Názvy měsíců v roce
Kdo se učí nějaký cizí jazyk, ten jistě ví, že jsou názvy všech dvanácti měsíců v různých jazycích v podstatě
podobné. Porovnejme si třeba německé a anglické názvy: Januar - January, Februar - February, März – March,
April...Ale i ruské janvar, fevral, mart, aprel...jsou stejného, latinského původu. Dokonce i ve slovenštině – v
jazyku naší ma- teřštině nejbližším – se používá k označení měsíců těch původně latinských pojmenování: január,
február, marec, apríl...
Polština a čeština tvoří určitou výjimku. Polský název pro leden je styczeń. Dá se to snadno vysvětlit, protože
jde o měsíc na styku dvou let - stýká se tu poslední měsíc jednoho roku a začátek druhého, následujícího. Únor je
luty, tedy lítý, nepříjemný, mrazivý...Kwiecień není sice květen jako u nás, ale duben, kdy už se v přírodě květy
objevují, např. kvetoucí stromy. Czerwiec a sierpień také připomínají české názvy, slovem listopad je označen
stejný měsíc jako v češtině.
A co ty naše české názvy, které známe již od dětských let? Zamysleme se nad nimi alespoň na chvíli… Leden
nám připomíná led, vždyť jde o zimní, chladný měsíc. Název únor se na první pohled může zdát podivný, ale
pokusme se jej rozumně vysvětlit. Pukají ledy a kry se noří pod vodu… Únor je vlastně „vnor“či „ponor“. Březen
připomíná zelené břízy, které na jaře okouzlují svou svěží čerstvou zelení. O něco později, v dubnu, se rozvíjejí
listy dubů. Výraz květen zdůrazňuje, že v tomto nejkrásnějším měsíci v roce je všude spousta nejrozmanitějších
květů. Červen našim předkům, kteří jej takto nazvali, připomínal nesporně červené jahody a třešně, které v tu
dobu rostou a zrají. Červenec vyjadřuje to úmorné letní horko, kdy i opálená pokožka rudne, červená. Z tohoto
slova jako by sálalo letní horko. Název srpen pochází z těch dávných dob, kdy se nejen tráva, ale i dozrálé obilí
sekalo (sklízelo) primitivním nástrojem – srpem. O sekačkách či kombajnech v té době ještě nikdo nevěděl… Září
se vyznačuje dny plnými sluneční záře, ale ne již nesnesitelným vedrem. Název měsíce října připomíná říji jelenů
v lesích, kdy jsou vášnivé zvuky paroháčů slyšet daleko do kraje...V měsíci listopadu opadává ze stromů listí a
vytváří na zemi barevné koberce. A teď pozor! Název posledního měsíce v roce, prosinec, nesouvisí s tím, že by
někdo o něco prosil. Není to měsíc chudáků či dokonce žebráků (i když bezdomovci jistě tento studený měsíc rádi
nemají), ale je odvozen od slova „siný“,což znamenalo dříve modrý či zimou promodralý, prokřehlý.
F.V.

Na co v březnu vzpomínáme?
Podívejte se v kalendáři na den 7. března. Kdo že má toho dne svátek? TOMÁŠ. Slavných osobností s tímto
křestním jménem bylo dost. I vy jistě znáte středověkého myslitele Tomáše ze Štítného, amerického vynálezce
Tomáše Alvu Edisona (vynálezce žárovky), úspěšného českého podnikatele světového jména Tomáše Baťu… Bylo
to také jméno našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. V období tzv. 1. republiky se tento svátek slavil po
celé zemi.
8. březen – jak si my starší ještě dobře pamatujeme – se slavil ve všech továrnách a úřadech Mezinárodní den
žen. Méně známé je, že o tomto svátku bylo rozhodnuto již v roce 1910 v dánském hlavním městě Kodani.
V posledních letech se již neslaví. Že by si dnešní ženy takovou slávu nezasloužily?
12. března si připomínáme, že naše Česká republika vstoupila v roce 1999 do NATO.
Pamětníci nikdy nezapomenou, že 15. března 1939 zabrali Němci po odtržení pohraničí i zbytek bývalé
Československé republiky. 21. března začíná jaro, i když leckdy jsou v té době ještě tu a tam sněhové závěje. Bez
ohledu na to je to první jarní den.
28. března se slaví Den učitelů, protože se toho dne v roce 1592 narodil Jan Ámos Komenský.
