
MUZEUM HISTORIE OBCE VIŠŇOVÁ 

Pracovní list pro učitele 

1) úvodní informace před muzeem 

Historie Višňové je poprvé zaznamenaná v roce 1334 v souvislosti se jménem Petra z Wicgnandisdorfu, který mohl 

být zakladatelem obce nebo lením pánem. Protože většina obyvatel mluvila od 14. do poloviny 20. století německy, 

používalo se německé jméno obce Weigsdorf, teprve od roku 1948 se obec jmenuje Višňová. Historie obce je 

komplikovaná, protože Višňová ležela na hranici dvou států (Čech a Saska, později Německa) a vlastnické vztahy 

k území i rozdílné náboženství (Sasko bylo od 16. století evangelické a České království katolické) rozdělovaly i 

vesnici. Jisté ale je, že šlo o velkou zemědělskou ves – o tom svědčí i velikost kostela, který byl postaven pro 2000 

věřících, kteří sem chodili z okolních obcí i z německé strany. Hranice, která vede těsně za hřbitovem, byla tehdy 

snadno prostupná.   

Od 19. století se rozvíjel průmysl a do Višňové byla postavena silnice a železniční trať.    

V roce 1945 byla hranice s Německem přesunuta na západ a sousední území připadlo Polsku. Také část Višňové – 

kostel s okolím (tam, kde právě stojíme) byla přičleněna k Polsku a teprve po roce 1960 byla znovu připojena 

k tehdejšímu Československu. Višňová má dnes 9 místních částí – malých vesnic v okolí (kromě Višňové to jsou 

Andělka, Filipovka, Loučná, Minkovice, Poustka, Předlánce a Saň) . 

Muzeum je ve Višňové teprve od roku 2012. Základem byla soukromá sbírka ing. Vladimíra Mlcha, původně umístěná 

v jeho domě v Poustce. Obecní úřad pro muzeum upravil bývalou márnici, která původnímu účelu (vystavení 

zemřelého před pohřbem do země) nesloužila už mnoho let.  

2) úvodní informace ke staré části hřbitova a náhrobku námořníka 

V mnoha vesnicích a městech je hřbitov umístěn u kostela – šlo o nejposvátnější území obce. Šlechta – lenní páni, 

kteří ve vesnicích žili až do 17. století, měli své náhrobky přímo na kostelní zdi nebo uvnitř kostela.  

 V pohraničí, odkud po 2. světové válce odešli němečtí obyvatelé, hřbitovy často zchátraly a staré německé hroby 

byly zanedbané. Ve Višňové vzniklo v 90. letech sdružení Pieta bez hranic, které se zasloužilo o obnovu hřbitova a 

citlivé uložení ostatků z původních hrobů. Na obnovu stále ještě čeká několik velkých náhrobků u hřbitovní zdi. Jeden 

z nich ukrývá zajímavý a dobrodružný životní příběh z 18. století. Johann Gottfried Schröder se vyučil mlynářem a na 

své tovaryšské cestě se stal námořníkem. S holandskou Východoindickou společností procestoval jižní Afriku a Indii a 

ostrovy v Atlantickém a Tichém oceánu - Madagaskar, Cejlon, Sumatru a Borneo.  Po deseti letech na moři se vrátil 

domů, zakoupil větrný mlýn ve svém rodném Lichtenbergu (dnešní Jasna Gora v Polsku, nedaleko Horního Vítkova), 

oženil se a v roce 1825 zemřel. Jeho náhrobek zdobí symboly cest – kotva, veslo  a kompas. Další symboly znamenají 

šťastný osud (hvězdy), koloběh života (had zakusující se do vlastního ocasu) a bohatství (makovice). 

3) diskuse nad pracovními listy z muzea 

Co jsme viděli v muzeu? Co vás zaujalo? 

Ve které části obce Višňová bydlíte? Našli jste o ní v muzeu něco nového, zajímavého, co jste ještě nevěděli? Znáte 

nějaký příběh, který by si zasloužil být součástí muzea – aby se o něm dozvěděli i ostatní? 

4) společné povídání u náhrobku námořníka 

Proč dříve chodili řemeslníci do světa? Co dělal mlynář a proč byl ve vesnici důležitý? Viděli jste už větrný mlýn? Na 

Frýdlantsku a v sousední Lužici jich dříve bylo hodně – proč asi? Co vyrábějí větrníky, které vidíme dnes? 

Kolik hvězdiček jste napočítali na pomníku? K čemu je na lodi kompas? 

5) závěrečná diskuse 

Jak se vám hledaly odpovědi na otázky? Bylo něco těžkého? Co vás zajímalo?  


