Víte k cemu se pouzívaly tyto nástroje (predmety)?
Prohlédněte si dobře předměty v těchto dvou vitrínkách. Víte k čemu sloužily? Zkuste hádat. Udělejte si třeba
rodinnou soutěž... Správné odpovědi najdete na tabuli v chodbě na konci výstavy.

Chrastava v proměnách staletí – o událostech a lidech
Vážení návštěvníci,
dovolte mi abych Vás co nejsrdečněji přivítal jménem Společnosti přátel historie města Chrastavy
na dnešní výstavě.
Publikováním úseků historie místa, ve kterém žijeme, se snažíme alespoň zčásti přispět k pochopení
některých místních dějinných souvislostí i poodhalit roušku tajemství událostí, o kterých moc nevíme.
Zároveň se snažíme popularizovat historii, kterou nelze zpětně měnit, ale z které se můžeme poučit,
pro časy generací budoucích.
Po výstavách Střípky z chrastavské historie (2014) a výstavě Boží muka jako součást krajiny
na Chrastavsku (2015) vám předkládáme opět pár dílčích informací o událostech, osobnostech
a zajímavostech našeho města, a to prostřednictvím dnešní expozice s názvem
Chrastava v proměnách staletí – o událostech a lidech.
Výstavu pro vás připravili někteří členové Společnosti přátel historie města Chrastavy.
Naše Společnost byla založena více než před čtvrt stoletím a zabývá se dlouhodobě studiem a popularizací místní historie.
I dnes se tedy můžete seznámit s výsledky některých dílčích bádání.
Je nutné se smířit s tím, že dávná historie až do konce první světové války v roce 1918 byla v našem
okolí více méně německá. A do jisté míry tomu tak bylo i v době tzv. první republiky až do roku 1945.
Proto ani dnešní výstavu nechápejme jako propagaci němectví, ale jako konstatování holých dějinných faktů.
Život „českých Němců” zde na severu Českého království nebyl mnohdy lehký.
O tom, jaká byla ta ryze česká historie po ukončení válečného běsnění v roce 1945, už rozhodli naši
předci, kteří přišli dosídlit zdejší krajinu Sudet. A o tom, jak budou naši potomci hodnotit historii a činy
např. v roce 2016, rozhodujeme my... právě včera nebo i dnes.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi s výstavou pomohli. Zejména těm, kteří pomohli připravit textové části – Petru Medřickému, Pavlu Kněbortovi, PhDr. Františku Vydrovi, Zdeňku Jonovi,
ale i těm, kteří zapůjčili materiály – Městskému muzeu v Chrastavě, Pavlovi a Daně Pěchovým, Vlastovi Funkovi, Míle Stavinohové, za spolupráci Janě Zahurancové a některým dalším.
Mým přáním je, aby se vám výstava líbila a abyste si z ní odnesli alespoň dobrý pocit.
Ivan Vydra, kurátor výstavy

Železniční stanice Kratzau / Chrastava
na dobové fotografii G. Kadanského
v roce 1910

Ovci hora – kopec, pres který krácely dejiny
Zrození hory
Ovčí hora je jedním z nejzajímavějších míst v okolí Chrastavy. Očima lidí, kteří osídlili náš kraj, zde
byla odjakživa. Z pohledu historie naší planety je ale poměrně mladým útvarem. Za existenci Ovčí
hory vděčíme skutečnosti, že někdy v době před 70 miliony let narazila Afrika do Evropy (pohyb
tektonických desek). V Evropě se díky tomu daly do pohybu horotvorné procesy (Alpinské
vrásnění) a v jejich důsledku bylo vyzdviženo i dnešní Ještědské pohoří. Stalo se tak v území mezi
dnešními Jizerskými horami (ztuhlé žulové magma z doby variského vrásnění před ca 330 miliony
let) a mělkým svrchně křídovým mořem (100 – 66 mil. let) na jihozápadě. Jeho pozůstatky
můžeme najít například u Jítravy v podobě pískovců (Sloní kameny) a zkamenělých otisků mušlí.
Doba počátku vzniku Ovčí hory se také zhruba kryje s epochou vymírání dinosaurů. Za zmínku
stojí i zvláštní morfologie hory, která je řekou Nisou oddělena od zbytku Ještědského pohoří. Je
dílem procesu nazývaného „antecedence“ – řeka stékající z Jizerských hor si milimetr po milimetru hloubila údolí v pomalu se zvedajícím masivu hor Ještědských.
Horniny, které tvoří Ovčí vrch, jsou však mnohem starší. Jejich převážná část vznikla usazením
zvětralého materiálu v dávných mořích a oceánech. V severní části hory nalézáme především
fylity, vzniklé přeměnou jílovitých břidlic. V jižní části pak převažují fylitické droby (původně
pískovce s příměsí jílovité frakce). Stáří těchto mořských usazenin je ca 450 - 570 mil. let (období
nejmladších starohor a starších prvohor). Díky kontinentálním pohybům tyto horniny vznikaly na
jiných místech zeměkoule, než kde se nachází dnes, v tomto případě kdesi na jižní polokouli; v dalších geologických fázích prodělaly přeměnu (metamorfóza) spojenou se změnou vzhledu,
struktury a minerálního složení. V polohách fylitů se nacházejí úzké čočky krystalických vápenců,
vzniklé nahromaděním skořápek a ulit měkkýšů na mořském dně v oblastech více vzdálených od
břehu a následnou metamorfózou. Tato hornina zde také byla od středověku těžena a zpracovávána ve vápenných pecích (u Chrastavy zmiňována již v roce 1516). Na těžbu vápence upomínají staré, již zalesněné lomy u nižšího z vrcholů Ovčí hory. Dále jsou v menší míře zastoupeny
křemence (kvarcity) a přeměněné horniny sopečného původu (zelené břidlice).

Model vzniku Jizerských a Ještědských hor
Bruno Müller, 1933

Po miliony let působily na kopec i na okolní Ještědské hory pestré přírodní vlivy – tektonické
procesy (třetihorní vulkanická aktivita, např. Chrastavský Špičák, Mazova horka u Světlé pod
Ještědem), voda ve všech podobách (např. i jezero v oblasti Machnína a Liberce, kde se podobně
jako v Žitavské pánvi vytvořily hnědouhelné sloje; krasové jevy – jeskyně pod Ještědem, u Kryštofova Údolí, na Vápenném), klimatické a teplotní změny (včetně čela ledovce z doby před 450 a
200 tis. lety), vegetace i fauna. Z pohledu této geologické historie se zde člověk objevil teprve
nedávno.

Báňské podnikání

Zajištěný vstup do staré štoly.
Nad vchodem umístěn nalezený
kámen s letopočtem 1763.

