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Knihy pod vánoční stromek 

   Máme štěstí. Kdo? My,milovníci historie. V posledních letech přibývá knih, zabývajících se lokální historií. 
Jednou z publikací, na něž možná před Vánocemi narazíte, je  kniha TAJEMNÁ MÍSTA JIZERSKÝCH  HOR A 
ČESKÉHO RÁJE. Jejími autory  jsou  Jan Kroča a Marie Holečková. Již při prvním prolistování  nás  určitě       
upoutají barevné fotografie, kterých je na 150 stranách textu opravdu mnoho. 
  Chtěl bych upozornit alespoň letmo na některé z nich. Zajímavé jsou poznámky o Pohanských kamenech u 
Višňové. Podle starých pověstí prý kolem obrovských kamenů jezdíval za nocí ohnivý kočár, řízený 
nadpřirozenými bytostmi. 
   Zajímavý je tzv. pravěký skanzen u Kosmonos poblíž Mladé Boleslavi. 
  Autoři se zmiňují také o „Faustovi Jizerských hor“, doktoru Janu Josefu Antonínovi Eleazaru Kittelovi, který 
léčil horaly v Jizerských horách a létal prý za svými pacienty na kouzelném plášti.Byl prý ve spojení s ďáblem, a 
proto tak úspěšně léčil.Některé z jeho čarodějných  knih se zachovaly. Stojí za to navštívit jeho muzeum ve vesnici 
Krásná u Pěnčína na Jablonecku. 
   Ve vesnici Markvartice u Jičína se zachovalo rozsáhlé čtyřúhlé kamenné hradiště z dob keltského osídlení. 
Nedaleko se nacházejí dvě malé vesnice s podivnými jmény Skuřina a Hřmenín. 
   Zajímavá je úvaha o názvu vesnice Tatobity.někteří znalci soudí, že jde o starý  keltský název Teutates. Nabízí 
se však ryze český název: Víme-li, že staročeské slovo “tať znamená „zloděj“, může název obce být vzpomínkou 
na událost, kdy zde byli chyceni a zbiti zloději, kteří v obci kradli. 
    Najdeme tu ještě mnoho dalších zajímavostí, týkajících se zakopaných pokladů, zázračných studánek či 
půlnočních zjevení. 
   Prohlížím dlouhý seznam knih s příchutí tajemna, vydaných nakladatelstvím MH (= Marie Holečková ) 
v Berouně. Je vidět, že i dnešní moderní lidi lákají tajemné, záhadné příběhy.   
 

PhDr. František Vydra                                                                                     
                                                                          

V prosinci dvakrát do Polska 
    Naši polští přátelé z Bogatynie nás také letos v prosinci pozvali dvakrát do kulturního domu v Markoćicích. 
Poprvé bychom tam měli jet v sobotu 8. prosince.Podobně jako u nás v severních Čechách i v sousedním Polsku 
se v posledních letech zavírají textilní továrny. Mnoho bývalých textiláků si muselo najít nové zaměstnání, jiní šli 
do důchodu. 
   V Bogatyni vznikl spolek zvaný DOLTEX (tento název je zkratkou slov „dolnoslezský textil“), v němž se 
sdružují bývalé přadleny a tkadleny.Tito lidé se občas scházejí, pořádají výlety a zájezdy a vzpomínají. V čele 
tohoto spolku je pan Jerzy Nawrocki. V sobotu 8. prosimce v 15 hodin se má s nimi sejít skupina textiláků od nás 
z Chrastavy. Bude přitom i tlumočník, aby si lépe rozuměli. 
   O týden později, v sobotu 15. prosince, by se skupina členů  naší SPHMCH měla v Markoćicích sejít s členy 
Bractwa Ziemi Bogatyńskiej na tzv. vigilii. Je to předvánoční posezení s programem a přítomni jsou také 
zástupci církve. 
   Loni se několik našich členů zúčastnilo vigilie a byl to pro ně velmi zajímavý zážitek. Je vidět, že i když oba 
národy hovoří blízkou, slovanskou řečí a žijí blízko sebe, oslava Vánoc se v mnohém liší.    
                                                                                                                                                                        F. Vydra 
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Kouzlo vánočního stromku 
  Snad mnozí čtenáři vědí, že zvyk zdobení smrčku či jedličky 
není tak starý, jak si zřejmě většina lidé myslí. Tento obyčej 
k nám přišel ze sousedního Německa asi kolem roku 1830. 
Nejprve se zdobený stromek objevil v bohatých,šlechtických 
rodinách, později si jím zdobili své příbytky měšťané. 
Obyčejní, prostí  lidé začali zdobit stromky až po roce 1850. 
   Co bývalo symbolem Vánoc předtím? V příbytcích 
chudších lidí byl po staletí symbolem vánočního času tzv. 
VRKOČ? Že nevíte, co to je? Ovoce bývalo na venkově 
odjakživa dost.  Do velkého jablka se zapíchly čtyři špejle (či 
jiná tenká dřívka) jako nožičky, do horní části velkého jablka 
se zabodlo pět nebo šest jehličnatých větviček jako symbol 
živé přírody. A mezi ně se zapíchlo několik špejlí, na nichž 
bylo navlečeno několik kousků sušeného ovoce: švestek nebo 
meruněk, jindy dokonce křížaly z jablek či hrušek. 
   Doba Vánoc bývala po staletí dobou setkání přátel i 
příbuzných. Dárky pro své nejbližší si většinou lidé vyráběli 
sami, V tomto směru dnes vidíme velký rozdíl: obchodní 
domy zařídí všechno za nás, nám zbývá jen – zaplatit. 
  O Štědrém dnu a v dalších dnech vánočního období se 
v rodinách hodně zpívalo a hrálo, k samozřejmým 
povinnostem patřila návštěva kostela (zejména půlnoční 
mše). Vůbec je třeba připomenout, že se během Vánoc 
vzpomínalo především na hlavní událost, která je s Vánocemi 
spojena – narození Ježíška. 
  O štědrovečerní program se našim prababičkám nepostarala televize, ale poutavé vyprávění za stolem plným 
dobrot a lidové zvyky. Děti neseděly u televizoru ani u počítače, ale stavěly venku sněhuláky  a  sáňkovaly. 
  Zvlášť dojemné a smutné bývaly Vánoce ve frontových zákopech a ve věznicích, ale i dnes, kdy naštěstí válka 
není, prožívá mnoho dospělých i dětí Štědrý den na nemocničním lůžku daleko od své rodiny. 

