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Návštěva v archivu Biskupství litoměřického 
 

    Ve středu 11. ledna 2012 jsme se vypravili do litoměřického církevního archivu, který je umístěn v areálu 
tamějšího biskupství. Návštěva byla samozřejmě předem telefonicky domluvena. Kromě  církevního  archivu 
existuje v Litoměřicích  také  krajský archiv s velmi rozsáhlými fondy. 
    Katolická církev měla v minulých staletích značný počet vzdělaných lidí (mužů), kteří byli schopni evidovat a 
spravovat rozsáhlý církevní majetek. Bez počítačů a jiných technických vymožeností dnešní doby byla vedena 
přesná evidence církevních staveb, inventář vnitřního zařízení kostelů a kaplí atd. Neuvěřitelné množství  
písemných údajů, psaných obyčejným perem (brkem), je  dnes  pro badatele  nezbytné  při studiu dávné historie. 
     Písaři většinu běžného textu psali kurentem (ten je bohužel při dešifraci často velkou překážkou, protože  
individuální  rukopis  bývá  na hony vzdálen vzorovým tvarům písmen), avšak latinské výrazy a některé důležité 
názvy jsou v zažloutlých listinách psány latinkou. 
    Cílem naší návštěvy byly informace o menších sakrálních památkách na katastru Chrastavy. Musíme si 
uvědomit, že  v minulých  staletích byly na  území dnešní Chrastavy tři  farnosti: Chrastava, Vítkov  a Andělská 
Hora. 
    Pracovník archivu nám ochotně přinesl spoustu materiálů, v nichž byly údaje o božích mukách, křížích a 
kapličkách na území těchto tří farnosti, které byly středem našeho zájmu. 
     Inkoust, jímž byly záznamy psány, byl i po dvou staletích naprosto čitelný. V textech bylo používáno mnoho 
různých zkratek a značek. Uveďme si alespoň dvě. 
    Byl-li za jménem tento ozdobný klikyhák, znamená to, že podpis je originální, že jej tedy psala vlastnoručně 
osoba, jejíž jméno je uvedeno. 
   Poměrně často byla u jmen připsána tato dvě tiskací písmena: L. S. 
Bylo nám vysvětleno, že  jde  o  zkratku dvou  latinských slov, a  to LOCUS SIGNI, tedy místo pro razítko (pečeť). 
  Nezvyklé je, že u letopočtů často chybí první číslice, 
čili jednička. Letopočet 756 tedy čteme 1756. 
   Studium archivních listin vyžaduje nejen znalost 
němčiny, popř. latiny, ale také nesmírnou trpělivost. 
   Protože jsme měli na pobyt v archivu vymezený čas, 
zhotovili jsme přes sto fotografií s tím úmyslem, že po  
návratu domů budeme texty zkoumat ve zvětšené 
formě na kopírce. 
   Těch sakrálních památek bývaly desítky a mnohé 
z nich jsou dnes buď zcela zničené, nebo značně 
poškozené. Bývá na nich kromě textu také letopočet, 
kdy byly postaveny. Někdy je tam uveden důvod, proč tam stojí a s jakou (tragickou) událostí jsou spojeny, kdo je 
nechal postavit či na čím pozemku byly zbudovány. Jsou zde i poznámky o rekonstrukcích atd. 
   Evidence drobných sakrálních památek byla církevními úřady pořízena v letech 1834 – 1836. 

                          PhDr. František Vydra 
Ilustrace: přepis jmen kurentem: horní řádek – Matthias Baier, spodní řádek – Karl Weber  

  

Sto let chrastavského vodovodu 
 
    V jednom z čísel našeho BULLETINU jsme čtenářům připomněli důležitost, jakou mívala v minulosti městská 
kašna. Ta dnešní, kamenná, pochází z roku 1707, ale dá se předpokládat, že na stejném místě stávala mnohem 
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Ohlédnutí za akcemi v uplynulém roce 
 