Pro slovanské i starší osídlení nebyla Ovčí hora patrně příliš zajímavá. Situace se změnila ve 13.
století. Král Přemysl Otakar II. tehdy pozval do země „zahraniční investory“, v našem případě
saské šlechtice Doníny (Dohna), kteří si propůjčili Grabštejnské panství (1256), ke kterému
patřila i Chrastava s Ovčí horou, a Biberštejny, kteří se usadili na Frýdlantě (1278) a později u hranice svého panství vybudovali Hamrštejn. Důvody pro osídlení na straně krále i na straně šlechty
byly ekonomické – neobydlená a nevyužívaná území skrývala hospodářský potenciál. A to především drahé kovy a další rudy. A král i majitelé panství měli zajištěné podíly na výnosech z vytěžené rudy, případně se těžby sami účastnili jako těžaři. Držitelé panství k získání investorů
vydávali investiční pobídky, které měly charakter tzv. „horních svobod“. I díky nim přicházeli
prospektoři a za nimi těžaři a horníci. V případě Grabštejnského panství vzhledem k původu
Donínů, ale jistě i s ohledem na rozvoj technologií a na existenci kapitálu, pocházeli těžaři především z německé provenience (např. bohatí měšťané ze Zhořelec a ze Žitavy, podle některých
Označení šachty ve "Stříbrném dole"
informací též z Míšně).
Na úbočích Ovčí hory bylo otevřeno více ložisek, z nichž dodnes jsou patrná dvě – „Stříbrný důl“ v západním údolí směrem k Andělské Hoře a „Měděný důl“ (Kupferbergwerk) na jihozápadním svahu směrem k osadě pod Hamrštejnem. Na prvním ložisku byly těženy rudy olova (galenit) s obsahem stříbra, na druhém potom měď a železo (chalkopyrit, hematit, limonit). Rudy byly na místě
prvotně upravovány, na zpracování železa upomíná název Hamrštejna, zmiňovaného poprvé roku 1357.
Hornictví nejen na Ovčím vrchu prodělalo několik těžkých období – nejprve husitské války (1419–1434), pak doba po objevení Ameriky (pokles rentability středoevropského dolování vlivem levného dovozu rud ze zámoří – inflace stříbra). Poslední ránu zdejšímu
hornictví zasadila Třicetiletá válka (1618–1648). Hlavním důvodem pro ukončení těžby byla ale opět ekonomika – ložiska byla
vyčerpána a další těžba se přestala vyplácet. Pocítili to i majitelé Grabštejnského panství, kteří se na těžbě podíleli jako podnikatelé.
Mikuláš II. z Donína (+1542), přestože získal „daňové úlevy“ od panovníka, Vladislava Jagellonského, se zadlužil a zastavil panství
(včetně Chrastavy) Arnoštu Bryknarovi z Brukštejna (královský rada, majitel statků na území dnešní Prahy) a dalším věřitelům.
Mikulášovi potomci byli nakonec nuceni panství prodat v exekuci vyvolané královskou komorou (1562–1566); zakoupil jej královský
vicekancléř, měšťan z Vratislavi, právník Jiří Mehl ze Střelic.

Ovci hora – kopec, pres který krácely dejiny
Městský les
Byly to patrně důsledky skomírajícího hornictví, když v roce 1539 Mikuláš II. z Donína prodal svému
poddanskému městu Chrastava pozemky na Ovčí hoře „na pastvu dobytka“. Hranici městských
pozemků (městského lesa) je dodnes možno vysledovat podle starých hraničních kamenů.
Nejzachovalejší s nápisem St.K. (Stadt Kratzau) se nachází u cesty pod vrcholem hory. O pozemky
včetně lesa město přišlo až v roce 1950, kdy bylo zrušeno obecní zřízení a majetek byl znárodněn.
K obnovení obecního zřízení došlo po „sametové revoluci“, v roce 1990, a tento tzv. historický majetek
přešel ke dni 24.5.1991 zpět do vlastnictví města.

Zajímavosti (1)
Severní, k Chrastavě se svažující strana Ovčí hory, mívala své jméno. Galgenberg. Šibeniční vrch.
Nejvzácnějším exponátem chrastavského muzea byla do jeho likvidace v roce 1968 tzv. Černá soudní
(smolná) kniha, vedená v letech 1565 – 1765. Naše město vykonávalo tehdy soudní a hrdelní právo pro
Starý hraniční kámen
celé Grabštejnské panství. A tak tu například 25.9.1691 nechal majitel panství, Adam Matyáš
Trautmannsdorf, zřídit novou šibenici. Byli u toho přítomni panský hejtman (který učinil slavnostní
výkop), správce pokladny, správce sýpky, starosta, rychtář a celá městská rada. Stará šibenice byla pro výstrahu umístěna na
náměstí.
Na počátku 20. století získalo toto úbočí Ovčího vrchu novou roli. V rámci výstavby městského vodovodu zde byl situován nový
vodojem. Byl umístěn tak vysoko, že bylo možné zajistit tlakové zásobování bez čerpací stanice. Zdroje vody byly situovány v lesích nad Andělskou Horou a Panenskou Hůrkou. Bylo položeno těžko uvěřitelných 25 km vodovodního potrubí a téměř 2 km přípojek. Od roku 1983 je na svahu Ovčí hory další vodojem, který akumuluje pitnou vodu z Jizerských hor i z Podještědí pro Chrastavu, Vítkov, Kryštofovo Údolí i Hrádek nad Nisou.
Jižní pata Ovčí hory se pro změnu stala místem výroby elektrické energie. V roce 1907 zde město Liberec zřídilo vodní elektrárnu,
která původně sloužila k provozu čerpadel libereckého vodovodu. Je poháněná vodou z Nisy a dnes je osazena původní Francisovou a novou Kaplanovou turbínou. Voda je do elektrárny přiváděna podzemním přivaděčem o délce 133 m a nadzemním ocelovým potrubím o délce 121 m. Na stejném místě, v údolí Nisy pod Hamrštejnem, mezi Ovčí a Dlouho horou, byla v roce 1914 společností Přespolní elektrárna Liberec s.r.o. (Elektrisches Überlandswerk Reichenberg) v sousedství železniční trati vybudována
tepelná (uhelná) elektrárna pro Liberec a pro obce na úpatí Jizerských hor. Elektrárna zastavila svoji činnost k 1.1.1967. Dodnes
na Ovčím vrchu najdeme pozůstatky elektrického vedení směřujícího na Mníšek.

Ovčí hora z Richtrova vrchu
Nechybí tu něco?
Bývalá tepelná elektrárna pod Hamrštejnem a zaměstanecké domky
A.Hégr, Bakalářská práce, 2015; foto ze soukromé sbírky

Bývalá tepelná elektrárna
Pohled z Ovčí hory

Zajímavosti (2)
Od západu k východu prochází přes Ovčí vrch dvojitá linie předválečného
lehkého opevnění z roku 1938. Jedná se zde o části úseků K2 (Novoveský vrch –
Ovčí hora) a K3 (Ovčí hora – Jítrava), celkem přes 20 bunkrů. S plánováním
opevnění se v terénu začalo 6. května 1936. Od jara roku 1937 probíhaly soutěže
vybraných státně spolehlivých firem na výstavbu jednotlivých úseků.
Nejohroženější úseky opevnění byly zadány v červenci roku 1937, a to K1 a K2,
stavební firmě Ing. Dajbych z Kutné Hory. V květnu 1938 byla stejné firmě zadána
i výstavba úseku K3.
V kouzelném prostředí starého lomu na vápenec, zahloubeného nenápadně pod
úroveň okolního terénu, se nachází tzv. Rokle úmluvy. Scházeli se v ní místní
skauti. Chrastavská kronika mj. uvádí: "26.10.1968 se konal v rokli na Ovčím
vrchu slib oddílu Junáku z Chrastavy. 27.10.1968 byl zasazen na autobusovém
nádraží strom republiky."

"Řopík" na Ovčím vrchu
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Napoleonské války a jejich místo v dejinách Chrastavy
Historická data ve zkratce

Období napoleonských válek v Chrastavě – 1813

Napoleon I. Bonaparte
(15. 8. 1769 – 5. 5. 1821)
Poprvé byl jmenován armádním velitelem
v letech 1796–1797, a to při tažení do Itálie.
Šlo více méně o úsilí exportovat revoluční
ideologii dál do Evropy, ale také o pokus
zabrat nové území a navázat tak na úspěšné rozšíření impéria Karla Velikého
(742–814).
Přitom pochopitelně narazil na odpor stávajících feudálních režimů.
1789
1798
1798
1803–1805
1804

