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Změny ve vedení SPHMCH 
 
    V měsíci červnu došlo k dvěma změnám ve vedení Společnosti přátel historie města Chrastavy. Kvůli 
zdravotnímu stavu a vysokému věku odstoupili ze svých funkcí Dr. František VYDRA (79 let) a  Zdeněk ŠULC (87 
let). Na jejich místa byli na  členské schůzi zvoleni dva z mladších členů, a to Ing. Lambert MEDŘICKÝ a RNDr. 
Petr HÁNA. Předsedkyní zůstává i nadále Mgr. Jaroslava ŠPAKOVÁ. 
   Hlavní složkou činnosti SPHMCH  je  i do budoucna  regionální historie, tedy minulost Chrastavy a nejbližšího 
okolí. Zatím bez úspěchu se snažíme získat několik nových, mladších členů.Podmínkou je hlubší zájem o události 
minulých staletí a výhodou je aspoň částečná znalost němčiny, protože značná část dokumentů z minulosti našeho 
města je psána německy. 
   Žádáme čtenáře BULLETINU, aby nám pomohli vyhledat nové členy. SPHMCH existuje již 22 let. Její sídlo je 
ve Führichově domě.                                                                                                                                                     F. Vydra 
 
 

Odhalení nové pamětní desky  
 
   Již několik let se uvažovalo o pamětní desce, která 
by připomínala současníkům smutný osud tehdy 
dvacetijednaletého občana Chrastavy – Rudolfa 
FUKSY. Názor na hodnocení jeho činu z roku 1952 
rozdělil chrastavskou veřejnost na dvě části. 
Nakonec se zastupitelstvo města shodlo na tom, že si 
Rudolf Fuksa uctění památky zaslouží. Již před 
časem mu bylo in memoriam uděleno 
vyznamenání „Zlaté lípy“. 
  Velkou zásluhu na tom, že jeho čin nebyl 
zapomenut, má jeho prasynovec Jindřich Šnýdl, 
který měl při odhalení pamětní desky na stěně 
budovy městského muzea  hlavní projev.  Také  chrastavský starosta Ing. Michael Canov ve svém projevu velmi 

kladně ocenil jeho čin, kdy překročil jako voják – 
pohraničník západní hranice a byl pak americkými úřady 
poslán zpět do republiky, kde měl plnit výzvědné úkoly. Byl 
však dopaden. 
   R. Fuksa byl po zatčení odsouzen k smrti a v pankrácké 
věznici v Praze popraven. 
   Mnoho lidí se nemůže smířit s tím, že má být  tento „zběh“ 
či „zrádce“ oslavován jako hrdina, který se vzepřel 
tehdejšímu režimu. 
   V našich dějinách však bylo období, kdy k nepříteli 
přebíhaly desetitisíce českých vojáků. Byla to doba první 
světové války, kdy čeští vojáci, kteří (nuceně) museli 
přísahat věrnost rakousko-uherské monarchii, přešli 
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k Rusům, Italům nebo Francouzům, tedy k nepříteli. Patřil mezi ně také chrastavský textilák František TURPIŠ. 
Ano, byli  to později oslavovaní hrdinové, naši legionáři. Z  tohoto  hlediska  bychom měli posuzovat rovněž čin 
Rudolfa Fuksy. 

