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Prosba - výzva nejen čtenářům Bulletinu
U příležitosti chystané výstavy

ÚLOMKY Z CHRASTAVSKÉ HISTORIE aneb drobné historické předměty spojené s Chrastavou,
která bude připravena pro veřejnost v říjnu tohoto roku v prostorách galerie Městského muzea,
prosíme naše spoluobčany o zapůjčení, (zapůjčení k okopírování), zajímavých předmětů nebo darování toho,
co již nepovažujete za potřebné a co má souvislost s životem v Chrastavě (Kratzau)
v letech dávno minulých i v době relativně nedávné.
V případě Vašeho zájmu rádi zveřejníme zdroj, ze kterého byl daný exponát (kopie) zapůjčen nebo darován.
Za Společnost přátel historie města Chrastavy děkují
Ivan Vydra – kurátor výstavy (tel.: 603 260 778)

ing. Lambert Medřický – předseda společnosti (tel. 777 337 994)

Četnická historka o mordu polesného Franze Malka
Antonem Riegrem z Vysokého (Hohenwaldu)
Osudy lesníků, pašeráků a pytláků přitahovaly odpradávna
pozornost čtenářovu. Miloslav Nevrlý ve své Knize o
Jizerských horách, která se stala v několika vydáních
doslova bestsellerem, dohledal a přiblížil milovníkům
našich Jizerských hor příběhy lidí, kteří nešťastnou
náhodou či cizím přičiněním v lesích zemřeli.
Dnešní příběh uvádíme jako zajímavost, neboť byl

Pomník vystavěný v místě zranění polesného Franze Málka.

prezentován jako četnická historka v časopise Fakta &
svědectví, ročník 6, číslo 7-8/ 2014, a jeho aktéři pocházeli
z našeho okolí. Jeho autorem není zmíněný M. Nevrlý, ale
Michal Dlouhý. Převyprávěný příběh vám předkládáme.
-------------------------------Stalo se to v pondělí 21. listopadu 1870 dopoledne. Trojice
dřevorubců nalezla v lese v dětřichovském revíru postřeleného muže. Svíjel se v bolestech a rukama si zakrýval
obličej, který měl krvavý od výstřelu z brokovnice.
Poznali hned, že je to místní polesný Franz Malek. U něj
ležela i jeho na cáry rozstřílená služební čepice a nabitá
lovecká puška.
Zraněného, který upadl do bezvědomí, donesli opatrně do
jeho domova. Olovo z brokovnice poranilo i jeho hrudník.
Přivolaný lékař konstatoval beznadějnou situaci.
Mezitím poslali do nedalekého Dittersbachu (dnes Dětřichov) pro četníky.
Ti Málka znali a věděli, že je trnem v oku místním
pytlákům. Dokonce mu často vyhrožovali a ten rok o
Velikoncích dokonce obdržel anonymní výhrůžný dopis.
Četnický závodčí si přečetl dopis nabádající polesného,
aby obrátil a myslel na svoji rodinu, přestal honit chudáky,
nebo že umře v lese jako pes.
Polesný Malek odpoledne téhož dne zemřel. Zůstaly po
něm čtyři děti a vdova. Pátrání po pachateli vraždy v kraji
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plném pytláků zůstalo po několik let, přes veškerou snahu
četníků z Dětřichova, bezvýsledné.
Až v roce 1876 padlo podezření na Antona Riegra z
Vysokého. Četníci ho tenkrát zatkli a dovezli ke krajskému
soudu do Liberce.
Přestože se na Vysokém a jeho okolí šuškalo ledaccos,
nenašel se nikdo, kdo by byl proti všeobecně obávanému
násilníkovi Riegrovi svědčil. Bez důkazů není viny...
Až po dlouhých dvaceti letech, v roce 1896, v dobré náladě
na Silvestra, se k uchu velitele četníků v Chrastavě
závodčího Jana Stelznera donesla neověřená zpráva, že
Anton Rieger před pěknou řádkou let zastřelil polesného
Malka. Riegrovi rozvázal jazyk alkohol.
Nedávno byla v nedalekém německém Markersdorfu zavražděna obchodnice Emlerová. Jako pachatel činu
byl dopaden mladík Krusche z Václavic (Wetzwalde). Jeho
otec policistům sdělil, že jeho kluka má na svědomí Anton
Rieger, neboť ho zatáhl do své tlupy. Stejný Rieger,
který před lety odpravil Malka, přes varování kamarádů
zastřelil polesného, který měl flintu na rameni a nemohl se
bránit. Všichni to o něm věděli a báli se to na něj říci, aby se
nemstil.
Závodčí Stelzner věděl, o jakou vraždu se jedná, přestože
od ní už uplynul dlouhý čas. Obchodnici se střižním
zbožím Ernestinu Emlerovou však počátkem prosince
skutečně zabil Bernard Krusche z nedalekých Václavic,
však ho za to čekal co nevidět trest.
A na Antona Riegera měli četníci dávno spadeno. Nedávno
totiž v lese ohrožoval četníka Karla Fleissnera a lesníka
nabitou puškou. Od té doby se před četnictvem skrýval.
Do konce ledna byl Rieger četníky zatčen. Opět jako před
dvaceti lety putoval do Liberce ke krajskému soudu.
Byl usvědčen a na vrub mu byl přičteno i ohrožování
četníka - veřejné násilí.
Anton Rieger si vysloužil pro zločin vraždy a pro zločin
veřejného násilí smrt oběšením.
Ačkoliv široké okolí po léta obtěžoval svými výhružkami,
v cele se prý choval jako úplný zbabělec. Kdykoliv slyšel
na chodbě kroky, domníval se, že ho jdou vyvést k popravě. Té však díky šikovnému obhájci unikl. Podle