první koalice proti Francii, spojili se císař Svaté země římské a pruský král
Napoleonovo egyptské tažení
druhá koalice – Rusko, Rakousko, Velká Británie
invaze do Anglie
třetí koalice – Británie, Rusko, Švédsko, Rakousko
– 21.10. námořní bitva u Trafalgaru – porážka Francie kpt. Nelsonem
– bitva tří císařů – 2. prosince 1805 – Bitva u Slavkova
(Napoleon Bonaparte – Francie, car Alexandr – Rusko, František I. – Rakousko).
Drtivá porážka vojska koalice
1806
čtvrtá koalice – Prusko, Rusko, Anglie (Francie vyhrává většinu bitev)
1812
24. června 1812 – Napoleon s 600 tisíci muži přešel řeku Němen.
7. září 1812 – Bitva u Borodina (bitva u řeky Moskvy)
13. října 1812 – Rusové porazili u Tarutina maršála Murata.
26. – 27. listopadu 1812 – přechod řeky Bereziny (velké ztráty).
1812–1814 Válka šesté koalice
1813
V dubnu 1813 Napoleon zahájil se znovu vytvořenou Grande Armeé (Velkou armádou)
ofenzivu do Saska. 2. května porazil rusko-pruskou armádu u Lützenu, 7. května
obsadil Drážďany a 21. května zvítězil u Budyšína. Po bitvě u Budyšína došlo k vyhlášení příměří a pod patronací rakouského kancléře knížete Metternicha byl svolán
do Prahy mírový kongres. 12. srpna však vyhlásilo Rakousko Francii válku. Vrchním
velením spojeneckých armád byl pověřen rakouský maršál Karel Filip Schwarzenberg.
26. a 27. srpna se pak Napoleonovi podařilo porazit rakouskou tzv. českou armádu (Právě toto období se týká i pobytu napoleonského vojska v Chrastavě).
Po bitvě se Napoleonův generál Vandamme vydal pronásledovat ustupující českou armádu do Čech,
ale v bitvě u Chlumce 29. a 30. srpna byl jeho sbor zničen a on zajat. 16. až 19. října 1813 svedena
bitva u Lipska, jež se stala největší bitvou napoleonských válek a skončila pro Francouze katastrofou.
30. března 1814 spojenci vyhráli bitvu o Paříž, která další den kapitulovala.
11. dubna 1814 se Napoleon vzdal a byl poslán s tisícem gardistů na ostrov Elba. Na francouzský
trůn se vrátili Bourboni a novým králem se stal Ludvík XVIII. Napoleon a jeho věrní utekli 26. února
1815 z Elby, vylodili se u francouzských břehů a sestavili novou armádu proti Ludvíku XVIII. Bez jediného výstřelu dokázal ovládnout Paříž a stát se opět vládcem Francie. Jeho rozpínavost definitivně
zastavila 18. června 1815 bitva u Waterloo, kde byl definitivně poražen, stal se vězněm Angličanů
a byl poslán nyní oficiálně jako vězeň na ostrov Svatá Helena, kde roku 1821 zemřel. Na trůn se podruhé vrátil Ludvík XVIII.

V prvním patře rodného domu malíře Josefa Fűhricha,
znovupostaveného po požáru v roce 1802, se na zárubních
jedněch ze dveří v prvním patře zachoval tužkou psaný
nápis: 1813 / Den 20' August abends 8 Uhr / kamen die
ersten feindlichen Franzosen (1813 / 20. srpna v 8 hodin
večer přišli do města první nepřátelští Francouzi).

Pro Chrastavu, ale i pro většinu okolních obcí, znamenala léta napoleonských válek především mnohé tahy spojeneckých i napoleonských vojsk krajinou. I když přímé válečné střety naše okolí minuly, pomineme-li drobné
šarvátky, nevyhnuly se mu požadavky na stravu pro vojáky i pro koně a na ubytování. Tyto nároky byly většinou
vynucovány ze strany nepřátelských vojsk pod pohrůžkou vypálení města.
- 2. června
- 15. srpna
- 18. srpna
- 19. srpna

Francouzské vojsko (1700 mužů) prošlo z Liberce přes Chrastavu do Drážďan.
V Dolní Chrastavě došlo ke srážce mezi Francouzi a císařským vojskem.
rakouské císařské vojsko má ležení na Bedřichovce, hlídkuje však i na Spitzbergu (Špičáku).
Napoleon Bonaparte přijíždí z Drážďan do Žitavy, zjišťuje polohu rakouských vojsk, např. od starosty
Hrádku Niederleho.
- 19. srpna Napoleon s doprovodem dorazil z Žitavy přes Petrovice do Jablonného, kde pobyl pár hodin.
- 19. srpna Došlo k menšímu střetu mezi Poláky (spojenci Napoloeona) a Rakušany u Mníšku a Krásné Studánky.
- 19. srpna Večer darazilo do Chrastavy francouzské jezdecké vojsko vedené generálem Brunem. Vojáci přijeli na
koních na náměstí a u domu Antona Lichtnera vyřkli svoje požadavky pod pohrůžkou zapálení města:
„Ihned dodat 4000 dávek chleba, 2 vědra vína, 2 vědra kořalky, 2 vědra másla, 200 porcí studené
kuchyně, 150 butelek vína – dobré víno pro generála, 12 dýmek, 52 pytlíků tabáku, 200 loktů sukna
na kalhoty, 16 telecích kůží, 1 houni… To vše za čtvrt hodiny. K tomu tři zapřažené vozy, na kterých
se toto mohlo dopravit.“ Starosta Herkner osobně obhajoval mírné zpoždění.
21. srpna Do Chrastavy přijelo obrovské napoleonské vojsko z Liberce
a utábořilo se v Dolní Chrastavě. A s ním přišly znova požadavky na stravu a zaopatření. Chrastava byla v té době daleko
více postižená než okolní obce, protože jí křižovala vojska
ze severu na jih i ze západu na východ a naopak (Liberec –
Hrádek, Frýdlant –Jablonné).
Lovecký zámeček Pachtů z Rájova v Jablonném v Podještědí, se stal jediným místem v našem okolí,
kde osobně Napoleon I. Bonaparte pobyl, a to 19. 8. 1813. Zámeček byl postaven v 1. polovině
18. století, od roku 1751 sloužil z nařízení Marie Terezie jako poštovní stanice.

Napoleonské války a jejich místo v dejinách Chrastavy
Srážka francouzského a rakouského císařského vojska v Dolní Chrastavě
Francouzi měli ležení v Dolní Chrastavě, a protože měli zprávy, že se rakouské císařské oddíly již blíží,
obsadily a opevnily se v tzv. Meierhofu (obrovský statek – v jedné dodnes dochovalé budově je nyní Muzeum
historické hasičské techniky, v druhé – původně kovárně – je bytový dům a na místo třetí, která vyhořela, je
DPS v Bílokostelecké ulici). Podle některých pramenů dokonce Francouzi
(a Poláci) zrekvírovali i kovové brány za koně, které rozložili v okolí, aby ztížili cestu útoku vojáků císařského
vojska. Zabavili také chrastavským sedlákům velké množství koněspřežných zeměděl-ských vozů, z kterých
vytvořili vozovou hradbu při vstupu do dvora.
27. srpna 1813 (?) se pohnula císařská vojska od Andělské Hory ke Chrastavě, kde došlo k menší bitce s
napoleonskými vojsky. Liberecké noviny Reichenberger Zeitung uvádějí s odstupem času tuto krátkou zprávu:
Francouzský oddíl, který byl utábořen v Chrastavě, zažil 29. srpna (některé zdroje ale uvádí 26. či 27. srpna)
nečekanou pohromu. Rakouská strážní hlídka přinesla z Chrastavy zprávu, že je město obsazeno
francouzskou posádkou, o síle cca 300 mužů. Byla sem vyslána ra-kouská jednotka pod vedením rytmistra
Weinzierla a druhá pohraniční rota. Při bouřlivé přestřelce byl pak zabit jeden polský důstojník a jeden voják.
Díky léčce vojáka jezdeckého pluku Csernuse
z první rakouské švadrony se podařilo Francouze zcela odzbrojit. Hodně se jich vzdalo a byli odvede-ni do
zajetí. Za tento čin obdržel Csernus zlatou medaili za statečnost.

Výřez mapy tzv. Císařského
povinného otisku stabilního
katastru z roku 1843.
Červené obdélníky znázorňují
tzv. Maierhof, tedy místo
zmiňované srážky v roce 1813.

