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Významné letopočty s dvojkou na konci 
 

-    Roku 1812 po porážce v bitvě u Borodina procházeli naším krajem francouzští vojáci z armády císaře 
Napoleona Bonaparte. 
-    Roku 1832 byl celý kraj postižen epidemií cholery, která si vyžádala mnoho lidských životů. 
-    V roce 1902 byla vybudována  továrna firmy Ignác KLINGER, pozdější TOTEX a ELITEX. 
-    Roku 1912  byl v našem městě vybudován vodovod. Jeho nádrže (rezervoáry) jsou na svahu Ovčí hory. 
-    Téhož roku byla zavedena do Chrastavy elektřina, a to z nedalekého německého města Hirschfelde poblíž 
Žitavy. 
-    V roce 1922 začala několik let trvající stávka v podniku Klinger, největší továrně v našem městě. 
-    V roce 1942 byla odstraněna z radniční budovy dřevěná věžička a byla obnovena teprve roku 2003. 
 
 

Jak se píše městská kronika? 
 

   Zalistujeme-li stránkami starých, ručně psaných knih, dýchne na nás atmosféra dávných dob. Avšak v okamžiku, 
kdy kronikář zapisuje události, které právě probíhají, se zdá, že  takový záznam nemá velkou cenu, protože 
všichni mají přece ještě zprávy o tom, co se stalo, v živé paměti. Po  desítkách  let však zápisy v obecní nebo 
městské kronice nabývají na ceně. 
   Po vzniku ČSR v roce 1918 byl vydán zákon, že je každé obec povinna zapisovat události a uchovávat 
dokumentaci (fotografie, noviny atd.). Tento úřední předpis platí dodnes. 
   V čem spočívá celoroční práce kronikáře? 
V průběhu celého roku vystřihuje a ukládá novinové výstřižky, plakáty o pořádaných akcích, fotografie 
zachycující  významné sportovní a kulturní akce. Kromě toho si samozřejmě vede poznámky a životě ve městě 
(např. práce městského úřadu, oprava historických památek, činnost zájmových organizací, školství atd.) a snaží 
se najít typické trendy v jednání občanů (móda, záliby aj.).   
   Konec každoročního zápisu do kroniky končí stručnou statistikou. Uvádí se počet obyvatel k 31. prosinci, počet 
narozených dětí a počet zemřelých. Zaznamenává se rovněž počet sňatků. 
   Zapisuje se také přehled počasí v jednotlivých měsících.  
   Zápis je možno zpestřit rozhovorem s dvěma či třemi obyvateli města, např. o jejich zálibách, sportovních 
úspěších či  zajímavých názorech. 
  Začátek zápisu může začínat stručným přehledem světových událostí, dále následuje souhrn důležitých 
vnitrostátních událostí a teprve pak obvykle následují události ve městě (v obci). 
  Do kroniky se nesmí nic vlepovat. Spolu s ročním zápisem předkládá městský kronikář ještě velké desky, v nichž 
jsou na velkých bílých čtvrtkách nalepené novinové výstřižky a jiné písemné dokumenty. 
  Celý zápis kontroluje a podepisuje starosta města. Zápis je psán tzv. dokumentním inkoustem. 
  Městská kronika není veřejně přístupná, může být zapůjčena ke studijním účelům (ne však domů). Je-li dopsána 
do konce, zůstává v budově městského úřadu. Až do roku 1995 měl kronikář povinnost popsanou kroniku dovézt 
k úschově do libereckého Okresního archivu.  

                                                                                      PhDr. František Vydra, kronikář 
 

Jak rozšířit členskou základnu? 
 

   Blíží se konec kalendářního roku 2012 a my, členové SPHMCH, budeme opět hodnotit svou činnost v právě 
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uplynulém roce. Nedá se říci, že by pořádaných akcí bylo málo, ale všichni pociťujeme, že nám ke spokojenosti 

něco chybí.  Ten nedostatek trvá již několik let, rok co rok se to opakuje: JE NÁS  MÁLO, UBÝVÁ NÁS, JE  
NUTNO  ZÍSKAT  NOVÉ  ČLENY. 
    Náš historický spolek trvá již 22 let.  To není málo… V průběhu let docházelo k obměně členů a – řekněme si to 

upřímně – je nás stále méně. 

