Výhledy – Kohoutí vrch – Gickelsberg – Guślarz
Všechny tyto čtyři názvy označují stejnou horu - hraniční kopec nad
Vítkovem. Tento zdaleka viditelný kopec se stal již tradičně místem jarního
setkání turistů a v posledních letech se tu každoročně setkávají také členové
chrastavského historického spolku SPHMCH a polského Bractwa Ziemi
Bogatyńskiej.
Z letošního přeshraničního setkání byly dlouho vážné obavy. Jaké bude
počasí? To byla otázka., neboť předpověď neslibovala nic dobrého.
Řekněme si rovnou, že celá ta dlouho připravovaná akce se vydařila, a to
především díky překvapivě teplému, slunnému počasí. A jak se říká – zdar
výletů a podobných akcí v přírodě závisí především na tom, zda bude sluníčko nebo déšť...
Z několika stran směřovaly již od rána na Výhledy skupiny turistů bez ohledu na
věk, fyzickou zdatnost a národnost. Celkově se tam sešlo přes dvě stě účastníků.
Chrastavští turisté rozdělali oheň, nedaleko od táboráku vlála chrastavská městská vlajka. Také polští turisté si
s sebou přinesli svou vlajku, umístili na vrchol velkou tabuli s plánem projektu rozhledny, která by tu v budoucnu
mohla být vybudována. Starostové Bogatynie, Hrádku nad Nisou a Chrastavy se na desku slavnostně podepsali.
Byli zde také zástupci české i polské části Euroregionu Nisa, kteří mají celý projekt podpořit.
Kromě rozhledny by tu mělo být tábořiště pro turisty: ohniště, přístřešky jako ochrana před deštěm, zařízení pro
cyklisty atd.
Existuje však i jiný návrh. Předseda osadního výboru ve Vítkově pan M. Balcar se domnívá, že by bylo potřeba
vykácet stromy a náletové dřeviny na samotném vrcholu Výhledů (566 metrů), aby se otevřel výhled na všechny
světové strany. A byl by to opravdu nádherný pohled: Ještědský hřeben, Lužické hory (Luž a Hvozd), Žitavská
kotlina, pásmo Jizerských hor...
Při setkání si spolu popovídalo mnoho přátel, byli tu i turisté z Německa. Jen jízdních kol tu byly – až na
vrcholu – desítky. Beseda byla neformální, přátelská…
Tak nějak by měly vypadat akce v Trojzemí.
Byla tu také skupina starších německých turistů z Neugersdorfu, která dříve žila v Reichenau, což je dnešní
polská Bogatynia. Mezi nimi a Poláky již mnoho let existují přátelské vztahy.
SPHMCH připravila pro účastníky setkání list s údaji o obávaném správci frýdlantského a grabštejnského
panství, který se jmenoval Karl Platz von Ehrenthal (1665 – 1722) a měl ve Vítkově „zámeček“ (byl zbourán
teprve v roce 1985).
Tento člověk z chudých poměrů, ale až přespříliš ctižádostivý, se snažil za každou cenu získat šlechtický titul.
Bezohledností a surovostí ve vztahu k poddaným to nakonec dokázal, ale všichni jej nenáviděli . Po jeho smrti si
poddaní vyprávěli, že byl za své činy potrestán tím, že jej čert nutil, aby v oldřichovských bučinách rozřezával
pilou na kusy obrovské balvany.
Přeshraniční setkání se vydařilo a jeho účastníci budou na tuto zdařilou akci dlouho vzpomínat.
PhDr. František Vydra

