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    Začátkem prosince zastihla členy Společnosti přátel 
historie města Chrastavy velmi smutná zpráva. Zesnula 
dlouholetá předsedkyně spolku paní Mgr. Jaroslava 
Špaková. 
 
    Paní Špaková se stala členkou spolku v roce 1995 a 
bezprostředně poté se aktivně zapojila do jeho činnosti. 
Brzy bylo zřejmé, že historie je její velkou vášní. Jejím 
oblíbeným oborem byly šlechtické rody, z těch míst-
ních především Redernové a Albrecht z Valdštejna. Dí-
ky tomuto zájmu také ráda cestovala po českých hra-
dech a zámcích a stála tak u zrodu tradice historicko – 
vlastivědných zájezdů pro chrastavskou veřejnost pořá-
daných naším sdružením. Řadu let také prováděla ná-
vštěvníky chrastavského městského muzea. 
 
    V prosinci 1997, přesně před 15 lety, byla zvolena 
předsedkyní Společnosti přátel historie. Za jejího vede-

ní spolek uspořádal mnoho zájezdů, exkurzí a předná-
šek. Ve spolupráci s Dr. Františkem Vydrou pravidelně 
zajišťovala organizaci soutěží pro děti a mládež s tema-
tikou regionální historie. I díky její aktivitě bylo možno 
např. budovat historický archiv společnosti a navázat 
odborné i společenské kontakty s partnerskými sdruže-
ními v Jablonném v Podještědí a v Bogatynii.  

 
    Historie, vlastivěda, cestování a společenské aktivity 
v Chrastavě, to byl život Jaroslavy Špakové. Bohužel 
skončil příliš brzy. 
                                                                         
    Děkujeme za vše, co pro náš spolek i pro nás osobně 
vykonala. 
 
    Vzdáváme čest její památce. 
 

Členové SPHMCH 

 

Vzpomínka na paní Jaroslavu Špakovou 
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     Letošní rok 2013 nám připomíná, že letopočty s 
trojkou na konci přinášely v minulosti různé důležité 
události. Je to náhoda nebo určitá zákonitost?  
      
     Začněme rokem 1933. Připomeňme si, ke kterým 
důležitým událostem tehdy došlo: 
- vrcholila světová hospodářská krize, v naší re-
publice bylo tehdy více než milión nezaměstnaných... 
- v sousedním Německu se dostal k moci Adolf Hitler, 
který uvrhl Evropu do druhé světové války... 
- o deset let později – v roce 1943 – došlo k obratu ve 
válce, protože v bitvě u Stalingradu byla německá 
fašistická armáda poražena. 
 
    Plný důležitých událostí byl rok 1953. Osm let od 
konce 2. světové války: 
- byly zrušeny tzv. potravinové lístky. Skončilo tzv.  
přídělové hospodářství... 
- téhož roku došlo k tzv. měnové reformě, kdy se 
občanům vyměňovaly peníze v poměru 1:5. Tehdejší 
prezident A. Zápotocký ještě den před reformou 
uklidňoval občany, že prý jde pouze o paniku, kterou 
šíří nepřátelé tehdejšího režimu.                   
    Toho roku zemřely v průběhu jediného týdne dvě 
vysoce postavené politické osobnosti: nejvyšší před-
stavitel SSSR Josif Vissarionovič Stalin a česko-
slovenský prezident Klement Gottwald. 
 
    V lednu 1963 vyhořel turistický hotel na vrcholu 
hory Ještěd. 
    O deset let později – v průběhu roku 1973 – byl dán 
do provozu nový moderní hotel s televizní věží podle 
plánů ing. arch. Karla Hubáčka. 
 
    Od 1. ledna 1993 byla naše republika rozdělena na 
dva samostatné státy – Českou a Slovenskou 
republiku. 

PhDr. František Vydra 

Letopočty s trojkou na konci Zprávy z činnosti SPHMCH 

   Ve čtvrtek 13. prosince 2012 se konala v městském 
muzeu soutěž ve znalostech historie našeho města 
Chrastavy. Soutěžili žáci šestých ročníků. Úroveň 
jejich znalostí byla dobrá, avšak počet soutěžících byl 
vcelku malý. Za odměnu dostal každý účastník diplom 
a spoustu propagačních materiálů  našeho města. 
—————————————————————— 

Nová publikace o Chrastavě 
    Při hodinách dějepisu se žáci učí o minulosti své 
země. Znáte to: sv. Václav, Karel IV., husité, Komen-
ský... 
    Je jistě správné, že se učíme o slavných, vyni-
kajících osobnostech, ale bylo by smutné, kdybychom 
věděli jen velmi málo o městě, kde žijeme, o jeho 
tisícileté historii a o jeho nejbližším  okolí. 
     PhDr. František VYDRA, dlouholetý pracovník 
městského muzea, městský kronikář, historik a člen 
SPHMCH, sepsal dvacetistránkovou brožuru s ná-
zvem „CO  BYSTE  MĚLI  VĚDĚT O NAŠEM  
MĚSTĚ  CHRASTAVĚ“. Tuto publikaci si můžete 
zakoupit v městském muzeu. Je určena také těm našim 
občanům, kteří se do Chrastavy přistěhovali, přiženili 
nebo přivdaly. Najdete tam přehled významných  
událostí z  dávné i nedávné  minulosti. 
—————————————————————— 