F. V.
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Promeškaná poválečná léta
Když jsme v únoru roku 1990 založili naši historickou společnost, dali jsme si za úkol seznámit se s dějinami
Chrastavy od nejstarších dob až po dnešek. Zvali jsme si na schůzky pamětníky, kteří žili v našem městě již před
válkou, i ty, kteří tu prožili dobu války. Jedno důležité období se nám však přesto nepodařilo podrobně „zmapovat“.
Jde o prvních několik poválečných let, tedy o časový úsek mezi roky 1945 až 1950.
Víme velmi málo o osídlování našeho města a okolních vesnic lidmi z různých částí českého a moravského
vnitrozemí. Nevíme ani mnoho o průběhu tzv. odsunu německého obyvatelstva. Byla to jistě velmi zvláštní situace,
kdy v domech ještě žily německé rodiny, které čekaly na odsun do Německa, a ve stejné době dostali jejich dům a
pole přidělené čeští přistěhovalci. Mnozí se jistě nedovedli vzájemně domluvit, jazyková bariéra byla
nepřekonatelná... Navíc v těch poválečných letech se postupně odhalovaly hrůzné zločiny, kterých se dopouštěli
nacisté v koncentračních táborech. To mělo za následek nenávist ke všemu německému... Dokonce se v té době
v tisku psalo slovo Němci s malým n (němci), jako by tím měli být příslušníci herrenvolku vyřazeni z normální
lidské společnosti.
Později se našlo v několika domech v různých skrýších dost velké bohatství (šperky, jiné cenné předměty).
Z toho můžeme usuzovat, že některé německé rodiny počítaly s tím, že se brzy vrátí zpět, nevěřily, že by
Američané dovolili vystěhovat přes tři milióny Němců. Tzv. Postupimská dohoda však opravdu platila a na
návrat čekali marně.
Zajímavou epizodou bylo působení tzv.“revolučních gard“(RG). Byl by to zajímavý úkol pro psychology a
psychiatry dodatečně zjistit, co to bylo za lidi, kteří během války byli někde zalezlí, pak – když již žádné nebezpečí
nehrozilo – si oblékli uniformu a dělali ze sebe partyzány a jiné hrdiny. Pobyli někde, kde je lidé neznali, pár
dní, k Němcům s bílými páskami na rukávech se chovali jako k otrokům, ukradli, co se jim líbilo, a zase kamsi
zmizeli. Zásadně chodili řádit do míst, kde je nikdo neznal.
Říká se, že do Chrastavy přišel oddíl RG odkudsi z Podještědí...
Další událostí, kterou jsme nezaznamenali, byl fakt, že do velké budovy v centru města (starší občané vědí, že
tam býval krajský sklad nábytku, mladší se pamatují, že v přízemí býval po několik let diskontní potravinářský
obchod SEPP) se soustřeďovaly cenné předměty z německých domů. Ustrašení obyvatelé tam nosili své
cennosti… To muselo být eldorádo… Jak podrobně se asi sepisovaly seznamy? Kdo tam měl přístup? Kam se tyto
cennosti předávaly dál?
Bylo tehdy jistě dost snadné zneužít nedostatečné evidence… Byla to doba“zlatokopů“, kteří sem odkudsi
přišli, vzali si, co chtěli, a zmizeli neznámo kam...
Dalším obdobím, které není dostatečně prozkoumané, je doba zakládání JZD. Víme, že již v roce 1950 se
konala ustavující schůze. Vyprávělo se, že zkušení soukromí hospodáři, kteří si nepřáli ustavení družstva, jeho
založení všelijak sabotovali. Věděli moc dobře, že správný hospodář má co dělat již v pět hodin ráno ve chlévě,
ale oni natruc vysedávali v hostinci „U Fejfarů“ celé dopoledne, jen aby dokázali, že kolektivní práce v družstvu
je nemožná...
Mám dodnes před očima výkladní skříň na náměstí, kde byly vystaveny věci, zabavené u pekaře Jirky.
Tato“výstava“ měla ukázat, jak se tento “keťas“ (dnes už zapomenuté slovo!) obohacoval na úkor pracujícího
lidu...V čem spočívalo jeho „bohatství“? Byly tam asi tři páry bot, nějaký oděv, pytel mouky a pár drobností.
Z dnešního hlediska naprosto směšné! Jsem si jist, že tehdy přišla z vyšších míst směrnice - za každou cenu „odhalit“ šmelináře...
Bylo by toho ještě hodně, co jsme nemohli tehdy před dvaceti lety zaznamenat.Někteří pamětníci nechtěli však
o některých záležitostech hovořit...
PhDr. František Vydra

Významná letošní výročí v Lužici
Nejmenší slovanský národ – Lužičtí Srbové – budou letos v říjnu oslavovat 100. výročí založení národnostní
organizace DOMOWINA. Proč byla v roce 1912 založena?