    V minulém Bulletinu proběhla krátká zpráva o akcích SPHMCH v r. 2011. Dovolila bych si je zde připomenout 
po jednotlivých měsích.V lednu se Rada spolku setkala s představiteli Bratstva z Bogatyni, byl podán návrh na se-
tkání mezi spolky v r.2011. Další zajímavou akcí byla přednáška p. Brestovanského v KVK v Liberci s názvem Ar-

starší kašna dřevěná. Také potrubí, které přivádělo vodu z prameniště v prostoru dnešního závodu Benteler, bý- 
valo v dávné minulosti samozřejmě dřevěné. 
   Studnu kdesi na zahradě poblíž domu neměl každý, a tak každodenně ženy a starší dívky nosívaly vědra plná 
pitné vody domů až z náměstí. Tato nevýhoda však měla i světlé stránky. Jaké? V dobách, kdy neexistovaly 
noviny, rádio ani televize, ba ani městský rozhlas, bylo místo u městské kašny jedinou možností, jak se dozvědět 
nejčerstvější zprávy o tom, co se ve městě i okolí děje. 
   Čas plynul a postupně se stávalo samozřejmostí, že voda přitékala do domácností vodovodním potrubím. Letos 
uplyne přesně sto let od doby, kdy se začal v Chrastavě budovat vodovod. 
   Vysoko nad úrovní náměstí byl v roce 1912 na svahu Ovčí hory vybudován velký vodojem, odkud byla čistá, 
pramenitá voda rozváděna do jednotlivých ulic a domů. To byl tehdy nesmírný pokrok, jaký dnes již ani 
nedokážeme ocenit. 
   Budování vodovodní sítě trvalo 
dva roky: 1912 a 1913. Všechny 
zemní práce byly prováděny ručně, 
bez jakékoli mechanizace. Zachovaly 
se staré zažloutlé fotografe, které 
svědčí o tom, že to byla velká fyzická  
námaha, pořádná dřina. 
   Možná, že některé čtenáře 
překvapí zjištění, že dodnes není 
vodovod zaveden do poloviny 
Vítkova, který je součástí našeho 
města. 
                                 František Vydra 
————————————————– 
Foto: Výstavba vodárny „U Jána“ - 
dokumentární foto z roku 1912. 

Jak to bylo s deníčkem? 
 
    Ke konci minulého roku proběhla v KVK v Liberci 
velmi zajímavá přednáška z cyklu Ženy v dějinách.
Přednášel dr.Milan Svoboda z katedry dějepisu na TU 
v Liberci. 
   Jednalo se o deník Marie Imakulaty Terezie Kláry 
Hoysové. Pocházela ze šlechtické rodiny a později se 
provdala za posledního Clam-Gallase Františka, maji-
tele mj. frýdlantského, lemberského, grabštejnského a 
libereckého panství. 
    Deník si začala psát mezi 12. – 24. rokem, psala ho 
německy,francouzsky,španělsky.Lisovala si do něj i 
květiny, lepila výstřižky z novin, malovala – byla vyni-
kající kreslířkou. 
   Dovídáme se, že v 18 letech byla uvedena ke dvoru a 
tam se asi seznámila se svým budoucím mužem Fran-
tiškem. Když jí bylo 13 let,vzal ji otec do Benátek. Otec 
byl komoří, tajný rada a rytíř řádu Zlatého rouna. 
Zajímavé je, že kousek deníku psala její kamarádka – 

dle jiného rukopisu. V deníku není popis svatby, která 
se konala v dubnu r. 1882. Se svým mužem byla 48 let 
a měla s ním sedm dcer. Marie se později dala na cha-
ritativní dráhu. Měla šicí stroj a šila různé věci potřeb-
ným,pomáhala také finančně. Jejím domovem není vě-
da ani kariéra, ale právě starost o chudé a potřebné. 
    Nejprve spolu s mužem bydleli ve Vídni, potom na 
Grabštejně. Mimo jiné jako manželé navštěvovali i 
ostatní sídla: Clam-gallasovský a Ditrichštejnský palác 
v Praze, vilu na Smědavě, Novou louku. Její muž byl 
také velmi zdatný sportovec – jezdil na dostihy, na lo-
vy, lyžoval a sáňkoval. 
    Marie byla nositelkou mnoha vyznamenání – mj. 
Dáma řádu Hvězdného kříže, Palácová dáma,Čestná 
dáma řádu křižovníků s červeniu hvězdou apod. 
    Ke konci života se odstěhovala k dceři do Vídně, kde 
také r. 1938 – osm let po smrti manžela – zemřela.Je 
pohřbena jako poslední v rodinné hrobce Clam-
Gallasů v hejnickém kostele. 