2016

Nejvýznamnější válečný pomník těchto událostí byl zřízen
v roce 1913 (tedy po 100 letech) nedaleko Kunratic u Frýdlantu. Byl obnoven a slavnostně znovuodhalen po dalších
100 letech, tedy 3. srpna 2013, a to za podpory hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty i iniciátora obnovy Pavla
Kněborta. Byla opět instalována kopie původní německy
psané textová desky a byl zde umístěn i český překlad:
Na památku rakousko-uherských válečníků, kteří slavně
padli u Kunratic, Frýdlantu, Albrechtic a Mníšku dne 17.,
18. a 19. srpna 1813 v bojích s oddíly předvoje francouzsko
-polského VIII. Sboru generála Umińského a francouzské
divize generála Bruna, nadporučíka Georga Nagyho od husarského pluku „Kaiser“, 25 vojáků 2. lehké divize generála
hraběte Neipperga a zde rovněž zůstavších důstojníků
a mužstva protivníka. Postaveno 1913.

1913

Chrastavský rodák Valentin Siebeneicher
Psal se 15. únor 1873, když se Lorenzi Siebeneicherovi, chrastavskému ševci a Marii
Anně Schwertnerové v čp. 86 narodil syn Valentius Ignatius Antonius.
Otec Valentinovi zemřel, když mu byly čtyři roky. Chlapec se vyučil se obuvníkem.
Přesto už ve svých 17 letech sloužil v uherské armádě u dělostřeleckého pluku.
V roce 1802 nastoupil k císařskému vojsku. Jeho postup byl raketový, což dokazuje
i originál zápisu jeho služební kariéry, pořízený v roce 1851 (viz vitrína).
V císařské armádě strávil 50 let služby. Za svou rozhodnost, statečnost a odvahu byl
povyšován a získal několik válečných křížů.
Zúčastnil se aktivně mnoha polních tažení proti Napoleonovi. V roce 1805 bojoval
v bitvě u Slavkova, v roce 1813 u Drážďan, o dva roky později i u Lipska, v letech
1814 a 1815 byl v bitvách proti Neapolskému království.
V roce 1836 se oženil s Ernestinou von Thuys a ve stejném roce byl povýšen
do šlechtického stavu a jako podplukovník se mohl pyšnit šlechtickým titulem „Edler
von Siebeneicher”. Titul mu osobně předal císař Ferdinand I. Dobrotivý.

Valentin Siebeneicher
15. 2. 1783 Chrastava (Kratzau)
3. 7. 1861 Maribor (Marburg an der Drau)

V roce 1853 navštívil naposledy rodnou Chrastavu, již v hodnosti generálmajora.
Před městskou radnicí na náměstí ho dokonce přivítala přehlídka členů slavného
místního střeleckého spolku.
Bylo to u příležitosti jeho odchodu do výslužby.

Podpis ze závěti, sepsané 7. ledna 1856:
Valentin Edler von Siebeneicher, generálmajor ve výslužbě

Zápis o úmrtí Valentina Siebeneichera v dobové matrice,
zdroj: Archiv města Mariboru.

Rodný Siebeneicherův dům stával ve Frýdlantské ulici, jen
pár desítek metrů od náměstí. Dnes již nestojí.

Dobová kresba zachycující uvítání rodáka generálmajora
Siebeneichera

Chrastavané na tohoto slavného rodáka, který byl důkazem
toho, že lze i bez vojenských škol pílí a vytrvalostí dosáhnout
i vysokého postavení v armádě, nezapomněli.
Až do roku 1945 byla v Chrastavě po generálu Siebeneicherovi
pojmenována i jedna z uliček, tzv. Siebeneicher Gasse (nábřežní
komunikace před budovou dnešního obvodního oddělení Policie
ČR).

Valentin Siebeneicher měl sestru Marii Barbaru (1785). Se svojí
ženou Ernestinou měl šest dětí, pět chlapců (čtyři zvolili také
vojenskou kariéru) a jednu dceru Wilhelmínu, které těsně před
smrtí odkázal svůj rozsáhlý majetek.

Zbytek svého života prožil jako vážený a bohatý muž v Mariboru ve Slovinsku. Zde také 3. července 1861 zemřel.

Jeřice

náměstí

Chrastavský rodák Valentin Siebeneicher
Služební popis pro rok 1851
pro níže uvedeného pana generálmajora a dělostřeleckého inženýra ve
Veroně Valentýna Edler von Siebeneichera, narozeného v roce 1783
v Chrastavě v Čechách. Je katolického náboženství, ženatý, má šest
dětí: dva synové jsou důstojníky u královské císařské pě-choty, jeden
syn je kadetem, jeden syn je v Novoměstské vojenské akademii, jeden
syn a jedna dcera jsou nezaopatřeni dosud doma.
Sloužil od 9. listopadu 1802 v následujících šaržích:
2. dělostřelecký pluk
dělostřelec
2 měsíce 28 dní
obléhací dělo
bombardier 4 roky 4 měsíce 23 dní
4. dělostřelecký pluk
ohňostrůjce 1 rok 2 měsíce 22 dní
vrchní ohňostrůjce 5 let 8 měsíců 15 dní
podporučík
3 roky 10 měsíců
nadporučík
9 let 4 měsíce 9 dní
kapitán leutnant
4 roky 6 měsíců 25 dní
hejtman
7 let
9 dní
5. dělostřelecký pluk major
8 let 6 měsíců 28 dní
podplukovník
4 měsíce 13 dní
dělostřelecký pluk „Monenuovo” plukovník
3 měsíce 4 dny
1. dělostřelecký pluk podplukovník
11 měsíců 4 dny
generální štáb
generálmajor
1 rok 6 měsíců 10 dní
-----------------------------------------------------------------------Celkem až do konce října 1850
48 let 6 měsíců 8 dní
šarži generálmajor má od 12. června 1850.
Text psaný vpravo svisle:
Žádnou hodnost si nekoupil, nikdy se nevzdal, nikdy nebyl penzionován. Prodělal polní tažení v letech 1805, 1809, 1813, 1814
a 1815 proti Francii a v roce 1825 proti Neapoli.
razítko: Válečný archiv Vídeň

