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Můj student Řeháček 

 

     Jezdíval celé čtyři roky vlakem z Liberce do frýdlantského gymnázia.  
Kdo? Marek ŘEHÁČEK. Patřil mezi zvídavé studenty, ale svou zálibu v  historii tehdy  nikterak nedával najevo. 
Vyučoval jsem v jeho třídě angličtinu, takže svůj zájem o dávnou minulost neměl při mých hodinách možnost 
uplatnit. Po maturitě odešel studovat práva do Brna. Po studiích se vrátil do Liberce, kde působil na magistrátu. 
V současné době pracuje -pokud vím – v Jablonci nad Nisou. 
    Nevím, odkud pramení jeho hluboký zájem o historii, ale skláním se před jeho pílí a záviděníhodnými výsledky 
jeho bádání... 
   Nepočítal jsem, kolik brožur a knih dodnes vydal, ale je jich úctyhodný počet. Obzvlášť si cením toho, že se 
nevěnoval historii povšechně, ale že se zaměřil na historii regionální. V této oblasti byl sice vydán poměrně velký 
počet německých publikací, ale Marek svou neúnavnou pílí nesmírně obohatil českou regionální historii této 
oblasti. A bylo skutečně o čem psát – počínaje prastarými pověstmi a zkazkami až po čtivě zpracovanou historii 
Hrádecka, zpracování „tajemných míst“ města Liberce i celého Liberecka. 
   Marek je příkladem toho, že když má člověk o věc hlubší zájem a dostatek trpělivosti, může dosáhnout 
pozoruhodných výsledků. Viděli jsme ho v po -slední době také na televizních obrazovkách, kde hovořil přímo 
v terénu o zřícenině bývalého větrného mlýna na Lysém vrchu, který dnes kontrastuje s moderními větrnými 
elektrárnami. 
   Přeji Ti, Marku, do budoucna ještě mnoho dalších literárních počinů v oblasti regionální historie. A těším se 
také na ilustrace Tvého kamaráda a spolupracovníka Ferdyše Poldy... 
                                                                                                                         Dr. Frant. VYDRA 
 

Jak se naše město mění  
   Každý ví, že Chrastava bývala již v 19. století významným průmyslovým střediskem. Převládala tu textilní 
výroba, později se začalo rozvíjet  také  strojírenství.Ty staré tovární objekty sice dodnes stojí, ale  mnohé již mají 
svou slávu dávno za sebou. 
   Píši již po mnoho let městskou kroniku, a tak jsem nucen zamýšlet se rok co rok nad změnami, k nimž v našem 
městě dochází. Omezím  se  v tomto článku pouze na to, jak se změnily pracovní možnosti zdejších občanů... 
   Na ulicích našeho města ještě dnes potkáváme desítky žen, které  celý  svůj produktivní život věnovaly práci  
v některé z  místních přádelen  či  tkalcoven. Už dávno přišly o práci, v níž kdysi vynikaly svou zručností. Jejich 
hbité prsty dnes nikoho nezajímají, protože v současné době již v Chrastavě není ani jediná textilka. 
   Nevyužité jsou tedy obě bývalé Textilany, také tzv. záclonárna, Bytex v Nádražní ulici i největší bývalý 
producent textilu  firma Klinger.  
   Tento průmyslový objekt, postavený v roce 1902, který byl během druhé světové války přeorientován na 
válečnou výrobu (zbrojovka Spreewerke) se stal po druhé světové válce strojírenským podnikem Totex, později 
Elitex a šířil po mnoho let slávu Chrastavy vývozem několika druhů moderních textilních strojů (autosuk, hakoba, 
napínací rámy atd.) do desítek zemí světa. Chrastavští montéři pracovali dlouhodobě daleko od domova. I o tom 
dnes hovoříme v minulém čase. SSSR, Mexiko, Irán, Indie… Kladu si často otázku, jak je možné, že v dobách 
nesvobody a omezeného styku se západním světem se naše textilní stroje úspěšně vyvážely, zatímco po „revoluci“ 
výroba ustala. Člověka nutně napadá otázka, zda nějaká vlivná skupina za velmi slušnou finanční odměnu  
dřívější obchodní styky nezrušila a nenabídla tento obchod podnikatelům z jiných zemí.        
   Španělská firma Irausa Bohemia (Grupo Antolín) se postupně z Chrastavy stěhuje do Liberce a do Turnova, i 
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když nadále zaměstnává mnoho pracovníků z Chrastavy, kteří za prací dojíždějí.. A co dřívější, po celé republice 
známá Strojní a traktorová stanice při silnici do Nové Vsi? Najdeme tam dnes různé sklady, ale výrobní podnik to 
není... A co bývalá panelárna? 
  Mnoho našich občanů musí za prací denně dojíždět, a to často hodně daleko… V tomto směru se skutečně 
mnohé změnilo. 
     Ze všech těch průmyslových podniků funguje dnes pouze firma Benteler (německá), závod Vzduchotechnik a 
Rotec na Andělohorské ulici, který však mnoho lidí nezaměstnává. 

