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V roce 2012 sepsal Jaroslav Rydval.
1

2

Mapka šluknovského okresu

3

Úvod.
Tato publikace je v podstatě pouze značně upravený (zkrácený)
překlad rozsáhlé vlastivědné knihy „Haimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau 1898“ – „Vlastivěda politického okresu Šluknov
1898“, sepsané panem Josefem Fiedlerem, učitelem na národní škole
v Loučkách (Schönau – Šenov), za spolupráce okresního učitelstva a
mnoha příznivců a podporovatelů. V roce 1898 knížku vydaly vlastním
nákladem šluknovské okresní učitelské organizace u Heinr. Pfeifera
z Rumburku. Knihu mně k laickému překladu laskavě poskytl pan Ivan
H. M. Lučan z Ústí nad Labem.
Ani zdaleka si netroufám tuto knížku předkládat jako neotřesitelný doklad v jakémkoli směru. V mém sepsání jsem se věnoval hlavně popisu místně historickému a vzdělávacímu, ke kterému se v netendenčním podání jinak sotva kdo dostane. Dále jsem byl nucen vynechat
několik částí psaných v originále v dialektu hornolužické němčiny, kterou jsem si laicky pochopitelně nedovolil přeložit. Statě jednotlivých
přispěvatelů byly pouze více či méně zkráceny, ale kvůli autentičnosti
byly ponechány v původním mluvnicky přítomném čase tak, jak byly
napsány na konci 19. století. Původní velmi krásné obrázky jsem nemohl z důvodu nedostatku skenovacího zařízení zařadit, a proto jsem
k ilustraci vložil jen obrázky nyní volně dostupné.
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Předmluva.
Ve slově V l a s t je obsažena největší krása a velikost, které je
lidská řeč schopna, a proto je také o lásku k vlasti všude pečováno;
v tom je zdroj síly a moci otčiny, říše, našeho milovaného Rakouska
(Oesterreich) a jeho dědičného císařského domu. Pro péči o tuto lásku
je ve škole i v rodině ku pomoci požadována vlastivěda nebo-li nauka
o kraji, která popisuje přirozené krásy vlasti a shromažďuje historické a
lid vzdělávající záznamy.
Již na okresní konferenci učitelů 13. října 1870 bylo rozhodnuto
o sepsání a vydání vlastivědného pojednání o okrese a k tomu účelu byl
zvolen pětičlenný výbor. – Nepřekonatelné potíže však oddálily provedení tohoto podniku až do roku 1895. V tom roce obě učitelské společnosti školního okresu předložily redakci podepsané výsledky své činnosti a dosud shromážděné materiály jednotlivých škol. Povzbuzen
vlídným přijetím, kterého se veřejností dostalo mému drobnému dílku
o včelařství (1888), zvolen a poctěn důvěrou učitelstva, jsem mohl přikročit k řešení již dlouho obecně žádaného a potřebného úkolu, k sepsání tohoto vlastivědného pojednání.
Na tomto místě si dovolím uvést k laskavému zvážení některé
k tomu se vztahující záležitosti. Vlastivědné pojednání je z větší míry dílem spíše dějepisným – souborným. Kvůli požadování zrychlení práce
na tomto díle, daleko od ctižádostivosti, bylo využito sil mnohých spolupracovníků. Předkládané vlastivědné pojednání nevznáší žádné požadavky na úplnost, tím méně nemá být žádnou váženě učenou prací.
Prostě a jednoduše, má lidem předkládat vědomosti o rozličných pokladech vlasti z časů minulých i přítomnosti a má je pro budoucnost ochrá-
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nit před zapomenutím. V každém případě ale zároveň tvoří hodnotnou
základnu pro pozdější nové vydávání výsledku této záslužné činnosti.
Autor také s díky přijme každé jemu poskytnuté opravení z povolaných
stran.
Co se historie týká, tak se mi zdá odvážné začínat několik století
před narozením Krista a potom nechat následovat velkolepé mezery. Ty
první jsou o osídlování, kdy jsou ještě stále podávány povětšinou nejisté zprávy, jejichž látka nebyla do nauky o okrese převzata a byly vzaty
v úvahu jen ty, dotýkající se bezprostředně našeho okresu. Často bylo
možno využít jako zdroje údajů zejména již existující díla; naproti tomu
také není proveditelné u každé zprávy připojit její zdroj. K úspěšnému
podniku zásadně přispělo dílo Roberta Lahmera a profesora A. Paudlera
„Spis o Šluknově“ („Schrift über Schluckenau“), které bylo laskavě
podpisy postoupeno k použití.
Městem Šluknov (Schluckenau), s jeho tak obsáhlou a rozsáhlou
historií, se nedá projít tak, jak je toho plně hodno, a proto je na některá
příslušná místa pouze odkazováno. Dějiny panství Lipová (Hainspach)
ještě vykazují některé mezery; doufejme, že se podaří zachovat přístup
odbornému historickému zkoumání v zámeckém a rodinném archivu
Hainspachů. Pracně shromážděné zprávy o tomto panství pocházejí
většinou od soukromých osob. Protože politický okres Šluknov je převážně okresem průmyslovým (1898), často se touto skutečností zaobíráme a uvádíme obšírný výčet údajů. Příslušné tabulky jsou bohužel
trochu staršího data, žádné jiné právě k dispozici nejsou. Existence nynějších vyšších údajů je předpokládána jako samozřejmost. Jednotlivé
údaje o počtu domů a obyvatel jsou uvedeny vesměs podle sčítáni lidu
z roku 1890. Mimo to byly zcela vypuštěny samozřejmé nebo v zákoně
založené skutečnosti nebo okolnosti, například u jednotlivých obcí stále
se opakující údaje o německé národnosti obyvatelstva, počet členů
obecních zastupitelstev atd. Právě tak byla z morálních a pedagogických důvodu jednoduše zatajena jména obecních provinilců. První a
nejstarší nositelé kultury, faráři a učitelé, jsou uvedeni jmenovitě, právě
tak rychtáři, kteří většinou zastávali přednostní a vlivné místo v obci a
byli protějškem vrchnosti.
Osnova této knihy je podobná většině takových děl; rozhodující
zůstává nabídka stávající látky. Nebylo přihlíženo k obšírnému výkladu
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dialektu, proto zevrubné odborné studium odpadá a také nepřísluší do
rámce této práce. Ukázka nářečí plně postačuje. Všeobecně vzdělávací
studium je poskytováno na mnoha školách, ve spolcích a ve významných průmyslových podnicích, proto mu nebyla určena žádná zvláštní
kapitola. „Pěstování literatury“ a „Hudební život“ si plně zasluhují samostatného pojednání, ale tato stať musí být vyhrazena vzhledem
k okolnostem jiné době. Mimo to JUDr. Anton Kittel z Rumburku zamýšlí vydat „Dějiny hudby v Severní Bohemii“ („Geschichte der Musik in
Nordböhmen“), proto mohla být část tohoto úkolu vypuštěna. Obecně
se potřebné základní pojmy nacházejí v obšírných údajích v „Dějinách
města Žitavy“ („Geschichte der Stadt Zittau“) od Peschela a v „Kronice
Varnsdorfu“ („Chronik von Warnsdorf“) od Palmeho. Mnohokrát jsou
takové záznamy uvedeny v církevních, školních a jiných pamětních knihách, proto bylo v tomto spise od toho upuštěno. Bylo možno se vyvarovat cizím slovům, ale při svéráznosti látky a pro dosažení rozmanitosti
výrazů se je nedalo zcela obejít. Materiál pro zvláštní části zprávy
o okrese, k popisu jednotlivých obcí, byl zpracován autorem a dokončený rukopis byl k nahlédnutí a pro možné vyvarování se nesprávností
poskytnut k dispozici všem vedoucím škol.
Mimořádní spolupracovníci, kteří obzvláště přispěli ke zdaru tohoto nesnadného podniku, jsou citováni se zvláštními díky. Zrovna tak
děkuji všem zúčastněným, kteří se o tuto práci nějakým způsobem podporou zasloužili. Ale obzvláště děkuji následujícím p. t. pánům, úředníkům atp.: Profesor Franz Fieger, c. k. okresní školní inspektor ve Šluknově, profesor Dr. Herm. Knothe z Drážďan, profesor A. Paudler z České
Lípy, kanovník a vládní rada Prof. Dr. Wenzel Frind z Prahy, soukromník
Ed. Gerthner ze Sloupu v Čechách, Dr. Fr. Hantschel ze Smíchova, Dr.
Paul Schreiber, ředitel v Chemnitz, okresní školní inspektor a školní rada
Raditz z Budyšína , vrchní živnostenský inspektor Menzel z Liberce, Clemens Hille, továrník z Lipové, páter Ignaz Donath ze Šenova-Louček a
páter Ed. Richter ze Šluknova. Dále veledůstojný farní úřad, obchodní a
živnostenská komora v Liberci a mnoho c. k. a samosprávných úřadů.
Mimo to se cítím být zavázán díky následujícím pánům kolegům
úředníkům: Wenzel Böhm ze Šluknova, Anton Hockau z Rumburku, Josef Ritsche z Jablonce, Franz Dömel z Lipové, Franz Jos. Preidel ze Šluknova, Joh. Pilz z obce Království, Josef Maaz z Horní Poustevny, Leopold
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Günter a Robert Strobach ze Šenova-Louček, slečna Emilie Kölbel
z Úštěku, Franz Maaz z Lobendavy a mnoho jiných.
Tato vlastivěda může naplňovat svůj účel ve škole i v rodině a
může nacházet vlídného přijetí v odborném uznání! To jí velice přeje
autor
J o s e f F i e d l e r.
Šenov-Loučky (Schönau), v srpnu roku 1897.

Šluknov – náměstí.

Všeobecná část.
Poloha, velikost a hranice okresu. Počet domů a obyvatel.
Politický okres Šluknov (Schluckenau) leží v severní části korunní
země Bohemie (Kronland Böhmen) a bezprostředně sousedí s královstvím Sasko (Königreich Sachsen). Je to krásný kus země vystavující bohaté dary přírody, hory s nejpěknější vyhlídkou, s jednotlivými vrcholy
nádherně zdobenými střídavě úrodnými údolími, zelenými loukami,
vlnícím se osením a tmavými, rozlehlými lesy. Půvabným způsobem
zkrášlují tuto krajinu šumící potoky, tiché rybníky, odlehlá místečka nebo kapličky zvoucí k tiché modlitbě.
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Okres Šluknov se rozkládá mezi 310 551/2´ a 320 16´ zeměp. délky
a mezi 500 551/3´ a 510 31/2´ zeměp. šířky, je velký 190 km2 a sestává z 25
katastrálních obcí, jež tvoří 23 obcí politických. Podle velikosti se tento
okres řadí jako třetí nejmenší v Bohemii (Böhmen); menší je ještě
Rumburk (Rumburg) se 167 a Aš (Asch) se 144 km2. Okres je na severoseverovýchodě v širokém oblouku ohraničen Saským královstvím, od
Křinického potoka (Kirnischt) na jihu až k prameni Sprévy (Spreequelle)
a z jihovýchodu a z jihu hraničí s rumburským okresem.
Na hranici našeho okresu, která se Saskem činí vzdušnou čarou
asi 70 km a s Bohemií asi 26 km, stojí z obou stran statné hory, tedy
Rauchberg-Dymník, Ludwigsberg-Písečník, Wolfsberg-Vlčí hora, Hantsberg-Hančův vrch, Wachberg - Strážiště, Tanzplan-Tanečnice, Hasenberg-Borská skalka, Raupenberg-Roubený, Buchberg-Suchý vrch, Pettersberg-Petrův vrch, Fuchsberg-Liščí vrch, Spitzberg-Špičák, Taubenberg-Holubí vrch, Jüttelsberg-Jitrovník, Töppelberg - vrch u Jiříkova a
další. Z východu na západ má okres největší délku vzdušnou čarou 24
km, ze severu na jih je nejširší 131/2 km.
V okrese žije – podle sčítání lidu z 31. prosince 1890 – v 6742 domech 13 254 nájemních partají, sestávajících ze 49 669 osob, vesměs
příslušejících, s malou bezvýznamnou výjimkou, k německé (deutschen) národnosti. 23 332 osob je pohlaví mužského a 26 337 osob je
pohlaví ženského. Podle vyznání je 48 961 víry římsko-katolické, 656 víry evangelické, 19 víry židovské (mosaisch) a 33 ostatních. Obyvatel
s domovským pobytem je 48 710 osob. Vzhledem k počtu obyvatel je
okres jedním z hustě zalidněných, na jeden km2 připadá 262 obyvatel.

Hory, vrchy a pohoří.
Podle statě učitele šluknovské měšťanské školy Fr. J. Preidela.

Z východu na západ i z jihu na sever naším okresem procházejí
pahorkatiny a vrchoviny, jejichž údolími se často na dlouhé hodiny protahují průmyslové obce. Oproti tomu vrcholy pokrývají pryskyřicí vonící
jehličnaté lesy, často smíšené se sytě zelenými lesy listnatými. Svahy
obdělávají pluhy pilných zemědělců (rok 1898).
Jsou to dvě pohoří, která procházejí naším okresem. Na nejzazším jihu to je Pohoří labských pískovců (Elbesandstein-Gebirge), ostatní větší část ale patří k Lužickým horám (Lausitzer Gebirge). Hranice

11

mezi oběma pohořími vede asi následující linií: Wolfsberg (Vlčí hora),
Hohle Dütte (jeskyně Kornout), Kalkwerke bei Zeidler (Brtnická vápenka), Nieder-Zeidler (Zadní Brtníky), Zeidler-Bach (Brtnický potok) až
k „Nieder Mühle“ („Dolní Mlýn“), Eisengraben (Železný příkop), Hoh
(vrch Hlava), Kalklöcher an dem Weissbach (Vápenné díry na Bílém potoce), Kalkstrasse (silnice Vápenná).

Jižně od této hranice ležící L a b s k é p í s k o v c e jsou s několika výjimkami skoro celé pokryté jehličnatým lesem. Z nich nejvyšším
bodem je Kamenný vrch (Steinberg) nebo Březina (Haideberg) - 471,6
metrů (všechny výšky jsou udávány od hladiny Baltického moře - Ostsee),
stojící mezi Brtníky (Zeidler) a Šternberkem (Sternberg). Svým charakterem je tato hora jen málo podobná Labským pískovcům a nechá se
k nim připojit jen podle jejího pískovcového složení. Zbylá část pohoří je
vytvářena územím prořezaného a rozeklaného hlubokými roklinami a
údolími s průměrnou výškou 420 - 430 m. Již těsně za Šternberkem začíná divoce romantický charakter Labských pískovců. Holé a kolmé pískovcové skály se nám ukazují ve strmých a často v 3, 4, 8, 10 a ještě více metrů vysokých stupních. Údolní stěny strmí vzhůru do výše, často
se kamenná stěna náhle zvedá z údolí až do plné výšky náhorní planiny.
Úzká příčná údolí a skalní rokliny ze všech stran pronikají hluboko do
náhorní planiny. Tu a tam jimi k vrcholu vedou stezky a jen zřídka z vý-
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šiny dolů do údolí vede příkrá vozová cesta. Na skrovné skalnaté půdě
rostou borovice a smrky, řídce smísené s břízami a jinými listnatými
stromy, jejichž kořeny se často zázračně drží na příkrých skalních
stěnách.

Z nejdůležitějších skalních stěn uvádíme Křtící skálu (Taufstein),
těsně za Šternberkem. Odtud je nádherný výhled na jih do údolí Vlčího
potoka (Wolfsbachthal). Uprostřed šternberského revíru leží Loupežnický zámek (Räuberschloss), který byl Horským spolkem (Gebirgsverein)
v roce 1880 lépe zpřístupněn a opatřen ochrannou chatkou. Pod domečkem se nacházel do skály vytesaný prostor ve skoro dnešní velikosti
(1898), kde byla kdysi brána, jejíž umístění vyšlo najevo při vyklizování
sutě. V samotné skále je ještě několik děr odpovídajících střešním krokvím. Na západ se otevírá nádherný výhled, ukončený pod nohami ležící
krásnou lesnatou Hlubokou dolinou (tiefe Grunde). Ještě hlouběji v lese
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stojí skalní útvar Muž (Mann). Více než 20 m vysoká skála, která byla
rovněž Horským spolkem zpřístupněna vysokým 52 stupňovým schodištěm. Dnes jsou schody opět odstraněny. V hemmehübelském revíru
(obec Kopec) je známý Vosí kámen (Wespenstein). Mocná 65 m vysoká
skála, spadající kolmo do údolí Bílého potoka (Weissbachthal), z jejíž závratné výšky se lze kochat, ale jen omezeným výhledem, na hory náležející údolím Brtnického, Vlčího a Bílého potoka (Zeidler-, Wolfsbachund Weissbachthal), které se vinou často z obou stran uzavřené skalami
a nakonec nacházejí své ukončení v údolí Křinického potoka. Tam kde
Křinický potok (Kirnsbach - Kirnsch, Kirnsicht, Kirnitzsch) překračuje hranice, leží nejhlubší bod okresu - 286,9 m.
L u ž i c k é h o r y jsou tvořeny mnoha vrcholy a horskými hřebeny a snadno se nechají rozdělit do mnoha pásem. Když vyjdeme z Kozího hřbetu (Ziegenrücken) mezi Jiříkovem a Rumburkem, můžeme lehce sledovat hlavní pásmo, přes vrchy Valdek (Waldecke), Světlík (Lichtenberg), Plešný (Plissenberg) a Hančův vrch (Hantschberg), vzhůru
k mocnému horskému vrcholu Tanečnice (Tanzplan) na jihozápadě
okresu. Tanečnice se ale opět záhy včleňuje do hřebenu Hadinec (Haide) v pohoří Labských pískovců. Druhé, méně patrné pásmo, se odděluje od Kozího hřbetu, překračuje obec Horní Království, zdvíhá se k Jitrovníku (Jüttelsberge), odkud se táhne k význačnému horskému vrcholu
Holubí vrch (Taubenberg). Pásmo se potom propadá do hlubokého
údolí Rožanského potoka (Rosenbach), ale na druhé straně se opět zvedá na Jockelův vrch (Jockelsberg), táhne se přes Špičák (Spitzenberg),
odkud spěje k vrchu Sokolník (Valtenberg) . Obě pásma sestávající
z mohutných žulových hor se zašpičatělým kuželem vrchu Sokolníku se
v rumburském okrese připojují k vrchu Špičáku (Spitzenberg) ze zde se
táhnoucího příčného pásma, které současně vytváří přirozenou hranici
mezi dvěma soudními okresy Šluknov (Schluckenau) a Lipová (Hainspach) a jehož vrcholy jsou rozdílné od obou dalších pásem mocných čedičových hor, kde nejvyšší horou je vrch Hrazený (Pirsken - 608,2 m) a
dále vrchy Plešný (Plissenberg) a Pončín (Botzen). Od těchto dvou hlavních pásem se odděluje ještě množství menších hřebenů.
I když ne největší, tak přece mohutná, stojí na jihovýchodní hranici okresu hora Tanečnice (Tanzplan - 598,6 m). Je zcela pokrytá lesy a
její vrchol nese od roku 1885 ze dřeva vystavěnou „Věž korunního prin-
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ce Rudolfa“ („Kronprinz Rudolf-Turm“) spolu s příhodnou restaurací.
Z věže se dá kochat nádhernou vyhlídkou, jež je ze severozápadu ohraničena vrchy Unger a Valtemberg v Sasku, na východ zahrnuje Jizerské
hory (Izegebirge) a Krkonoše (Riesengebirge), na jihu se táhnou vrchy
Středohoří (Mittelsgebirge) a na západě je výhled přehrazen hřebenem
Krušných hor (Erzgebirge), v popředí leží strmé pískovcové skály Pohoří
labských pískovců (Elbesandsteingebirge). Tanečnice se na severu příkře svažuje a na západě se v Sasku připojuje k Suchému vrchu (Buchberg - 492,8 m), jehož jižním výběžkem je saský vrch Wachberg, nazývaný také Schweizerkrone (Švýcarská koruna - 497,5 m), s restaurací.
Od ní si člověk užívá nádhernou vyhlídku na blízké Labské pískovce a na
hory stojícími za nimi. Z východu se na Tanečnici napojuje výše zmíněné
hlavní pásmo, které se rozkládá v průměrné výšce 480 – 495 m a zdvíhá
se jen Hančův vrch (Hantschberg) na 515 m a vrch Hanlberg na 507 m.