PhDr. František Vydra 
 

Zajímavé drobnosti z minulosti Chrastavy 
 
   Bývalý chrastavský občan, učitel Rudolf SCHWERTNER, napsal před mnoha lety velmi zajímavou publikaci o 
dějinách Chrastavy. Jmenuje se KRATZAU – Schicksal einer sudetendeutschen Stadt. Nemáme k dispozici lepší 
a podrobnější zdroj historických informací o našem městě. Tuto knihu vydalo v roce 1966 v Mannheimu sdružení 
bývalých německých občanů našeho města, kteří byli po válce vystěhováni z ČSR a dodnes žijí převážně 
v Bavorsku. Toto sdružení se nazývá Kratzauer Gilde. Kniha má 480 stran, obsahuje fotografickou přílohu a text 
je proložen stovkami perokreseb p. Otto Thiela. V knize se dočteme mnoho zajímavých podrobností. 
   Uveďme si alespoň některé z nich: 
- Dolni Chrastava se stala součástí našeho města teprve v roce 1924. Do této doby to byla samostatná obec. 
- V našem městě bývalo téměř 40 restaurací. Na místě dnešní restaurace GLORIA býval hostinec„Zur 
Weintraube“, což znamená U vinného hroznu. 
- V budově dnešního infocentra, knihovny a muzea býval hotel„Zum schwarzen Ross“, tedy U černého koně.  
- Školní budova na náměstí Prvního máje, postavená v letech 1880/81, byla původně určena pro chlapce i 
děvčata. Od roku 1897, kdy byla dostavěna škola za kostelem, došlo k rozdělení. Zatímco do školy na náměstí 
chodila pak pouze děvčata, zbrusu nová školní budova byla určena chlapcům. 
- Nejstarší chrastavskou továrnou byla tkalcovna bavlny firmy Pollack (1815), která stávala na začátku 
Vítkovské ulice, kde dnes stojí řadové garáže. V době světové hospodářské krize ve 30. letech 20. století byla 
výroba zastavena, objekt zbourán a stroje odvezeny do Maďarska. Továrna mívala téměř pět stovek zaměstnanců. 
- Plocha u dnešního autobusového nádraží se kdysi jmenovala náměstí císaře Josefa II. Po vzniku ČSR byl zákaz 
cokoliv pojmenovávat po feudálních mocnářích (králech a císařích), a tak bylo náměstíčko přejmenováno na 
náměstí F. L. Jahna. Byl to zakladatel německého tělovýchovnéhi hnutí. 
-  Do kašny na náměstí (zřízena roku 1707) byla voda přiváděna dřevěným potrubím až z míst, kde dnes stojí 
továrna BENTELER (dříve STS). Ruch kolem kašny, kam denně chodívaly s vědry pro pitnou vodu stovky 
hospodyň a služek, ustal v letech 1912/13, kdy byl dán do provozu nový vodovod, vybudovaný na svahu Ovčí 
hory. Letos uplynulo přesně 100 let od zavedení nového zdroje vody pro obyvatele Chrastavy. 
- Kamenná radniční budova byla postavena v roce 1646. Na stejném místě dříve stávala radnice dřevěná, která 
dvakrát vyhořela, a to v roce 1621 a  1646. 
- V roce 1900 vybudoval v několika třídách nové školy za kostelem učitel Karel Kumpert městské muzeum. Po 
mnoho let o toto muzeum pečoval obuvník Josef Siegel, který byl také správcem Führichova domu, cvičitelem 
místní (německé) tělovýchovné jednoty a aktivním členem Jizerského horského spolku. Bydlel v dřevěném domku 
vedle školy, kde má dnes klubovnu dětský turistický oddíl  PERSEUS.    
- V roce 1934 odkoupilo město od firmy Pollack, která ukončila výrobu, vodní nádrž, z které bylo v letech 1935-
36 vybudováno koupaliště. 
- K Horní Chrastavě, která byla do roku 1948 samostatnou obcí, patřila osada Vysoká a Chrastavská Nová 
Víska. Vodovod tu byl vybudován teprve roku 1927.      
- Nejstarší písemná zmínka o Vysoké pochází z roku 1411 (Hundorf), v roce  1786 se poprvé vyskytuje název 
Hohendorf.  
- Při silnici z Bílého Kostela nad Nisou do Jablonného vidíme nalevo kopec, na němž stával hrad RAJMOND. 
Byl postaven v roce 1347 Vilémem z Donína. Později se stal majetkem Vartemberků, od roku 1460 byl pustý. 
V listinách se zachovalo mnoho zkomolených názvů tohoto hradu: Roimont, Roimund, Reymund, Romandt, 
Roynung, Remaud, Roynungen, Rohnenschloss, Runenburg. 

- Kostel Paní Marie Sněžné v Andělské Hoře pochází z roku 1816.  Z roku 1682 pochází zmínka o dřevěné kapli 
sv. Václava, která ve vesnici stávala. 

          ( Pokračování  příště.) 