Císar František Josef I. a jeho stopa v Chrastave
František Josef I. (1830 – 1916) patřil k nejdéle sloužícím panovníkům na trůně rakouském i českém. Panoval v letech 1848 –
1916 a překonal i délku panování Marie Terezie (1740 – 1780).
Návštěvy LIBERCE
Do severních Čech a do Liberce se vydal hned několikrát. Prvně sem dorazil vlakem po trati od Hradce Králové, kdy po prohrané Prusko-rakouské válce objížděl v roce 1866 zdevastovaná území (rozhodující bitva 3. července). Do Sychrova dorazil
31. října 1866. Na zámku strávil noc a vyznamenal několik lidí z okolí, kteří se podíleli na boji proti Prusům.
O den později, 1. listopadu 1866, dorazil do Liberce, kde strávil pouze pět hodin.
Dne 1. října 1891 přijel František Josef I. opět z Prahy do Liberce. Na tuto návštěvu však mocnář určitě nezapomněl. Unikl totiž
jen o vlásek atentátu, který byl na něho připravován. Pár hodin před císařovým příjezdem vybuchly nálože dynamitu pod železničním mostem v Růžodole. Jako vždy tenkrát byli obvinění Češi. Do Prahy jel tenkrát na pozvání místodržícího hraběte
Františka Thuna a prohlédl si právě probíhající všeslovanskou výstavu. Tu ovšem německá buržoazie jednoznačně ignorovala.
Císařova návštěva Liberce se proto uskutečnila z politicko-ekonomických důvodů.
Nejvýznamnějším pobytem Jeho Výsosti v Reichenbergu (Liberci) byl den 21. červen 1906. Císař poctil svou návštěvou tzv.
Německo-českou výstavu organizovanou nejvýznamnějšími německými podnikateli Liberecka. V tomto roce ne náhodou bylo
přestavěno a opraveno nákladem 6 milionů korun liberecké vlakové nádraží (prakticky do stávající podoby) a stalo se tak jedním z nemnoha elitních nádraží v celé monarchii. V Liberci pobyl František Josef I. čtyři dny. Navštívil mimo jiné před čtyřmi
lety zřízené městské lázně nesoucí jeho jméno (Kaiser Franz Josef Bad, 1902). Pochopitelně prošel průmyslovou výstavu
a přislíbil podporu snah českých Němců i vytvoření podmínek snah obyvatel Českého království. Sešel se i s rodinou továrníka
Johanna Liebiga, poseděl i s představitelem české menšiny MUDr. Václavem Šamánkem.
Návštěva císaře v regionu byla vždy významnou událostí a téměř každý chtěl osobu císaře vidět. Protože nebylo možné, aby
se do Liberce dostavilo všechno obyvatelstvo z okolí, bylo nakonec dohodnuto, že zástupci škol a spolků ze soudního okresu
Chrastava se shromáždí v ulicích Stráže nad Nisou. Císař pak ve svém kočáru jel podél nastoupených skupin, aby je pozdravil.
Pak se ve dvoře Zimmermannovy továrny setkal se starosty obcí a delegacemi s vlajkami. Této mimořádné události se zúčastnil jako praporečník Německého tělovýchovného spolku i Anton Scholze z Chrastavy a podal o tom následující zprávu:
„Vedle vlajky chrastavského spolku válečných veteránů stál Wilhelm Ewert, výrobce prádla z Novoveské (dnes Frýdlantské)
ulice. Byl oblečen jako pruský voják a měl na uniformě spoustu válečných vyznamenání. Císař kráčel podél řady delegací a
zdravil každou z vlajek, až přišel k chrastavským veteránům. Před Ewertem se zastavil a ukázal rukou na jednu z medailí a
zeptal se: „Odkud máte tuto medaili?“ Ewert odpověděl: „Vašnosti, v roce 1864 jsem bojoval v Šlesvicku – Holštýnsku proti
Rakušanům.“
„A tu druhou?“ ptal se císař. Nato Ewert odpověděl: „V roce 1866 jsem bojoval jako pruský voják proti Rakousku.“
„ A tu třetí?“ chtěl vědět císař. „V letech 1870 a 1871 jsem jako pruský voják bojoval proti Francii.“
Po těchto slovech položil stařičký císař svou pravici na Ewertovo rameno a řekl: „Byl jste statečný voják.“ Pak zasalutoval,
přiložil ruku ke svému klobouku, ozdobenému peřím a kráčel dál.
Tuto příhodu musel Ewert později nejméně stokrát znovu a znovu vyprávět. Pro něho jako pro obyčejného člověka to bylo
něco mimořádného, že mohl mluvit s císařem.

František Josef I.
se svými vyznamenáními
Dobové fotografie z návštěvy Jeho Veličenstva v Liberci a v Jablonci.

Císar František Josef I. a jeho stopa v Chrastave
Obliba Františka Josefa I. vedla ke každoročním oslavám císařských jubileí, pořádaných
zastupiteli města, spolky, občany, školní mládeží, ale byly pořádány i církevní obřady.
Při těchto příležitostech byly velmi často zřizovány ve městech pamětní desky, císařovým jménem byly pojmenovávány školy, parky, ulice i náměstí.

Stopa Františka Josefa I. v Chrastavě a okolí
Pochopitelně, že se Chrastavy denně dotýkala vláda Františka Josefa I. prostřednictvím
vydaných vyhlášek a zákonů. Ale konkrétněji (seznam pochopitelně není kompletní).
Byl to právě císař František Josef I., který osobně povýšil malíře Josefa Führicha
do šlechtického stavu (dědičné rytířství) v roce 1861. Císař prý osobně požádal Führicha
o návrhy na zkrášlení vídeňské katedrály sv. Štěpána. Právě na této katedrále Führich
navrhoval barevné vitráže jako svoji poslední zakázku (dva roky před svou smrtí).
František Josef I. je také spjat s odhalením památníku padlým v Prusko-rakouské
válce před kostelem sv. Vavřince. Slavnostní odhalení původního válečného pomníku,
bylo naplánováno na 25. září roku 1898. Mělo být současně i oslavou 50. výročí císařovy
vlády. Ke slavnosti však nedošlo, neboť 25. června téhož roku byla zavražděna císařovna
Alžběta, manželka Františka Josefa I. Byl vyhlášen státní smutek a sláva byla zrušena.
Celý akt byl odložen o celý rok na 25. září 1899.
Původní (1898), ale i obnovený (2008) válečný pomník připomíná císaře těmito nápisy:
Errichtet im Jahre 1898 / Dem 50. Regierungsjahre Sr. Majestat/ KAISER FRANZ JOSEF I./
Vom Kriegerdenkmal- Vereine des polit. Bezirkes Reichenberg. (Postaven v roce 1898 k
50. výročí vlády Jeho Majestátu císaře Františka Josefa I. od Spolku válečných pomníků
v politickém okrese Liberec.)
Starosta Josef Bergmeier u příležitosti 60. výročí nástupu císaře FJ na trůn 2. prosince
1908 obdržel zlatý záslužný kříž, který mu v chrastavském hotelu „Císařská koruna“
předal okresní hejtman rytíř von Steffek. Starosta tehdy zavtipkoval: „Ježíš nesl velký
kříž a já teď budu nosit malý. Ježíš ho nesl nezaslouženě, stejně jako já ten můj.“
Článek z novin z 12. července 1946 nabádá k odstranění vitráže s císařem
z chrastavského kostela.

Tzv. Kaiserhain
„Císařský háj” zřízený
v roce 1908 na Rozkoši
mezi Bílým Kostelem n.N.
a Jítravou.

Pomník padlým Chrastavanům v Prusko-rakouské válce
v roce 1866, odhalený v roce 1898 (1899).
Poslední čtyři řádky připomínají 50. jubileum vlády
císaře Františka Josefa I. Foto: Ivan Vydra, 2014

Detail vitráže v kostele sv. Vavřince, kterou věnoval
kostelu děkan Josef Funke u příležitosti 60. let
vlády císaře Františka Josefa I. (1908).
Foto Jana Zahurancová, 2016

V roce 1908 byla u příležitosti 60. let vlády Františka Josefa I. v chrastavském kostele
sv. Vavřince zřízena nad hlavním oltářem vitráž s portrétem mocnáře.
Chrastava měla také svojí Franz–Josef Strasse. Ta se nacházela od dnešní lékárny
k Eichsttätskému schodišti a nesla mocnářovo jméno až do konce I. světové války, tedy
do rozpadu Rakouska-Uherska. V době tzv. první republiky byla ulice přejmenována
na Masarykovu ulici, v době okupace pak na Henleinovu ulici (dnes západní část Revoluční). Každá doba má zkrátka svoje vzory...
Název restaurace „Koruna” (dnes Bonver) také souvisí s císařem – lépe řečené jeho
korunou. Objekt byl postaven v 1. polovině 19. století a jeho původní název byl „Císařská
koruna“.
Pomníky a desky (tzv. císařské kameny) na počest císaře se zřizovaly i v našem blízkém
okolí. Jen namátkou. V osadě Rozkoš (Freudenhöhe) dodnes najdete těsně vedle křižovatky hlavní rychlostní silnice I/13 kámen s nápisem „Kaiserhain, 1908” (Císařský háj)
a několik tisů. V Hrádku nad Nisou (Grottau) byl v roce 1908 za masové účasti obyvatel
vysazen v parku dub a vztyčen pískovcový kámen a na něm umístěna deska připomínající významné jubileum vlády císaře Františka Josefa I.

Císar František Josef I. a jeho stopa v Chrastave
Tzv. císařské manévry byly obdobou
vojenských cvičení a probíhaly
v různých částech Rakousko-uherské
monarchie. Ty v roce 1913 se uskutečnily
v okolí Chotovin u Tábora. K těmto událostem, ale i k císařovým návštěvám
v různých městech byly vydávány
pamětní medaile...