Čedičový vrchol Plešný (Plissenberg - 593 m) dosahuje téměř výšky vrchu Tanečnice, je pokrytý vysokým lesem a nenabízí žádný výhled.
Na jeho nejvyšším vrcholu se nachází čtyřhranná propadlá díra, která je
vykládána jako Vlčí jáma (Wolfsgrube). Z hřebenu vrchu Plešný se odděluje zpočátku nevýznamné pásmo, které severně od Mikulášovic plyne severozápadním směrem a zdvíhá se na Vrch větrného mlýnu
(Windmühlberge - 483,5 m), dále klesá k silnici Mikulášovice – Šenov
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(461,3 m), ale potom se zvedá k 485,4 m vysokému Šenovskému vrchu
(Schönauer Berg), pokrytému hlubokým jehličnatým lesem. Až do roku
1896 se zde nacházel, jako zvláště úctyhodné dílo přírody, viklavý kámen, mohutný kamenný blok, jenž se ale dal jedním mužem lehce rozhoupat. Bohužel byl ale zpracován na kamenivo. (Namnoze jsou tyto „Viklany“-„Wackelsteine“ označovány jako obětní místa z pohanských časů a je
jim podle toho připisován historický význam.) Jihozápadním výběžkem to-

hoto vedlejšího pásma je Kostelní vrch (Kirchberg - 460,9 m) v Mikulášovicích a severozápadním je Jeskynní kopec (Kellerberg - 450 m) severně od Salmova. Od vrchu Plešný hřeben klesá na druhou stranu k obci
Světlíku až pod 510 m a vrch Světlík (Lichtenberg) se zvedá jen na 560,3
m. Světlický vrch je zalesněný a je významný jako rozvodí, neboť jeho
vody protékají řekou Mandavou (Mandau), Brtnickým potokem (Zeidler
Bach), Stříbrným potokem (Siberbach) a Kunratickým potokem (Kunnersdorferbache). Mezi posledně jmenovanými potoky se odděluje
vedlejší pásmo, které v Dolních Kunraticích klesá až na asi 425 m, ale
potom se na sever široce kruhovitě zvedá. Jeho západní část je známá
jako vrch Seilersberg (443,2 m). Východní část tvoří Borský vrch (Grohmannshöhe - 467,2 m), opatřený na vrcholu malou rozhlednou, dále
pokračuje ne sever a na Máslovém vrchu se ještě jednou zdvíhá na 386
metrů. V onom půlkruhu, více samostatně, stojí Stříbrný vrch (Silberberg - 393 m) a u Šluknova vrch Panská skála (Kreuzberg - 397 m). Od
vrchu Světlíku hřeben kolem obce Valdeku klesá a ve výšce 415,9 m je
přeložen železnicí. Podél Kozího hřbetu (Ziegenrücken) ovšem opět
stoupá, ale dosahuje jen 448,1 m a po opětovném malém poklesu stoupá na Strážný vrch (Hutungsberg) na 473,3 m. Východně od vrchu Světlíku se na severozápad odděluje Vlčí hora u Šluknova (Wolfsberg bei
Schluckenau), zcela zalesněný vrch, na jehož západní straně se nachází
mnohasetletý bukový a jehličnatý porost, v němž majitel nechal zřídit
krásné procházkové cesty. Severozápadně od Strážného vrchu leží Máslový kopec (Butterhügel - 452,7 m) a u Jiříkova vrch (Töppelberg 426,8 m), na němž je restaurace a rozhledna.
Na západ se od Kozího hřbetu odděluje druhé hlavní pásmo Hartský les (Harthe-Walde). (Nazývá se také zkráceně „Harthe“ – „Harta“. Označení „Harte Wald“ – „Hartský les“ je rovněž běžné.) Ve střední výšce od 436
do 460 metrů se táhne v širokém oblouku k obci Království. Severně od
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této obce se zvedá na vrch Jitrovník (Jüttelsberg - 508,5 m ). Na tomto
vrchu zřízená dřevěná vyhlídková věž poskytuje nádherný výhled, zejména na východ a sever do kopcovitého Saska s mnoha osadami. Za
jasných dnů jsou vidět samotné vrcholy Jizerských hor a do západních
Krkonoš (Riesengebirge). Nedaleko od věže je hojně navštěvovaná restaurace. Odtud na východ spatříme v nejbližší blízkosti vrch Kumpfenberg (460 m), od něj na jih má křižovatka na Cestě divoké zvěře (Wildbretstrasse) největší výšku 430,8 m. Z Jitrovníku se pásmo táhne širokým obloukem k mohutnému horskému kuželu Holubí vrch (Taubenberg - 462,2 m), jehož vrchol již leží v Sasku a kvůli hustému lesu neumožňuje žádný výhled. Na jeho svazích je zejména lomová žula a
živec.

Severovýchodně od hlavního pásma leží u obce Fukov zalesněný
Chmelový vrch (Hopfenberg - 383,2 m). Na západě hlavní pásmo vysílá
mnohé výběžky, které potom většinou příkře spadají do údolí Rožanského potoka. Samotný Rožanský potok (Rosenbach) překračuje hranici
v nadmořské výšce 298 m. Zrovna tak příkře se zdvíhá horský hřeben na
levé straně potoka a okamžitě stoupá do 412 metrů vysokého zalesněného Jockelova vrchu (Jockelsberg), odkud se hřeben vlnovitě táhne
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k žulovému kuželu vrchu Špičáku (Spitzenberg - 481,5 m) u obce Císařský les. Tento vrch je zalesněn, ale přece některé kameny poskytují
krásný, i když také omezený výhled. Horský spolek z obce Císařský zřídil
na Špičáku ochrannou chatu. Odtud na východ je vidět poznenáhlu klesající hřeben, jehož posledním výběžkem je severně od Šluknova Židovský vrch (Judenberg), který se také nazývá Mlýnský vrch (Mühlberg 375 m). Vlastní hlavní pásmo se od Špičáku na severozápad nechá jen
poměrně těžko sledovat, neboť se také zde rozprostírá do značné šíře a
vykazuje celou spoustu zalesněných vrchů vysokých mezi 432 a 496 m.
Nakonec se táhne v Sasku k vrchu Valtenberg (585,3 m). Nejdůležitějšími vrcholy v tomto pásmu jsou Schwarze Busch (454 m, vrchol je
v Sasku), k okresu náležející jižní výběžek (486,3 m) saského Tännigberg
(465,8 m), Dětský vrch (Kinderberg - 495 m) u obce Liščí, Petrův vrch
(Pettersberg - 465) severně od obce Liščí a Strážný kopec (Hutberg 496 m, vrchol je v Sasku) východně od Zahradního mlýna v obci HorníSeverní. Od vrchu Schwarze Busch (Černé křoví) se na jih táhne Breite
Busch (Širé křoví - 449 m), zalesněná hora, bohatá na nerosty, je zevrubně pojednána na jiném místě v kapitole Dějiny a pověsti. Od Breiten Busch se horský hřeben obrací na západ a mezi Šenovem a Lipovou
vytváří lesnatý vrch Strážný (Wachberg - 474,6 m).
Trochu větší pásmo se od Petrova vrchu (Pettersberg) odděluje
na jih od obce Liščí a nejprve tvoří Jáchymův vrch (Joachimsberg - 474,5
m), zalesněná hora zdobená křížovou cestou a malou poutní kapličkou.
Západně odtud leží rovněž zalesněný Liščí vrch (Fuchsberg - 450,9 m),
na jihu je zřízena otevřená Nová obora (neue Thiergarten, dříve Wildpark - 444 m), v níž se chovají daňkové. Jihozápadně od tohoto malého vrchu se zdvíhá hřeben Ječného vrchu (Gerstenberg - 500,8 m), rozsáhlý, zalesněný horský vrchol, na jehož západní straně je zřízena
ochranná chata s nedělní restaurací. Odtud je příjemný výhled na obce
Lipovou a Šenov. Severním výběžkem Ječného vrchu je Anenský vrch
(Annaberg - 418,6 m), proslulé poutní místo, kam se každoročně na
svátek sv. Anny hrnou tisíce věřících a kde je zřízena vysloveně celá osada z výčepních a prodejních krámků. Za kaplí je zřízena křížová cesta.
Jižně od Ječného vrchu horské pásmo poměrně příkře klesá na 352,8 m
(silniční úsek Karlín - Lobendava), obrací se na západ a stoupá k zalesněnému vrchu Spálený u Karlína (Hillebrand - 443,7m). Potom ještě
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západně odtud horský hřeben vytváří u obce Dolní Poustevna Floriánův
vrch (Floriansberg - 416 m), klesá dolů do údolí Sebnitzsko–Vilémovského potoka (Sebnitzbachthal - 296,1 m) a své ukončení nachází na zemské hranici. Významnějšími vrchy, jejichž vrcholy leží většinou v Sasku,
které ohraničují okres na západě a svým horským hřebenem dávají
lehce rozpoznat zemské hranice, jsou Valtenberg (558,2), Angstberg
(519,5 m), Nestlberg (517,4 m), Steinberg (501,7 m), hohen Kahn (515,8
m), Lexberg (477,4 m), až k vrchu Roubený (Raupenberg - 460,8 m).
(Podrobný popis tohoto historického bodu je ve zvláštní části u obce Lobendavy. Viz. také pověst o rytíři Wilmovi!). Výše vyjmenované vrchy jsou pokry-

ty na hodiny rozlehlým vysokým lesem. Od vrchu Roubený se horské
pásmo stáčí více na západ, ke kamennou věží a restaurací opatřenému
vrchu Unger (537,3 m) v Sasku. Odtud se ve velmi ostrém úhlu stáčí na
východojihovýchod přes zalesněný vrch Ruhbänk (532,4 m, zaměřovacítriangulační bod) ke stejně hluboce zalesněnému Frohnbusch (Veselé
křoví) na svahu vrchu Ruhbänk u obcí Horní a Dolní Poustevny. Proti
Bohemii toto pásmo vysílá mnohé výběžky. Tak se u obce Horní Severní
od vrchu Angstberg v Sasku odděluje zalesněný Tkalcovský vrch (Buchberg - 502,9 m). Kamenný vrch (Steinberg) vysílá na jihovýchod vrch Rechenberg (481,8 m), jehož jižním výběžkem je Vinný vrch (Weinberg 453,6 m) a jeho jihovýchodním je u Lobendavy vrch Güttelberg (432 m),
na němž je nedělní restaurace.Trochu stranou od tohoto tahu stojí
u Horní Poustevny vrchol čedičového kuželu Špičák (Spitzenberg - 455,5
m). Tento smíšeným lesem pokrytý vrch poskytuje omezený výhled,
obzvláště za časného rána, na pohoří Labských pískovců. Jeho vrchol
krášlí v roce 1853 vztyčený kříž, jenž byl v roce 1866 Prusy shozen, ale
roku 1867 byl opět postaven.
Významné příčné pásmo, které obě hlavní pásma navzájem spojuje, začíná v rumburském okrese, na vyhlídkovou věží a restaurací opatřeném Vlčím vrchu (Wolfsberg - 590,3 m) a sleduje vodní předěl až
k vrchu Světlíku (Lichtenberg - 560,3 m). Jeden, od vodního předělu se
oddělující malý hřeben, vytváří u obce Brtníky Mlýnský nebo Křížový
vrch (Kreuzberg - 445,1 m). Na něm dříve (v roce 1768) stál větrný
mlýn. Od vrchu Světlíku hřeben stoupá k listnatým a jehličnatým lesem
porostlému vrchu Hrazený (Pirsken - 608,2 m), nejvyššímu vrchu okresu. Bohužel vysoký lesní porost brání skoro jakémukoliv výhledu a jen
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jedna na východní straně stojící holá skála, Volský kámen (Ochsenstein),
umožňuje výhled na východ až k Jizerským horám. Od vrchu Hrazený
pásmo klesá až na asi 425 metrů nad mořem a potom vystoupá vzhůru
k pověstmi předenému vrchu Pončín (Botzen - 541,8 m). Hluboké zalesnění, jež ho pokrývá, brání skoro každému volnému rozhledu a jen několik holými, čedičovými sutinami pokrytých ploch umožňuje omezený
pohled do dálky na České středohoří (böhmische Mittelgebirge) a na
Labské pískovce (Elbesandsteingebirge). V na západ otevřeném oblouku se odtud táhne horský hřeben přes Skřivánčí vrch (Lerchenhübel 408 m) na druhou stranu k vrchu Špičáku (Spitzenberg - 481,5 m). Severozápadní výběžek vrchu Hrazený, tvořený u obce Císařský smíšeným
lesem pokrytým Křídlovým vrchem Flügelberg (394 m), nabízí přes svou
malou výšku celkem hezký výhled na východ.
Na pohoří Labských pískovců je úzce přičleněné horské pásmo,
které začíná jako rohovým pilířem Vlčím vrchem. Od tohoto vrchu se
táhne na východ k restaurací a kamennou rozhlednou opatřenému
vrchu Dymník (Rauchberg - 519,9 m). Se střední výškou 450 m zde se
táhnoucí hřeben, patřící k okresu jen malou částí, vytváří u obce Zahrady vrch Písečník (Ludwigsberg - 475 m).
Přehled nejdůležitějších vrchů v sestupném pořadí jejich výšky:
Pirsken .
.
.
Hrazený
.
.
608,2 m
Tanzplan
.
.
Tanečnice
.
.
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Plissenberg
.
.
Plešný
.
.
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Lichtenberg
.
.
Světlík .
.
.
560,3 m
Botzen .
.
.
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.
.
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Ruhbänke
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
.
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.
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Jitrovník
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.
.
.
.
.
.
507 m
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.
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.
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.
Ječný vrch
.
.
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Schönauer Berg .
.
Šenovský vrch .
.
485,5 m
Windmühlberg .
.
Vrch větrného mlýnu .
483,5 m
Rechenberg
.
.
.
.
.
.
481,8 m
Spitzenberg bei Kaiserswalde Špičák u Císařkého lesa
481,5 m

20

Ludwigsberg .
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Křížový vrch u Šluknova
Vosí hora
.
.
Stříbrný vrch .
.
Křídlový vrch .
.
Máslový vrch .
.
Chmelový vrch
.
Židovský vrch .
.
Trřní nám. ve Šluknově
Růžový potok na zem. hranici
Sebnitzský p.
„
„
Křinický potok „
„

475 m
474,6 m
474,5 m
471,6 m
467,2 m
465 m
460,9 m
460,8 m
455,5 m
453,6 m
452,7 m
450,9 m
450 m
449 m
448,1 m
445,1 m
445 m
444 m
443,7 m
426,8 m
418,6 m
417,6 m
416 m
412 m
408 m
397 m
395 m
393 m
391 m
386 m
382,2 m
375 m
350 m
298 m
296,1 m
286,9 m
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Vodstvo.
Podle statě Frz. Jos. Preidela, učitele měšťanské školy ve Šluknově.

Ačkoliv okresem neprotéká žádná velká řeka, tak je přece bohatý
na potoky a malé potůčky, které svou vodu posílají jednak Labem do
Severního moře (Nordsee), jiné Odrou do moře Baltického (Ostsee).
Vodní rozhraní mezi oběma poříčními oblastmi sleduje přibližně silnici
od vrchu Strážného na zemské hranici u obce Kerhartice (Gersdorf)
v Sasku až k jejímu vyústění na silnici Rumburk - Jiříkov (439,2 m). Odtud potom sleduje podél Harty (Harthe) se táhnoucí křemenné průchody až k nejvyššímu bodu Hartského lesa (Harthe-Wald - 435 m).
Potom sleduje v podobě čtvrtkruhu přes dráhu severovýchodně od obce Valdeku překračující most (415,9 m) na nejvyšší bod (436,6 m) silnice
do Valdeku a odtud jen s malým odchýlením sleduje polní cestu na Nové Křečany. Na výšce 492 m překračuje silnici Nové Křečany - Šluknov,
táhne se odtud přes vrch za myslivnou Panského lesa (Herrnwald 530,7 m) na vrch Světlík, odtud ke „Staré myslivně“ - „Alte Forsthaus“
(516,7 m) a přes vrchy mezi obcemi Brtníky a Panský (470,8 m a 461,8
m) k vrcholu čedičového kuželu Vlčího vrchu v okrese Rumburk. Vodstvo jihovýchodně od této linie přitéká do řeky Mandavy (Mandau) a od
ní severně a severozápadně se vlévá do Labe nebo jeho přítoků. Jako
zcela obzvláště významné je hodno zaznamenání, že odpadní voda žlabů ze „Staré myslivny“ v obci Panský (č. 23) z jedné části stéká do Man-
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davy, z druhé části do Brtnického potoka (Zeidlerbach), přítoku Křinického potoka (Kirnsche).

