
Nepomuckému nechal postavit dìkan Wondrak, 1801".
    Socha sv. Jana Nepomuckého      

   Sochu vytvoøil neznámý autor, zøejmì bez zkušeností, nebo• 
pøed è.p. 125 (starou školou) jak uvádí restaurátorská zpráva  – „socha svìtce pùsobí svým až 

primitivním pojetím strnule, bez dramatické èlenitosti a 
vyús•uje v mystickém gestu pøísahy.“     Nejznámìjší chrastavská pískovcová socha muèedníka Jana 
„Svatý Jan z kamene vytesán“ byl v historii nìkolikrát odbornì Nepomuckého byla zøízena v roce 1801 dìkanem Josephem 
opraven  v letech 1817 a 1834, o jeho prùbìžnou údržbu se starali Wondrákem pøi cestì z mìsta do tenkrát ještì barokního kostela. 
v 19. a poèátku 20. století dobrodinci. V druhé pùli 20. století Na více než dvoumetrovém pískovcovém soklu je socha Jana z 
památka neprošla žádnými zásadními restaurátorskými zásahy, Pomuku v životní velikosti (výška sochy je 173 cm). Jan v ruce 
vyjma výmìny kovových zlacených èástí.drží zlacený kovový køíž a nad jeho hlavou je zlacená svatozáø s 
   Celý objekt je vytvoøen z kvalitního šedého jemnozrnného pìti hvìzdami (bohužel obèas zcizenými vandaly).
pískovce a pùvodnì byl zøejmì kolorován olejovými barvami,   Èelní strana soklu nese geometricky zarámovaný, latinsky 
jak bylo zvykem. Souèástí restaurátorského zásahu v roce 1995 psaný nápis, ozdobený festonem z vavøínových listù:
bylo i doplnìní prstù a ramena svìtce, které byly vandaly „DIVO IOANNI NEPOMUCENO EREXIT DECANUS 
uraženy. Pøed tímto odborným zásahem držel sv. Jan v levé ruce WONDRAK 1801“, což v pøekladu znamená "Svatému Janu 
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kovový pozlacený køíž, který však nebyl souèástí pùvodní sochy.  
Restaurátoøi jej tedy v roce 1995 nahradili kopií pùvodní kovové zlacené 
palmové ratolesti. 
    Na podestì bývala  umístìna i velká kovová lucerna pro vkládání svíèek. 
Ta je zdokumentována ještì na fotografii z roku 1934.
    Tato socha sv. Jana je kulturní památkou ÈR a je registrována pod èíslem  
37392/5  4331.

Restaurované nápisy z roku 1801 jsou dodnes velmi dobøe èitelné...

Svatého Jana najdeme 
i na morovém sloupu na námìstí

Další svatojáské památky
na území mìsta

   Asi nejznámìjší chrastavskou památkou je barokní tzv. morový sloup, 
postavený v roce 1732 (Evidence sakrálních památek farnosti Chrastava z 
roku 1836 i údaje Národního památkového ústavu však uvádí rok 1734!) 
pøed budovou radnice, tenkrát ještì na nezpevnìné ploše udusané hlíny 
námìstí.  

    Na ochozu spodní èásti je umístìno osm soch svìtcù - svatý Antonín 
Paduánský, svatý Vavøinec, svatý Florián, svatý Vít, svatý Václav, svatý 
Šebastián, svatý Josef, a také svatý Jan Nepomucký. Je ztvárnìn vkleèe v 
kanovnickém rouchu a typickým atributem svatozáøí s pìti hvìzdami. (Je 
jedním z patronù Èeské zemì, horníkù a rolníkù, bývá vyzýván proti zlým 
duchùm).

    Uvìdomíme-li si, že Jan z Pomuku (Jan Nepomucký) byl prohlášen za 
svatého v roce 1729, bylo jeho ztvárnìní a umístìní na morový sloup v 
Chrastavì v roce 1732 nebo 1734 velmi rané a patøilo jistì k tìm prvním.

    K dalším oblíbeným zpùsobem ztvárnìní sv. Jana 
byly malované obrázky. Ty se vkládaly buïto do 
výklenkù božích muk nebo do døevìných skøínìk, nebo 
byly prostì pøivevnìny se støíškou na strom. V dobách 
starších byly plastiky sv. Jana (ale i dalších svatých) 
vytesány pøímo do kamenného tìla sloupu božích muk.

