili svou letošní celoroční činnost.
Účast byla překvapivě dobrá a nálada velmi přátelská. Hodnotily se všechny akce v průběhu roku 2011. Dr.
Vydra kladně hodnotil nedávný zájezd do Polska, kam byli členové SPHMCH pozváni.
Hovořilo se také o možnosti získat nové členy spolku. Novým členem, který se vyznačuje značnou aktivitou, je
p. RNDr. Petr Hána. V závěru roku překvapil členy zpracováním přednášky na ožehavé a kontroverzní téma
SOCIALISMUS V CHRASTAVĚ. O tomto tématu bude ještě následovat diskuse.
Nedaří se nám získat mladé členy z řad studentů středních a vysokých škol. To bude náš dlouhodobý úkol do
dalších let.
SPHMCH oslavila v roce 2010 dvacáté výročí své existence. Činnost byla mnohostranná a velmi pestrá. Přesto
se však zdá, že bude nutno zaměřit se na několik opomíjených témat a že musíme naši činnost v budoucnu
poněkud oživit. Prospěla by výměna zkušeností s některými jinými vlastivědnými spolky.
V novém roce 2012 chceme ve spolupráci s polským Bractwem Ziemi Bogatyńskiej pokračovat. Chtěli bychom
svým polským přátelům ukázat Podještědí jako kraj Karolíny Světlé.
F. Vydra

Nová publikace o historii Bílého Kostela nad Nisou
Dlouholetý člen SPHMCH PhDr. František VYDRA byl začátkem července 2011 požádán Obecním úřadem
v Bílém Kostele, aby zpracoval historii obce. Před deseti lety sepsal brožuru k 650. výročí založení obce.
Tentokrát by mělo jít o mnohem obsáhlejší publikaci.
Pro starší historii (do roku 1945) posloužily autorovi dva prameny:
A.F.Ressel: HEIMATKUNDE DES REICHENBERGER BEZIRKES a Manfred Strauss: GEDENKBUCH
DER GEMEINDE WEISSKIRCHEN AN DER NEISSE.
Lákavé bylo zpracování druhé, poválečné části. Ukázalo se však, že není tak snadné najít pamětníky osidlování
pohraničí, zakládání zemědělského družstva (JZD), aktivní členy spolků a organizací, které v obci vyvíjejí
prospěšnou a zajímavou činnost. Jako velmi čtivé se ukázaly osobní vzpomínky některých občanů, kteří žijí v
obci dlouhá desetiletí.
Nová publikace se bude jmenovat HLEDÁNÍ DOMOVA. V současné době má kniha zhruba sto stran textu a
velké množství ilustrací. Měla by vyjít v květnu roku 2012.
Počet publikací z oblasti regionální historie tady na Liberecku neustále přibývá. Je to bezesporu velmi kladný
počin, který přispívá k tomu, že obyvatelé této pohraniční oblasti mají ke svému okolí stejně blízký vztah jako ve
vnitrozemí.
PhDr. František Vydra

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