Vodstvo, které se ubírá do Labe stéká z oblasti řeky Sprévy
(Spree), z území Vilémovského potoka (Sebnitzbach - Sebnitzký potok)
a oblasti Křinického potoka (Kirnsbach). Mezi Křinickým potokem a
Vilémovským potokem navazuje vodní předěl na shora uvedený vodní
předěl Odra - Labe na vrchu Světlíku, táhne se přes vrchy severně od
obce Brtníky k vrchu Plešný, odtud sleduje jednotlivé malé vrchy ve
skoro přímé linii k Hančově vrchu u Mikulášovic, odkud následuje malým odchýlením „Zlodějskou silnicí“ - „Diebstrasse“ do Tomášova, odtud v ostrém úhlu na vrch Tanečnici a zpět v bezprostřední blízkosti silniční křižovatky západně od Tomášova (něco přes 393 m). Další průběh
až do obce Schandau leží plně na saském území.
Rozvodí mezi Vilémovským-Sebnickým potokem (Sebnitzbach) a
řekou Sprévou se odděluje od předchozího v Brtnickém farním lese
(545,1 m), táhne se téměř přímo až k vrchu nejvýznamnější hory okresu
Hrazený, odtud se esovitým obloukem obrací k vrchu Pončín a odtud
ostrým úhlem přes Skřivánčí vrch ke kuželovitému vrcholu Špičáku. Dal-
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ší průběh vodního předělu patří většinou do Saského království (Königreiche Sachsen), přičemž až k obci Severní sleduje hranici, dokonce na
severovýchodě ještě jednou protíná zdejší území, ale potom stoupá na
vrch Sokolník, odkud jde hlouběji do Saska.

Řeka Spréva (Spree) je nejvýznamnějším tokem okresu, oběma
břehy do něj patří, ale jen zcela krátkým úsekem (0,7 km), v na sever
vysunuté obci Fukov a brzy na to dalších 0,7 km jen svým levým břehem. Pramení východně od obce Neugersdorf v Sasku, v pavilónu vystavěném nad jejím pramenem (Spreequelle) a severně od Filipova přitéká
do blízkosti zemské hranice, kterou až do Jiříkova sice sleduje, ale stále
jí nechává na svém levém břehu. Teprve těsně před nádražím v obci
Ebersbach řeka Spréva v krátkém úseku přechází na zdejší území, potom v Sasku protéká obcemi Ebersbach, Friedersdorf, Neusalza a okresem ještě jednou prochází již uvedeným větším úsekem v obci Fukov.
Na své cestě přibírá na levém břehu kromě malých potůčků, jež mají
své prameny z části v lese za vrchem Jitrovník (Jüttelsberg) a mezi saskými obcemi Ebersbach a Oberfriedersdorf z Jiříkova přitékající Rytířský
potok (Ritterbach). Prameny Rytířského potoka leží v blízkosti Horního
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(Nového) rybníku (Oberteich) v oblasti Rumburku. Tento potok potom
protéká Prostředním a Dolním rybníkem (Mittel- und Unterteich) a
hned nato překračuje hranice okresu. Dále teče obcí Jiříkov a jejím územím v délce 4,7 km. Na této cestě pohání v centru města horní mlýn
(M), potom prostřední mlýn (dříve M, dnes W) a těsně u hranice dolní
mlýn (M). (Písmena uvedená v závorkách znamenají vodní stroje: M - mlýn na
mouku, B - pila na prkna, Ö - lis na olej, St - brusírna kamenů, Sta - brusírna kovů, L - stoupa na tříslo, W - mandl.) V blízkosti Tržního náměstí Rytířský po-

tok přibírá Mlýnskou strouhu (Mühlgraben), která délkou 1,8 km protéká obcí Nový Jiříkov. U pramene se nazývá Lesní potok (Waldbach) a
v horní části Nového Jiříkova vytváří Mlýnský rybník (Mühlteich). Dále
teče jako mlýnský náhon a před městem tvoří Rybník městského rychtářství (Stadt-gerichtteich). Mlýnský rybník dříve sloužil k provozu mlýna. U rybníka je plovárna a lázně.

K oblasti Sprévy jako druhý patří Rožanský potok (Rosenbach nebo Rosenhainer Bach) (Neobvyklý popis tohoto potoka od ústí k prameni je
popsán i na jiném místě, neboť se často zaměňuje s druhým potokem toho
jména.), který je vytvořen z obce Království přitékajícího Lužného poto-

ka (Aubach - je pojmenován podle luk - Aue)) a z Mlýnského potoka
(Mühlbach) a až k továrně na knoflíky v obci Rožany se nazývá Kaschelbach. Na své 4 km dlouhé cestě podporuje parní stroj v knoflíkárně
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v bývalém horním mlýnu v Rožanech a dále pohání Prostřední mlýn
(MBÖ), Děrový mlýn (MBW), Rybniční mlýn (M), Dolní mlýn (M) a
Hraniční mlýn. Ten poslední je nyní přestavěn na dílnu na řezání kamenů. Potok na své cestě protéká rybníky Rybničního mlýna a Hraničního
mlýna, oba jsou bohaté na kapry. Dříve na pstruhy bohatý Rožanský potok je kvůli odpadní vodě z továren skoro bez ryb. Na pravém břehu potok přibírá nad Rybničním mlýnem sloučený potůček z obcí Královka
(1,5 km) a Harachova údolí (1,8 km). Na levém břehu ústí do šluknovského Rožanského potoka (Schluckenauer Bach - 1,1 km), jenž je tvořen
Žďárským potokem (Silberwasser - Stříbrná voda - 5,9 km) a z potoku
z Císařského lesa (Kaiserswalder Bach - 4,1 km).
Poslední napáječ Stříbrného potoka leží na pozemku obce Brtníky, na takzvaných Lesních lukách (Waldwiesen). Zesílený mnoha menšími lesními potůčky, poskakujíc od kamene ke kameni, tento šumící potůček dříve v Horních Kunraticích poháněl malou pilu (dnes je ten závod
zastaven) a v Dolních Kunraticích dříve poháněl valchu (mandl). Brzy
nato se shromažďuje v rybníku, kde uvádí do pohybu kola čepového
mlýna (M). Trochu klidnější je jeho tok na šťavnatě zelených Stříbrných
lukách (Silberwiesen), avšak již daleko před Šluknovem byla před lety
v jeho korytě zbudována hráz k přivádění čistého vodního proudu z vysokých strání Stříbrného vrchu do tak zvané nádrže „Halter“, která nyní
slouží jen k provozu městského mlýna (M). Před rokem 1894, když město ještě nemělo žádný vodovod, byla voda odtud vedena dlouhým
dřevěným potrubím do bezpočtu kamenných žlabů, které obyvatelům
dodávaly užitkovou vodu a pro svou vodní vydatnost plnily dobrou službu také při vypuknutí požárů. Horní a střední tok Stříbrného potoka poskytuje pstruhy.
Potok Císařského lesa (Kaiserswalder Bach), dlouhý 4,1 km, pramení v lese poblíž Jánského vrchu, celou svou délkou protéká obcí Císařský a pohání dva mlýny na mouku. Ve Šluknově se spojuje s potokem Stříbrná voda (Silberwasser - 1,1 km) na Šluknovský potok
(Schluckenauer Bach), který během svého krátkého toku pohání zámecký mlýn (M). V nejbližší blízkosti rožanské továrny na knoflíky ústí
do Rožanského potoka (Rosenbach) Rybniční potok (Teichbach). Potůček, pramenící v obci Nové Hraběcí na svém jen 1,6 km dlouhém toku
protéká rybníky Rybářský (Fischerteich), Školní (Schulteich) a rybník
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Obora (Thiergartenteich). Rozloha rybníků je 1 Joch (jitro) a 1440 Quadrat-Klafter (čtverečních sáhů) nebo 1,0983 ha. Potok ústí do Střeleckého rybníka (Schützenteich). Malá bezejmenná strouha (ve zdejší krajině
běžný výraz pro velmi malý potůček) protéká rybníkem Wünschenteich,
nazývaným též Inselteich - Ostrovní rybník. V přední části obce vytváří
malá vodní strouha Hoffluss (potok ze dvora), Farní rybník (Pfarrteich) a
Liliový rybník (Lilienteich). Blízko rožanské školy se na levém břehu vlévá ještě v Sasku pramenící potůček Rožanské Nové vsi, z jehož celkové
délky 3,6 km k okresu patří jen 1,5 km. Krátce před svým ústím protéká
Kunzeho rybníkem (Kunzen-Teich) a pohání Kunzeho brusírnu kamene.

Potok z Královského lesa (Königswalder Bach), Luční voda (Auwasser), má od svého pramene v blízkosti myslivny v Hartském lese až
po soutok s Mlýnským potokem (Mühlbach), kde potom, jak již bylo
uvedeno, vytvářejí Kaschelbach (Rožanský potok), délku 5,5 km. Nejdříve protéká loukami nad obcí Císařský, potom celou délkou této obce,
kdysi v dolním dvoře poháněl mlýn Mosenmühle (M) a krátce před soutokem s Mlýnským potokem přibírá malý, 2,2 km dlouhý vodní tok z polí šafářského dvora obce Království, který nad statkem vytváří dva rybníky. Mlýnský potok (Mühlbach - 0,6 km) vytváří ukončení rybníku Boxteich (12 jiter, 600 čtverečních sáhů nebo 7,1203 ha), na němž si v roce
184 německý Tělocvičný spolek Šluknov (Turnverein Schluckenau) zřídil
školu plavání s vlastním plavčíkem, největší zařízení toho druhu v okrese. V blízkosti rybníku Boxteich stojí mlýn Boxmühle, jehož splav leží již
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za tímto rybníkem. Od rybníku Boxteich protéká údolím až k lesem obklopenému Lesnímu rybníku (Waldteich) potok nazývaný jménem Liliová voda (Lilienwasser - 1,3 km), snad kvůli nádhernému plovoucímu
Pryskyřníku (Hahnenfuss), kterým je přímo bujně zarostlý. Liliový potok
se vine šťavnatým lučním pozem-kem a po spojení s Kunratickým potokem (Kunersdorfer Bach) vytváří velký rybník Lindigteich (lidově nazývaný
Linchteich) - 9 jiter 1290 čtverečních sáhů nebo 5,8431 ha. Těsně před
svým vtokem do rybníku Boxteich potok Lilienwasser přibírá z kopce
Schweidrich potok Schweidrichbach - 1,9 km, malý potůček, který pramení na úpatí Borského vrchu a v blízkosti Křečanské silnice vytváří Farní rybník (Pfarrteich).

Kunratický potok (Kunersdorfer Bach) měří 3,8 km a sbírá vodu
severního odersko-labského vodního předělu za myslivnou obce Panský, napravo od silnice Šluknov - Křečany. Mladistvý potůček ochraňuje
temný les. Po příchodu na kunratickou obecní louku se shromažďuje
v rybníku, pohání dva mlýny (B a M) a přitom si bere na pomoc potůček
z Dolních Kunratic. Těsně za mlýny opět vchází do tmavého lesního stínu, který opouští teprve u lesní restaurace Karlovo údolí (Karlthal), kde
je využíván k jízdě loděk, pro kolovrátek a podobné účely. Jeho tok po-
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kračuje vlhkým lučním pozemkem, je přemostěn vysokým obloukem
dráhy a brzy nato se vlévá do Liliového potoku (Lilienwasser). Do Lesního rybníku (Waldteich - 4 jitra 1500 čtverečních sáhů nebo 2,4813 ha)
ústí Lesní potok (Waldwasser - 3,2 km), který má pramen v nejbližší
blízkosti Kunratického potoka (Kunersdorfer Bach), vlevo od silnice
Šluknov - Křečany. Také tento potůček se většinou vine v lesním šeru a
je jako ten předchozí bohatý na pstruhy. Na své cestě přibírá v blízkosti
drážního překladu na pravém břehu u myslivny ve Valdeku pramenící,
1,8 km dlouhý Valdecký potok (Waldecker Floss) a o něco dále na levém
břehu z Vlčí Hory (Wolfsberg) přitékající Vlkohorský potok (Wolfsbergfloss).
Z povodí Sebnitzkého potoka (Sebnitzbachgebiet) patří do okresu jen zde pramenící potoky, Vilémovský (Wölmsbach) a Poustevnický
(Einsiedlerbach), se svými přítoky. Dále k němu patří jen asi 250 m pravého břehu samotného Sebnitzkého potoka, kde se oba jmenované potoky teprve těsně před zemskou hranicí spojují a odkud potom plynou
jako Sebnitzbach, vlévající se do Labe u Lužickosrbského přívozu (Wendischfähre) pod obcí Schandau. Lobendavsko - Poustevnický obecní
potok (Lobendau-Einsiedler Dorfbach), nyní často až nahoru k obci Severní nazývaný Sebnitzský potok, pramení v Sasku v takzvaném Zlatém
dole (Goldgrube) v obci Hohwald, nazývá se až ke svému spojení s potokem Heimichtwasser Zlatonosný potok (Zalwasser - 4,4 km dlouhý, 3,5
km patří k okresu) a je odváděn do potoka Zalatwina (Viz. popis obce Severní). Zlatonosný potok je na svém horním toku bohatý na pstruhy a
v obci Severní pohání Zahradní mlýn (M), Siederovu pilu, Prostřední
mlýn (M), bývalý Kegelův mlýn (M) a k brusírně kovů přistavěný Kašparův mlýn.
Potok Heimichtbach (dlouhý 4,1 km, do okresu patří 2,3 km) pramení v blízkosti obce Hohwald-schänke v Sasku, těsně před zemskou
hranicí přibírá Černý potok (Schwarzbach - 1.9 km) a teprve svým dolním tokem vstupuje do obce Severní. Jeho vody zde nejsou znečišťovány, takže poskytuje hojnost pstruhů. Jako přítoky potok přibírá na
pravém břehu Ryžovací potok (Seifenbach) a Veselý potok (Frohnbach),
na levém břehu malý potůček v obci Severní a strouhu z Karlínského
údolí (Karolinsthaler Graben). Dva potoky slučené do LobendavskoPoustevnického potoka (7,8 km), protékající podél jmenovaných obcí,
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na své cestě pohání mnohé mlýny. V obci Severní se nachází stranový
mlýn (M a B), v Lobendavě Školní mlýn, v němž se nyní vyrábějí přísady
do voňavek a další stranový mlýn (M). V Dolní Lobendavě je mlýn brusírny ocele, bývalé valchovny a na hranici obce rybniční mlýn, bývalý
mlýn na obilí a valchovna. Ten v roce 1895 vyhořel, do roku 1897 stál
nevyužit a nyní je nově vybaven jako tkalcovna stužek. Vedle rybničního
mlýna potok vytváří rybník Rybničního mlýna (Teichmühlteich), který
měl dříve rozlohu 13 jiter 123 čtverečních sáhů (7,52 ha). Následkem
průtrže mračen 14. června 1804 se protrhla hráz a 8 jiter 395 čtverečních sáhů
(4,75 ha) se proměnilo na louku, takže jako rybník zůstaly 4 jitra 1328 čtverečních sáhů (2,77 ha) a z toho také ještě polovina je zabahněná a zarostlá,
takže jako rybník jsou nyní zdaňována jen 2 jitra a 689 čtverečních sáhů (1,38
ha). V Horní Poustevně potok pohání Fischerův mlýn, dříve mlýn na obilí

a pilu, potom továrnu na knoflíky, nyní brusírnu oceli a pilu, dále mlýn
na olejniny, dříve mlýn na obilí a olejniny, nyní mlýn na obilí, brusírnu a
stoupu na kosti. Rozmanité jsou podniky v Dolní Poustevně, zde potok
pohání brusírnu kovů, Fischerův nebo Oppitzův mlýn (M, B, St), kovotiskárnu a niklovnu. Bývalý dolní mlýn (M) zanikl.
Ryžovací (Mýdlový) potok (Seifenbach - 3,5 km) vyvěrá třemi pramínky na Vysokém Kohoutu (Hohe-Hahn) a vlévá se v Dolní Lobendavě.
Na svém levém břehu přibírá malý, z údolí mezi vrchy Weinberg a Güttelsberg přitékající potůček a protéká mnohými malými rybníky, z nichž
největší se jmenuje Ropuchový rybník (Protzenteich). Mýdlový potok
je, jakož i jeho přítoky, bohatý na pstruhy. Veselý potok (Frohnbach 3,5 km dlouhý, z toho 1,5 km patří do okresu), pramení v obci Rugiswalde v Sasku, protéká celou délkou obce a potom loukou, na níž stávalo tak zvané Veselé město (Frohnstadt) (Viz. kapitolu Pověsti). Malý rybník
na této louce je ještě dnes známý jako Hřbitovní rybník (Friedhofteich).
V Horní Poustevně Veselý potok dříve poháněl mlátičku. Zmíněn budiž
ještě Lesní potok (Waldbächel - 1,6 km), menší vodní tok, který pramení na jižním svahu Ječného vrchu (Gerstenberg) a v Sebnitz v Sasku se
vlévá do Sebnitzkého (Vilémovského) potoka, okresu patří jen 0,9 km.
Nevýznamný je přítok na levém břehu, menší (1,2 km) bezejmenný potůček v obci Severní, který vytváří několik malých rybníků a Karlínskou
strouhu (Karolinsthaler Graben - 2 km), pramenící u obce Karlín a kdysi
vytvářel poměrně velký Karlínský rybník (Karolinsthaler Teich), jehož
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hráz nyní slouží jako silnice. Posledně uvedený potůček je bohatý na
pstruhy.