Možnost bádat v Chrastavském archivu ve městě Neugalonz 
 
   V červenci jsme obdrželi písemné povolení využívat chrastavský archiv v bavorském městě Neugablonz. Před 
lety nás tehdejší představitel sdružení bývalých chrastavských občanů německé  národnosti „Kratzauer Gilde“ p. 
Arno Miessler do archivu zavedl, ukázal nám prostory, kde jsou nejen listiny, ale i knihy, diapozitivy a jiné 
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Zájezd do Polska – zámek Kliczków 
 
     V sobotu 25. srpna se vydali členové SPHMCH na pozvání svých polských přátel z města Bogatynia na 
zajímavý zájezd, při kterém měli možnost si prohlédnout zámek KLICZKÓW, který se nachází poblíž města 
Boleslawiec.     
   Z Bogatynie vyjely dva mikrobusy. Našich členů bylo deset, členů Bractwa ziemi bogatyńskiej bylo samozřejmě 
mnohem víc. Za naše město tu  byla kromě členů také místostarostka p. Zita Václavíková. 
   Kliczków byl původně hrad z 13. století. V 19. století byl zcela přestavěn na luxusní šlechtické sídlo. Rozsáhlá 

impozantní stavba je obklopena 
nádherným parkem a při 
přestavbě byly použity prvky 
novogotiky a italské renesance. 
   Dnes je tento obdivuhodný 
objekt využíván k pořádání 
různých sympozií a konferencí a 
slouží také k rekreaci. Je zde 
plavecký bazén, sauna, hřiště a 
tělocvična, tenisové kurty, 
půjčovna jízdních kol a  
ubytovací prostory. Většina 

místností slouží dnes jako hotel.    
   Mezi polskými přáteli byl také náš oblíbený tlumočník p. František Grenda, ale průvodce mu nedal bohužel 
moc šancí na překlad. 
   Zastavili jsme ve městě Boleslawiec, které je po celém Polsku známé výrobou kvalitní keramiky. Střed města 
byl pro dopravu uzavřen, všude byly desítky stánků, jelikož se tu konala velká lidová slavnost. 
   Cestou jsme dostali občerstvení, a to ne v restauraci, ale na odpočívadle uprostřed lesa. 
   Dozvěděli jsme se, že se v Bogatyni buduje muzeum, které bude připomínat dějiny úzkokolejné dráhy, která 
vedla z německého Ojbína přes Žitavu a Bogytyniu (německy Reichenau) až do našeho Frýdlantu. 
   Počasí bylo nádherné, a tak účastníci zájezdu považují tuto akci SPHMCH za velmi zdařilou. 
                                                                                                        Jar. ŠPAKOVÁ +Zdeněk ŠULC  

archiválie uloženy. Měli jsme možnost se osobně přesvědčit, zda jsou archivní položky skutečně tam, kde se podle 
důkladně vedeného seznamu mají nacházet.Fungovalo to, archiv je zařízen velmi solidně, s německou přesností. 
   A tak v budoucnu není vyloučeno, že budeme i nadále využívat fondů archivu „Kratzauer Gilde“. Tam na nás 
nesporně čeká ještě nejedno překvapení. 

Letošní dny flašinetářů v Liberci 
 

    Letošní, v pořadí již třetí ročník flašinetářů v našem krajském městě byl úspěšný a zúčastnili se jej nejen naši, 
ale i rakouští a němečti vyznavači této hudby. 
    Po skončení celého programu přijel k nám do chrastavského muzea flašinetář S. G. z Berlína, vlastním 
povoláním inženýr – silnoproudař. Chtěl na vlastní oči vidět bývalý dům rodiny Riemerů na Bělokostelecké ulici 
a tzv. Orgelburg poblíž našeho náměstí, kde bývaly dílny na výrobu hracích automatů, které se v době největší 
slávy  firmy Riemer vyvážely do celé Evropy, ba dokonce až za oceán. Německý účastník si všechna ta místa 
fotografoval. Ve svém autě měl originál jednoho z  flašinetů firmy Riemer. Jeho cena byla (pro laika) neuvě- 
řitelně vysoká. 
 

Odkud pocházel rod Hobergů? 
 
