Historie školních budov v Chrastavě do roku 1788
a historie domu čp. 125 „Staré školy“ (Alte Schule)
památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR v rejstříku 27136/5-4330
Kdy byla zřízena nejstarší chrastavská školní budova jako taková, nevíme. Jedna z kreseb Gregora Knescheho (1845 –
1923) zobrazuje malé přízemní roubené stavení se čtyřmi
okénky. Pod kresbou je letopočet 1514.

První chrastavská škola z roku 1514, podle představy
Gregora Knescheho.

ných poplatků z prodeje soli (Salzschankzins) ve výši 55 fl.
za roky 1778 a 1779; a nyní tento magistrát chce od této stavby odstoupit a uvažuje místo toho toliko o přístavbě malé
světničky, která by podle podkladů neměla být o nic lepší, ba
stejně tmavá, jako stará učebna. Magistrátu bude v důsledku
toho nejvyšším c.k. patentem důrazně nařízeno, řečenou budovu co nejdříve postavit.“
Z této informace vychází najevo, že školské podmínky byly
dosud skutečně nedostatečné. Do samotné nápravy však uplynulo však ještě několik let.
Pro výstavbu nové školy bylo zvoleno místo, nazývané později Školní vrch (Schulberg), tedy místo nad mlýnem se starým vodním mlýnským náhonem jen pár desítek metrů jihozápadně od tenkrát ještě barokního kostela se hřbitovem, obehnaného dokola hřbitovní zdí.
Stavba školy s přízemím, jedním patrem a mansardovou střechou proběhla bleskově v roce 1788. Základní kámen byl položen 5. května a výuka byla zahájena již 29. prosince téhož
roku. Samotná stavba si vyžádala investici 3516 Fl. 47 Ľ kr.
Latinský nápis na této budově hlásal: „Hic juventus fide, litteris ac moribus instruitur“ („Zde bude mládež vyučována ví-

Do jaké míry se nechal ale Knesche inspirovat skutečnou podobou, dnes těžko říci. V roce 1779 provedl P. Anton Appelt,
církevní ředitel Liberecké běžné školy, mimo jiné inspekci
školy chrastavské. Vyřízení inspekční zprávy hrabětem
Clam-Gallasem v r. 1780 umožňuje náhled do školních poměrů našeho města. Hrabě v úvodu podotýká, že vylepšené
školské instituce jeho panství sice učinily pokroky, nicméně
ještě byly zjištěny různé nedostatky a chyby. Co se týče
chrastavské školy, chválil kaplana Johanna Schindlera, odsoudil však vnější školské poměry, jak dále uvedeno:
„S velkou nevolí jsem zaslechl, že můj chrastavský magistrát
se zdejší obcí se dosud zdráhají tamější školu, která hrozí zřícením, znovu vystavět, když jsem díky významnosti této věci
už 26. ledna 1778 povolil 30 silných a 30 středních kmenů
stavebního dřeva bezplatně, … ne méně než potřebné množství vápna v mém panském lomu Berzdorf (pravděpodobně
Ostašov) nalámat a vypálit, rovněž cihly na zdi a klenby v mé
panské chrastavské cihelně - vymazat a vypálit a nadto ještě
příspěvek v hotovosti, a to odpuštěním mně ročně odvádě-

První kamenná školní budova, postavená v roce 1788,
kresba Gregora Knescheho.
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Kresba Gregora Knescheho,
zachycující pohled cca z roku
1840 od dnešní repliky secesního
mostu ke staré škole.
Dominantou uprostřed je budova
vodního mlýna s náhonem, který
tehdy vedl dnešní Družstevní ulicí (dnes na parcele mlýna stojí
vysoká šedá budova čp. 136 bývalého skladu fy Pollack,
po r. 1989 prodejny SEPP),
za mlýnem dodnes zachovalý
dům čp. 126, vpravo od něj pak
dům čp. 125 – stará škola, tehdy
ještě jen dvoupatrová.
Za povšimnutí stojí mansardové
střechy na všech uvedených stavbách i pískovcové dveřní
portály, které byly pro dobu charakteristické.
ře, vědám a mravům“). Později byl nahrazen nápisem: „Kořeny náboženství a státu“.
V roce 1850 už škola opět nestačila, a tak bylo na starou
školní budovu přistavěno další patro, opět opatřené mansardovou střechou, k čemuž hrabě přispěl 55 000 cihlami a 136
vědry vápna. Nyní měla 4 třídy a po dvou bytech pro učitele
a jejich pomocníky . Při 500 školácích byli již odděleně vyučováni chlapci a dívky. V r. 1856 přibyla 5. třída, učitelský
sbor se rozrostl na dva učitele a čtyři pomocné učitele. ….
Údaj z roku 1872 uvádí, že chrastavskou školu navštěvuje již
na sedm stovek žáků. Nebylo tenkrát výjimkou, že v jedné
třídě bylo 150 až 180 žáků…
A tak v roce 1876 musela být základní škola rozšířena na deset tříd a k tomu stávající školní prostory již opět nepostačovaly. Proto přistoupili chrastavští radní v roce 1881 ke stavbě nové budovy základní a měšťanské školy, a to na rohu západní strany náměstí. Kromě deseti tříd zde byla zřízena i
kreslírna a tělocvična, kabinet, ředitelna a byty pro ředitele a
školníka.
Jen pro doplnění - rok 1896 znamenal
výstavbu další „velké“ školní budovy za
kostelem. Ze školy na náměstí se pak
stala škola pro dívky, za kostelem se pak
učili výhradně chlapci.
Po přemístění a vyklizení „staré školy“
po roce 1881 sloužila budova jako bytový dům.
V archivu města se dochovaly plány a
projekty úprav prováděných v roce
1941 - nová čistička odpadních vod a odkanalizování. Téhož roku 1941 došlo
podle projektu stavebního mistra Heinricha Möse z Chrastavy k přístavbě na severní straně - trakt s komorami a suchými toaletami. Jednalo se o projekt, který
"Stará škola" po přístavbě patra v roce
1850, stav do současnosti.
Jižní - čelní obrázek pochází se stavebních plánů z roku 1943, autorem je
chrastavský stavař Heinrich Mösse.
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měl uzpůsobit tento dům novým účelům. V přízemí je plánovaný byt správce a místnost pro knihovnu, ve druhém podlaží
je příprava místností pro zřízení expozic významných chrastavských rodáků - malířů. Místnost na západní straně měla
být věnována životu a dílu Josefa Führicha, místnost na východě pak Vilému Kandlerovi a ostatním místním umělcům.
Zprávu o tom, jestli tyto expozice byly opravdu zrealizovány
se nepodařilo dohledat, jisté však je, že v roce 1943 sem byla
přemístěna velká knihovna Spolku pro vzdělávání dělníků a
Svazu Němců, která byla dosud umístěna ve správní budově
fy. Pollack (bývalá textilní továrna na kraji Vítkovské ulice, v
místě stojí dnes řadové garáže).
Během druhé světové války zde byla nejen knihovna, ale i
služebna Červeného kříže.
Těsně po tom, co válka skončila, a to již od 2. prosince 1945,
začaly prostory sloužit jako Místní lidová knihovna, jejímž
vedoucím byl po mnoho let učitel českého jazyka a dějepisu
František Kracík. Ten mezi dětmi našel dostatek zájemců nejen pro čtení knih, ale dokonce vytvořil i tzv. knihovnický