Druhým potokem, vytvářejícím Sebnitzký potok (Sebnitzbach), je
Vilémovský potok (Wölmsbach), který délkou 1,9 km přísluší do okresu
celý a dalších 2,3 km jenom pravým břehem. Vzniká nad Vilémovem
z Mikulášovického (Nixdorferbach) a Lipovského potoka (Hainsbach).
Vilémovský potok, na vodu bohatý jako Poustenický potok (Einsiedler
Bach), pohání ve Vilémově brusírnu železa, pilu a valchovnu lnu, v obci
Dolina podporuje parní stroj Richterovy přádelny bavlny a nakonec
v Dolní Poustevně pohání Pstruhový mlýn. Z přítoků je k uvedení pouze
potok Hančova pramene (Hantschbornwasser - 1,3 km), který pramení
na vrchu Ječný a ve Vilémově uvádí do pohybu pilu truhlářské dílny.
Lipovský potok (Hainsbach - 7 km dlouhý), pramení na Petrově
vrchu, protéká obcemi Liščí a Lipová a krátce před Vilémovem se spojuje s Mikulášovickým potokem (Nixdorfer Bach). Na své cestě v obci Liščí
pohání pilu, dříve také mlýn na obilí, v Horní Lipové Klimtům mlýn (M) a
ve středu obce cihlářský mlýn, jenž je přeměněn na kalounkářkou továrnu Hille a Hampel, která je částečně poháněna parou. Dále Klášterní
mlýn (továrna na lepenku), hned na to dolní Lepenkový mlýn a v dolní
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obci Kamenný mlýn (M). Z přítoků na pravém břehu je k uvedení v obci
Liščí Obecní potok (Gemeinde-wasser - 0,9 km), zde je název Hainsbach
vlastně ještě neznámý, pramenící na Jáchymově vrchu, dříve vytvářel
množství rybníků. Do Lípové přitéká odtok z Klášterního rybníku
(Schlossteich), který je se svou plochou 19,75 jiter nebo 11,369 ha největším rybníkem v okrese. Přes svou velikost je napájen pouze dvěma
nepatrnými přítoky, potokem Sandthorfloss (1,4 km) a Galgenwiesenflos - potok Šibeniční louky (1,4 km), které přitékají z jižního svahu Jáchymova vrchu a vytvářejí dva malé rybníky. Dále Lipovským potokem
do městysu Lipová přitékají ještě dvě bezvýznamné vodní strouhy,
Mřenkový potok (Gründelwasser - 0,9 km) a potok z vrchu Ječný (Gerstenbergfloss - 1,1 km). Na levém břehu v jeho horní části do Lipovského potoka přitéká od obce Liščí bezejmenný potůček, jenž je ale vlastně
bohatostí vody obecním potokem a pro někoho může být tu a tam
slyšen také jako Tomášův potok (Thomswasser - 1 km). Do Lipovského
potoka ústí 0,9 km dlouhý odtok z rybníku Gromenteich (4,72 jiter nebo 2,717 ha), do něhož se vlévá na západě potok Gemeindegutwasser –
Obecní dobrá voda (1,1 km) a na východě Hraniční potok (Grenzwasser
- 1,1 km), pramenící v Sasku. Nejvýznamnější přítok Lipovského potoka
je od Šenova přitékající 6,4 km dlouhý Šenovský potok (Schönauer
Bach). Pramení v bažinaté louce mezi vrchy Špičák a Pončín, na lučních
plochách vytváří množství malých rybníků, potom protéká celou délkou
obcí Šenov a na louce nad Vilémovem se spojuje s Lipovským potokem.
Potok v Šenově pohání stroje jirchárny a prostředního (M) a dolního
mlýna (M). Na pravém břehu nedostává žádný zvláštní přítok, na levém
břehu je významný Panský potok (Herrnsbach). Od obce Knížecí-Janovka, přitéká na vodu bohatý, 2 km dlouhý potok, který u Janovské myslivny vytváří malý rybník, potom se obrací k Malému Šenovu a v Prostředním Šenovu se vlévá do Obecního potoka (Gemeindebach).
Panský potok (Herrnsbach - 5,4 km) shromažďuje vodu z celé řady pramenných potoků. V lesním porostu mezi vrchy Plešný a Hrazený,
po skoro 1,2 km toku vytváří rybník, kde v idylické lesní samotě pohání
mlýn obce Knížecí (M a B). Potom teče okolo obce Staré Hraběcí a
u Salmova, kde pod „černým mlýnem“ („schwarze Mühle“) přijímá od
Salmova přitékající 1,3 km dlouhý potůček, napájející mlýnský rybník
Černého mlýna (M a B). Panský potok, potom co opustí les, vytváří
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v obci Leopoldka Černý rybník (Schwarzen Teich), jehož hráz se kvůli
průtrži mračen 1. srpna 1896 protrhla a je od té doby suchý. Potok potom pohání Bílý mlýn (M, B) a částečně ocelárnu Frz. Frenzela. Krátce
před svým ústím do Šenovského potoka, v blízkosti šenovského kostela,
ještě na levém břehu přibírá bezejmenný 1,6 km dlouhý potůček z lesa Beutewalde (Kořistní les), protékajícího rybníkem Beutewaldteiche.
Druhý potok tvořící Vilémovský potok je Mikulášovický potok (Nixdorfer
Bach) nebo Šumící potok (Rauschbach - 6,8 km dlouhý). Pramení ještě
nad posledním domem Horních Mikulášovic a celou svou významnou
délkou protéká obcí. Velmi často je jeho síla podrobována: Dříve v blízkosti kostela poháněl mlýn na obilí, dnes ještě existuje horní mlýn, přeměněný na ocelárnu Ignaze Röslera syna (má také parní stroj), Rottigův
mlýn (Sta), Hessův mlýn (M B), olejninový mlýn (Ö B), dolní mlýn se
dvěma spády (B a M) a ocelárnu Ignaze Röslera nástupce (má také parní stroj). Na šenovském pozemku potok pohání Pietschův mlýn, dříve
M, B a L, dnes továrna na jízdní kola, brusírna kovů a koželužnu. Ve Vilémově pohání Hamplovu ocelárnu a dva Zimmerovy mlýny (B, M a papírna).
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Daleko méně významné jsou přítoky Šumícího potoka. Na pravém břehu je k uvedení jen z Mikulášoviček přitékající Mikuláškovičkovský potok (Klein-Nixdorfer Bach - 1,1 km). Na levém břehu do Šumícího
potoka přitéká nejdříve 1,3 km dlouhý potůček, jenž na svém horním
toku vytváří rybník Meinhardt (Meinhardtteich) a na dolním toku rybník
Andreas (Andreasteich). Obecní částí Neubau protéká potok (Neubauwasser - 1,3 km), vytvářející rybník Fischerteich. O něco větší je potok
Hančova vrchu (Hantschbergwasser), sestávající ze dvou pramenných
potoků, z nichž ten východní větší vytváří Hampelův rybník (Hampelteich) a západní rybník Fuchshellerteich. Potok Hančova vrchu přibírá na
levém břehu Ovčácký potok (Schäferwasser - 1,9 km) a potom tvoří rybník (Kornmühlteich - s koupalištěm). Do obecního potoka se ještě pod
kostelem vlévá potok Studený pramen (Kalte Born - 1,3 km).
Jako třetí, k Labi náležející potoční oblastí, patřící do okresu, je
část pravobřežního povodí Křinického potoka (Kirnschbach) – Kirnschbachgebiet. Křinický potok (Kirnschbach nebo Kirnsch), lidově často
zvaný Kirnscht, Kernscht nebo Karnscht (na mapě rakouského generálního
štábu je uvedeno Kirnsch, na saské Kirntz), jehož počátek vytvářejí poblíž
Krásného Studence (Schönborn) takzvané „divoké prameny“ („wildene
Borne“). Má většinou západní, asi 36 km dlouhý, skrze rozeklané Labské
pískovce se vinoucí tok a ústí do Labe nad saskou obcí Schandau, tedy
daleko od Sebnitzkého potoka. Do okresu patří pravý břeh Křinického
potoka pouze trasou 2,3 km, od vtoku Vlčího potoka až k ústí Bílého potoka a zároveň tak tvoří jižní hranici okresu. Na svém krátkém okresu
náležejícím toku má jako přítok Vlčí potok (Wolfsbach), Brtnický potok
(Zeidler Bach) a Bílý potok (Weissbach), přičemž první přísluší do okresu
opět většinou jen pravým břehem a ten poslední většinou jen břehem
levým.
Vlčí potok (Wolfsbach) pramení na západní straně horního labského rozvodí v blízkosti obce Panský a na svém 4,4 km dlouhém toku
neprotéká žádnou obcí. Nejdříve se vine na úpatí Vlčího vrchu vlhkými
lučními pozemky, potom vyhloubenou strouhou vstupuje do lesa a odtud tvoří hranici okresu. Jeho větším přítokem je jen lesní potůček Panský (Herrnfluss) z rumburského okresu. Mimo zavodňování luk na pstruhy bohatý Vlčí potok dnes neplní žádné služby, ale kdysi poháněl starou
stoupu a ještě dnes je pod silničním přejezdem v „hohle Tütte“ („hlou-
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bená jeskyně“) vidět násep náhonu, jenž měl k tomuto bucharu patřit.
(Viz. kapitolu „Obchod – Hornictví“).

Brtnický potok (Zeidler Bach), dnes nazývaný Zeidelbach, má svůj
pramen v těsné blízkosti pramenu řeky Mandavy na jihozápadní straně
vrchu Světlíku. Jako bystrý, ale zcela bezrybí potůček protéká celou délkou obce Brtníky, v Horních Brtníkách přibírá na pravém břehu 1,1 km
dlouhý potůček a v blízkosti rozdvojení plánované silnice Šluknov –
Brtníky čistou na pstruhy bohatou Selskou strouhu (Bauern–Graben 0,9 km). Jeho voda, jakož i u odbočky cesty na Šternberk (Sternberg)
v Dolních Brtníkách se vlévajícího Bělidlového potoka (Bleichbach - 1,1
km), byla dříve využívána na bělidle. Ještě dnes tyto potoky protékají
množstvím malých rybníků, které pro tuto bělírnu sbíraly vodu. Asi 50
m dále údolím od ústí potoku Bleichbach se vlévá Plešný potok (Plissenbach), který pramení na jižní straně vrchu Plešný a na své cestě do
Brtnického potoka podél Mikulášovic protéká po kopci se táhnoucí částí
obce Brtníky. Na stejném břehu v sousední obci Kopec přitéká potok
Černého rybníka (Schwarze Teich Wasser - 1,9 km), dále z vrchu Hemmelhübler Berg potok (Leitwasser - 0,9 km) a malá Ledová strouha (Eisengraben - 0,4 km). První se vlévá u Královského mlýna, poslední
u Dolního mlýna. Zde potom potok přitéká do lesa, který neopouští,
s výjimkou úzké louky, až k ústí do Křinického potoka blízko zemské
hranice. Od té doby, co v Brtníkách zanikla bělírna, se v jeho dolní části
opět prohánějí bystří pstruzi. Na své 7,2 km dlouhé cestě Brtnický potok protéká, kromě malého rybníku blízko svého pramene, u obce Kopec ležícím rybníkem Rychtářského mlýna (Richtermühlteich) a v obci
Kopec rybníky Královského a Dolního mlýna. V Brtníkách potok pohání
vodní kolo se středním náhonem bývalého tříslového mlýna, pravděpodobně jediné vodní kolo toho druhu v okrese a v blízkosti obce Kopec Rychtářský mlýn (B a M), v obci Kopec Královský mlýn (B a M),
střední mlýn (truhlárna, dříve B a M) a dolní nebo Pokojový mlýn (B a
M). O několik metrů dále, těsně před zemskou hranicí se Brtnický potok
vlévá do 4,2 km dlouhého Bílého potoka (Weissbach). Tento čistý, šumný, na pstruhy bohatý potok pramení u Hančova kříže (Hantschkreuz)
na „Zlodějské cestě“ (Diebsstrasse) a vytváří, potom co přijme malý potůček z mikulášovického hvozdu, 2,9 km zemské hranice. Nad Vosí skálou přitéká v blízkosti pramenů potoka Černého rybníku (Schwarze
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Teich) 2 km dlouhý potok Hoh–Wasser. Lidská obydlí se s Bílým potokem, ani s jeho přítoky nestýkají.

K zaznamenání je ještě Vřesový potok (Heidebach). K okresu patří
jen jeho pramen na jižní straně Hančova vrchu a 300 m jeho toku potom vytváří asi 700 m hranice, nakonec zcela přechází do Saska, kde na
Vápenné silnici (Kalkstrasse) pohání vrchní mlýn a na zemské hranici,
naproti Českému mlýnu, ústí do Křinického potoka.
Z poříčí Odry (Oder) patří do okresu tok řeky Mandavy (Mandau). Pramení v obci Panský na louce pod starou hájovnou a jako malý
potůček protéká loukami mezi obcemi Panský a Staré Křečany, překračuje místní hranice do oblasti Rumburku, jehož okresem protéká od severozápadu na jihovýchod a u města Žitavy (Zittau) se vlévá do řeky
Nisy (Neisse). Našemu okresu patří pouze 4,7 km jeho toku. Na cestě
Starými Křečany podporuje parní stroj Hermannova mlýna (M) a pohání
Menzelův mlýn (B M). Z přítoků dostává na pravém břehu v obci Zahrady (Gärten) z mnoha zřídel pramenící Zahradní potok (Gärtenbach),
z jeho délky 2,4 km patří do okresu 1,6 km. V obci Zahrady vytváří
množství bělírně sloužících rybníků. V blízkosti starokřečanského rych-
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tářství se vlévá ještě 1,9 km dlouhý čistý Mlčící potok (Schweigerbach
nebo Schweidrichbach. Na levém břehu do Mandavy přitéká v údolí
vpravo od silnice Šluknov - Křečany Novokřečanský potok (Neuehrenberger Bach), malý potůček, dlouhý 1,4 km a vlevo od jmenované silnice potok Fibigtbach, 1,5 km dlouhý. Na svém horním toku vytváří rybník Fibigteich. Ryby se v poříčí Mandavy nacházejí nanejvýš v malém
pramenném potůčku a v přítocích, jinde odpadní vody z barvíren každého živočicha zničí.

Klimatické poměry.
(S využitím klimatických sešitů a ročních knih meteorologického institutu v Chemnit a s použitím tabulek technické kanceláře zemské kulturní rady
pro Bohemii).

Nelze si namlouvat, že klimatické poměry všeobecně nepůsobí
na lidský život velkolepým vlivem. Tento vliv se projevuje zvláště účinkem na jednotlivce, jakož také časem na celé kulturní odvětví, obzvláště na zemědělství. Bohužel je jinak pokročilý šluknovský okres chudý na
meteorologická pozorování. Od nedávna jsou provozovány jen dvě sta-
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nice, v obci Panský a ve Šluknově. V Panském je pozorování od roku
1885 a ve Šluknově od roku 1894. Panský leží 510 m nad mořem, na 320
71/2´ zeměp. délky a 500 571/2´ zeměp. šířky. Šluknov leží 343 m nad
mořem, na 320 8´ zeměp. délky a 510 1/2´ zeměp. šířky.
S r á ž k y, sestavené na základě „Jsohyëten“, totiž linií stejné
výšky srážek, podle průměru v letech 1885 až 1895, se pohybují mezi
614,54 a 971 mm, tedy průměrně 792,77 mm. Měsíční a roční kolísání
srážek je v kopcovitém terénu velmi významné, zatímco se množství dní
srážek pohybuje v celkem normálním poměru. Průměrné množství srážek v letech 1889 – 1895 činilo v lednu 40, v únoru 52, v březnu 69,
v dubnu 57, v květnu 54, v červnu 76, v červenci 111, v srpnu 91, v září
64, v říjnu 92, v listopadu 36 a v prosinci 51 mm. Měsíční úhrn srážek činil podle čtvrtletního průměru let 1883 – 1886 pro jaro 223 mm ve 40,5
dnech, pro léto 221 mm ve 30 dnech, pro podzim 223 mm ve 42 dnech
a pro zimu 375 mm v 79 dnech. Množství srážek za rok, jakož i průměrná měsíční maxima a počet dnů se srážkami jsou zřejmé v přiložené tabulce.
Srážky v letech 1890 – 1895.
Vysvětlivky: a – množství ročních srážek v mm, b – průměrné měsíční maximum, c – počet dní se srážkami, d – střední teplota.
nadm. 1890
1891
1892
1893
1894
1895
výška a b
a b
a b
a b
a
b
a b
Šluknov
543 - 1003 19 1044 16
Panský
510 449 7 557 8 392 7 705 16 1176 21 1115 25
Zadní Doubice 380 987 18 1104 21 652 13
854 16 1113 21 1046 21
Rumburk
382 1130 - 469 23 - 12
- -----------c d
c d c d
c d
c
d
c d
Šluknov
- - - 170 - 168 +7
Panský
181 +5 209 +3 166 +3 192 +4 217 +4 183 +1
Zadní Doubice
191 - 214 - 176 - 197 - 236 - 216 Rumburk
- 170 +9 105 +10 Roční úhrn srážek v letech 1886 – 1890.
Vysvětlivky: e – nadmořská výška, f – celkové srážky, g – sněhové srážky, h –
největší srážky za 24 hodin, i – sněhové srážky za 24 hodin, j - počet dní v roce
s měřitelnými srážkami, k – počet dní se sněžením, l – počet dní s bouřkami, m
– více než 1 mm srážek za 24 hodin, n – měřitelné sněžení, o – nějaký déšť, p –
nějaké srážky, r - krupobití, s – mlha, t – vytváření rosy, u – tvorba jinovatky, v
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– drsný mráz, x – náledí, y – noční mráz, z – sněhová pokrývka povrchu země,
I. – Budyšín (Bautzen), II. – Ebersbach, III. – Hohnstein, IV. – Ottendorf, V. –
Hinterhermsdorf, VI. – Steinigtwolmsdorf, VII. – Gr. Winterberg.
e
f
g h i j k l m n o p r s t u v x y z
I. 211 665 84 63 20 178 54 18 112 36 163 205 6 37 60 29 1 1 105 75
II 220 662 101 58 24 142 33 21 104 33 112 143 2 107 99 19 10 1 74 65
III. 283 763 - - 22 170 53 20 - - 144 185 6 - 121 - - 6 - IV. 315 804 145 73 40 160 49 29 125 41 132 173 5 68 102 23 3 2 109 V. 367 891 151 88 53 172 64 15 132 37 157 205 8 112 124 17 9 4 131 VI. 395 857 146 71 21 177 71 15 129 45 151 204 14 68 94 25 23 4 - VII.55 789 - - 36 167 6127 - 53 122 175 17 - 55 8 68 - - -

T e p l o t a. Co se týká měření teploty vzduchu, byla prováděna
velmi skrovně a je třeba si povšimnout, že rozvržení teploty, se zřetelem na jednotlivé měsíce, jakož i podle polohy stanic, je velmi nerovnoměrné. Průměrná roční teplota v letech 1890 – 1895 činila 4,10 C.
Střední teplota kolísala mezi +180 C a -150 C. Střední teplota v jednotlivých měsících činila: Leden -8,2, únor -6,3, březen -2,7, duben +3,2,
květen +8,2, červen +12,3, červenec +14,5, srpen +15, září +9,7, říjen
+5,9, listopad -0,3 a prosinec -4,60. Leden je tedy nejchladnější a srpen
nejteplejší měsíc v roce.
T l a k v z d u c h u činil podle soukromého pozorování v obci
Severní v průměru roku 729 mm.
S m ě r v ě t r u. Podle pozorování stanice v obci Panský byl v letech 1883 – 1886 směr větru v počtu dní v průměru následovný: Západ-
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ní vítr 96, jihozápadní vítr 61, severní vítr 34, severozápadní vítr 33, jižní
vítr 32, východní vítr 26, severovýchodní vítr 22, jihovýchodní vítr 8,
bezvětří 53.
Další číselné údaje, o vlhkosti vzduchu, oblačnosti a síle větru
chybí. Ale přece trochu přibližná data o klimatu, jež jsou internacionální, mohou nepřímo ukázat ve výše uvedené tabulce meteorologické
stanice ze sousedního Saska, které náš okres formálně obklopují. Jsou
to stanice: Budyšín (Bautzen), Ebersbach, Hohnstein, Ottendorf, Hinterhermsdorf, Steinigtwolmsdorf a Gr. Winterberg. Právě tak je zaznamenáno několik málo pozorování z okresu Rumburk.
Byla prováděna ještě následující všeobecná pozorování: Klima
v jednotlivých obcích je podmíněno hlavně jejich polohou. Mimo to
vstupují ještě jiné varianty klimatického pozorování podněcovaná teplotou, barometrickým tlakem, vlhkostí vzduchu, směrem a silou větru
atd. a z toho vyplývá okolnost, že skoro každá obec má vlastní způsob
uvádění počasí. Některé obce, které jsou díky poloze hor chráněny ze
směru větrů, mají v létě intenzivní teplo a v zimě bezvětří. Otevřená
nebo nižší poloha způsobuje nižší teploty, v posledním případě vytváření mlhy.
K r u p o b i t í je zaznamenáno velmi zřídka. Oproti tomu jsou
časté srážky a bouřky, jež jsou podporovány četnými horami a lesním
porostem.
V ý s k y t b o u ř e k je zde nejen častý, ale někdy vystupují ve
velmi prudké podobě. Většinou přicházejí ze západu, z jihozápadu nebo
z jihu. Ty z jihovýchodu nebo z východu, většinou kvůli protivětru nebo
tvorbě mraků zpět odražených bouřek, jsou nejprudší. Údery blesků
jsou od třicátých let zřejmě častější. Některé obce jsou údery blesků obzvlášť postihovány, např. Mikulášovice a Filipov, zatímco jiné zaznamenaly nejvýše jeden úder blesku, např. Rožany, Nová Víska a Dolní Poustevna. Jednotlivé hory vytvářejí povětrnostní rozhraní, např. vrchy
Hrazený, Ječný, Světlík atd.
D e n n í č a s a r o č n í o b d o b í : Co se týká denního času,
tak noci jsou skoro vesměs chladné, i v samotném pokročilém létě jsou
chladné. Rána také nejsou nijak teplá, k poledni teplota neobyčejně
stoupne a kolem tří hodin dosahuje vrcholu. Navečer potom většinou
nastává rychlé ochlazení. Roční období nastupují také celkem zvláštně.
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Obecně je charakteristické pozdější jaro, krátké léto, krásný a dlouhý
podzim a dlouhotrvající, většinou rovnoměrná zima. V jednotlivých
obcích jsou tyto údaje pozorovány se zřetelem na mnohé okolnosti také se změnami. Tak například sníh zůstává v Mikulášovicích a Brtníkách
obzvláště dlouho ležet.
Ž n ě přicházejí v obcích „za vrchem Pončínem“, tedy v okrese Lipová, o 8–14 dní později. V Jiříkově je „posekáno“ nejdříve, potom následuje Šluknov a okolí, poté ostatní obce.
Bylo žádoucí nabídnout těchto několik údajů o našich klimatických poměrech, pečlivě vedených pozorovacími stanicemi, k novému
vydání tohoto díla nebo také k jiným účelům. V jiném směru byly také
představeny vlastní materiály, aby mohly být využity ku prospěchu a
k užitku naší otčiny.