                                                                                           F. Vydra   

 
 UPOZORŇUJEME  VŠECHNY SVÉ  ČLENY, 
ŽE SE  V ÚTERÝ 18. PROSINCE 2012   

       BUDE  KONAT VE  FÜHRICHOVĚ DOMĚ  

     PŘEDVÁNOČNÍ SCHŮZKA SPHMCH  

 ZAČÁTEK V 18 HODIN. 

Pár slov do nového roku 2013                

   Bilance je sice slovo cizího původu, ale jeho význam jistě všichni chápeme. Jde o hodnocení toho, co jsme 
v uplynulém roce  vykonanali, co se nám podařilo a co se musí v novém roce zlepšit. 
   Myslím, že si všichni uvědomujeme jako náš nedostatek, že se nám ani letos nepodařilo získat nové členy 
SPHMCH. Snad by bylo vhodné uspořádat nějakou výstavu dokumentů z dávných dob, aby to přilákalo nové 
zájemce o historii našeho města. 
 Pro ty, kdo nevydrží dlouho sedět nad historickými publikacemi, jsme připravili brožuru, ve které jsou stručně 
shrnuty události z minulých staletí historie našeho města Chrastavy. (Možno zakoupit u dr. Vydry v městském 
muzeu, který je autorem textu publikace.). 
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Štědrovečerní magie 
   24. prosinec – Štědrý den – byl odedávna dnem výjimečným, plným záhad a kouzel. V tento den se nevařila 
běžná jídla, ale jídla poněkud neobvyklá. Důležitou roli hrál v kuchyni hrách. Nejen hrachová polévka či kaše, 
ale velmi oblíbené bylo  jídlo z naklíčeného hrachu  zvané  p u č á l k a. 
   Jedly se také kroupy a jáhly. Vánoční kapr byl pochoutkou naprosto neznámou, leda snad v jihočeských 
vesnicích, kde se však tato ryba jedla po celý rok. Do jídelníčku českých rodin se dostal poměrně pozdě. 
  Ke slovu přišly prastaré pověry, např. se  toho dne nesmělo zametat a vynášet smetí z domu. 
  Během štědrovečerní večeře nesměl nikdo odejít od stolu dřív, dokud, všichni nedojedli. Kdyby někdo  přece jen 
od stolu vstal a odešel, měl počítat s tím, že do příštích Vánoc zemře. 
  A po skončení večeře nastala pro celou rodinu magická chvíle, kdy měli členové rodiny možnost dozvědět se, co  
je  čeká. A kdo by nechtěl znát svou budoucnost? 
  Nejznámějším zvykem bylo krájení jablek. Hvězdička nebo křížek? Víc možností nebylo... 
  Lití olova patřilo rovněž k oblíbeným zvykům. Bylo však nutno mít přitom dostatek fantazie. Proč? Nebylo totiž 
snadné poznat podle všelijak zkroucených kousků rychle zchlazeného olova, co vlastně pro budoucnost 
znamenají. 
  Děvčata si oblíbila házení bačkorou (přes rameno), protože byla zvědavá, zda se do příštích Vánoc provdají. 
  Některé nedočkavé divky vyšly po večeři na zahradu, kde  třásly bezovým keřem a říkaly přitom: „Třesu, třesu 
bez, ozvi se mi pes, kde můj milý večeří dnes...“ 
  Téměř ve všech rodinách se pouštěly na vodu v umyvadle ořechové skořápky s malou svíčkou. Každý sledoval, 
zdali se jeho „lodička“ vzdaluje od břehu, což mělo znamenat,že do roka bude daleko od domova.  
   Vánoční zvyky začínaly vlastně již na svátek sv. Barbory. Když se toho dne utrhla v zahradě třešňová větvička a 
vložila se do vázy, dívka čekala, zdali do Štědrého dne rozkvete. Jestliže rozkvetla, dívka měla naději, že se příští 
rok vdá. 

 
  
 

 
Führichův betlém  
v Chrastavě 

   V průběhu měsíce prosince bude v prostorách 
městského muzea (infocentra) uspořádána 
výstava betlémů. Pan Smolík a pan Janeček 
budou vystavovat různé druhy betlémů, jako to 
bylo v minulých letech, ale můžeme se těšit na 
zajímavou novinku. Jakou? 
   Mnozí z nás se jistě pamatují na betlém 
s vystřihovanými figurkami Mikoláše Alše nebo 
Josefa Lady. 
   Také náš slavný chrastavský rodák Josef 
FÜHRICH namaloval desítky postav k lidovému 
betlému. Zachovaly se dodnes a je možno si je 
obstarat v sousedním Rakousku. Pan Smolík 
bude tyto figurky vystavovat vystřižené mezi skly, 
aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození. 
  Zveme i vás, abyste se přišli na tuto výstavu 
podívat. 

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

 

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

Do nového roku 2013 chceme popřát
čtenářům Bulletinu SPHMCH

hodně zdraví, štěstí a stále dobrou náladu.