Velikonoce se sněhem
Náš letošní autobusový zájezd do Horní Lužice se připravoval již od ledna. Stalo se však něco, co nikdo
nečekal… Zájemců bylo tolik, že bylo nutno objednat dva autobusy: velký a malý. Celkem se z Chrastavy do
Lužice vypravilo šedesát pět osob.
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Počasí bylo ve dnech před zájezdem poměrně teplé a lidová pranostika o tom, že když jsou Vánoce beze sněhu
(zelené), budou prý Velikonoce bílé, vypadala jako dobrý vtip. Ale pozor! Moudrost dávných předků se opět
navzdory všemu ukázala jako pravdivá. Naráz se ochladilo a skutečně napadl sníh. Přesto přišli brzy ráno
(odjezd byl již v 6:00 hodin) na náměstí před radnici všichni...
Zatímco velký autobus jel přímo přes Hrádek do Žitavy a dále po silnici č. 96 směrem k Budyšínu, druhý
autobus jel nejprve do Jablonného v Podještědí, kde nastupovalo deset účastníků. Sešli jsme se teprve
v Kottmarsdorfu u větrného mlýna, který skutečně stál za zhlédnutí. Jde o německý typ mlýna, kdy je při změně
směru větru nutno celým mlýnem pootočit, což vyžaduje značnou fyzickou sílu. (Holandský typ větrného mlýna má
pevný, stabilní základ (velmi často zděný), otáčí se pouze horní část s pohyblivými lopatkami.
V Budyšíně jsme byli kolem 9. hodiny. Cestou byli účastníci upozorněni na dvě nevysoké hory, jejichž názvy
Bieleboh a Czorneboh pocházejí z dávných pohanských dob a nebyly dodnes přeloženy do němčiny. Poblíž
městečka Budestecy (Gross-Postwitz) jsme viděli zalesněný kopec s nic neříkajícím názvem Drohmberg. Jeho
lužickosrbský název LUBIN připomíná rozhodující bitvu mezi Franky (=Němci) a Srby, v níž Srbové prohráli a
ztratili navždy svou samostatnost. Uvnitř hory prý dodnes dřímají srbští hrdinové se svým vojskem a vyrazí z hory
ven, až bude jejich národu nejhůř. Je to tedy jakýsi lužickosrbský Blaník...
Prohlídka hornolužické metropole Budyšína trvala téměř dvě hodiny, ale čekalo nás nepříjemné překvapení.
Jaké ? Všichni účastníci velikonočního zájezdu se těšili na návštěvu tzv. Srbského domu. Když jsme tam však
došli, byli jsme všichni velmi zklamaní. Tabulka u vchodu oznamovala, že je Srbský dům po celý den uzavřen a
provoz bude obnoven teprve v úterý 10. dubna. Těšili jsme se, že uvidíme při práci šikovné lidové umělkyně, které
tu každoročně předváděly zdobení kraslic voskovou technikou. Mnozí si chtěli koupit některé typické suvenýry, ale
ani to bohužel nebylo možné.
Z Budyšína jsme vyrazili směrem na západ, do okresu Kamenz, kde je v současné době nejvíce vesnic se
slovanskou většinou obyvatel. Poprvé jsme se zastavili ve farní vesnici Baćoń (= Čáp), kde se již shromažďovali
jezdci na cestu do Radwora, my jsme však jeli dál až do Chrósćic, kde jsme zrovna zastihli přes dvě stě
velikonočních jezdců, kteří za zpěvu nábožných písní směřovali ke klášteru Marijina Hwězda v PančicíchKukowě.
Další naší zastávkou byla obec Njebjelčicy. V autobuse byl bývalý starosta Nové Vsi u Chrastavy pan Miroslav
Jahelka s deseti rodinnými příslušníky, který byl před lety iniciátorem česko-lužickosrbských partnerských vztahů
mezi oběma obcemi. Také zde jsme se setkali s početnou skupinou jezdců z Wotrowa. V jednom okamžiku jezdci
sundali z hlavy své černé klobouky (cylindry) a pomodlili se přímo na ulici uprostřed vesnice společně Otčenáš.
Dojeli jsme do vesnice Róžant, která je známá tím, že zde stojí poutní kostel se zázračným obrazem na oltáři a
léčivou vodou v nedaleké studánce.
Hlavní zastávkou našeho odpoledního putování však byla obec RALBICY.Věděli jsme předem, že v 15:00 hodin
se tu u kostela shromáždí asi 450 vyzdobených koní, kteří se vydají na dvanáct kilometrů dlouhou cestu do
městečka Kulow (Wittichenau). Byla to neuvěřitelná přehlídka vyšňořených bílých, hnědých i černých koni těžkých i jezdeckých, vzorně vyhřebelcovaných. Něco takového se dnes vidí jen málokde...
Ralbicy však jsou známé také kvůli jedinečnému hřbitovu se stovkami bílých křížů. Je to celostátní kulturní
památka a všechny nás udivila vzorná úprava hrobů.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve farní vesnici Radwor (Radibor), kde se narodil a žil kaplan Alojs
Andricki, který byl loni v červnu v Drážďanech prohlášen za blahoslaveného (svatého).
Svou cestu jsme zakončili – jako obvykle – u tzv. Pomníku tisíciletí se sochami sv. Cyrila a Metoděje.
Projeli jsme ještě jednou Budyšínem a přes Löbau jsme se dostali do Žitavy. Do Chrastavy jsme dojeli asi
v 19:30. Ranní chladné a nevlídné počasí se odpoledne oteplilo, dokonce vysvitlo i sluníčko, takže všichni
účastníci celý zájezd hodnotili jako úspěšný a zdařilý.
František VYDRA