Živá příroda.

Zdejší fauna.
Podle statě Curta Loose, nadlesního ve Šluknově a Roberta Neumanna,
učitele z Mikulášovic. (Značně zkráceno.)

Zatímco za časů Říma, jak se uvádí, žili ve zdejších lesích zubři, sobi a losi a v dobách k nám mnohem bližších dělali naší krajinu nebezpečnou ještě medvědi, vlci, rysi, divoké kočky a divocí kanci, nevykazuje
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nynější svět zvířat ve své vyšší formě již nic zvláštního. Přece ale veškerá zvířena zůstává v naší malé oblasti tak rozmanitá, že i desetiletí
trvající zkoumání mohou nabídnout jen neúplné informace. Systematická zkoumání povětšinou chybí. Vzhledem k tomu máme k dispozici jen
svět ptáků, plazů, velkých motýlů a některých čeledí brouků. Co se týká
ostatních zvířat, jsou pozorování jen příležitostná. Jsme proto daleko
vzdáleni vznášet pro následující obsah nároku na úplnost, ale budeme
velice spokojeni, když povede k další propracovávání.
Savci.
Netopýři: Netopýr obecný, netopýr dvoubarevný, netopýr velkooký.
Hmyzožravci: Krtek (hojný), rejsek vodní (poměrně vzácný), rejsek trpasličí (všude), rejsek obecný (poměrně hojný), ježek (ne hojný).
Šelmy: Jezevec obecný (ne hojný), kuna skalní nebo domovní (poměrně hojná), kuna stromová nebo ušlechtilá (ne hojná), tchoř (hojný),
lasice menší (poměrně hojná), lasice větší (ne vzácná), vydra obecná
(velmi vzácná), lišák obecný (ne hojný).
Hlodavci: Veverka (hojná), plch malý (vzácný), myš domácí (velmi
hojná), myš lesní (hojná), myš polní (hojná), hraboš (hojný), potkan
(velmi hojný), zajíc obecný (hojný), králík (ojedinělý).
Sudokopytníci: Jelen, srnec (poměrně hojný).
Ptáci.
(Ve Šluknově se nachází ornitologická pozorovací stanice, vedená panem nadlesním Loosem. Tento pán provádí vůbec všechna zajímavá pozorování, která se týkají místního zvířectva.)

Ptáci draví.
Ptáci hnízdiví: Jestřáb nebo jestřáb drůbeží (poměrně vzácný),
krahujec nebo pěnkava jestřábí (hojný), poštolka (hojná), káně myšilov
(ne hojné), káně vosylov (vzácné), lesní sova ušatá (ne vzácná), sýček
lesní nebo kulich lesní (ne vzácný).
Ptáci polétaví a ptáci, kteří jsou zde velmi zřídka pozorováni a
o nichž se nedá tvrdit, že zde vysedávají vejce: Luňák ryšavý (velmi
vzácný), sokol trpasličí (velmi vzácný), sokol skřivánčí nebo stromový
(vzácný), sokol stěhovavý (vzácný), orel říční (velmi vzácný), orel krákavý nebo křičící (dne 22. října roku 1892 byl jeden exemplář zastřelen
v Jiříkově), káně drsnonohé - lidově sněžný orel nebo sněžný sup (vzác-
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ný), sýček nebo kulich skalní – lidově pták smrtonoš nebo mrtvolní sova
(velmi vzácný), sýček drsnonohý (vzácný), sova pálená (velmi vzácná),
sova krátkouchá nebo sova bažinná (vzácná).

Ptáci šplhaví.
Ptáci hnízdiví: Žluna zelená (hojná), žluna černá (vzácnější), datel
strakatý větší – lidově strakapůd (hojný), datel strakatý menší (vzácnější), krutihlav (ne hojný), kukačka obecná (hojná).
Ptáci polétaví: Žluna hrozivá (velmi vzácná).
Ptáci hnízdiví: Ledňáček obecný (vzácný).
Ptáci polétaví: Racek modrý nebo vrána mandlová.
Ptáci zpěvaví.
(S politováním musí být poznamenáno, že ptáčnictví - čižba je v rozkvětu právě
v okolí Šluknova.)

Ptáci hnízdiví: Ťuhýk rudohlavý (vzácný), ťuhýk rudokrký (hojný),
pěvuška podhorní, střízlík, kos nebo špaček vodní (vzácný), lelek, lelek
kozodoj (vzácný), rorýs (často vyplaší špačky od vajec nebo od mláďat
z jejich budek), vlaštovka obecná, vlaštovka domovní nebo okenní, vlaštovka městská, sýkora bažinná, sýkora jedlová, sýkora chocholková nebo chocholouš, sýkora koňadra - lidově „modřinka“, pěnice podkřovní lidově „mlynařík“, sýkora ocasatá (ojediněle pták hnízdivý, většinou
prolétavý), datel nebo brhlík, běžec stromový dlouhoprstý, rudohlavý
kohoutek zlatý, budníček šedý nebo čížek vrbový, čížek lesní nebo
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budníček zelený, drozd rákosový zpěvný nebo drozd třtinový (vzácný),
pěnice plotová nebo klapavá, pěnice trnisková - obecně pěnice, pěnice
černohlavá, pěnice zahradní, čížek zahradní, křížený slavík (drozd mnohohlasý, sedmihlásek), mucholapka šedá, lejsek, drozd černý, kos, kos
zelný, drozd kvíčala, drozd smetištní, brávník, drozd zpěvavý, čermáček
domovní, rehek zahradní, červenka, bramborníček skalní šedý, bramborníček hnědokrký, bramborníček černokrký (všichni tři jsou vzácní),
konipásek obecný (bílý), konipásek horský, žlutý, nebo konipásek vodní,
linduška lesní, skřivan polní, skřivan lesní, skřivan šípkový, chocholouš,
strnad šedý (vzácný), strnad zlatý, strnad třtinový, vrabec polní, vrabec
domácí, pěnkava, zvonek zelený, zvonohlík zahradní (čížek zemní), čížek
olšový, čečetka (vzácná), hýl středoevropský, křivonoska smrková, křivonoska bělopásková (vzácná), špaček, vrána krkavčí (ne hojná), vrána
popelavá (hojná), často se vyskytují kříženci mezi krkavcem a vránou
popelavou, straka, sojka.

Ptáci polétaví: Břehule, kos zlatý nebo žluva, kavka, havran polní,
ořešník, dudek obecný, ťuhýk obecný velký, masojídek, lejsek černohřbetý, brkoslav (zimní host), sýkora ocasatá, rákosník sítinový, drozd
kolohřivec, drozd vinný, slavík, slavík tmavý, modrokrčka, konipas luční,
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linduška luční, strnad severní sněžný (zimní host), jíkavec, dlask višňový,
stehlík, čečetka severní, čížek horský, hýl severní.
Holubi.
Ptáci hnízdiví: Holub hřivnáč (hojný), holub doupňák, hrdlička.
Ptáci drůbeží.
Ptáci hnízdiví: Tetřev hlušec (místy sedá na vejcích). tetřívek (hojný), jeřábek, koroptev polní, křepelka, bažant (místně hojně sedá na
vejcích).
Ptáci polétaví: Bělokur.
Ptáci chodiví.
Ptáci hnízdiví: Brávník nebo koliha velká (vzácný), čilimník (vzácný), kulík písečný nebo obojkový (vzácný), chřástal luční, chřástal polní
(vzácný), koroptev polní černonohá, lyska černá, sluka lesní – obecná
(ojedinělá), sluka bažinná velká, bekasina velká, bekasina malá, sluka
bažinná malá.
Ptáci polétaví: Čejka, čáp bílý, volavka šedá (vzácná), volavka
trpasličí nebo bukač malý, bukač velký (velmi vzácný), chřástal vodní
(vzácný), chřástal tečkovaný (sluky se velmi často vyskytují jako ptáci
polétaví), vodouš tmavý, vodouš rudonohý, vodouš tečkovaný, vodouš
bahenní, pisík obecný, vodouš trylkující, jespák obecný, jespák malý.
Ptáci vodní.
Ptáci hnízdiví: Kachna divoká.
Ptáci polétaví: Husa polní, labuť velká (velmi vzácná), labuť zpěvná, čírka modrá, čírka obecná, čírka pískavá, volavka, pilař prostřední,
dlouhozobý (vzácný zimní host), potápka, potáplice polární, chaluha
potoční, vlaštovka mořská černá.
Plazi.
Zmije (místně velmi hojná), užovka (poměrně vzácná), užovka
háčková, hladká nebo skvrnitá, (všude - podobá se zmiji, ale není jako
ona jedovatá), slepýš, ještěrka obecná nebo šedohnědá, ještěrka živorodá (všude, ne velmi hojná), ještěrka zelená (vzácná).
Obojživelníci.
Čolek velký, velký vodní nebo bažinný salamandr (vzácný), rybniční mlok malý, obecný, Salamandr zemní (ne hojný), žába vodní zelená, žába rybniční, obecná, skokan hnědý (hojný), rosnička zelená (všu-

45

de, ne hojná), ropucha obecná (vzácná), kuňka rybniční nebo ropucha
vodní.
Ryby.
Okoun říční, vranka obecná nebo hlaváč, kapr obecný a lesklý
(hojně pěstovaná ryba), karas (hojný), řízek obecný nebo hrouzek obecný (poměrně vzácný), střevle potoční (hojná), mřenka obecná (všude),
štika (již tři roky pěstována), pstruh potoční (velmi hojný), úhoř obecný
(všude).
Hmyz.
(Pojmenování vycházejí z překladů německých názvů.)

Brouci střevlíkovití: Svižník, střevlík zahradní nebo měděný,
střevlík zlatý, krajník pyžmový, střevlík fialový.
Potápníci: Potápník velký, černý, potápník lemovaný, vířník ocasatý.
Krátkokřídlí: Drabčík červenokřídlý.
Krasec sosnový, kovářík černý nebo kovář, kovářík obecný, kovařík pruhovaný, kovářík kovově lesklý, Janův červíček - obecně světluška,
sněžník hnědý, tvrdohlavec, kůrovec, pestrokrovečník včelový nebo
včelí vlk, hrobařík obecný, hrobařík německý (černý), mrchožrout načernalý, kožojed černý, kožojídek skvrnitý, chrobák obecný, chrobák jarní, chroust nebo chroustek letní, zlatohlávek obecný, moučník, majka
obecná.
Klikorozi, nosatci: Klikoroh hrachový, klikoroh lískový, klikoroh
vinný, klikoroh topolový, ryjec jablečný, ryjec švestkový, ryjec hnědý,
nosatec pryskyřičný (obzvláště škodlivý), nosatec smrkový, klikoroh
jádrového ovoce, pilous černý, pilous řepkový.
Dřevokazi: Kůrovec nebo tiskař bukový, lýkožrout hrubý (ne hojný), lýkožrout hnědý tlustý vrásčitý (ne hojný), lýkožrout obecný (hojný), lýkožrout čtyřoký (velmi hojný), lýkožrout smrkový větší (všude),
lýkožrout dubový strakatý (všude), kůrovec jedlový zrnitý (hojný), lýkožrout jedlový zrnitý (všude), lýkožrout velký (vzácný), lýkožrout osmizubý (všude), lýkožrout hrbolovitý (ne hojný), lýkožrout čtyřzubý (ne
hojný), lýkožrout dvouhákovitý (poměrně vzácný), lýkožrout jedlový
křivozubý (ne hojný), lýkožrout smrkový šestizubý (vzácný), lýkožrout
smrkový-pařezový kosmatý (všude), drvopeň osikový (ne vzácný), drvopeň linkovaný (hojný), drvopeň dubový (vzácný).
Tesaříci: Tesařík pižmový nebo Kozlíček dvojtečný, tesařík zavalitý, kozlíček vrbový, tesařík topolový a další.
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Dřepčík topolový, dřepčík olejkový, slunéčko sedmitečné, slunéčko dvoutečné.

Motýli denní: Otakárek ovocný (velmi vzácný), vlaštovčí ocas
(hojnější), bělásek stromový nebo motýl hlohový (jen výjimečně hojný,
v některých letech není vůbec pozorován), bělásek zelný (hojný), bělásek zelný malý, bělásek řepný (hojný), bělásek řepkový (hojný), bělásek
hořčicový (vzácný), motýl jitřní (ne vzácný), postilion (velmi vzácný),
žluťásek senný (hojný), motýl citronový (hojný), motýl březový, ostruháček (ne vzácný), motýl ostružinový, zelenásek, (ne vzácný), dukátový
pták (hojný), motýl zlatoocasý (hojný), motýl ohnivý malý (hojný), modrásek obecný, motýl bystrý (hojný), okáč obecný, motýl krušinový,
modrásek ostrohřebenný (hojný), motýl třpytivý velký (ne hojný), ledňáček velký (v některých letech není vzácný), bílý C-motýl, motýl chmelový (hojný), lišák velký (velmi hojný), lišák malý, motýl kopřivový (velmi
hojný), pavíočko denní (velmi hojný), černopláštík, babočka osiková
(velmi hojný), admirál, Mars (málokdy), motýl bodlákový (hojný), motýl
síťový - mapa země (velmi vzácný), motýl rozrazilový (hojný), motýl
jitrocelový (hojný), motýl jitrocelový prostřední (hojný), motýl perleťový (vzácný), císařský pláštík linkovaný (místně velmi vzácný), nepravý
motýl perleťový (hojný), motýl stříbrotečkovaný malý (ne vzácný), mo-
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týl perleťový malý (hojný), šachovnice, dámová šachovnice (ne vzácný),
kravské oko (vzácný), motýl mouřenínový, bíle kropenatý (hojný), lesní
vrátný velký (vzácný), Atlas hnědý, rezavě proužkovaný (hojnější), lišaj
čekankový (hojný), lesní strážce (hojný), pískové oko, volské oko šedé
(hojný), motýl travní (hojný), motýl senný malý, volské oko malé (poměrně hojný), motýl senný velký (poměrně hojný), motýl travní česlicový (ne vzácný), luční ptáček bělavý (ne vzácný), motýl slezový (vzácný), motýl slezový malý (ne vzácný), motýl hlaváč tmavý (ne vzácný),
motýl čárkový – čárka (hojný), soumračník rezavý (hojný), motýl hlaváč
hnědý (hojný), motýl hlaváč žlutokostkovaný (hojný).
Motýli noční: Lyšaj smrtihlav (vzácný), lyšaj svlačcový (vzácný), lyšaj ptačí zob (hojný), lyšaj sosnový (ne vzácný), lyšaj pryžcový – chvojkový (vzácnější), lyšaj vinný střední (ne vzácný), lyšaj vinný malý (vzácný), lyšaj lipový (ne vzácný), noční paví oko (hojný), lyšaj topolový (velmi hojný), holubí ocas (ne vzácný), lyšaj čmeláčí (ne vzácný), vroubenka
rybízová (ojedinělý), beránek šťovíkový (velmi hojný), krvavá kapička
(vzácný), lyšaj jetelový (hojný), lyšaj zimolezový (ne velmi hojný), lyšaj
lomikámenový (poměrně hojný).
Přástevníci: Zavíječ lišejníkový trpasličí (vzácný), mol pomerančový (hojný), zavíječ molí jílově žlutý (vzácný), mol čtyřtečkový, želízkový
nebo kostičkovaný (hojný), zavíječ hájový - bručoun (hojný), zavíječ
jitrocelový - bručoun menší (hojný), krásný bručoun - krvavá skvrna
(ojedinělý), bručoun hnědý - zavíječ kopřivový (hojný), bručoun purpurový (velmi ojedinělý), bručoun olivově hnědý (velmi vzácný), rudokřídlek - bručounek plotový (ojedinělý), bručoun žlutoskvrnitý (velmi
hojný), bručoun skvrnotělový (vzácnější), zavíječ chmelový (velmi hojný), vrbovrtáček (poměrně hojný), zavíječ opičí (ne hojný), zaviječ kaštanový (vzácný), pytlonosič jednobarevný (ne hojný), zavíječ trnkový nákladonosič (ne vzácný), štětconoš ořechový - zavíječ vlašsko-ořechový (ne hojný), zavíječ vrbový (hojný), zlatořiť, zavíječ hruškový zahradní
- labuť (vzácný), mniška (občas hojná), zavíječ houbový (poměrně hojný), zavíječ kroužkový (poměrně hojný), zavíječ dubový (vzácný), zavíječ
ostružinový (poměrně vzácný), travní kvočna (poměrně vzácný), měděná kvočna (vzácná), zavíječ sosnový (vzácnější), zavíječ březový – strakatokřídlec (velmi vzácný), noční paví oko malé (ne vzácný), jehloflek
(poměrně hojný), zavíječ březový bílý - srpokřídlo (hojný), zavíječ her-
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melínový malý - vidloocas malý (velmi hojný), zavíječ hermelínový bílý vidloocas bílý (velmi hojný), zavíječ hermelínový velký - vidloocas velký
(velmi hojný), zavíječ knihový (velmi vzácný), zavíječ klikatý (hojný), zavíječ topolový zoubkovaný (poměrně vzácný), zavíječ kaméliový (jen
ojediněle), měsíční skvrna (poměrně hojný), kačeří ocas (vzácný), zavíječ poustevní (poměrně hojný), zavíječ drsnonohý malý (vzácnější), růžopták (ojediněle).
Můry: Modrohlav (hojný), Šípověnka vrbová (vzácnější), můra javorová, kaštanová (velmi hojná), můra trnková (velmi hojná), můra šťovíková (velmi hojná), můra smrková (všude), osenice žlutá (vzácná),
osenice prvosenková velká - hospodyně (poměrně hojná), černý C (hojnější), sova svízelová (hojnější), můra ozimová (hojná), můra ypsilonová
(ne vzácná), můra jílková (ne vzácná), můra resedová - zahradní (hojná), můra hrachová (ne vzácná), můra kapustová (ne vzácná), můra
rdesnová (ne vzácná), můra kořenová (hojná), můra travní bledošedá
(ne velmi hojná), můra travní světle hnědošedá (ne velmi hojná), můra
zelná černohnědá (ne velmi hojná), můra lebedová (občas hojná), můra
smaragdová (velmi vzácná), achátový pták (vzácnější), můra strašidelná
(velmi hojná), můra ponurá hnědošedá (ne vzácná), můra pyramidová
(ne vzácná), můra vroubkovaná (hojná), můra mnišková (vzácná),
mnich šedý (některé roky velmi hojný), můra mosazná (ne vzácná), můra gamma (velmi hojná), sova jetelová (velmi hojná), řádová stužka modrá (velmi vzácná), řádová stužka červená (vzácná), řádová stužka žlutá
(velmi vzácná), panenské dítě (vyskytuje se).
Píďalky (rovnokřídlí): Zelený list (vzácný), píďalka mléčná (velmi
hojná), píďalka malá (hojná), Harlekýn - píďalka angreštová (hojná), píďalka dubová (ne hojná), píďalka tlustonohá žlutá (vzácná), píďalka sosnová modrošedá (hojná), píďalka širokokřídlá (vzácná), píďalka březová
(hojná), píďalka stromová (četná), píďalka vřesová (četná), píďalka borová (četná), píďalka listová bělošedá (hojná), píďalka listová černohnědě pruhovaná (hojná), píďalka ostružinolistová (hojná), píďalka
březolistová (velmi hojná), píďalka květová měsícoskvrnitá (hojná), píďalka černobýlokvětá (velmi četná).
Motýli malí: Zavíječi: Zavíječ omastkový nebo sádlový, zavíječ
moučný, zavíječ smrkošiškový.