   Důvodem, proč se někteří členové rozhodnou ze spolku odejít, je několik. Může to být pracovní doba na novém 

pracovišti, rodinné důvody, nemoc atd. Někdy může být příčinou určitá únava a ztráta zájmu. Ne všichni mají o 

dávnou minulost tak hluboký zájem, aby vy -  držel na dlouhá léta. 

   Ke vstupu do naší SPHMCH musí mít zájemce poněkud hlubší a trvalejší zájem, někdy chybí dostatek 
jazykových znalostí (němčina), aby bylo možno zaobírat se studijními prameny. Zdálo by se tedy, že 
nejvhodnější oblastí, kde je možno provádět nábor nových členů, jsou – učitelé a studenti. 
   Kdysi na začátku naší činnosti vstoupilo do spolku více než deset učitelů. Postupně však odcházeli. Stálo by 

jistě za důkladnou úvahu zjistit, proč tomu tak bylo. 

  Někteří členové se dožívají vysokého věku a jejich aktivitě brání dnes různé nemoci. Ty už asi stěží získáme pro 

další aktivní práci ve spolku, ale neměli bychom na ně zapomínat. (pí Zitková, p. Bradáč, p. Tomší aj.). 

   Mnoho učitelů každodenně dojíždí do zaměstnání z Liberce. Máme-li schůzky od 18 hodin a oni učí do 13 nebo 

14 hodin, je určitě neproduktivní, mají-li se kvůli tomu zdržet o pět nebo šest hodin déle, zvláště mají-li děti a 

rodinu. 

  Poněkud jiná situace je  u studentů, kteří sice v Liberci studují, ale bydlí v Chrastavě. Ti  by mohli naše schůzky 

navštěvovat, mají již širší vědomosti o dějinách a jsou i lépe jazykově vybaveni. Právě sem je – podle mého 

názoru – nutno zaměřit naše úsilí. 

  Pro nové členy máme k dispozici i  nejrůznější prameny. V naší spolkové knihovně je kolem 130 svazků. 

    Nelze dnešní situaci srovnával s obdobím, kdy se nemohlo cestovat a kdy se více četlo než dnes. Pro mnoho 

lidí – a obzvláště mladých – je cestování nutným doplňkem všedního života. 

 Ovšem znát historii místa, kde jsme se narodili a kde dosud žijeme, se zdá také důležité. Regionální historie – 

obzvláště ve zdejším pohraničním kraji – je velmi zajímavá a poučná.. 

Vyzývám všechny členy SPHMCH, aby se zamysleli nad tím, jak získat v brzké době několik nových, aktivních 
členů. Jsem přesvědčen, že to stojí za to... 

František Vydra  

Staré dokumenty a fotografie hovoří ...    
   Prohlédněte si pozorně tuto fotografíi  z roku 
1936. Co na ní vidíte? Je to plakát, který zval 
zájemce na 30. župní sjezd  německé tělovýchovy 
k nám do Chrastavy. Celý program sestával pouze 
z cvičení mužů... 
  Co vidíme na plakátu jako ústřední motiv? Nedá 
nám jistě moc práce objevit v tom symbolu 
obrovský hákový kříž. Do obsazení pohraničí a do 
začátku války chyběly pouhé dva roky… Na hřišti 
tehdy vystoupilo téměř 5000 cvičenců.  
  Vypadá to nevinně, ale bylo jasné, že jde o ukázku  
síly, již bude možné využít v boji, tedy ve 2. světové 
válce. Plány byly tehdy již připraveny. 
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    Tkalcovský stav zabíral v bytech mnoha 
chrastavských rodin v 19. století mnoho místa. U 
něho vysedávali mnoho hodin denně nejen dospělí 
tkalci, ale také jejich děti. Byla to jednotvárná, 
úmo-rná práce.  
    Když byly později v našem  městě vybudovány  
první textilní továrny, chudí tkalci jim nemohli 
konkurovat a postupně jejich živnosti zanikly... 