              F. Vydra 
   

 Přijďte na zajímavou výstavu do galerie 
 
   Po celý měsíc říjen budou mít zájemci možnost zhlédnout výstavu s názvem: “ČÍM  SE  PLATILO  OD  
VZNIKU  ČESKOSLOVENSKA?“ Svou rozsáhlou sbírku bankovek tu bude vystavovat pan Jiří RIEDL. Výstava 
bude umístěna v galérii městského muzea. Uvidíte zde platidla z období tzv. první republiky (1918 -38), ale také 
z doby Protektorátu Čecha a Morava (1939-45). 
    Nebudou chybět ani bankovky z prvních poválečných let (tištěné v cizině), ani platidla z období socialismu. Jde 
o bankovky, které starší generace dobře zná a má je dosud v živé paměti, pro návštěvníky ze základní školy však 
budou novinkou, kterou uvidí mnozí poprvé. 
 

Výlet SPHMCH na Broumovsko 
    
    1. září uspořádala Společnost již tradič-
ní každoroční výlet za poznáním našich 
památek a zajímavých míst naší země. Ten-
tokrát jsme se vypravili na delší cestu .
Cílem byl klášter v Broumově a zámek Ná-
chod. První zastávka byla ve Vrchlabí. 
Tam jsme si prohlédli tři malé hrázděné 
domky na náměstí, kde byla vlastivědná 
expozice řemesel. Provázel nás velmi 
ochotný pan průvodce a dověděli jsme se 
mnoho zajímavého ze života lidí v Podkr-
konoší. 
    Další cesta vedla do Broumova. Ve 13. 
století to byl majetek břevnovského klášte-
ra. Dnešní podoba kláštera, který jsme si 

mohli prohlédnout, je 
výsledkem barokní 
p ř e s t a v b y  K . I .
Dientzenhofera. Ten 
je rovněž autorem ná-
vrhu vnitřních prostor 
kláštera. Navštívili 
jsme kostel sv. Vojtě-
cha, sakristii, refektář 
a klášterní knihovnu. 
Ta patří mezi vzácné 
dochovalé knihovny v 
Čechách. Je v uloženo 
asi 17000 svazků. Vi-
děli jsme i jedinečný 
globus, na kterém ne-
ní ještě vyobrazena 
Austrálie, tehdy ještě 
neobjevena. V kostele 



3 

sv. Vojtěcha byla nalezena kopie tzv.Turinského plátna. Objev vzbudil velký zájem a je jednou z největších atrak-
tivit kláštera. Jde o malbu na lněném plátně.V místní knihovně byla svého času umístěna známá Ďáblova bible. 
    Někteří si prohlédli i unikátní hřbitovní dřevěný kostelík – trochu připomíná kostel v Kryštofově Údolí. Uvnitř 
je bohatá výmalba na dřevě. 
    Při cestě na zámek Náchod jsme projížděli městem Hronov,kde se narodil Alois Jirásek.Prohlédli jsme si jeho 
rodný domek ikdyž jen zvenčí. 
    Zámek Náchod založil ve 13. st. Hron z rodu Načeradců. Hrad měl výhodnou strategickou polohu a tak plnil 
funkci obrannou proti nepřátelům. Středověký hrad byl za panství rodu Smiřických přestavěn na pohodlné rene-
sační sídlo. Po zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu v r. 1634 získal zámek italský šlechtic Ottavio Picco-
lomini jako odměnu od císaře za pomoc při odstranění Valdštejna. Zámek vlastnil rod až do roku 1783 a získal v 
podstatě dnešní podobu.Posledními majiteli byl rod Schaumburk-Lippe a ten ho vlastnil až do r. 1945. Nyní je ve 
správě státu. 
    Poslední naší zastávkou byla přehrada Les království poblíž Dvora Králové. 
Poděkování patří p. J. Zahurancové za vedení zájezdu a p. řidiči Nemešovi za bezpečnou jízdu. Věřím, že příští 
rok pojede s námi více účastníků. Ti ,kdo s námi byli, jistě nelitovali. 