    Sedlák Josef Engel z Horní Chrastavy èp. 33 umístil v roce 
1852 na jednu z lip v zatáèce staré cesty do Nové Vsi (nad 
bývalou Èesanou, pozdìji Textilanou), pøed svým domem 
obrázek sv. Jana Nepomuckého, malovaný na døevì. Byl 
umístìn v døevìné schránce, aby byl chránìn pøed nepøízní 
poèasí. Dodnes se obrázek však nezachoval…

  Trübelova socha
   Na krajnici Vítkovské ulice, pøed starou a rozmìrnou 
stodolou, stojící pøed areálem zahradnictví pana Schäfera, se 
nachází boží muka z pískovce, která nechal na svém pozemku 
v roce 1845 zøídit øeznický mistr Josef Trübel. V horní èásti je 
vytesán výklenek, ve kterém byl kdysi umístìn na plechu 
namalovaný barevný obrázek sv. Jana Nepomuckého.  Pod 
výklenkem býval zøejmì kovaný svícen. Informaci o 
donátorovi a zøizovateli potvrzuje dodnes dobøe patrný nápis 
ve spodní èásti sloupu: Errichtet von Joseph Trübel im Jahre 
1845 (pøeklad: Zøízen Josephem Trubelem v roce 1845).

Engelùv obrázek
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Svatojánské povìry a tradice

Zprávy SPHMCH

    Dvacátého prvního èervna nastává doba slunovratu. Slunce je milované osoby. 
na samém vrcholku své roèní cesty, nastává nejdelší den a 

   V pøedveèer Svatého Jana také dìvèata splétala vìneèek z nejkratší noc. Slunovrat slavili Keltové i Slované. Když do 
devatera kvítí, aby se ve snu dozvìdìla, kdo jim je souzený. Do našich zemí pøišlo køes•anství, zmìnil se slunovrat ve 

svatojánskou noc, spojenou až se svátkem Jana Køtitele, tedy s devatera kvítí patøily bylinky léèivé a vonièky, o tomto veèeru s 
nocí z 23. na 24. èervna magickým úèinkem. Byl to devìtsil, komonice lékaøská, 

májovník, maøinka vonná, devaterník penízkový, routa, tøezalka 
V dávných dobách lidé vìøili, že slunce toužebník a hvozdík. Také kopretina, sedmikráska a kvìty 

obracející se na své pouti oblohou ztrácí na chvilku svou moc nad heømánku byly zasvìceny lásce. Lidé se snažili dodat slunci sílu 
magickými silami zemì. Síly se dostávají na povrch a mohou a moc, o které po slunovratu zaèíná pøicházet.  Vìøili, že teplo a 
ovlivnit kouzelnou moc rostlin a otevírat poklady. svìtlo pomohou slunci doplnit sílu. Podobnì jako v noci na 

"èarodìjnice" (z 30. 4. na 1. 5.) se na nejvyšších kopcích o 

pùlnoci pálily posvátné ohnì, stejnì tomu bylo v pøedveèer sv. 

Jána - tentokrát na poèest vrcholícího Slunce .Lidé kolem nich 
 Lidé se vydávali hledat kvetoucí kapradí, které pøinášelo tanèili a bylinami z ohnì zapálenými žehnali dobytku. 

štìstí. Ten kdo ho vlastnil, mohl se stát neviditelným, rozumìl ----------------------------------------------------------------------
øeèi zvíøat a stromù, mohl vìštit budoucnost, nacházet ukryté Zdroje : botanicka.cz, spektrum zdravi.cz
poklady. V minulosti se ihned po rozednìní prodávala na trzích Míla Stavinohová
bájná mandragora, která údajnì dovedla pøièarovat lásku 

. 

    Je plná kouzel a magie, ožívají v ní nadpøirozené síly a otevírá 

se brána mezi svìty. 

Je možné 

vyvolat duchy zemøelých a spojit se s tajemnými mocnostmi. O 

Svatojánské noci se provádìjí rùzné rituály, které sahají až do 

starovìku. Jde tøeba o skákání pøes oheò nebo házení vìncù do 

vody.

Trubelova boží muka z roku 1845, ve výklenku býval obrázek sv. Jana...
Ten mohl vypadat napøíklad jako ilustrace uprostøed..