trestního práva, nesměl být uložen trest smrti tomu, kdo byl
mezi spácháním činu a odsouzením potrestán za jiné přestoupení zákona. A těch byla v případě Antona Riegera pěkná řádka. Soud tedy musel změnit
rozsudek smrti na dvanáctiletý těžký žalář zostřený
čtvrtletně temnou komůrkou.
Trest si odpykal a až do konce svého dlouhého života žil
spořádaně.
Pomníček polesného Malka (Malika) patří rozhodně k těm,
které se hledají velmi špatně.
Volně převyprávěl Ivan Vydra

Společnost přátel historie města
Chrastavy se průběžně snaží doplňovat svůj archív o zajímavé
exponáty či tiskoviny.
Občas se podaří koupit vzácnou
pohlednici, občas nám někdo
donese nějaký zajímavý nález.
O prázdninách přibyla např. dopisnice, na které je zobrazeno 27
mužů z Chrastavy, kteří nepřežili
boje v první světové válce.
Text doslova uvádí:
Die Opfer der Weltkriegs 1914 1918 aus den Reihen des
deutschen Turnvereins / Kratzau
--------------------------------------Toto jsou oběti světové války
1914 - 1918 členové německého
tělovýchovného spolku
Chrastava
V první světové válce však zemřelo daleko více Chrastavanů – 13
mužů z Andělské Hory, 44 z
Vítkova a 222 z Chrastavy.
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Restaurátorské zásahy na křížcích a sochách v okolí Chrastavy
aneb stěhování sv. Jana
Společnost přátel historie města Chrastavy byla úspěšná
při získání grantu na opravy drobných památkově
nechráněných sakrálních památek na katastru města
Chrastavy.
Podařilo se nám získat finanční prostředky jak od Města
Chrastava, tak od Obce Bílý Kostel nad Nisou, ale i
soukromých osob.
Už dnes je za námi vidět konkrétní činy a hlavně výsledky.
V roce 2013 jsme zrestaurovali tyto tři objekty:
– Trübelův sloup s obrázkem sv. Jana Nepomuckého z
roku 1845 ve Vítkovské ulici v Chrastavě
– Thumův kříž pod kostelem ve Vítkově z roku 1814
– „Pfohlovu památku” na kraji Vítkova z roku 1854.
Činnosti, které zvládneme sami, provádí pár dobrovolníků
z našich řad a našich přátel, a to zcela zdarma, odborné

auta pana Šolce.
Socha a hlavice byly spojeny kovanými trny. Samotná
socha pochází z roku 1855, protože původní dílo zničil pád
při silném větru. Podstavec sochy pochází z roku 1804.
Ihned po rozebrání sochy byla bagrem vyhloubena jáma
pro nový betonový základ, jehož vylití (padly na něj více
než tři kubíky betonu) proběhlo následující den. Dovoz
betonu nám sponzorsky zajistily TSS a. s. Chrastava. Moc
děkujeme.
Celý průběh akce dokumentuje fotografka Jana
Zahurancová.
Naším cílem je, aby kompletně zrestaurovaná socha i její
podstavec, který jsme o jeden metr posunuli od staré lípy,
pod níž socha stojí, byly hotovy v plné kráse do konce
listopadu.
Za organizaci akce Ivan Vydra