Císař František Josef I. v různých obdobích svého života

1831 / jednoletý

1844 / čtrnáctiletý

1848 / stal se císařem

1873 /25 let císařem

1898 /50 let císařem

1915 /rok před smrtí

1916 / pohlednice císaře,
vydaná k jeho úmrtí

Lidé v Chrastave – dva rozdílné príbehy – odsun a dosídlení
Každý člověk má svůj životní příběh či osud... Někdy je veselý, někdy smutný. Záleží na úhlu pohledu, na době, ve které vzniká. Podívejme se na dva příběhy lidí, kteří v Chrastavě žili,
každý v jiné době, za jiných okolností. Příběhy jsou skutečné a zastupují lidí žijící zde před rokem 1945 a po roce 1945. Jsou jen náhodně vybrané a nelze je tedy zobecňovat. Protože,
jak je uvedeno v úvodu, každý má svůj vlastní příběh, vlastní osud. I my.

Eduard Tauchmann (1872–1954)

František Vydra (1905–1989)

- narozen 22. ledna 1872 v Althabendorfu (Stráž nad Nisou)
- 1878 –1884 navštěvuje základní školu
- 1886 –1890 pracuje jako učeň ve firmě Franz Berndt – knihvazárna v Chrastavě
- jako vyučený pracuje jako knihvazač na zkušené po Čechách
- 21. listopadu 1895 se žení s Marií Breuerovou z Neupaulsdorfu (Nových Pavlovic)
- vrací se do Chrastavy a pracuje jako knihvazač, zprvu žije
v Liberecké ulici čp. 23, později v Žitavské ulici čp. 148
- měli dohromady šest dětí, dvě z nich ale zemřely
(Hugo (1899-1945), Maria (1901-1988), Eduard (1905-1945),
Margarete (1908-1997)
- stal se zástupcem firmy Paul Sollors a nástupci, Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung
(Knihy, umělecké potřeby a hudební potřeby), sídlo firmy v Žitavské čp 148. Zde měl také
obchod a vazačství knih, v přízemí i bydlel (od 1932)
- kolem roku 1930 žilo v Chrastavě 99% německého obyvatelstva, pouze 1% Čechů
- v roce 1938 byly ovládnuty Sudety Hitlerem, firma ale fungovala až do konce války
- válka skončila 8. května, 9. května přišli do města Rusové, 10. května převzali zástupci Čechů od starosty Antona Scholzeho město Chrastavu (Kratzau)
- oba Tauchmannovi synové zemřeli v ruském zajetí v roce 1945
- 10. května začalo zabavování německých obchodů, Němci museli nosit bílé pásky a bylo zakázáno mluvit německy na veřejnosti, Tauchmannům byl také zkonfiskován obchod, ale
původnímu majiteli bylo umožněno zde dále pracovat za méně peněz
- dcera pana Tauchmanna byla deportována s dalšími 50 dívkami a ženami na nucené práce,
její syn (autor biografie) žil s 73-letým dědečkem a 74-letou babičkou
- 16. června proběhla další vlna deportace Němců z Chrastavy (30 kg bez cenností). Tauchmannom se podařilo díky částečné znalosti češtiny odsun oddálit až do roku 1946, kdy
si zažádali o deportaci sami. Všichni jejich známí byli už vysídleni, a tak šli také. Pravidla
pro odsun byla už mírnější. Odjeli do sběrného tábora v Habendorfu (Svárov), odsud odjížděly poslední transporty. Cílem vysídlenců byly Bavorsko nebo Sověty okupovaná zóna.
Tauchmannovi doufali v Bavorsko, kde byli všichni jejich příbuzní. Odjeli do izolačního tábora Questin, pak do města Dömnitz na Labi.
- Marie Tauchmannová zemřela 2. 12. 1947, Eduard Tauchmann zemřel 3. 12. 1954
- jejich příbuzní dodnes žijí v Berlíně

- narozen 8. července 1905 v Branově u Křivoklátu
- získává základní vzdělání v obecné škole v obci Branov
- v roce 1915 mu v I. světové válce umírá otec na tyfus
- 1920 absolvuje kurz na obsluhu textilních strojů a nastupuje mlád do textilní továrny Stein v Roztokách
- v roce 1924 rukuje na vojnu – k vojenské kapele. Vojnu
začíná v Plzni, je ale později převelen do Užhorodu na Zakarpatskou Rus, kde je až do roku 1926.
- po návratu z vojny se vrací k firmě Stein a dodělává si tzv.
„mistrovský kurz” a stává se mistrem výroby, zde pracuje
až do začátku II. světové války
- v roce 1930 se žení s Emilií Bokovou, rovněž z Branova
- z manželství se narodil jeden syn – František (1933)
- v době války nebyl jako Čech na frontě, ve válečných letech továrna Stein přešla na válečnou výrobu a Češi byli propuštěni. Pracovali jako dřevaři v okolních křivoklátských lesích, 13. února 1945 s vesničany pozorují záři hořících Drážďan po bombardování
(Drážďany jsou vzdáleny cca 150 km).
- 1945 vyslyšel František Vydra výzvu vlády k dosídlení pohraničí, protože firma Stein skončila s textilní výrobou, která už nebyla obnovena
- zprvu odchází s rodinou v roce 1946 do Žatce, uchází se o práci u strojírenské firmy Leopold Telatko, o rok později zkouší štěstí v Benešově nad Ploučnicí (1947, firma Benar).
- nakonec v roce 1947 přichází s rodinou do Chrastavy, hlavním důvodem bylo nalezení práce pro oba manžele v textilní továrně Česana (Přádelny česané příze n. p., Textilana
ve Frýdlantské ulici), František nastupuje jako mistr výroby, Emilie jako přadlena. Žijí v pronajatém bytě ve Frýdlantské ulici čp. 110
- v roce 1954 kupuje dům čp. 468 ve Vítkovské ulici
- v Česaně pracuje on i jeho žena až do důchodu
- angažuje se jako hudebník (housle, čelo, trubky), později hraje s přáteli v tzv. Klubu důchodců, na zábavách i pohřbech, maluje, je kutil
- byl dlouhá léta řadovým členem komunistické strany a zastáncem socialismu
- zemřel náhle 15. listopadu 1989, tedy jen pár dní před „sametovou revolucí” a pádem socialismu
/ Branov je osada nad řekou Berounkou. Na Branov jezdila na letní byt rodina Oty Pavla. Proto jej František Vydra i jeho rodina
osobně znali. Také např. převozníka Karla Proška, chodili na druhý břeh řeky na pivo do hospody U Rozvědčíka.

Žitavská ulice (Zittauer Strasse) čp. 148
(vlevo si povšimněte krámku pana Tauchmanna a krásných tzv. nárožních kamenů)

Rodinné foto z období první republiky.

Výuční list pana Eduarda Tauchmanna vystavený 17. května 1890
obor knihvazač.

Žitavská ulice, cca v roce 1906

Průkaz Chrastavské spořitelny z roku 1945

Děkujeme za zapůjčení materiálů, které daroval vnuk pana Tauchmanna
archívu Městského muzea v Chrastavě a panu Z. Jonovi.

František Vydra jako člen 36. pěšího pluku (pomocné roty) při manévrech
na Zakarparské Rusi v Užhorodu v roce 1925 – 1926.

Rok 1955, fotografie, kterou dostal František Vydra
k 50. narozeninám od pracovního kolektivu
v závodu Česana.

Tzv. průkaz spolehlivosti vystavovaný těm,
kteří odcházeli dosídlovat pohraničí, 7. 8. 1945.

Rodinné foto z roku 1955:
syn František, manželé Emilie a František Vydrovi

Domovský list, 1930.

Potvrzení práce v chrastavské
„Česaně”v pracovní knížce.
Prvorepubliková pracovní knížka založená v r. 1929.

Muzicírování s kamarády v „klubu důchodců”, 1985.