VÝZVA   /   VÝZVA   /   VÝZVA 
   K pøipravované vzpomínce na 45. výroèí 21. srpna 1968 
prosíme o zapùjèení fotografií z Chrastavy a okolí z tìchto 
èasù.
   Vyzýváme ètenáøe, kteøí by se chtìli podìlit o vzpomínku 
na tuto dobu, aby nám napsali co nejdøíve na adresu 
Spoleènosti :

, pøípadnì na adresu: SPHMCH, 
Liberecká 40, Chrastava.
sphmch@volny.cz

Pøíjezd "osvoboditelù" v roce 1968
do Nového Mìsta pod Smrkem...



   Pùvodní hlavní krajská silnice 

z Liberce do Dìèína, vedla od 

p r a d á v n a  k o l e m  t e h d y  

vyhlášené restaurace Koruna 

(pùvodnì Kaiserkrone tedy U 

císaøské koruny) a dále 

procházela diagonálnì pøes 

chrastavské námìstí, Žitavskou 

ulicí pøes most pøes Jeøici a 

Bílokosteleckou ulicí dále k 

„zámeèku“.

   Hotel Koruna, tedy èp. 326, 

byl vystaven v první polovinì 

19. století, a to na velmi 

výhodném místì u hlavní 

silnice, jak je uvedeno výše. To 

zde s oblibou zastavovaly koò-

ské fiakry a jejich koèí i velevážení cestující zde pobyli na obèerstvení i nocleh.

    Až do 80. let 20. století byla daleko rozsáhlejší, jak mùžeme vidìt na dobové fotografii z roku 1927. Zde bývalo zázemí 

hotelu s velkým sálem. Až do výstavby nové budovy soudu v Revoluèní ulici (1912-1914) zde bývalo jednatelství 

Okresního soudu. Po skonèení 1. svìtové války, kdy se rozpadla rakousko-uherská monarchie a císaø i jeho koruna byla 

rázem pøežitkem, doznal zmìny i název podniku.  Za èasù tzv. první Èeskoslovenské republiky nesl hotel jméno Hanse 

Kudlicha (Hotel Kudlich), muže, který podal návrh na zrušení roboty na území Rakouského císaøství v revoluèním roce 

1848.

    Na sále v 1. patøe probíhaly tancovaèky a plesy,  kulturní pøedstavení, v 70. letech 20. století sloužil i jako místo pro 

trénink i utkání v sálové cyklistice  (chcete-li kolové). V pøízemí bývala jedna ze samoobslužných prodejen potravin. 

Samotný objekt  Koruny je  památkovì chránìný a je zapsán v ÚSKP pod èíslem 16171/5  4329.

  I  když  po  demol ic i  

severozápadní èásti  budovy 

(èp. 32) v osmdesátých letech 

minulého století došlo k 

èásteèné rekonstrukci objektu, 

jeho stav je stále havarijní. 

Dlouhá léta sloužilo pøízemí  

jako „zakouøená, ale oblíbená, 

restaurace IV. cenové sku-

piny“, v prvním patøe byly 

byty. Od  roku 2012 se v pøí-

zemí nachází herna „Bonver“.  

Budova je soukromým majet-

kem.

--------------------------------

Text: Ivan Vydra,

Foto: Jana Zahurancová, 2013
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Chrastava – vèera a dnes

Vydává jako pøílohu Chrastavských listù a pro svoji potøebu Spoleènost pøátel historie mìsta Chrastavy.                Napsat nám mùžete na
Toto èíslo pøipravili: Ivan Vydra, Míla Stavinohová, Jana Zahurancová                                                                 e-mail: sphmch@volny.cz

No. 215, vyšlo v èervnu 2013

  Menší fotografie, vlevo nám pøedstavuje tentýž pohled z mostu tak, jak jsme jej 
znali po desítky let až do srpna 2010. Most spojoval Žitavskou a Bílokosteleckou 
ulici a pùvodnì po nìm vedla hlavní krajská komunikace z Liberce pøes Chrastavu 
na Nový Bor, Dìèín a Ústí nad Labem. Charakteristický byl zejména svým 
originálním železným zábradlím. Ani tento most však neodolal katastrofální 
povodni v roce 2010. Musel být zboøen a postaven znovu.
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