———————————– 
Dle přednášky dr. M. Svobody zpracovala J. Špaková 
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cheologické objevy v Hrádku nad Ni-
sou a Frýdlantě. Poslední akcí v lednu 
byl zájezd pro veřejnost do Prahy – 
výstava Královské svatby a oltář sv. 
Maura na Hradě.  
    V únoru se naši členové zúčastnili 
schůzky s přáteli z Bogatyni, byla po-
depsána smlouva o spolupráci mezi 
spolky. 
    V březnu si někteří členové nene-
chali ujít vernisáž výstavy v galerii s 
názvem „Židé v boji a odboji„. Násle-
dovala návštěva Severočeského muzea 
v Liberci a výstava hracích strojků, 
flašinetů, pianol apod. s názvem Neví-
dáno, neslýcháno. 
    Duben byl na akce  bohatý. Opět 
jsme se potkali s našimi polskými přá-
teli z Bogatynii, tentokrát na vrcholu 
Výhledů, dále jsme se účastnili slav-
nostního aktu odhalení obnovené kaš-
ny na náměstí a na Velikonoční neděli 
se někteří z nás vypravili na zájezd na 
velikonoční jezdce do Budyšína a oko-
lí.  
    V květnu jsme přijali pozvání do 
Bogatyni na akci „Podstávkové do-
my„.V červnu proběhla schůzka u p. 
starosty, kde jsme se dověděli, že jsme 
byli pozvání jako členové SPHMCH 
začátkem září do partnerského města 
Eichstätt. 
    Velmi pěkný byl program v červnu, 
který pro nás připravili přátelé z Bo-
gatyni – prohlídka města Lubáň a 
zámku Czocha. 
    Na oplátku jsme je pozvali v červen-
ci k nám – prohlédli si Muzeum másla 
v Bílém Kostele nad Nisou, hrad 
Grabštejn, muzeum Trojmezí a náměs-
tí v Hrádku nad Nisou. Rozloučení 
proběhlo symbolicky na bodu Trojme-
zí. Akci lze hodnotit jako jednu z nej-
zdařilejších.  
    V srpnu jsme se zúčastnili vernisáže 
fotografické výstavy Rok poté. Foto-
grafie z povodně v r. 2010 pořídila na-
še členka Jana Zahurancová. Doplnila 
je materiálem ze soukromých archívů 
obyvatel Chrastavy. V srpnu se konal 
opět tradiční poznávací zájezd pro ve-
řejnost. Tentokrát jsme navštívili 
Roudnici nad Labem,zámek Nelahoze-
ves a Veltrusy. 

   V září jsme si v Polsku prohlédli s našimi přáteli Zawidov a Muzeum miniatur v Kowarech. A týden po tomto 
výletě se většina našich členů zúčastnila již zmíněného třídenního pobytu v partnerském městě Eichstätt. Ke konci 
září jsme opět pořádali pro veřejnost zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic. 
    V listopadu proběhlo také několik akcí – promítal se film Velikonoce v Lužici a byla uspořádána soutěž v histo-
rie pro žáky ZŠ. 
    V prosinci připravil náš člen pan RNDr. Petr Hána přednášku „Budování socialismu v Chrastavě„. Jednalo se 
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Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy 
Připravil: F.Vydra, J.Špaková

 

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

o úvod k problematice, další přednášky budou pokračovat i v tomto roce. 
Byli jsme pozvání spolkem z Bogatyni na prosincovou předvánoční slavnost zvanou Wigilie. Společné setkání 
všech členů proběhlo v prosinci na vánoční schůzce. Přesto, že naše Společnost má jen sedmnáct členů, domní-
vám se, že akcí bylo dost. Děkuji všem, kteří se na nich podíleli, a to nejen z řad členů, ale též ostatním – pracov-
níkům infocentra a p.starostovi za pozvání do Eichstättu. 
    Na letošní rok opět připravujeme zajímavé akce, těším se, že se na některých z nich potkáme. 

Zpracovala Jaroslava Špaková 

Lužickosrbská DOMOWINA letos oslaví 100. výročí 

Plán další spolupráce  
                                                                                                              

Ve středu 25. ledna 2012 se v chrastavském městském muzeu sešli zástupci  SPHMCH a polského spolku 
Bractwo Ziemi Bogatyńskiej, aby vypracovali plán vzájemné spolupráce na rok 2012. 