Heydrich – Lidice – Ležáky
Pouze těm, kterým je alespoň osmdesát let, tahle tři
jména připomínají dodnes významnou událost, která se
stala 27. května roku 1942 v Praze...Po podepsání tzv.
Mnichovské dohody byla naše republika prohlášena
za „protektorát“. Toto slovo označuje území pod
ochranou jiného, většího a silnějšího státu. Jenže
praxe – jak už to bývá – byla zcela jiná...
Nejvyšší moc v našem státě neměl prezident, ale
Hitlerův zástupce na okupovaném území, tzv. říšský
protektor. Během války se v této funkci vystřídali čtyři
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muži: Kurt Daluege, Konstantin von Neurath, Reinhard Heydrich a Karl Herrmann Frank.
Za vlády těch prvních dvou se postupně rozrůstalo
partyzánské hnutí a odbojové skupiny organizovaly
různé sabotáže, kterými chtěly škodit fašistickému
režimu.
Náš odboj udržoval pomocí tajných vysílaček spojení
s londýnskou vládou a denně bylo možno ve vysílání
londýnského rozhlasu (jeho poslech byl přísně
zakázán!) slyšet zakódovaná sdělení pro partyzánské
oddíly.
První dva protektoři se ukázali být příliš slabí, a tak
v září roku 1942 nastoupil třetí, který neměl s Čechy

žádné slitování. Sedmatřicetiletý generál SS Reinhard HEYDRICH měl před sebou úspěšnou kariéru
třetího nejmocnějšího muže Třetí říše (po Hitlerovi a
Himmlerovi) a nebylo pochyb, že právě on neposlušné
české „švejky“ náležitě ukázní.
Hned při nástupu do této vysoké funkce se netajil tím,
že v tomto středoevropském prostoru nemají Češi co
pohledávat. Když přijel do Prahy Hitler a díval se
z okna Pražského hradu na Prahu, pronesl větu, při
které českým vlastencům tuhla v žilách krev. Řekl:
„Konečně vidím to staré německé město, jehož obyvateli jsou nyní náhodou Češi...“
Heydrich byl zastáncem rasové teorie, podle níž
stála nejvýš tzv. čistá arijská rasa, k níž patřli Němci,
zatímco Židé a Slované byli považováni za rasu mnohem nižší, méněcennou. Bylo známo, že v případě
vítězství německé armády ve 2. světové válce měli být
Češi vystěhováni kamsi daleko na sever či na východ,
aby svou existencí nenarušovali středoevropský
prostor.
27. května 1942 byl Heydrich na pražské ulici ve
svém autě zastřelen.
Byl to nejvyšší představitel německé okupační moci
v celé Evropě, na kterého byl spáchán úspěšný atentát.
Odvážní parašutisté – Čech Jan Kubiš a Slovák Jozef

Gabčík – byli posláni z Londýna, aby Heydricha
zabili… Oba pak zahynuli, když byla zalita přívalem
vody krypta v kostele v Resslově ulici, kde se skrývali.
Neutopili se, ale zastřelili se, když viděli, že není úniku.
Následovala pomsta. Denně se v každé vesnici či
městě vyvěšovaly červené vyhlášky s dlouhým seznamem osob, popravených předchozí den v rámci tzv.
stanného práva. Bez soudu zahynuly tehdy tisíce
Čechů. Byly vypáleny Lidice a Ležáky...
Posledním protektorem se stal Karl Herrmann Frank,
bývalý karlovarský knihkupec, občan ČSR. To on dal
rozkaz ke zničení oněch dvou obcí.
Heydrichova smrt jistě vylekala fašistické pohlaváry.
Uvědomili si, že nikdo z nich – ani ti nejvyšší – si
nemohou být jisti před hněvem porobeného národa.
Na konci války se K. H. Frank pokusil uprchnout
k Američanům (říká se, že v ženském převlečení).Ti ho
však vrátili do Prahy a byl s ním pak vysílán rozhlasem
veřejný soudní proces. Byl popraven v Praze na
Pankráci. Nejčastější odpovědí při výslechu byla tato
slova: „Nevím, nepamatuji se...“
Uplynulo sedmdesát let od atentátu na nepřítele
českého lidu. Člověk se bojí domyslet, jak by se asi
změnily naše poválečné dějiny, kdyby nebylo těch dvou
odvážných mužů...
F. Vydra