Wigilie – předvánoční oslava v Polsku 

    V sobotu dne 15. prosince 2012 se zástupci SPHMCH opětovně zúčastnili předvánočních oslav „Spotkanie 
wigilijne“ v Multifunkčním Centru Trojmezí v Bogatyni v Markočicích. Tentokrát s námi jeli i zástupci města 
v čele s místostarostkou paní Zitou Václavíkovou. Jako minule nás srdečně přivítal náš polský kolega pan 
Sontovský, zástupce naší partnerské organizace v Bogatyni „Bractwa Ziemy Bogatyńskiej“.  
    Setkání začínalo později po 16. hodině, kdy se čekalo se na starostu Bogatyně pana Grzmielewicze. Setkání se 
zúčastnili zástupci německého města Görlitz. Přijeli i zástupci blízkého Hrádku nad Nisou v čele se s novým 
hejtmanem Libereckého kraje panem Martinem Půtou a novým hrádeckým starostou panem Horinkou. Důležitou 
součástí tohoto setkání je účast církevních hodnostářů.    
    Předseda polského spolku moderoval setkání a všechny účastníky setkání přivítal. Součástí setkání byl i krátký 
kulturní program. Tentokrát nám polští školáci zazpívali a zahráli hru o narození Ježíše Krista. Zástupci Trojmezí 

Zajímá vás historie?  
Chtěli byste bádat nad některými regionálními  
a místními historickými skutečnostmi? 
Chcete se podílet na činnosti SPHMCH? 
———————————– 
Společnost přátel historie města Chrastavy 
hledá právě vás! Věk nerozhoduje. 
———————————– 
Bližší informace o možném zapojení do společné-
ho díla získáte v provozovně  FOTO Jany Zahu-
rancové na náměstí 1. máje.  
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přednesli své zdravice a jejich vystoupení byla zakončena modlitbou. Velice milou součástí vánočního setkání 
jsou osobní přání účastníků spojené s vzájemným odlomením kousku hostie, které jsme měli připravené na 
stolech. Součástí setkání je také servírování typických polských vánočních jídel.  
     Tato setkání velmi dobře přispívají k vzájemnému poznání občanů v oblasti česko-německo-polského Trojme-
zí jako historicky jednotného celku. 
                                                                                     Text: Petr Hána, Jana Zahurancová, foto Jana Zahurancová 

Co jsou VIGILIE 
    Vigilie je bohoslužba v předvečer náboženského 
svátku. Slovo pochází z latinského vigilia (bdění). 
    Vigilie označuje zvyk připravovat se na určitý 
svátek nebo mimořádnou událost, která svátku 
nebo události předchází, bděním v noci na mod-
litbách. Pokud se v římskokatolické církvi slouží 
slavnostní mše v předvečer svátku Narození Páně 
(Božího hodu vánočního), označuje se lidově jako 
půlnoční mše. 
    Vigile před velkými svátky jsou v křesťanské 
liturgii doloženy od 5. století, slavily se ve 
východní i západní církvi a byly často spojeny s 
postem. Od vrcholného středověku se počet vigilií 
v západní církvi snižoval, s výjimkou vigilie vá-
noční, velikonoční, svatodušní a svátků apoštolů. 

Ještě jedna vzpomínka na předsedkyni SPHMCH J. Špakovou 

    V tomto čísle BULLETINU vzpomínáme na 
naši dlouholetou členku a předsedkyni Společ-
nosti přátel historie města Chrastavy paní Mgr. 
Jaroslavu ŠPAKOVOU (roz. Minaříkovou). 
    V její pozůstalosti se našla báseň, která se 
svým obsahem hodí k době, kdy končí starý a 
začíná nový rok... 
 

ČAS   PLYNE  
Až vyletí světlice                                                                                                                

a bude šampus ve sklínce,                                                                                       
budete si jistě přát, 

aby člověk člověka měl rád, 
aby nikdo nebyl sám , 

aby obraz měl svůj rám,  
aby vždy po celý rok 

měl každý z vás pevný krok. 
Aby štěstí k tomu všemu 
trefilo do Vašeho domu,                                                                                                                    

aby láska našla sílu 
a celý rok se měla k dílu...   

    Jarka Špaková byla velkou propagátorkou spolupráce 
mezi regionálními a místními historickými společnostmi v 
Čechách a Polsku. (Na snímcích s polskými kolegy.) 
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Chrastava – včera a dnes 

    Tento vzácný noční zimní snímek, vydaný jako dopisnice po roce 1920, zachycuje střed chrastavského náměstí s jeho hlav-
ními pamětihodnostmi – kašnou a morovým sloupem.  Po té, co kašna přestala sloužit svému původnímu účelu – zásobování 
občanů středu města pitnou vodou, po zřízení vodovodu v letech 1912 – 1913, stala se spíše estetickým doplňkem. Do jejího 
středu byla v roce 1914 umístěna socha ženy držící na rameni džbán (viz obr. vpravo), kterou místní nazývali „mokrá Mína“. 
Ta byla později odstraněna. V minulosti, kdy kašna neměla již odběr průtočné vody a v zimě zamrzala, byla chráněna podob-
ným dřevěným krytem, který chrání kašnu i v současnosti. 

Fotografie: 
nahoře – dobové foto kolem 
r. 1920, dole – Jana Zahu-
rancová, 2012 
Text: Ivan Vydra 

Vydává jako přílohu Chrastavských listů a pro svoji potřebu Společnost přátel historie města Chrastavy. 

Toto číslo připravili: František Vydra, Petr Medřický, Petr Hána, Jana Zahurancová, Ivan Vydra  
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