Chrastava – lidé a události
Pohlednice pocházejíci
z doby Rakouska-Uherska
byla vydaná u příležitosti
svěcení praporu Spolku válečných veteránů
z Dolní Chrastavy
ze dne 22. června 1902.

Prapor je nyní uložen
ve sbírkách Severočeského
muzea v Liberci
(výšivka na hedvábí,
129 x 157 cm, délka
žerdi 198 cm).

Německý tělovýchovný spolek v Chrastavě (DTV) byl v Chrastavě velmi aktivní.
Mimo jiné pořádal tzv. Gauturnfest (Župní tělocvičná slavnost). Ta dvacátá proběhla ve dnech 20. - 22. července 1912.
Slavnostní nástup probíhal na náměstí, samotné cvičení pak na poli za „školou u kostela”.

30. ročník Župní tělovýchovné slavnosti proběhl 4. - 6. července 1936, to ale už na novém hřišti - cvičišti v dnešní Sportovní ulici.
Hřiště i kryté cvičiště bylo vybudováno péčí nadšených členů DTV a bylo jejich pýchou. Snímek vpravo zachycuje ženy v areálu strojírenské firmy Karl Marx (dnes truhlárna Vzduchotechniku ve Vítkovské ulici), které po dobu cvičebních dnů vyvářely pro téměř
pět tisícovek cvičenců a jejich doprovod.

Chrastava – lidé a události

Autor tohoto záběru si pro zajímavý snímek musel dojít
až na věž kostela sv. Vavřince.
Dobová pohlednice z roku 1912 zachycuje budovu chlapecké
měšťanské školy (za kostelem, postavena v roce 1896) a také
„zlatou éru” parku před ní s bustou malíře Josefa Führicha.
Nahoře vlevo je budova „Okresního charitního domova
pro nemocné” (Bezirks-Siechenhaus), postavenéá v roce 1912.
Vlevo dole máme možnost vidět úhledně upravené záhony
a sad zahradnictví Rudolfa Lipperta (detail z roku 1936).

K areálu Klingerovy textilní továrny (Elitex) postavené v roce 1902
patřila i nově postavená evangelická modlitebna.
Dochovala se i pohlednice H.Klassena, která ji zachycuje.
Německý nápis nad vchodem:
„Gottes Wort und Luthers Lehr Vergehen nie und nimmer mehr”
(volný překlad: Boží slovo a Lutherovo učení nikdy nepominou.)
Dlouhá léta (po 2. světové válce) sloužil objekt jako ordinace
zubního lékaře, nyní je budova opravená, má soukromého
majitele a slouží k drobné strojní výrobě.

A takto vypadala kaple uvnitř Okresního charitního domova
pro 120 pacientů a 18 řádových sester (dnes DVÚ). Foto: H.Klassen

Horní Vítkov - Restaurace Ferdinanda Pfeiffera.
Dobová pohlednice je z roku 1903, budova již dávno nestojí.
Za povšimnutí stojí krásný břidlicový štít na rodinném
domku u cesty i bezprostřední děti, které pózují fotografovi
Gustavu Kadanskému z Chrastavy.

Dávno pryč je sláva hotelu „Mainz” (U města Mohuče).
Budova dodnes stojí v Nádražní ulici. Léta v ní býval tzv.
Spojený závodní klub, nyní po přestavbě je bytovým domem.
Doba, kdy se řidiči z nablýskaných taxíků prali o klienty
se už asi jen těžko vrátí. Pohlednice z roku 1932.

... a ještě pár zajímavých starých pohlednic
bez komentáře...

Ze školních škamen

Oblíbené fotky tříd základní školy, pořizované zpravidla na konci školního roku nejsou žádnou novinkou.
Tyto pocházejí z 50. let 20. století a byla pořízeny ve škole „na náměstí”.
Vpravo: Fotografie zhotovená chrastavským fotografem G. Kadanským pocházející z období mezi léty
1920 a 1930. Povšimněte si „nesmrtelných lavic”, které jsou shodné s těmi na fotce úplně vlevo...

Ukázka vysvědčení z roku 1858
c.k. vyšší reálné školy v Praze

Vysvědčení z doby Rakouska-Uherska
1907, Obecná měšťanská škola Chrastava

Vysvědčení z doby první republiky
1928, Chlapecká škola Chrastava

Vysvědčení z doby Československé socialistické republiky
1973, Základní devítiletá škola Chrastava, budova u soudu

Z kuchyne na pudu... ... z pudy do muzea!
Asi jste někdy u babičky narazili na předměty,
o kterých třeba ani netušíte, k čemu by mohly sloužit.
Všechno má svůj vývoj... a krásu. A nejinak je tomu
i v kuchyni.
Staré věci (železné a dřevěné) nahrazujeme novými
(barevnými, plastovými). Uvědomme si ale,
že i ty staré věci kdysi dobře posloužily
a byly někdy i „přelomovými vynálezy” ve svém oboru.
Prohlédněte si tedy pár předmětů povětšinou
z kuchyňského náčiní a pomůcek, které neskončily
po nahrazení v popelnici, ale na půdě jednoho z nás
„sběratelů krásných věcí zašlých časů”.

1990 – 2016 Společnost přátel historie města Chrastavy
Motto: Město bez minulosti je i městem bez budoucnosti.
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26
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ČINNO

Společnost přátel historie města Chrastavy vznikla spontánně ihned po „sametové revoluci” v roce 1989.
Samotná ustavující schůze proběhla 2. února 1990 a bylo 17 zakládajících členů.

Kratzauer Archiv v Neugablonz
- spolek je na základě ujednání ze dne 30.7.2012, učiněného mezi muzeem a Kratzauer Gilde, oprávněným partnerem
pro pořizování rešerší v archivu
- 1. návštěva se uskutečnila v červenci 2013 (navázány kontakty s představiteli muzea, získán rámcový přehled
o rozsahu a obsahu sbírky, pořízena základní fotodokumentace, pořízen částečný soupis sbírkových předmětů,
získána kopie soupisu sbírkových předmětů)

Výtah z hlavních počinů, které Společnost učinila nebo se na nich aktivně podílela:
Spolupráce s Kratzauer Gilde - vývoj:
- protože do roku 1945 byla historie města Chrastavy (Kratzau) z většiny německá, navázali jsme úzké kontakty
s odsunutými obyvateli v Německu (pochopení, informace, archív)
- dopis SPHMCH ze dne 26.2.1990 (panu Arno Miesslerovi)
- říjen 1990 – návštěva v Chrastavě, září 1991 – návštěva v Bavorsku
- rozsáhlá spolupráce Kratzauer Gilde, SPHMCH a města od roku 2002 partnerství Chrastava a Eichstättu
- získání řady cenných materiálů, informací o historii, volný přístup do Chrastavského archívu v Bavorsku

STI

Městský archiv (spisovna městského úřadu)
- spolupráce při zajištění historicky cenných písemností (příp. využití pro badatelskou činnost, výstavy apod., 2014)
Přednášky s historickou tématikou
- L. Tomší (výroba hudebních nástrojů na Liberecku)
- Dr. Šťovíček (Dr. Mehl ze Střelic, hornická činnost na Grabštejnském panství)
- Mgr. Brestovanský (archeologické nálezy na Liberecku)
- Dr. Svoboda (Redernové)
- M. Uškrt (dřevěné lidové stavby na česko – saském pomezí)
- J. Špaková (Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna) aj.