kroužek. Členové kroužku sami knihy půjčovali a přečtené
knihy přijímali od čtenářů zpět. Knihovna byla v 1. patře a v
přízemí byly až do 70. let 20. století učebny tenkrát ještě sa-

mostatné základní školy „u kostela“. To budově značně prospělo, neboť v té době byla stará škola, jako veřejný stánek,
udržována v základním provozuschopném stavu.

Projektová
dokumentace
2. patra budovy
bývalé školy,
vlevo výstavní
místnost pro dílo
Josefa Führicha,
vpravo místnost
pro plánovanou
výstavu Viléma
Kandlera a dalších umělců.
Autor projektu
z roku 1943
Heinrich Möse.

Zprávy z SPHMCH
Upozornění pro čtenáře
————————————–
Máte zajímavé téma ke zpracování?
Chcete se podělit o poznatky z historie
Chrastavy a okolí?
Chcete se na nás přijít podívat?
Napište nám na novou e-mailovou adresu
sphmch@volny.cz

Tato dokumentární fotografie z února 2013 zachycuje současný stav
oblasti tzv. „školního vrchu“. Pro porovnání můžete použít kresbu Gregora Knescheho v horní části strany 2.
Dokončení pojednání o tzv. „Staré škole“ (základní specifikace památky
podle Národního památkového ústavu, současnost budovy a její stav, použitá literatura k článku) najdete v příštím vydání bulletinu.
Na přípravě příspěvku se podíleli Ivan Vydra, Petr Medřický, Lambert
Medřický, současné fotografie pořídila Jana Zahurancová.

Pro budoucí příspěvek do Bulletinu na téma Taneční sály v Chrastavě hledáme zajímavé podklady k zapůjčení, a to od doby 1.
republiky až do úplného konce tohoto druhu
zábavy v Chrastavě.
Lambert Medřický - předseda SPHMCH

Willi Sitte oslavil 92 let
Chrastavský rodák – malíř Willi Sitte (nar.
28. 2. 1921) - letos oslavil devadesáté druhé
narozeniny.
U příležitosti umělcova výročí je uspořádána
v jeho galerii v Merseburgu od 20. 1. 2013 do
15. 1. 2014 výstava jeho obrazů a grafik. Více informací na www.willi-sitte-galeriemerseburg.de.
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Chrastava – včera a dnes
Dobová pohlednice z roku 1955 zachycuje ještě
funkční restauraci, která
však již nenese německý
název Schützenhaus, ani
český překlad Střelnice,
ale Hasičský dům.
Avšak název Střelnice byl
používán až do zániku
této restaurace.

Střední a starší generace, žijící v Chrastavě si jistě vzpomene na restauraci „Střelnice“. Název této restaurace, která byla postavena před rokem 1835, je příznačný, neboť zde v minulosti bývala tzv. střelecká louka, kde se scházel chrastavský střelecký spolek (Kratzauer Gesellschaft), založený už v roce 1513. I místní název Střelecký vrch byl odvozen od místa střelnice.
Na rozlehlém pozemku za restaurací byl však na přelomu století 19. a 20. Vybudován rybník a u dnešní Revoluční ulice park.
Na vodní ploše se můžete povozit na lodičkách nebo posedět u piva či jídla v restaurační zahrádce za budovou.
V druhé polovině 20. století bývaly v restauraci Střelnice pořádány často tancovačky a zábavy, jak pro dospělé, tak pro mládež. V 70. letech je za Střelnicí zřízena svazarmovská malorážková střelnice.
Dlouhá historie restaurace
skončila V 80. letech 20.
století, kdy byla zbourána a
v rozlehlém areálu – dříve
rybníka, později svazarmovské střelnice, byla vybudována sportovní hala,
škvárové fotbalové hřiště a
kotelna.
Za povšimnutí stojí i změna zástavby v Turpišově ulici, kde domy ustoupily výstavbě DPS a vlevo naproti
lékárně staré domy nahradila samoobsluha (dnes fa PEKU).
Fotografie:
Dobový snímek 1955,
Jana Zahurancová, 2013
Text připravil: Ivan Vydra
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