49

Soukači: Soukač borovopryskyřicový (všude), soukač borovovýhonkový (všude), soukač smrkový (velmi hojný), soukač smrkokůrový
(hojný), soukač modřínokůrový (hojný), soukač jablečný (běžný).
Moli: Mol peřový (běžný), mol kožešinový (běžný), mol šatní
(běžný), mol obilný (vyskytuje se), mol smrko-pupenový, mol modřínokůrový (poměrně hojný), mol modřínový menší, mol peřní.
Včely: Včela medonosná obecná, čmelák zemní, čmelák mechový, čmelák skalní.
Vosy: Sršeň, vosa obecná, vosa německá, vosa prostřední, vosa
zlatá obecná, vosa polní, vosa zední, vosa písečná obecná, vosa hrabavá
černá.
Mravenci: Mravenec lesní, mravenec růžový, mravenec dřevní
černý, mravenec rudý, mravenec zuřivý.
Lumčíci: Lumčík loupeživý, lumík společenský, zabíječ housenek,
zabíječ kukel, lumík stéblotravní.
Žlabatky: Žlabatka listodubová, žlabatka růžová.
Pilatky: Vosa paličková, vosa růžová, pilatka borová, pilatka borová černováčková, vosa rohatá pupenobřezová, vosa stébloobilní.
Dřevní vosy: Dřevní vosa obrovská, dřevní vosa borová.
Komáři: Komár obecný, štípavec kroužkovaný, komár zelný, moucha hesenská, komár vlasový.
Ovádi nebo dobytčí mouchy: Ovád hovězí, ovád dešťový.
Mouchy dravé: Moucha jestřábí holandská, moucha dravá německá, moucha dravá sršňová.
Mouchy taneční: Moucha smuteční obecná, dlouhonoska velká.
Vznášivky: Brázdivá moucha větroplach.
Střečci: Střeček koňský, střeček volský.
Domácí mouchy: Moucha nepořádková, moucha zlatá, moucha
masařka nebo bzučivá, masařka šedá, moucha pokojová, moucha lejnová, moucha cibulová, moucha zelná, moucha locilková, moucha mrkvová, moucha kostelní, moucha sýrová, zelenoočka žíhaná.
Kloši: Klíště ptačí, ovčí veš nebo klíště.
Blechy: Blecha obecná, blecha psí, blecha kočičí.
Vážky nebo vodní šídla: Vážka velká nebo skvrnitá, vážka zlatozelená, vážka plochá, vážka modrozelená.
Jepice: Jepice obecná.
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Mouchy řasnaté: Moucha toulcová nebo jarní velká, moucha
toulcová dvoutečková, moucha toulcová kosočtverco-skvrnitá.
Ploštice: Moucha květová obecná, moucha štírková obecná.
Koníci nebo kobylky: Kobylka velká zelená, kobylka vrzavá, cvrček
domácí, cvrček polní, koník linkovaný, koník břicháč, krtonožka (vzácná).
Běžci: Šváb, šváb německý („Russe“-„Rusi“).
Škvoři: Škvor obecný.
Šupinušky: Cukrový host nebo rybenka.
Vši zvířecí nebo kožožrouti: Pilous péřový (na ptácích), veš vlasová (jen na savcích).
Štěnice zemní. Štěnice stromová rudunohá, stínka jahodová, stínka lemovaná, štěnice postelová, vodouš bažinný, vodouš potoční obecný.
Štěnice vodní: Znakoplavka obecná, stinka plovací.
Cikády nebo cvrčci: Cikáda pěnivá, cikáda krvavá, cvrček trnkový
rohatý.
Vši listové (mšice): Velký počet rostlin, jako např. karafiát, lípa,
šťovík, hrách, rybíz, třešeň, švestka, jabloň, zelí, broskev, oves, chmel,
vratič, kalina, bez, tuřín aj. mají každá své vlastní vši listové, a ty jsou
podle rostlin pojmenovány, jako např. listová veš jablečná vlnatá, mšice
krvavá, mšice modřínového jehličí, červec paprsčitý smrkový atp.
Červci: Červec dubový (ne hojný na javoru, poměrně hojný na
smrku, místy hojný na jasanu, ne vzácný na habru).
Vši: Veš hlavová, veš šatní, muňka, veš psí, veš dětská, veš koňská, veš prasečí, veš kozí.
Stonožky: Pochlebník skalní hnědý, stonožka německá, svinka
skořápková lemovaná, svinka ohnivá.
Pavoukovitá zvířata: Štír knihový, tkalcovský pacholek (Phalangium opilio), pavouk skákavý, pavouk křižák, pavouk domácí nebo
okenní, roztoč obecný, tesařík, psí klíště, klíště volské, roztoč sýrový, zákožka svrabová, roztoč vlasový pytlový, roztoč zemní šarlachovorudý.
Všechna zvířata zde nemohou být vypočítána, jejich počet je příliž veliký.
Korýši: Rak říční, sklepní chrastítko (Oniscus asellus), blešinec
(Daphina pullex).
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Červi.
Dešťovka obecná, pijavice sosákovitá, háďátko octové, škrkavka
lemovaná, škrkavka obecná, škrkavka velkohlavá, ševcovský ocas (Oxyuris vermicularis), palisádový červ obrněný, svalovec, tasemnice trojčlenná, tasemnice pilová, tasemnice nezbrojená, tasemnice mozkozánětová, měchožil mnohotvárný, pijavice jaterní.
Mlži.
Hlemýždi: Šnek pěšinový, šnek velký pěšinový, hlemýžď sklepní,
hlemýžď polní, zemní nebo zahradní, slimák skvrnitý lesní, slimák
skvrnitý zahradní.
Sladkovodní mlži: Škeble rybniční kachní.
Zvířata bezstřevní.
Sladkovodní polyp nebo polyp nuzný.
Prvoci.
Nálevníci jsou mikroskopicky malé organizmy, které se ve stávající vodě hojně nacházejí.
Ochrana ptáků.
Hluboké kulturní změny lidstva působily často také na život zvířat, obzvláště měly vliv na ptačí a hmyzí svět. Protože v novém čase jisté kulturní rostliny dosáhly velkého rozšíření, bylo zvětšování obývajícího hmyzu mimořádně příznivé. Ale jisté druhy hmyzu dospěly do strašné síly, takže člověk nyní stojí proti jejich pustošení bezradný a neúčinný. Užiteční ptáci tvořili v dřívějších časech jedinou protiváhu proti síle
rozmnožování jednotlivých druhů hmyzu a také nyní mají velký vliv díky
jejich velkolepému výkonu v hubení hmyzu, jen jestliže jsou k dispozici
v hojném počtu.
Bohužel je v pokročilé kultuře běžné, netrpět na čistých polích
žádné křoví a vysoké stromy a tím se odepírá užitečným ptákům nezbytná ochrana a zabezpečení založení sedění na vejcích. Sice jsou naše
lesy v létě poměrně ještě stále celkem hojně oživeny líbeznými opeřenými zpěváky, ale přece mnoho užitečných ptáků oproti dřívějšku ubylo. Záleží jen na myslivecké policii, vymyslet tak velice důležité postupy,
aby po několika desetiletích byly naše lesy obydleny ještě velmi hojněji.
Je tedy na čase, aby k otázce dne patřící ochrana ptáků ve zdejším okolí
nalezla obecného povědomí, jak bylo shora uvedeno, s tím, aby také
naše tak nádherné okolí nepostihl smutný osud jiných krajů, kde lesy a
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louky neoživuje žádný veselý ptačí zpěv a kultury plodin jsou vydány
všanc hmyzímu plenění.
V první řadě musí být naším úkolem, opatřit ptákům vhodná místa na hnízdění. Ptákům hnízdícím v dutinách mohou být nabízeny zavěšené odpovídající hnízdní budky a ptákům sedícím na velcích venku je
náhradou nabízeno vysazování ptáky chránících dřevin. Z pojednání
Verlepsch-Baderborn v „Ornitologickém měsíčníku německého spolku
ochrany ptačího světa“, z roku 1896, strany 86 až 105: „Otázky ochrany
ptactva jsou řešitelné i díky vytváření vhodných hnízdních příležitostí“,
na což je i zde obzvláště poukazováno.
Publikace „Ochrana ptáků vysazováním rostlin.“ od Dr. Karla Henicke nabízí, co se toho týká, dosti cenných vědomostí a Spolku pro
chování ptactva a králíků ve Šluknově přísluší zásluha za péči o rozšiřování tohoto spisu mezi svými členy. Jestliže se rolníci budou těmi pokyny řídit a širší meze budou osazovat hustým šípkovým, tak mohou právě zde umožnit usídlení užitečných ptáků, kteří vyhubí škodlivý hmyz,
jako například larvy běláska zelného a chrousta, kteří jim nebudou
způsobovat žádné škody a to se jim mnohokrát vyplatí.
Nadále je přirozené, že se tomu rovněž pomůže i hubením nepřátel našich užitečných ptáků. Nepřáteli našich opeřených přátel jsou
z velké části ti samí, proti kterým bojují myslivci jako proti škodné. Všichni, kteří jsou povoláni, aby prováděli šlechetné dílo myslivosti, mohou dělat čest oboru, když půjdou o život té chlupaté i opeřené loupeživé sběři a tím také správným způsobem vyhoví své úloze pro přírodu.
Čižba a zabíjení ptáků jsou ve zdejší krajině, příležitost se k tomu skoro
nabízí, ještě poměrně obsáhle provozovány. Čihařství pro účel domácího chovu se nechá plně ospravedlnit. Skoro výhradně jsou mnozí ptáci chytáni kvůli jejich imponujícímu krásnému odění a znamenitému
zpěvu, čímž příroda velkou většinou vybavila protějšky mnohem méně
hojných samiček. Mimo to má chov ptáků vliv na zušlechťování lidí, díky
tomu je v lidech probouzena láska ke zvířatům. Při odpovídající péči se
zajatci shledávají náramně dobře.
Ubíjení ptáků je zvrhlé. Některé, ve zdejším okolí běžné obyčeje
při provádění tohoto hanebného řemesla, musí zkrátka zaniknout. Ptáci
jsou lapáni pomocí vějiček (lepidla) umístěných na pítkách. Vodní zdroje v okolí jsou zakryty až na místa, kde jsou nastraženy vějičky. Ptáci při-
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létající na pítko se tak na vějičku lapí. K zavření nevhodní ptáci, zvláště
samičky, kvůli přilnutí lepidla nezpůsobilí letu, jsou zabiti a zkrmeni.
Hlavně naši užiteční ptáci, jmenovitě sýkory, musejí tímto způsobem
hromadně opustit svůj drahocenný život. Užívání osidla (oka) při lapání
ptáků je zrovna tak zavrženíhodné jako při lovu, neboť zvířata jsou zde
ke smrti pomalu trýzněna. Jen zesurovělá mysl může nacházet samolibost v takové metodě chytání. Přitom těm oprátkám padne za oběť také mnoho zákonem chráněných ptáků, jako kosi, drozdi, ba i ve zdejší
krajině tak vzácný sýc rousný.
Střílení si v opeřeném světě zde, jakož i jinde, vyžaduje své politováníhodné oběti. Obvykle střelci nemají žádnou zručnost a zkušenost
zaměřovat se na loupeživou sběř (vrány a škodlivé loupeživé ptáky). Ale
kořist být musí, a tak své ubíjející olovo míří zvláště na nevinně se jim
jako terče nabízející ptáky. To ve vztahu prospěchu nebo škody dopravuje na onen svět ne jen lidem lhostejné ptáky jako husy bělohlavé,
vodní slepice atd., ale také, kvůli jejich znamenitému hubení myší, pro
naše zemědělce velice užitečné sovy a denní dravé ptáky. Například
poštolky supí a další pro hubení hmyzu vynikající ptáky, jako kukačky a
datly. Dokonce jsou odstřelováni i staří ptáci při sedění na vejcích!
Chorobná pronásledovací zběsilost se zmocňuje části obyvatel,
když se k nám v zimě slétají severští hosté. Politováníhodným způsobem platí tito ptáci za „svobodný jako pták“, to znamená, že kdokoli je
může chytat nebo střílet a zabitou kořist považovat za vlastnictví. Chytání nebo střílení těchto zvířat je ulehčeno, protože pocházejí z krajiny,
kde se takové nástrahy nevyskytují, a proto tato nebezpečí neznají a
nevyhýbají se jim. Takový způsob jednání si někteří severští hosté mohou pamatovat jen odtud. Když k nám v zimě ve velkých hejnech přilétají brávníci (kvíčaly), tak začíná skutečná vyhlazovací válka proti těmto
užitečným ptákům, kteří jsou v jiném ročním období významnými hubiteli škodlivého hmyzu. V zimě 1892/93 jich bylo ve zdejším okrese tisíce, ale tisíce hladem zmučených zvířat bylo ze stromů jeřábu sestřeleno, někdy ovšem 5 i více na jednu ránu! Zároveň to byl pro střelce dobrý a pohodlný výdělek, neboť kus stál 9 až 12 krejcarů a kořist byla jeho
nesporným majetkem. Tato věc je již tak dost politováníhodná, ale ještě
mnohem více proto, že část těch ptačích obětí byla ze zdejších, to jest
z těch, kteří zde zůstávali jako hnízdící. Při této příležitosti muselo zane-
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chat své životy také mnoho jiných ptáků, jako kosi, pěnkavy, hýlové,
drozdi atd.
Vzpomeňme také ještě mrzačení, jež jsou přitom způsobována
necvičenou střelbou. Bezcílné střílení je zdejším vrtochem, přičemž je
kořistí také jen jediný pták. Ale střelba do hustého hejna nemůže zůstat
bez účinku, mnohokrát je tím způsobeno bezpočet ošklivých zmrzačení
na zobácích, nohách a jiných částech těla, přičemž postřelení ptáci ještě
po delší nebo kratší dobu trpí prudkými bolestmi.
Nic jiného než u brávníků dochází i u severských pěnkav jakmile
naší krajinu v zimě početně navštíví. Tato zvířata jsou v hejnech lapána
na tak zvaného klihového berana a potom jdou na pekáč! Nemůžeme
toto nehostinné nakládání nechat opakovaně provádět, neboť jsou
mimořádně užiteční pro hubení v naší krajině tak velice škodlivé housenky mola modřínového. V zimě 1893/94 tento ptačí druh vyčistil miliardy toho hmyzu z mladých modřínů šluknovského panského lesa a
u nějakého jiného ptačího druhu by sotva mohla být pozorována taková velkolepost v hubení lesu škodlivého hmyzu jako u pěnkav. Také
nádherný zimní host, nevinný brkoslav je nechráněně vydán všanc chytání do oka a střílením a je občas masově huben.
Plným právem si stěžujeme na tak zvrhlé masové vraždění ptáků
na jihu a hledáme nápravu, ale se severskými osidlovacími zimními hosty si zahráváme tu samou ohavnou hru! Mezi masovým vražděním ptáků na jihu a námi je jen jeden rozdíl. Totiž k nám severští hosté nepřilétají v takovém množství, jako do jižních zemí u nás usedlí ptáci, takže
my také nemáme příležitost k zabíjení v tak hrozné podobě, jako oni. Na paměti máme mít především jedno: Energické potírání hromadného zabíjení ptáků, ale začít musíme u nás samotných!