Bulletin SPHMCH
- popularizace chrastavské historie mezi širokou veřejnost vydáváním občasníku Bulletin SPHMCH
- nulté číslo vyšlo začátkem roku 1990 – informace pro veřejnost, pozvání na ustavující schůzi spolku
- č. 1 v prosinci 1990, od č. 8 (březen 1994) součástí Chrastavských listů, aktuálně číslo 245 (červenec 2016)
Publikační činnost
- F. Vydra: Josef Führich 1800 – 1876 (1992)
- L. Tomší, Jan Tomíček: Varhany Liberecka (1995)
- F. Vydra a kol.: Chrastava – kapitoly z historie města a jeho okolí (spolupráce, finanční příspěvek, 1995)
- Chrastavský kalendář 2000 - Kratochvilné čtení z časů dávno i nedávno minulých (kolektiv autorů, 1999)
- I. Vydra: Boží muka a pomníky jako součást krajiny na Chrastavsku (2014)

Publikační činnost

Vlastivědné zájezdy pro veřejnost
- v minulosti: velikonoční zájezdy do Horní Lužice, Dolní Lužice (Spreewald), Vídeň, Drážďany, Wroclav a Jelení Hora,
Šluknovský výběžek, střední Čechy, Louny a okolí, Kutná Hora aj.
Spolupráce se spolkem Bractwo Ziemi Bogatyńskiej
- od r. 2009 na společenské a vlastivědné úrovni

Počátky
SPHMCH,
návštěva
v Bavorsku

Další činnost
- rozhovory s pamětníky
- v roce 2015 jsme začali dlouhodobý projekt - překlad knihy R. Schwertnera: KRATZAU - Schisksal einer sudetendeutschen Stadt (jeden z hlavních a nejúplnějších zdrojů informací o Chrastavě)

Výlety s historickou a vlastivědnou tématikou po Chrastavě a okolí pro členy Společnosti i pro veřejnost
- některé z posledních akcí – 11. 4. 2015 (zajímavosti Vítkova), 2016 (hornictví, železniční tratě, zajímavosti
v okolí Karlovských buči, Rokytky, Kryštofova Údolí, Ovčí Hora)
Výstavy v chrastavské galerii (muzeu)
- Okamžiky historie (staré pohlednice z Chrastavy a okolí)
- 70 let české školy (1993)
- Život a dílo Josefa Führicha
- Úlomky z chrastavské historie (říjen 2014)
- Boží muka na Chrastavsku (říjen - listopad 2015)
- Chrastava v proměnách staletí – osobnosti a události (červenec - srpen 2016)

V současnosti má Společnost 15 členů.
Zpracovali: Petr Medřický a Ivan Vydra, 2014–2016

Badatelská činnost,
návštěvy archívů

Obnovení pomníku J. Führicha
- pomník obnoven ve spolupráci s městem 19.5.1992 za účasti potomků malířovy rodiny, zástupců Kratzauer Gilde
Průzkumné práce
- budova muzea, radnice, muniční sklad na Elitexem, Sepp, čp 30 Vítkov
Spolupráce při obnově městského muzea a expozice ve Führichově domě
- muzeum otevřeno při příležitosti 1. ročníku Chrastavských slavností (červen 1996)
- expozice ve Führichově domě otevřena v r. 1997

Pořádání
výstav
o historii
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Obnova drobné sakrální architektury
- od r. 2013, péčí Ivana Vydry za přispění dalších členů spolku (do současnosti šest křížků a jedna socha)
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Restaurování nástěnných maleb ve Führichově domě
- realizaci zajišťoval spolek z pověření města – zásah provedly ak. mal. J. Kremanová a M. Šoltészová
v srpnu – prosinci 1995; na realizaci prací podstatnou částkou přispěla Kratzauer Gilde

P

Budování vlastního archivu
- vlastní nákupy, dary – využití prostředků vlastních i z grantu města
- podklady pro badatelskou činnost, výstavy, pro potřeby města
- příspěvek k zachování historických artefaktů (např. pořízení listiny vydané kanceláří císaře Josefa II.,
datované 6.2.1783 a tří andělohorských kronik)

Pokud vás zajímá historie a chtěli byste vědět o naší činnosti více, kontaktujte nás.
e-mailová adresa: sphmch@volny.cz
tel.: 603 162 803 - Jana Zahurancová, předsedkyně spolku
informační nástěnky máme: u tržnice na autobusovém nádraží
v podchodu u městského muzea
korespondenční adresa: SPHMCH, z.s.
náměstí 1. máje 40 - Chrastava
najdete nás i na facebooku
sphmch spolek

Založe 1990
na

Výpravy
pro veřejnost
s historickou
tématikou

Navrhování, zajištění
a organizace
restaurátorských
zásahů

Hádali jste? Tady jsou odpovedi
V prosklené vitrínce u vstupu
1. Speciální zařízení na broušení nožů. Tento zachovalý exemplář firmy Solingen pochází z období kolem roku 1930.
Je plně funkční a bez problémů a rychle si s ním nabrousíte nůž i teď. Nůž se opakovaně protahuje mezi kolečky.
2. Dřevěné formy na máslo. Když si naši předci utloukli máslo z doma nadojeného mléka, chtěli, aby byl jeho tvar krásný.
A tak si vyráběli různé formy ze dřeva, kde nechali máslo ztuhnout.
3. Mosazný zapalovač. První zapalovač, pomineme-li ocílku a pazourek, byl vynalezen v roce 1816. Velký pokrok v jejich
vývoji přinesla první světová válka. Tvary a důmyslná zlepšení ve vývoji zapalovačů neznaly mezí. Benzín, křemen
a kolečko obsahující uhlík. Ve 30. letech 20. století se používala jako náplň ve většině zapalovačů nafta.
4. Dřevěný hříbek se používal na zašívání děr v ponožkách či punčocháčích. Místo s dírou se na něj navléklo a na oblině
hříbku se díra zašila. Uvnitř hříbku byla často schránka na jehly...
5. Tzv. šupléra se používala k přesnému měření tloušťky materiálu. Tato je stará a mosazná, ale později ji nahradily kovové
a mnohem přesnější, dnes jsou již digitální.
6. Lžička na krmení dětí. Podobné, ale plastové lžičky se dodnes vyrábějí a s úspěchem používají.
7. Metronom. Kdo někdy hrál na nějaký hudební nástroj, byl metronom jeho nepřítel... Metronom je mechanický, elektromechanický nebo elektronický přístroj, který rovnoměrně odklepává rytmus hudební skladby.
8. Břitva. V době elektrických holicích strojků a jednorázových holítek už se zřejmě nikdo břitvou neholí. Dříve to však byla
jediná možnost jak upravit, zkrátit či odstranit vous. Vystavujeme dva různé exempláře – jeden z nich má dokonce střenku
zhotovenou z rohoviny. Přiložený popruh byl používán k tzv. obtahování tedy ostření břitev.
9. V holičství ještě zůstaneme. Tyto dvoje speciální nůžky byly používány k zastřihávání vlasů.

V otevřené vitrínce
10. Valcha. Valchy se používalo k praní prádla. Vynález valchy (původně se jí říkalo prací deska) ulehčil ženám praní.
Valchy se v různých dobách vyráběly z různých materiálů (dřevo, pálená hlína, kámen, plech, sklo, umělá hmota).
První zmínky o valše se dochovaly z první poloviny 18. století.
11. Ševcovské kladívko. Používalo se k úpravě napnuté obuvi, k zatloukání tzv. floků, obuvnických hřebíčků.
Bylo neodmyslitelnou pracovní pomůckou každého ševce.
12. Zařízení na stříhání drátů. V kruhové části je několik otvorů různých průměrů, podle tloušťky stříhaných drátů.
Drát prostrčíme a otočením páčky jej snadno přestřihneme.
13. Lux – vysavač. Asi doma také luxujete. Tak vězte, že toto je jeden z předchůdců, možná dědeček, možná pradědeček
zrovna toho vašeho.

Děkujeme, že jste se přišli na výstavu podívat.
Pokud si odnášíte dobrý pocit nebo alespoň pár nových informací, je potěšení na naší straně.
Pokud máte nějaké nápady a postřehy, budeme rádi, když je napíšete do knihy návštěv zde v muzeu.
A pokud vás zajímá historie Chrastavy a jejího blízkého okolí, přijďte mezi nás.
Spojení na Společnost přátel historie města Chrastavy najdete na tabuli za vámi (nad kuchyňskými potřebami).
Budeme rádi, když rozšíříte naše řady a budeme společně bádat!

Chrastava v proměnách staletí – o událostech a lidech