zpracovala J.Špaková 
 

Zajímavé drobnosti z minulosti Chrastavy – 2. část 
 
    Listujeme-li starými záznamy, v nichž se píše o Chrastavě, nacházíme název města různě zkomolený. Původní 
lužickosrbský (milčanský) název zněl U CHROSĆU (v překladu „U lesíka“). Nejstarší  latinská  podoba 
pojmenování Chrastavy byla CRACZAUIA. Německé jméno KRATZAU je prý odvozeno od  slova Kratze, což  
byl název hornické „škrabky“, kterou horníci ulamovali kusy železné rudy. Místní němečtí obyvatelé vyslovovali 
název svého města KROATZE nebo KROTZE. V některých listi-nách  nacházíme také pojmenování KROSTA, 
KRUCZOW dokonce také KRASSA, KRACAVA, KRACZAWA nebo KŘASTAVA. Stojí jistě za zmínku, že čeští 
dělníci používali většinou název KRACAVA. Liberecký historik a kronikář Rohn (v 19. století) uvádí pro 
Chrastavu  také  pojmenování CHRAST (viz jiná podobná jména obcí  v Čechách, např. Chrášťany, Chrastová, 
Chrastná apod.). 
    A ještě dodatek. Když ve 13. století dorazila do Chrastavy a okolí početná skupina německých horníků z okolí 
Pirny u Drážďan, mělo být naše město přejmenováno na NEU-PIRNA. 
    Podle kronikářských záznamů měla v roce 1449 Chrastava svého purkmistra a deset radních, budova radnice 
byla v té době dřevěná. Toho roku byla poprvé použita městská pečeť s  jelením parohem, což byl původně        
znak rodu Donínů. 
    Od roku 1565 mělo naše město hrdelní právo. To znamená, že se zde konaly popravy, a to nad městem na úpatí 
Ovčí hory (poblíž vodojemu), kde stávala šibenice. 
    10. prosince roku 1581 byl Chrastavě udělen městský znak. V horní části je bílá labuť se zlatým šípem v 
zobáku, dole jsou v otevřené městské bráně zkřížené dvě hornické lopaty (v té době  zde vrcholila těžba rud). 
    V letech 1848 až 1853  byla v našem městě zřízena tzv. národní garda. 
    V říjnu 1859 byla dána do provozu železniční trať ze Žitavy do Liberce. 
    V roce 1868 byl vysvěcen novogotický kostel sv. Vavřince. Stavba trvala pouhé dva roky. 
    V roce 1870 vystoupil z církve dělnický předák Antonín HOFFMANN. To byla tehdy naprostá výjimka. 
    Hřbitov byl po staletí v okolí kostela.V roce 1887 byl dostavěn a vysvěcen nový hřbitov, který funguje dodnes. 
    V prosinci roku 1897 (toho roku postihla severní Čechy ničivá povodeň) bylo v našem městě zavedeno pouliční 
osvětlení. 
    Od téhož roku byl do města zaveden elektrický proud, a  to z  elektrárny v Hirschfelde (poblíž Žitavy). 
    V roce 1909 vznikla v našem městě skupina českých anarchistů (neuzná- vali žádnou formu vlády). 
    V roce 1910 žilo v Chrastavě 1100 Čechů. 
                                                                  (Pokračování  v příštím  čísle.) 