Zdejší flora.
Podle statě učitele měšťanské školy v Mikulášovicích Juliuse Lande.
(Předkládané pojednání si kvůli ohraničenému rámci nemůže klást nárok na úplnost, ale má v krátkém obrysu nabídnout obraz zdejšího rostlinného
života. Označení rostlin vyplývá skoro úplně z publikace „Rostlinstvo v Německu“ od Dr. A Garckese. Dále byla použita kniha „Exkurse rostlinstvem
v království Sasko a přilehlém okolím“ od Dr. A. Wünsche. Některé údaje jsou
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vybrány z díla „Rostlinstvo Bohemie“ od profesora Celakovsky.) Uváděné názvy
rostlin jsou povětšinou překlady německého pojmenování.

Zdejší drsné klima s sebou přináší, že zde postrádáme některé
rostliny, které jinak patří k rozšířeným, jako jaterník, zvoneček kraví,
stračka polní, čekanka obecná, durman, blín, ocún a mnohé jiné. Nebo
některé, jako sněženka, prvosenka, kakost, plicník lékařský se objevují
jen na několika málo stanovištích. Zato pečlivě pěstované domácí zahrádky některé takové, jako sněženky, bledule, lilie zlatohlavé, šalamounky, jaterníčky, petrklíče, plicník lékařský, jarmanka větší atd.
pěstovat předpokládají.

Les, který zde tak mnoho přichází v úvahu, je převážně jehličnatý,
většinou smrkový, zřídka borový, jedlový nebo bukový, smísený s modříny, letními a zimními duby, jasany, topoly, horskými jilmy, lípami, javory, břízami a habry.
V předlesních náletech a na pasekách udržuje své místo černá olše, bílá olše, ze severní Ameriky pocházející olše lísková, lískové keře,
hroznovitý bez, kalina vodní, vrba, krušina, vzácněji řešeták, brslen a ja-
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lovec. Z vrb byly zvláště dovezeny: Salix Capreda,S. fragilis, S. alba, S.
pentarda, S. amygdalina, S purpurea, S. rubra, S. viminalis, S. aurita, S.
cinerea, S. ambigua a z orientu pocházející S. babylonica, z nichž jsou
ovšem některé kultivované. Hojněji se nacházejí jednotlivě zasázené
borovice Weymutovky, duby, stříbrné topoly, osiky, topoly černé, pyramidové, balsové, jilmy těkavé a polní, lípy, kleny polní, hrotité a horské,
jasany a na selských dvorech skoro nevyhnutelně černý bez (bezinka).
Oblíbenými alejovými stromy jsou jeřáby a břízy.

Ve stínu lesa to jsou především mnohotvárné kapradiny, které
poutají pozornost, obzvláště když si jako kapradí orlí pro sebe vyžádá
rozsáhlá území nebo se rozvíjí do mocných houští, jako půvabná popratka samičí lesní, kapraď samec a trnité kapradí štítové, které drsné
zimě vzdoruje jemnou pavučinou. Území lesa patří také kapradí žebrované, křehký půchýřník sudetský, andělské nohy, kapradí bukové, dubové a jeřábkové, spolu s kapradím severským a hnědo žíhaném,
z nichž poslední si obzvláště hojně zvolil jako stanoviště skalní štěrk jižních svahů našich čedičových hor. V oblasti je jen velmi rozptýleně routa měsíční a zmijí jazyk. U tajnosnubných rostlin, vyskytujících se ve vel-
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mi omezeném množství, je ještě zmiňována půvabná přeslička lesní,
dodávající známou čarodějnickou mouku, plavuň obecná, plavuň jedlová, plavuň jalovcová, plavuň plochá a v rašelinných bažinách vzácná plavuň bažinná.
Četné houby naší na lesy bohaté horské krajiny, jak kvůli jejich
častému upotřebení jako potravy, tak také kvůli velkému dosahu v nich
se vyskytujícímu rostlinnému jedu, nacházejí nejširšího a nejúčinnějšího
pozorování. Mezi trubičkovými houbami zaujímá první pořadí, co se týká častého výskytu, tak také příjemné chuti, panský hřib nebo křemenáč. Následuje většinou menší hřib bronzový, s rychle žloutnoucím masem, hřib vrbový nebo kapucínský, houba trubičková rudokožá, s černovrásčitošupinatou nohou a modrajícím masem, hřib kaštanovohnědý,
vzácnější hřib pískový, kozí pysky, klouzek kravský, s velmi vytáhlým,
hranatým hrdlem, na lesních loukách je velmi hojný podmáselník a břicháč.
Jako jedovaté nebo podezřelé platí: Hřib satan, s krvavě rudým
trubičkovým hrdlem a síťově žíhanou nohou, krásnonoh, tlustonoh, se
žlutým hrdlem, díky své pálivé chuti známý hřib pepřový, hřib ševcovský nebo čarodějnický, s oranžově červeným hrdlem, v mládí poživatelný, přece lehce s hřibem satanem zaměnitelný rudonoh a hořčák nebo
hřib žlučový, který je v mladém stavu zdánlivě podobný křemenáči, ale
ve stáří je lehce rozpoznatelný svou velmi hořkou chutí a růžově zbarveným hrdlem.
Z poživatelných průlinčitých hub se ve zdejších jehličnatých lesích nalézá v houfech rostoucí ovčí vemeno a houba houska, která má sice poněkud hořčejší chuť.
Lupínkové houby nabízejí velký počet jedlých druhů. Rozšířené
jsou: Pravý nebo koňský žampión, jenž je lehce k rozpoznání na loukách
a na místech s vrbami svými bledě růžovými lupínky a charakteristickou
vůní, na okrajích lesa a na lesních loukách roste podobný žampión ovčí,
dále příjemně navinule chutnající medově žlutá václavka smrková, kořeny stromů jsou zhusta obsazeny bedlou, obzvláště jako houba do polévek je vážená, na pahýlech tvrdých listnatých stromů rostoucí špalková houba, na polních mezích bývá karafiátová lupínková houba, pod návějemi jehličnatého dřeva bývá ponejvíce v hejnu kořeněná česneková
houba, na lesních loukách a v mladých smrkových porostech lahodný
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ryzec nebo hřib jalovcový, se žlutočervenou mléčnou šťávou, v listnatých, jakož i v jehličnatých lesích syrovinka nebo mléčný ryzec, s bílým
sladkým mlékem, jež na vzduchu ztmavohnědne, penízovka lesní a penízovka jedlá splývavá a posléze hojnější, trochu hůře stravitelná liška,
která se, neboť je většinou nečervivá, doporučuje díky svému vábnému
vzhledu. Velmi bohatě jsou zastoupeny holubinky, přece je ale při tom
velkém množství dobrých jedlých hub záhodno, vzdát se těch několika
jedlých druhů, neboť se mohou velmi lehce zaměnit s jedovatými.
Z mléčných hub jsou jako jedovaté k uvedení: Ryzec březový, s bílým huňatým porostlým okrajem klobouku a bílým mlékem, rád rostoucí pod břízami a na vřesovištích, velmi rozšířený v jehličnatých lesích a
červenohnědý ryzec mléčný, s bílým, tuhým mlékem. Pochybné jsou:
Ryzec plstnatý, liška obecná, oba se zcela bílou plodnicí a Mordschwamm – vražedná houba.

Mezi vypouklými lupínkovými houbami je jako velmi jedovatá na
předním místě bedla hlízovitá nebo žampión bolehlavový, která v mladém stavu může dát lehce podnět k záměně se žampiónem, neboť nejsou vždy k rozpoznání bílé lupínky a nepříjemný zápach. Známá muchomůrka, ozdoba listnatého i jehličnatého lesa, rovněž v podobě mucho-
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můrky pardálové, má naposled hnědavý klobouk a bílé bradavice. Obě
jsou jedovaté, zatímco muchomůrka perlová, může být označena jako
pochybná. K vyvarování je také sírohlav, který sdílí stanoviště s houbičkou pařezovkou, jež je při určité pozornosti lehce k rozpoznání žlutavými lupínky, které jsou později zelenočerné.

Z poživatelných píchavkovitých hub je v jehličnatých lesích ve
skupinách rostoucí lakomcova nebo srnčí houba, která je zakrytá kloboukem s tlustými, tmavohnědými šupinami a strnišťová houba nebo
Süssling, která je upotřebitelná jen v mladém stavu.
Z hub křovinových nebo pařezových jsou to obzvláště zdobné a
nápadné medvědí pracky, které jsou hledané, ale jejichž chuť je velmi
rozmanitá. Doporučeníhodným druhem je medvědí pracka hroznová,
ostatní, jako medvědí pracka bledožlutá a korálová, jsou méně dobré.
Hojně rostoucí prašivky a píchavky, ačkoliv jsou v mládí většinou
jedlé, zde ovšem nacházejí málo přátel. Smrž smrdutý, zamořuje svým
zdechlinovým pachem listnaté i jehličnaté lesy. Oproti tomu nám již jaro ve smrži špičatém a v chřapáči jedlém, díky jejich znamenitosti, poskytuje velmi znamenité houby.
Z v lesích panujících rostoucích travin jsou k zaznamenání hodné:
Lipnice hájová a vzácná lipnice sudetská, trdlice lesní, ovčí a obrovská,
sveřep drsná, psí pýr, vlasová tráva, tráva třepetavá, polní a lesní jezdecká tráva, tráva medová jemná, ranní, ohebný a drnový ovsíček, jakož i kývavá a vzácnější jednokvětá tráva perleťová. Ostřice, které se
ovšem neomezují stále jen na toto stanoviště. Rozšířené jsou obecná,
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vlasová a bílá bika hájová, zatím co větší a sudetská (poslední je na
vrchu Güttelsberge u obce Království) se počítají k vzácnostem okresu.
Lýkovec obecný, přes svůj obsah jedovatých alkaloidů, je jako jarní posel hojně přenesen do zahrad. – Z ostatních jedovatých lesních
rostlin chceme zmínit ne vzácný rulík zlomocný, žlutý a červený náprstník, jenž je často se zcela bílými květy, houfně rostoucí vraní oko a klasy
nesoucí Kryštofovo koření. Les ukrývá ve velkém počtu konvalinky a
s nimi půvabné stínokvítky, Šalamounovu pečeť, mnohokvěté a přeslenovitě lupenité kokoříky vonné, kopytník evropský a bažanku vytrvalou.
Rozšířeně nacházíme mařinku vonnou spolu s jejími příbuznými,
lesním, křížokvětým a okrouhlokvětým svízelem siřišťovým. Na několika
místech, jako například na silnici mezi Šluknovem a Křečany, se nachází
páchnoucí zelí pižmové.
Ze složnokvětých jsou na tomto místě k uvedení: Starčkovec okoličnatý, lesní a hradební, purpurokvětá locika zaječí, locika hradební,
zlatobýl obecný, protěž lesní, zcela zaplňující některé paseky. Dále
starček obecný, vzácnější starček crucifolius a kolem obcí Mikulášovice
a knížecí starček a konečně „Wasserdost“.
Na vlhkých, prameništních lesních místech se nachází obzvláště
mokrýš střídavolistý a vzácnější protilistý, „Sanikel“, jalovec chvojka a
na vrchu Počín jalovec alpina, lesní hvězdičkový ptačinec, ptačinec velkokvětý, hvězdičkový ptačinec bažinný, „Spelle“ trojžilnatý, lesní a netýkavá pěnivka, tu a tam cibulový a devítilístkový zubní kořen, drobná
sedmihvězda, Bedřiška lesní a roztroušeně bobule mechová. Širé plochy pokrývají vřes a borůvky, za nimi stojí brusinky. Osaměle na
ztrouchnivělých částech jehličnatých stromů cizopasí bledý špargl
smrkový.
Bohatě zastoupené jsou v zimě zelené druhy, tedy naše nejlíbeznější rostlinky: hrušková tráva. Více osaměle se nachází mechové oko,
na vlhkých místech na vrchu Tanečnici, na Špičáku, na vrchu Hrazený a
v údolí bílého potoka. – Většina rostlin rozšířených v lesích jsou pyskokvěté a jícnokvěté, jako rozrazil běžný a rezekvítek, hájová pšenice křepelčí, bílá křepelčí pšenice se svými vysokými modrými listy a vzácnější
křepelčí pšenice lesní, cizopasná čemeřice, pestrý „vykotlaný zub“, čistec lesní, hluchavka pěstěná a žlutá. V lesním stínu se ještě nachází fial-
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ka lesní, denní a noční světlohvozdík, šťovýk obecný, hrachor jarní a lesní, kručinka bodavá, kručinka barevná a rozšířené je pometlové křoví.
Na okrajích lesa a na pasekách ještě roste růžička vrbová, jahoda
lesní, maliník, ostružiníky a jiné. Vrch Počín nám ještě nabízí rybíz
alpský.
Louky při své různé poloze a jakosti půdy vykazují skutečně rozmanitou floru. Co se týká především nejdůležitějších trav: Trávy lipnice,
tráva česaná, tráva zamotaná, třeslice obecná, len luční a červený, sveřep polní hroznovitá a měkkovlasá, jílek vytrvalý, liščí ohon luční, kolenový a červenožlutý, „Timotheegras“, tráva zápašná obecná, při senoseči vydávající příjemnou vůni, tráva medová, oves luční nebo jílek vytrvalý francouzský, oves chmýřový a zlatý, ovsíček drnový, „Ritschgras“
česaná, třízub poléhavý, tráva pštrosí, metlice modrá, tráva lesklá třtinová, tráva jezdecká, tu a tam tuhá tráva štětinatá a jiné.
Z mnoha ostřic na tak nazývaných kyselých loukách budiž zde
uvedeny jen Carex panicea, C. canescens, C. echinata, C. Davaliana, C.
teretiuscula, C. disticha, a C. filiformis, ta poslední je jako vzácnost u Jiříkova a u Šluknova. Další uvedené se nacházejí v potočních a vodních
strouhách, zde mají mnohé svá současná stanoviště. Pravá bažinná místa jsou již z daleka patrná díky suchopýrům. V oblasti se nalézají Eriophorum angustifolium, E. latifolium, E. vaginatum a na Kozích hřbetech
u Jiříkova E. gracile.
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Jako první poslové jara nás na loukách vítá sněženka a bledule
jarní, chudobka, orsej jarní, sasanka hajní nebo koniklec bílý a vzácnější
(Mikulášovice) žlutý petrklíč (prvosenka jarní), řeřicha trpká a řeřicha
luční, okoličnatý narcis bílý, narcis zlatý, potom přichází popenec obecný, oponec plazivý, fialky, ženský plášť, náprstník, lví zub obvyklý a bažinný, pomněnky a na bažinatých loukách král slatinný nebo tráva nedbalá. Později na loukách rychle přibývá hojnost květů, nacházíme baldrián malý, kozlík lékařský, kolem Mikulášovic baldrián bezově kvetoucí, hlávkový salát obecný a zubatý.

Z orchidejí se v průběhu léta vyskytuje vstavač obecný, vstavač
skvrnitý, vstavač perleťový, u Jiříkova vstavač kulovitý, rovněž vstavač
štětinatý, velmi rozšířený dvoukvětý kohoutek luční, na mezích mezi
Mikulášovicemi a Malými Mikulášovicemi kohoutek luční zelený, kořen
slatinný obecný a trojkvětý, dvoulist vejcokvětý, kolem Šluknova běloprstka vlající a bělavá, Drehling plazivý a chřapáč lužický podzimní, poslední dva jsou izolovaně kolem Mikulášovic.
Šťovík, šťovík malý, rdesno luční, bleší a malé, jitrocel hrotitý,
střední a velký jsou známé luční rostliny. V trávě se plazí okrouhle kvetoucí vrbina penízková, je pozorovatelně rozšířená také jako ozdobná a
vděčná závěsná rostlina.
Z pryskyřníků, kromě již dříve zmíněného, lze najít ještě pryskyřník ostrý, jenž se svými zlatými květy občas určuje barvitost celých luč-
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ních ploch, pryskyřník plazivý, který s hojnými květy (zlaté hlavičky)
často opakovaně nalézáme v zahradách, pryskyřník hlíznatý a hájový,
z nichž poslední platí za vzácnost našich horských luk.
Mnohde a většinou početně se vyskytují okoličnaté rostliny, jako
„Gaisfuss“ nebo bršice, kmín, medvědí pazour, prsní kořen, kerblík luční, na velmi vlhkých místech kerblík huňatý, kmínově šupinkovitý olešník, dále bedrník obecný a velký, divoká mrkev, vzácněji olešník luční a
medvědí kořen vlasově listnatý.
Z motýlokvětých jsou k uvedení: Jetel luční, jetel bílý, obecný jetel rohatý, pestrá vikev korunová, vikev plotová, vikev ptačí, hrachor
luční, jetel ranhojičský nebo vlněný a jetel hnědý.
Dalšími lučními rostlinami jsou: Lomikámen hlíznatý, černohlávek
obecný, smolnička obecná, knotovka bílá kukaččí, holubí krk a silenka
kývavá, křížová květina obecná, kopretina nebo věštící květina, květina
chomáčková obecná nebo rakouská, často využívaná Arnica montana,
kozí brada luční, škarda ukousnutá bahenní, z jestřábníků obzvláště Hieracium Pilosella, H. Auricula a H. pratense, bodlák bahenní, bodlák
různotvárně olistěný a kapusta luční.
Kromě toho jsou zde ještě syřišťové svízele, klepací hrnec, mateřídouška, horská léčivka, zvonec okrouhlolistý a rozvětvený, na rašelinných loukách je hromadně čertův okus a zvláště u Mikulášovic
okrouhlolistnatá slunečná bylina. Enzián polní a zeměžluč, se nacházejí
velmi roztroušeně.
Přicházející dlouhou zimu ohlašuje pampeliška podzimní, světlík
lékařský a srdíčko bahenní .
Kolem potoků a vodních struh mají svá stanoviště, kromě mnoha lučních trav, k nimž přistupují ještě splývající sladká tráva a vodní
pokos, mnohé ostřice a sítiny. Zaznamenání hodnými ostřicemi jsou
Carex vulpina, C. vilgaris, C. acuta, C. vesicaria, C. rostrata, C. acutiformis, C. flava, C. remota, C. elongata, C. Pseudo-Cyperus a C. hirta. Ze
sítin to jsou obzvláště Juncus compressus, J. articulatus, J. silvaticus, J.
supinus, J. squarrosus, J. bufonius, J. filiformis, vzácné (Jiříkov, Mikulášovice) a J. obtusifloru. a kolem Šluknova J. tenuis. Mimo to kakosty bahenní: Scirpus silvaticus, S. maritimus a jako rarita u Fugova S. caespitosus. Vodní toky následuje také devětsil bílý, břehy svými velkými
listy do daleka přikrývají blatouchy, barborka obecná, řeřicha obecná
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bahenní, řeřicha rozličnolistá, dvojzub kývavý a trojdílný, řebříček bahenní, hnědokořen kolínkový a netýkavka citlivá.
V pobřežním křoví se nachází kostival, karbinec, šišák vroubkovaný, vrbnice zlatá, routa luční orlíčkolistá, sladký pryžec chvojka, tráva
neostrá obecná, čapí nůsek bahenní, vrbnice krvavá, lilek hořkosladký,
pravý a vzácný hvozdíkový kořen potoční, růžička vrbová, kozí brada a
tužebník bahenní. Mimoto zde roste léčivý jetel horečkový nebo hořký,
pryskyřník pálivý a jedovatý, rozrazil potoční a vodní, máta vodní a polní, tu a tam zdrojovka potoční, různé druhy šťovíků a dále ježčí palice.
Bažina a rybník. Od nich těžko odlučitelné jsou vlastní bažinné
rostliny. Rámuje je vysoký rákos, štíhlá třtinová palice, kakost rybničný,
bahenní brdo, sítina klubková a těkavá, kosatec vodní, vzhůru z bahna
se tlačí přeslička bahenní a močálová a žabí čočka, s níž se na povrchu
rozestírá vytírací zelí, vodní pepř, žabí zelí a se svými oslnivě bílými
květy, královna tohoto území, nádherná, bílá rybniční růže. Přítok a odtok vody sleduje ještě bahenní krvavé oko a velké, tmavozelené křoví
vytvářející růžkatec vodní a vodní hvězda.
Pole. Zemědělsky důležité plodiny mají v tomto díle zvláštní pojednání, zde je zvlášť pojato nejdůležitější býlí nebo ne záměrně pěstované rostliny.
Mezi osením se nejdříve objeví stoklasa - sveřep polní, pýr obecný, proso kuří, bér šedý a zelený, větrné stéblo, hojně zdivočelý oves písečný, všude běžná lipnice jednoletá a jiné.
Z křížokvětých patří mezi nejobtížnější plevely na předním místě
trýzel polní (ohnice) a hořčice polní, obě jsou rolníky často zaměňovány. Následuje je blatouch luskovitý lakovitý, blatouch osenný, řepinka
řasnatá, pastýřská torbička, halířové zelí, hulevník lékařský a jarní hladová květinka.
Ze složnokvětých vyniká bodlák husí, který může být odstraněn,
když se při vlhkém počasí před dobou květu začne pilně plít, občas
chrpa modrá a škardovitá, prasetník kořenatý, heřmánek, vzácněji zdivočelý, protěž, obtížný bodlák škrabavý a na jílovitých půdách časně
kvetoucí locika pohrdavá.
Dále jsou to plevely: Chrastavec polní, svlačec polní, ženský len,
chlupaté chřestidlo, polní, obecný a jemnovlasý vykotlaný zub, polní a
vzácnější jednoletý „Ziest“, kopřiva hluchavka, pryskyřník polní, luční
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mák, koukol, šťavel stálý, vikev, třesavá čočka, a na vlhkých polích přeslička polní.
Kromě toho se ještě vyskytuje vlčí pryžec chvojka, polní a pískový, kamejka rolní, volský jazyk polní (pilát), různé rozrazily, drchnička
rolní modrá a červená, nevlastní matinka polní, roční chumel, také často pěstovaný chřest polní, krmné zelí, trpasličí len, různé jetelovité a
třezalkovité a nevšední rostlinky pivoňka malá polní a myší ocas.