  21. dubna se sejdou členové obou historických spolků opět na vrcholu Výhledů. Tako společná akce se již stává 
tradicí. 2. května jsou chrastavští pozváni na hrad KLICZKÓW, kde se u příležitosti Dne Ústavy budou konat 
rytířské turnaje a různé jiné atrakce. 
          V průběhu měsíce května se vypraví členové obou spolků na hrad Lemberk a do  Jablonného v  Podještědí. 
          V červnu nás přivítají polští přátelé v Bogatyni. Prohlédneme si důlní muzeum, místní kostel sv. Petra a 
Pavla a uspořádáme společný piknik na vrcholu kopce Obserwator. 
          Na 8. září jsme pozváni do města Wegliniec, kde se bude konat nevšední atrakce: mezinárodní soutěž ve 
sbírání hub (!). 
           V říjnu navštívíme společně naše krajské město  Liberec, kde si společně prohlédneme Severočeské muzeum 
a botanickou zahradu, a vystouíme také na věž radnice. 
                                                                                                                                                           Výbor SPHMCH 

   Lužice byla dlouho zaostalým zemědělským krajem. 
Migrace obyvatel byla v minulosti minimální, roční koloběh 
zemědělských prací byl každým  rokem stejný… Tato 
ztrnulost a neměnnost umožňovala, že se tamní obyvatelé 
udrželi v německém prostředí po celá staletí, hovořili svou 
řečí a mnozí až do začátku 20. století německy hovořit 
neuměli. 
  V roce 1870 byly desítky  malých  německých  státečků 
spojeny do jednoho velkého státu. V Evropě vznikla nová 
velmoc, která svou sílu prokázala např. ve vítězné válce proti 
Francii. Rostl pocit vlasteneckého sebevědomí.Vztah  ke  
Slovanům,  včetně  lužickosrbské  menšiny,  byl  nadřazený,  
přehlíživý.  Už   sám   text  německé  hymny „Deutschland, 
Deutschland über alles, über alles in der Welt...“je 
vychloubačný, protože v překladu znamená „Německo, 
Německo je nade všecko, nade všecko na světě...“ Odtud 
pramení ta německá rozpínavost, která způsobila obě světové 
války. 
  Druhým důvodem, proč se na přelomu 19. a 20. století cítila 
slovanská menšina v Německu ohrožená, byl fakt, že se na 
území Lužice našla celostátně důležitá ložiska hnědého uhlí. 
Stěhovaly se sem stovky německých rodin a dosavadní 
slovanské osídlení bylo vážně narušeno. 
  Nová situace vyburcovala lužickosrbské vlastence, aby se 
nenechali pohltit německou invazí do kdysi slovanského 

území. 
  Na 13. října 1912 svolali lužickosrbští vlastenci do města 
Wojerecy (Hoyerswerda) poradu,  na které se dohodli, jak 
budou postupovat dál. Nejaktivnější z nich byl Arnošt Bart, 
který byl zvolen předsedou  nové  organizace “Domowina“. 
Kromě  něho se  jednání  zúčastnil dolnolužický evangelický  
farář  Bogumil  Šwjela, učitel Michał Nawka z vesnice 
Radwor a učitel Franc Kral ze Chrósćic. Kral však padl v 1. 
světové válce jako sedmadvacetiletý. 
   Vedení“Domowiny“se podařilo sjednotit desítky spolků a 
pěveckých či divadelních souborů do jedné velké organizace. 
Členů “Domowiny“přibývalo. V první světové  válce 
Německo prohrálo a po versailleském míru v roce 1919 se 
národní hnutí v Horní i Dolní Lužici značně oživilo a zesílilo. 
   V Československu byla  založena  Společnost přátel Lužice 
a vedl ji univ. prof. Josef Páta, popravený v době 
heydrichiády.Styky s „Domowinou“byly velmi čilé. 
  Po nástupu Hitlera byla činnost „Domowiny“postupně 
omezována  a v roce 1937 dokonce úplně zastavena a 
zakázána. 
   Již 10. května 1945 byla tato lužickosrbská organizace opět 
obnovena... 
   V čele „Domowiny“ stál Kurt Krjenc, Pawoł Nedo, Jurij 
Grós, Jan Nuk, loni byl zvolen osmadvacetiletý Dawid  
STATNIK.                                            PhDr. František Vydra 