Olympionik z Chrastavy   
 
   Psal se rok 1936. Pořadatelem  olympijských  her  se stal toho roku německý  BERLÍN. Snad nás trochu 
překvapí, že se této vrcholné sportovní akce zúčastnilo také několik chrastavských sportovců německé národnosti. 
   Víme, že nacistická Hitlerova vláda zneužila tehdy olympiády k propagaci svých myšlenek. Mezi  chrastavskými 
sportovci byl tehdy vynikající cyklista  Hans LEUTELT. 
  Jeho výkon byl – podle očekávání – velmi dobrý a tento sportovec so přivezl domů jednu z medailí. Byl tehdy ve 
svém rodném městě nadšeně přivítán, stala se však smutná a zcela nečekaná věc. 
  Olympiáda se konala v letních měsících. V prosinci téhož roku však Hans Leutelt náhle zemřel. Byla-li příčinou 
nepřiměřeně tvrdá zátěž  při každodenním tréninku, či tu byl jiný důvod, nevíme. 
   A tak radost z výborného umístění mezi světovou špičkou netrvala dlouho. 

                                                                                F. Vydra 

Vlevo: Vítězný tým silničního závodu na 100 km v roce 1934: Hans Müller, Pepi Scheffel a Hans Leutelt. 

Vpravo: Hans Leutelt (+ prosinec 1936) 
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To už odnesl čas... 
                           
 Vzpomínka první: 
  Na levém břehu řeky Jeřice, tam , kde stojí nedokončený kulturní dům, stávala v době mých školních let školní 
zahrada. Vzpomínám si, jak jsme tam jako děti rády chodívaly. Kromě pěstování zeleniny a květin jsme se učili i 
řízkovat keře. Zakořeněné keříky jsme si pak mohli vzít domů a dál je pěstovat na své zahrádce. Po desítky let mi 
můj keřík buxusu připomínal školní léta. Tato zahrada měla jednu zvláštnost. Pěstovalo se na ní několik 
morušových stromů, z nichž se odebíraly zámotky hedvábí a odesílaly se do sběrny v Liberci. Tak jsme jako děti 
poznaly i bource morušového. My jsme se však nejvíce těšily na sladké morušové plody, jimiž byly stromy 
obsypány. 
 

Vzpomínka druhá: 
   V budově na rohu náměstí  (vedle bývalé Laury) zřídil biolog pan učitel Čeněk Podaný zoologický kroužek, do 
něhož jsme rádi chodili. Po obvodu místnosti v přízemí byla dendrária, ve kterých byli různí živočichové: hadi, 
želvy, pakobylky atd.,  o které jsme se starali. 
  Pro nás děti, to byl tehdy kus exotiky.  Jaké však bylo moje překvapení, když jsem po letech objevila ve starých 
novinách článek, z něhož cituji: „Mladý student – septimán Jiráskova gymnázia v Praze Čeněk Podaný nám 
přišel ukázat, že se zmijí lze skutečně uzavřít důvěrné přátelství. Plavovlasý a rozpačitý hoch ožije, když začne 
mluvit o svém koníčku – o hadech. Od malička se zajímá o přírodní vědy.“ 

  A tak nebylo divu, že se snažil i nám vštípit lásku k přírodě. 
                                                              Alena Vydrová - Ronová 

Vydává Společnost přátel historie města Chrastavy 
Připravili: PhDr. F. Vydra, A.Vydrová

 

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

    Toto je nádražní budova v Chrastavě. První vlak 
tudy projel již v roce 1859, ale tento snímek 
zachycuje nástupiště v roce 1904. Chrastava byla 
důležitou zastávkou na trati ze Žitavy do Liberce. 
Po celou dobu existence až do roku 1945 patřila 
tato železniční trať Sasku (i v době tzv. první 
republiky). 
 

 
 
 

Hudební skladatel z Chrastavy 
 
   Snad bychom nenašli v našem městě jediného člověka, který by nevěděl, že je 
Chrastava „městem  malířů“. Jistě  i vy víte, že se zde narodilo deset 
akademických malířů.  
   Ne všichni vědí, že se tu narodil generál – jmenoval se Valentin Siebeneicher 
a dotáhl to z prostého vojína až k té nejvyšší hodnosti. 
   V Chrastavě se  narodil a po mnoho let zde působil také hudební skladatel 
Emil KÜHNEL (1881-1971). Vystudoval v Liberci a během své umělecké dráhy 
řídil po mnoho let např. symfonický orchestr ve Zhořelci. Základem jeho 
hudebního vzdělání byla vojenská hudba v Liberci, studoval však také na 
pražské konzervatoři a na hudební akademii v Berlíně. 

 

 