Německo se stalo důležitou evropskou mocností, protože desítky malých států (Sasko, Prusko, Bavorsko,
Württembersko, Anhaltsko, Hesensko, Porýní, Braniborsko, Meklenbursko a mnoho dalších) se sjednotilo a
vytvořilo ekonomicky i vojensky silný stát. Tento mohutný stát se stal velkým nebezpečím pro Slovany, kteří byli
považováni za méněcennou rasu. Lužickosrbští vlastenci bili na poplach a snažili se vyburcovat Srby k větší
aktivitě, aby mohli odolávat zvýšenému útlaku z německé strany.
Již slova německé hymny prozrazují, že se tento schopný a pilný národ cítil nadřazený všem ostatním v Evropě.
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„Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt…”
V překladu to znamená: Německo, Německo je nade všechny na světě...
A byl tu ještě další důkaz, že se něco důležitého změnilo. Na území Lužice se začalo těžit ve velkém hnědé uhlí,
kdysi poklidný zemědělský kraj se stal průmyslovou oblastí, kam se přestěhovaly statisíce německých obyvatel –
horníků a techniků.
Desítky vesnic byly zbourány (jako u nás na Mostecku), staleté slovanské osídlení bylo nenávratně narušeno...
Právě toto nebezpečí pro budoucnost svého národa si uvědomovala skupina lužickosrbských vlastenců, kteří se
11. října 1912 sešli na poradě ve městě Wojerecy (Hoyerswerda). V jejich čele stál Arnošt BART, evangelický
dolnolužický kněz Bogumił ŠWJELA, hornolužický učitel Michał NAWKA, učitel Franc KRAL z Chrósćic (ten
padl v roce 1915 na bojišti první světové války) a několik dalších.
(Arnošt Bart se v roce 1919 vydal na svou pěst do Paříže, kde probíhala mezinárodní konference o novém poválečném rozdělení Evropy. Chtěl hájit právo svého malého národa na samostatnost, ale ukázalo se, že slovutní
diplomaté neměli vůbec tušení, že kdesi v Evropě lužickosrbský národ vůbec existuje. Nejen že nebyl vyslechnut,
ale byl dokonce zatčen a uvězněn německými úřady, tedy úřady státu, který prohrál válku...
Byly sjednoceny desítky ochotnických a pěveckých souborů,
různá vesnická družstva a kulturní instituce. To byla členská
základna tehdejší DOMOWINY. Byli v ní nejen vesničtí učitelé,
ale také mnoho uvědomělých, národnostně aktivních rolníků.
Ještě před založením DOMOWINY byl z finančních sbírek
obyčejných lidí vybudován v Budyšíně tzv. SRBSKÝ DŮM, symbol
malého národa. V roce 1937 byl nacisty zavřen a činnost
DOMOWINY byla zakázána. V posledních dnech 2. světové války
(27. dubna 1945) byl ustupujícími esesáky vyhozen do povětří.
Ten, který stojí dnes na Poštovním náměstí, byl postaven
v poválečných letech brigádnickou prací nadšené mládeže...
Již 10. června 1945 byla činnost DOMOWINY obnovena. V čele
stál učitel Pawoł NEDO, později Kurt KRJEŃC, Jurij GRÓS a
jiní.
Posledním byl Jan NUK, který osobně v září roku 2010 předal
na Městském úřadě v Chrastavě výtěžek finanční sbírky pro naše
povodní postižené město ve výši 1900,- euro.
Loni byl zvolen dosud nejmladší předseda DOMOWINY, který
se jmenuje Dawid STATNIK (29 let).
František Vydra

Hotel KORUNA v Chrastavě
Čtenáři jistě na tomto
snímku poznávají bývalý
hotel „Koruna“ v Liberecké ulici. Byl postaven
v roce 1840 a původní
stavba byla mnohem
větší. V 80. letech 20.
století byla zbourána
část budovy, kde býval
velký sál pro divadelní
představení a plesy.
Původní německý název byl „KAISERSKRONE“ (Císařská koruna).
Po roce 1918 se podle
zákona nesměli oslavovat
panovníci, a tak byl hotel
přejmenován na „Hotel
Kudlich“ (Hans Kudlich
byl poslanec říšského sněmu ze severní Moravy, který dal podnět ke zrušení roboty. Býval oslavován
jako“osvoboditel sedláků“.)
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Sazba, tisk a distribuce je zajišťována prostřednictvím
Chrastavských listů – zpravodaje MěÚ Chrastava.