práce zadáváme certifikovaným odborníkům, abychom
památkám „neublížili”.
I v letošním roce jsou v této činnosti pokračujeme. Minulý
měsíc proběhl odborný restaurátorský zásah na
pískovcovém těle Kratzmannova kříže z roku 1812,
který byl po povodni v roce 2010 přemístěn ze zatáčky u
Elitexu k zadní cestě přes Barandov mezi Chrastavu a Bílý
Kostel nad Nisou. Boží muka dostanou ještě zcela novou
repliku původního litinového kříže s kovanou vzpěrou.
Největší a technicky nejsložitější akcí je však kompletní
obnova Sieberovy polní sochy sv. Jana Nepomuckého u
bývalé tzv. pětistovky ve Vítkově. Myslím si, že to bylo
právě za pět minut dvanáct. Jednotlivé díly už na sobě
sotva držely, byly poškozeny schodnice a socha celkově je
dost poničená.
A tak v den výročí sovětské okupace 21. srpna 2014 (jak
symbolické) došlo k rozebrání této odlehlé sochy. Na akci
se podíleli jak někteří ochotní členové SPHMCH, tak i
odborný restaurátor sochy pan R. Šolc, který si sochu
odvezl do svého ateliéru v Dubé.
Pomocí jeřábu, se kterým přispěchal na pomoc pan Teslík,
se nám podařilo bezpečně svatého Jana sundat a naložit do

Pokud Vás projekt restaurování křížů a křížků v okolí
oslovil a chcete pomoci (zejména finančně, ale existují
i jiné formy pomoci), zavolejte, prosím, na telefonické
číslo 603 260 778 (Ivan Vydra) pro bližší informace.
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Chrastava – včera a dnes
Dnešní zastavení nám představí jednu z hlavních „tříd”
nebo chcete-li ulic v Chrastavě. Vypravme se tedy do
Žitavské ulice (dříve Zittauergasse). Její pojmenování
vzniklo pravděpodobně podle směru výjezdu z náměstí
směrem na Žitavu.
Až do vybudování nové hlavní silnice Liberec – Ústí nad
Labem v druhé polovině 20. století totiž hlavní krajská
komunikace směrem na Děčín, Bílý Kostel nad Nisou či
Žitavu vedla přímo přes střed Chrastavy. Vozy a
automobily přijížděly Libereckou ulicí ústící do náměstí, v
první polovině 20. století pak projížděly tzv. diagonálou
(cestou středem tehdy ještě dlážděného náměstí) a
pokračovaly právě do Žitavské ulice.
Téměř každý dům v Zittauergasse míval v přízemí krám se
službami či rozličným zbožím.
Vraťme se ale k zveřejněným snímkům. Ten nejvýše
umístěný zastihl dělníky, ale i řadu focení chtivých
kolemjdoucích občanů, při výstavbě vodovodu v roce
1912. Voda sem proudila z nově postavené vodárny na
úpatí Ovčí hory U Jána a kašna na náměstí tak ztratila po
staletích svůj původní význam a stala se „pouhým”
estetickým doplňkem a vzpomínkou na staré časy.
Fotografie druhá nás přenese do roku 1938, tedy do doby
začátku druhé světové války a připojení Sudet k Říši.
Povšimněte si vzorně vydlážděného povrchu ulice,
vyvěšených vlajek s nacistickými symboly. Vše je zřejmě
připraveno k slavnostnímu přivítání vůdce Adolfa Hitlera,
který do Chrastavy zavítal 6 .10. 1938.
Další dva snímky pocházejí již ze současnosti. Krámky ubyly, „kočičí hlavy” vystřídal asfalt a celý povrch Žitavské ulice
a chodníků prošel v letech 2013–2014 rekonstrukcí, neboť i Žitavská ulice a její obyvatelé byli postiženi ničivou povodní
v srpnu 2010. Dnes už se tomu ani nechce věřit, že v místech, odkud jsou fotografie pořízeny, tekl proud kalné povodňové
vody v metrové výšce a zanechával po sobě doslova spoušť.
Dokumentární fota – archív SPHMCH, foto – Jana Zahurancová, texty – Ivan Vydra, 2014
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, vyšlo v září 2014

Napsat nám můžete na
e-mail: sphmch@volny.cz