Patřím už i já snad do historie?
Nedávno jsem likvidovala zbytek své čtyřiceti čtyřleté pedagogické činnosti. Mezi věcmi jsem mimo jiné
objevila i deníček, který jsem si založila při nástupu do
učitelského povolání v Chrastavě. U pročítání deníčku
jsem zavzpomínala na uplynulá léta.
Do Chrastavy jsem se přistěhovala s rodiči na jaře
v roce 1947 a nastoupila na zdejší škole do 2. třídy,
kde mě přijímal pan řídící učitel Bohumil Honsa. Od
té doby jsem se setkávala s učiteli, mezi nimiž byli i takoví, kteří na škole působili celý život. Vzpomínám si,
jak mi od prvního momentu učarovala harmohika paní
učitelky Broschové – Hatašové, kterou jsem si tolik
přála mít. Můj sen se mi nakonec splnil. Léta utíkala a
tak se stalo, že po studiu jsem nastoupila na ZŠ v
Chrastavě - 1. stupeň, kde mě přivítaly v té době už
velmi zkušené paní učitelky Svobodová, Jonášová a
Cesarová. Jim vděčím i za to, že mě zasvětily do tajů
učitelské praxe a mnohému, co mi pomáhalo později
při vykonu povolání. Velmi ráda na ta léta společné
práce vzpomínám. Hned po nástupu do praxe jsem získala děti svou červenou harmonikou – pianovkou, a
tak jsem založila malý pěvecký kroužek Jitřenka, který
jsem vedla čtyřicet let. Poprosila jsem tenkrát v Dřevokombinátě o zbytky látek, našila jsem pro děvčata
sukénky a mašle, pro chlapce kravaty, nacvičili jsme
pásmo veršů a písniček a hajdy do ulic. Zpívali jsme
pro radost babičkám, dědečkům, maminkám v továrnách i při schůzkách SRPŠ, vítali jsme občánky na MěNV, a to vždy jiným programem. Později jsme vystoupení
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doplňovali i o tanečky. Verše předních českých
básníků doplněné písničkami potěšily. Zpívali
jsme prostě lidem pro radost. Jak jsem se dozvěděla z deníčku, bylo těch našich pěveckých
vystoupení 842. To vše už odnesl čas… Vím, že
mnohým mladým lidem by už nic neříkala řada
jmen učitelů, kteří v Chrastavě nejen učili, ale
i po léta žili. Nejstaršími žijícími učiteli z doby,
kterou popisuji, jsou už jen manželé Bradáčovi, kterým touto cestou přeji hodně zdraví. Z
dětí, které seděly v lavicích z „národní školy“,
jsou dnes nejen maminky a tatínkové, ale i babičky a dědečkové. Není to snad také kus
historie? Mně už jen zbyla vzpomínka na
písničku, kterou jsme dokázali pohladit po
duši, na níž jsem se podílela tvorbou a která vyjadřovala nejen lásku k lidem, ale i k
domovu – k Chrastavě.
Dovolte mi, abych na závěr svého vyprávění
odcitovala právě slova této písničky:
Stojí tu městečko na břehu Nisy
věnčené horami, lesy.
V dáli je Ještěd, ta hora modravá,
Stojí tu náš domov, ta naše Chrastava.
Chrastavo, Chrastavo, městečko hezké,
stojíš tu u hranic té země české.
V dáli je Ještěd, ta hora modravá,
je to náš domov, ta naše Chrastava…
Alena Vydrová

Pohledy do minulosti
—————————–

Když byl postaven nový, moderní
objekt společenského domu KOVÁK
(také BUDIMEX nebo ELITEX),
byl to pro naše město velký přínos.
V přízemí byly společenské místnosti
pro různé kulturní akce, v poschodích
se nacházely pokoje pro učně n. p. Elitex.
Při příjezdu od Liberce do Chrastavy
to byla důstojná budova, reprezentující
naše město. Po zrušení středního
odborného učiliště se uvažovalo o tom,
že zde bude umístěn městský hotel...

Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy
Připravili: PhDr. F. Vydra, A. Vydrová
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Sazba, tisk a distribuce je zajišťována prostřednictvím
Chrastavských listů – zpravodaje MěÚ Chrastava.