 

Další zdařilá akce naší Společnosti 
 
    V sobotu 22. září 2012 v deset hodin dopoledne se sešli na chrastavském náměstí 1. máje čeští a polští 
účastníci zájezdu  na zámek Lemberk  a do Jablonného v Podještědí. Jelo se šesti osobními auty a počet účastní- 
ků dosahoval počtu dvacet. 
   Počasí nám vcelku přálo a měli jsme také štěstí, že nás provázela prostorami zámku průvodkyně, která svůj 
výklad dovedla zajímavě podat. Ti, kteří byli na Lemberku v minulosti, byli mile překvapeni současným, 
vylepšeným vzhledem objektu. Začalo to  již ne vkusně upraveném  nádvoří, kde prohlídka začínala. 
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Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy 
Připravili: PhDr. F. Vydra, J.Špaková, A.Vydrová

 

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

    Jako vždy upoutal členy naší skupiny malovaný kazetový strop v tzv. bajkovém sále, který je specialitou zámku. 
   Po předem zajištěném obědě v restauraci „Pod kaštany“v Rynolticích jsme jeli dál do města Jablonné v Pod-
ještědí. Cílem byla prohlídka monumentální barokní baziliky sv. Vavřince  a  sv. Zdislavy, která byla  papežem  
Janem Pavlem II. prohlášena za svatou. (Provázel nás p. Jan Andreas, který byl kdysi chrastavským občanem.) 
    Výlet se všem líbil. Příště nás očekává společná akce na polské straně, bude to pravděpodobně návštěva hradu 
Ksiadz (= v překladu „kníže“), který se nachází poblíž města Walbrzych. Je prý to jeden z nejhezčích polských 
hradů. 
                                                                                                                                                           František Vydra 
 

Příběh zatoulané pohlednice 
 
Vážení čtenáři, chtěla bych se s vámi podělit o příběh jedné pohlednice. Od svých šesti let sbírám pohlednice. 
Mám jich mnoho tisíc ze 78 zemí světa, ale jedna z nich mi je nejvzácnější. Je to stará pohlednice náměstí v 
Hrádku nad Nisou. Možná, že vás to udiví, ale právě zde začíná její příběh. Moje matka se narodila v Liberci a se 
svými rodiči jeden čas žila ve starém domě proti hotelu Česká Beseda. V patnácti letech měla kamarádku v Hrád-
ku nad Nisou, se kterou si dopisovala a často se scházela. Plynula léta a maminka se vdala a v roce 1938 museli 
všichni opustit Liberec, protože zde byly Sudety a byla válka. Když se po roce 1945 opět vrátili do Liberce, byly 
jim přiděleny byty v jiné části Liberce a moji rodiče přesídlili v roce 1947 dokonce do Chrastavy. Moji vrstevníci 
si jistě dobře pamatují, že proti hotelu Česká Beseda bylo později vybudováno autobusové nádraží, v jehož rohu 
stát stále onen nevzhledný dům, ve kterém rodiče mojí maminky před válkou bydleli a který pak musel ustoupit 
budování nového Liberce. A jak to bývá, než dům zbourali, kluci z blízkého okolí dům prolezli a na půdě brali vě-
ci, které se jim mohly hodit. Mezi nimi našli v krabici zřejmě i tento starý pohled, který byl adresován na mamin-
ku za svobodna a který v krabici na půdě přežil nejen 2. Světovou válku, ale i další dlouhá léta. A protože se v 
České Besedě konají „bleší trhy“ historický pohled zpeněžili. Náhoda tomu napomohla a na trh přijel můj syn, 
kterého pohled zaujal, zejména byl udiven adresátkou a pohled koupil a přinesl mi ho do sbírky. A tak se zatoula-
ná pohlednice po desítkách let vrátila zpět ke své majitelce. V té době maminka ještě žila, byla velmi pohledem 
překvapena a jeho příběh mi odvyprávěla. Jistě mi dáte zapravdu, že je právě tato pohlednice v celé mé sbírce 
pro mě nejzajímavější, přestože je z míst pár kilometrů od mého domova Chrastavy. 
Domnívám se, že i to je malý kousek historie, o který jsem se s vámi chtěla podělit. 
                                                                                                                                                              Alena Vydrová 