   V chodbě městského muzea se nachází několik kamenných náhrobků, které dříve stávaly u místního kostela 
sv. Vavřince. V 90. letech minulého století byly přemístěny do městského muzea. 
    Na nejstarším z nich čteme letopočet 1586. Je  na  něm zobrazen zeman Christoph von Hoberg, který míval 
svou tvrz na Růžku (Hoheneck). Stávala poblíž cesty z Horní Chrastavy do Nové Vsi, jdeme-li horem, cestou nad 
bývalou Textilanou. Ještě před druhou světovou válkou tam byla restaurace „Na krásné vyhlídce“. Vyprávělo se, 
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Chrastavských listů – zpravodaje MěÚ Chrastava.

že Hobergova tvrz prý byla spojena podzemní chodbou s hradem Hamrštejnem. 
  Náhrobek představuje postavu rytíře v brnění, helmici má položenou u nohou a 
v ruce drží meč. Zajímavé je, že jsou na náhrobku umístěny čtyři erby, což 
naznačuje, že majetky tohoto zemana nebyly pouze v Chrastavě, ale i jinde.  
    Zjistili jsme, že rod Hobergů pocházel z Dolního Slezska ( dnes polské území) a 
že byl velmi rozvětvený. V listinách jsou uvedeny různě zkomolené podoby tohoto 
jména: 
Hoberc, Hoberch, Hoberg, Hobergk, Hohberg, Hochberg. 
 V překladu to znamená “vysoká hora“. Na rodovém erbu vidíme tři horské 
vrcholy. Zmínky o tomto šlechtickém rodu se objevují poprvé již ve 13. století. 
Nejstarším známým členem tohoto rodu byl Dietrich von Hoberg (1258 – 61). 
Hans Heinrich roku 1666 získal titul barona, později dědičného hraběte. 

                                                                       
PhDr. František Vydra 

 

 Teď jsme na řadě my 
 
     V sobotu 22. září se opět sejdou členové SPHMCH a skupina polských historiků 
z města Bogatynia na další společné plánované akci. Tentokrát se všichni vypraví 
do Jablonného v Podještědí. 
      Na programu bude prohlídka baziliky sv. Zdislavy a sv.Vavřince (barokní 

kostel), výstup na věž s rozhlednou (na náměstí) a prohlídka památek v centru města. Není vyloučeno ani setkání 
s několika členy tamější historické společnosti, se kterou naše SPHMCH již po mnoho let spolupracuje. 
  Je také domluvena prohlídka nedalekého zámku Lemberk, kde nás bude provázet kastelánka Renata Černá. 
 (Je známo, že byl Lemberk – zkomolený název Löwenberg= Lví hora – narychlo opevňován v roce 1242, kdy se 
do střední Evropy nezadržitelně blížilo obávané  vojsko Tatarů a Mongolů,  kteří cestou rozvrátili tzv. Kyjevskou 
Rus. U polského města Legnica (Lehnice) však byl jejich nápor zastaven, takže se tehdy naštěstí do severních 
Čech nedostali.) 

                   František Vydra 
 

Přednáška o Přemyslovcích  
 
     V pondělí 10. září se  bude konat v zasedací síni Městského úřadu v Jablonném v Podještědí přednáška nejen 
pro členy tamního historického spolku, ale i  pro zájemce z řad veřejnosti přednáška na téma “Přemyslovci“. 
Bude hovořit PaedDr. Jaroslava ŠICHTOVÁ.  Začátek přednášky je v 17 hodin. 
 
 
     

  V Libereckém deníku se na konci srpna objevila zpráva o tom, že do dvou let (tedy do roku 2014) bude postaven 
v prostorách bývalého SEPPu  (tzv. Kamenný mlýn) v centru města Chrastavy minipivovar, jehož stavba by měla 
být částečně financována z peněz Evropské unie. Velká budova, která v současnosti hyzdí naše město, by tedy 
měla být opravena. Ročně by se zde mělo uvařit osm až patnáct tisíc hektolitrů piva. Pivo zatím nemá vhodný 
název. 
   Nadále se počítá také se zřízením tzv. industriálního muzea, kde by byly vystaveny exponáty, připomínající 
dlouhou historii hornictví, textilního průmyslu, ale také výrobu zbraní z období druhé světové války v našem měs-
tě a jeho okolí.                                                                                                                                               F. Vydra.    
 