Nezastavěná místa, okraje cest, zdi atp. Na hromadách sutin a
na zpustlých místech si většinou berou nárok na místo lebedy, zvláště
lebeda rozložitá a hrotitolistá a husí nohy. K nim se připojují kopřivy, již
uvedené jitrocele a šťovíkovité. Dále rdesno ptačí a ovíjivé, první ač plevel, poskytuje našim zrním se živícím ptákům na podzim bohatě potravy a poslední, když se vyskytne na obdělávané půdě, ovíjí jako vinoucí
se druh obilní stébla a je přivážen do skladu. Řebříček je právě tak obávaný jako plevel, jako je ceněný jako lék pro lidi, když měl být již v trojské válce užíván při zraněních. Starček obecný, náš nejobtížnější, ani
podle stanoviště, ani podle času kvetení neohraničený plevel. Dále se
tu a tam vyskytuje jedovatý, černý noční stín (Solanum nigrum) a bílá
kopřiva hluchavka, většinou společné bílé houští vytváří rožec velký a
rolní, hvězdicový ptačinec ptačí a travní, mateřídouškokvěté pískové zelí, na písčitých, vlhkých místech cest mimo užívání roste průtržník lysý,
se svými maličkými, žlutozelenými květy, topol sýrový, rozchodník vel-
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ký, zmijí hlava, lopuch plstěný, suchý kořen ostrý, a zcela zdomácnělý
suchý kořen kanadský.
Na okrajích cest a na mezích se nachází ještě statný, silně zapáchající vratič, hvozdík skalní, psí růže, trnka, která často tvoří neproniknutelné křoví, chmelový spirálovitý jetel, spirálový jetel nejmenší,
v houští na okrajích cest lékořicolistový Traganth a jiné. V křoví a plotech se mimo to vyskytuje mezová kapusta, zemědým obecný, dutokořenová nebo bobovitá dymnivka, již v dubnu nás svými krásnými hrozny
květů těšící roketa setá (hořtice), volavčí nůsek, ruprechtova kapusta,
kakost malý, svízel šplhavý, řepík obecný, dále bolehlav zahradní nebo
psí petržel, a vzácný bolehlav skvrnitý, oba jsou známými jedovatými
rostlinami, kerblík lopuchový, omamující a kořeněná telecí hlava, a
bršice obecná (kozí noha). Fenykl, kopr a všedobr se často nacházejí
zdivočele.
Suchá, kamenitá místa a zdi má rád jeřáb obecný a vzácnější jeřáb bezlodyhový, divizna velkokvětá a černá, věžní kapusta holá, vlaštovičník obecný, na zdech v Mikulášovicích zdivočelá žlutá dymnivka bobovitá, jako žaludek posilující prostředek mnohokrát užívaný pelyněk,
černobýl pravý, jehož kvetoucí větve nacházejí v mnohých kuchyních
užití jako oblíbené koření, pepř hradební s dužnatými listy, které přijímají vzdušnou vlhkost a proto rostlina může volně visící týdny vegetovat a známý, z Alp pocházející netřesk střešní, který dodává ochlazovací domácí prostředek při zraněních, vředech a popáleních. Nakonec
je zde také naše nejmenší kapradina, routa hradební, již vzpomínaná,
kte-rá je v kraji tak hojnou něžnou ozdobou zdí.
Nerosty a geologické poměry.
Podle statě Frz. J. Preidela, učitele měšťanské školy ve Šluknově.
(Zpracováno podle speciální geologické mapy království Sasko od Hermanna
Crednerse.)

Ačkoliv nám nikde v okrese nevznikají kouřící komíny z rozsáhlých nebo mocných stoup a bucharů, tak přece je okres v nerostných a
geologických poměrech nevšedně podivuhodný a v následujícím má být
nastíněn obraz jeho geologického složení a nerostného bohatství.
Největší část našeho okresu patří k lužickému žulovému (granitovému) pohoří a menší jižní část do oblasti pískovcových kvádrů. Hranici
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mezi nimi vytváří hlavní lužické smrštění, které náš okres protíná v širokém, k jihu otevřeném oblouku, od Vápenných děr (Kalklöcher) v údolí
Bílého potoka (Weissbachthal) přes vrch Hlava (Hoh) k dolnímu mlýnu
v obci Kopec (Hemmehübel) a následuje od zde probíhající revírní hranice panství Šternberk (Sternberg) až k vápence u obce Brtníky.

Hlavní lužická žula - Hauptgranit, hornina patřící k nejstarším
z pravěku Země, tvoří hlavní hmotu okresu a na mnoha místech vychází
volně k dolování. Často je ale proražena nebo žilovitě proniknuta sopečnými horninami nebo jsou tyto žulové hmoty překryty jílovými a
štěrkovými masami takzvaných čtvrtohorních a aluviálních vrstev. Lužický Hauptgranit se člení do pěti hlavních variací: Drobnozrnná žula
(lužický granit), jemnozrnná žula (rožanský granit), středozrnná žula,
velkozrnná žula (rumburský granit) a červená žula (brtnický granit).
1. D r o b n o z r n n á ž u l a (Lausitzer Granit) je v čerstvém
stavu modrošedá hornina, obsahující většinou živec, křemen a draslíkovou a hořčíkovou slídu. (Kromě těchto třech hlavních směsí se v této i ve
všech následujících žulových variantách ještě nachází množství nahodilých
trvalých částí, jako apatit, zirkon, magnetit, železný leštěnec a m. j.) Jeho vý-

skyt je většinou ohraničen na severozápadě okresu, kde drobnozrnná
žula vytváří Suchý vrch (Buchberg), vrch Rechenberg, Vinný vrch (Weinberg), vrch Güttelsberg, vrch Roubený (Raupenberg), vrch Frohnbusch
(Veselé křoví), dále Petrův vrch (Pettersberg), Dětský vrch (Kinderberg),
Jáchymův vrch (Joachimsberg), vrch Obora (Thiergarten), Anenský vrch
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(Annaberg), Ječný vrch (Gerstenberg), vrch Spálený (Hillebrand) a vrch
Hampelsberg. Kamenolomy se v této oblasti nacházejí jen zřídka, hornina je zde v mnoha spárách prostoupena velkými zrny, takže se zde zřídka nacházejí větší bloky stejnoměrné jakosti. Nejlepší, ovšem dostupná
jen v silně rozmělněném stavu, je tato drobnozrnná žula ve štěrkovém
kamenolomu na Ostende u Vilémova.
2. J e m n o z r n n á ž u l a se vyskytuje jako bledě šedá až bílá
a obsahuje živec, křemen a hořčíkovou slídu. Výskyt je poměrně lokální
a je ohraničen východním výběžkem vrchu Brandbusch a na západě
Holubím vrchem (Taubenberg) u Rožan. Dále se nachází ve více či méně
rozdrobeném, tedy méně hodnotném stavu, na Skřivánčím vrchu (Lerchenhübel), východně do Špičáku u obce Císařský (Spitzenberg bei
Kaiserwalde) a na vrchu Širé křoví (breiten Busch). Obzvláště od Rožan
je v mnoha kamenolomech lámána nerozdrobená žula a poskytuje vynikající kámen, který je často zasílán do daleka buď jako hrubý nebo také
broušený.
3. V okrese je nejvíce rozšířená s t ř e d o z r n n á ž u l a, jejíž
hlavní součásti je křemen a živec a v menším množství hořčíková slída.
Ohromnou masu jí vykazují společně vrch Tanečnice (Tanzplan) u Mikulášovic se svým předhůřím, Farářův vrch (Pfarrberg), Hančův vrch
(Hantschberg), vrch Hanelberg, podklad vrchu Plešný (Plissenberg), dále Šenovský vrch (Schönauer Berg), Jeskynní vrch (Kellerberg), vrchy severně od obce Janovky a vrch Strážný (Wacheberg). Druhým územím je
Vlčí vrch u Šluknova (Wolfsberg bei Schluckenau) s jeho okolím, vrch
Seilersberg, Borský vrch (Grohmanshöhe), výšina mezi Novými Křečany
a Valdekem a výšina jižně od obce Království. Třetí území rozšíření se
nachá na Holubím vrchu (Taubenberg) a na Jockelově vrchu (Jockelsberg) u Rožan a nakonec je pozorovatelná oblast rozdrcené středozrnné žuly, která zahrnuje množství žuly v poměrně širokém pásmu od
jihovýchodního svahu vrchu Strážiště (Wachberg) u Lipové, přes vrchy
u Šluknova, vrch Güttelsberg, až k vrchům v obci Horní Království. Zvláště na Stříbrném vrchu (Silberberg) u Šluknova, dále také na jihovýchodním konci Jockelova vrchu (Jockelsberg) tato žula obsahuje jemné i silné
až 2 cm široké spáry a v nich vzácně také jako ořech až pěst velké, velmi
vzácně ještě větší, pozůstatky železného leštěnce. Na stříbrném vrchu
(Silberberg) dal tento železitý leštěnec v 16. století záminku k pokusům
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o kutání. Také se obzvláště na Stříbrném vrchu uplatnil podivuhodný
proces přeměny, v němž se hořčíková slída nahradila leštěncem a žula
potom sestává z živce, křemíku a železitého leštěnce. Místně středozrnná žula poskytuje vážený hradbový kámen, obzvláště na Šenovském
vrchu (Schönauer Berge), na Jockelově vrchu (Jockelsberg) a na Holubím vrchu (Taubenberg).

4. Oproti předchozím je v okrese v e l k o z r n n á nebo rumburská žula rozšířena jen opravdu řídce. Obsahuje hlavně kusy živce
o velikosti hrachu až drůbežího vejce, až 7 mm široké tabule hořčíkové
slídy a velké namodralé kusy křemene. Větší uzavřená oblast se nachází
u Zadního Heřmanova, svým východním koncem překračuje u Bílého
potoka (Weissbach) zemskou hranici a hluboko se zasunuje do vrchu
Hlava (Hoh). Druhý konec ohraničené oblasti se nachází na cestě
z Brtníků do Kunratic, kde je vytříbena syenitem a nakonec se v trochu
větší rozloze rumburská žula nachází jižně a jihovýchodně od obce Valdeku až k Rumburku.
5. Samostatná oblast, v celém lužickém žulovém pohoří ohraničená jen mezi Brtníky, Nové Křečany a obcí Sněžná (Schnauhübel), je vytvořena r ů ž o v o u b r t n i c k o u ž u l o u. V okrese ji tvoří jižní
úbočí vrchu Plešný (Plissenberg), Křížová hora u Brtníků (Kreuzberg bei
Zeidler) a hornolabské rozvodí od Vlčí hory (Wolfsberg) až ke Světlíku
(Lichtenberg). Za své masově růžové zbarvení vděčí velkým živcovým
deskám s často vyloučeným pyritem. Křemen, jako druhá část směsi
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tvoří větší než hrách velká kouřově šedá zrna a daleko řidčeji se nachází
hořčíková slída. Bohužel se tato krásná žula nenechá hodnotně zpracovat na stavební kámen, vedle velké křehkosti má velmi silný sklon
ke zvětrávání. Jeho následkem jsou vrchní vrstvy ponejvíce až do více
než metrové hloubky rozrušeny na velkozrnný, růžový „Gruss“.

V uvedených pěti variantách žuly jsou zřejmé shora již zmiňované
tlakové projevy, jež doprovázejí jednak lužický vnitrosudetský zlom, ale
na druhé straně se většinou již shora zmíněná stanoviště vyskytují jako
uzavřená žulová území. Uvnitř těchto tlakových zón se v hornině hustěji
ukazují trhliny a pronikají jí štěrbiny a rozpadá se na ostrohranné až štípané kusy. Výplní takových štěrbin, většinou procházejících východojihovýchodním směrem, bývá množství žil mléčně bílého, mnoha puklinami a trhlinami prostoupeného křemene Nejmocnější žíly jsou na
vrchu Širé křoví (breiten Busch) u Lipové, které zcela mizí severně od
linie obcí Království – Šluknov. Má se za to, že jen na „diamantovém poli“ na jižní straně vrchu Güttelsberg jsou v hloubce nádherné, jako voda
průzračné a průsvitné záhnědy, velké až ke 3, vzácně k 5 cm. Pukliny vycházejí na povrch teprve v lese u Harty (Harthe), odkud se nechají lehce
sledovat k obci Rybniště (Seifhennersdorf). S tím potom paralelně probíhá ještě mnoho menších křemenných žil, jako jižně od obce Království
a severně od obce Panský, jakož i na cestě v nejbližší blízkosti mlýnu
v obci Knížecí.
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Na mnoha místech je lužická žulová oblast prostoupena žílami
tmavší sopečné horniny, které podle svého mineralogického složení
vytvářejí uzavřenou řadu, na jejímž jednom konci je Diabas (dolerit) a
na druhém Diorit. Jako mezičlánky vstupují amfibolní dolerit a augitový
diorit. Lidově jsou všechny tyto horniny označovány jako „Krötenstein“
(„ropuší kámen“) nebo „Syenit“. Diority jsou daleko vzácnější a vyskytují se samostatně jen v úzkých žilách nebo jako skuliny v doleritu. Častěji
a v mnohem mocnějších žilách se vyskytuje dolerit, jenž je zvláště kvůli
své tvrdosti a velké schopnosti k leštění těžen na mnoha místech a je
zpracováván na štěrk a dlažební kámen, vzácněji na kámen stavební.
Čisté, ve struktuře zcela stejnoměrné bloky ale poskytují žádaný a hodnotný materiál pro hlazené sloupy, desky, pomníky apod. V tomto směru je známý kamenolom u nádraží v Mikulášovicích, dioritová žíla
s mnoha kamenolomy západně od Salmova, kamenolomy na Holubím
vrchu (Taubenberg) a dříve také kamenolom „Schweidrich“ u Šluknova.
Mimo to existuje ještě množství menších i větších doleritových žil, které
jsou z části ještě zcela nedotčené nebo jejichž materiál je méně hodnotný. Zaznamenáníhodná je žíla jižně od Anenského vrchu (Annaberg)
u takzvaného „Zeschelstein“, pásmo kolem Farního vrchu (Pfarrberg)
u Mikulášovic, dále pásmo západojihozápadně od myslivny u obce Kopec, mocné pásmo vycházející východojihovýchodně od Farského vrchu
u Brtníků, dále samostatné kupovité doleritové útvary mezi Skřivánčím
vrchem (Lerchenhübel) a Špičákem u obce Císařský (Spitzenberg bei
Kaiserswalde). (Viz. J. Wurm: „Za zelenými kameny okolí Šluknova a Mikulášovic“.) Kromě těchto pásem se diority a dolerity nacházejí ještě na
mnoha místech jako sběratelské kameny.
Zvláštní je doleritové pásmo Schweidrich u Šluknova, na jehož severní straně se nachází žíla kyzu magnetovce mědi, ve společenství
s kyzem síry. Uprostřed 16. století byly těženy tyto rudy ještě dnes
existujícími štolami a v každém případě byly z velké části vytěženy. (Asi
od 20. října 1897 bylo toto dílo opět v provozu a získávalo 12-19 procentní niklovou rudu.)

Kolem okresu probíhají v žulovém pohoří syenitové žíly. Samotného okresu se týká jen jediná křemeno–syenitová žíla v Dolní Lobendavě, která se táhne v přímé linii až daleko za obec Neustadt v Sasku.
Za Dolní Lobendavou je žíla přístupná a těží se tam znamenitý štěrk na
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silnice. Hornina vykazuje v husté, světlé základní mase mnoho rozptýleného křemene. V lese východně od Starého Jiříkova vystupuje sice krátké, ale široké pásmo křemenného syenitu, který dosahuje díky zvláštnímu srůstání svých součástí svérázného břidlicovitého vzhledu. Dvě stejné, i když daleko méně mocné žíly, prostupují v severním směru Máslový vtrch (Butterhügel).

Jak již bylo zmíněno, zaujímá jižní část okresu formace pískovcových kvádrů. Podle několika nalezených vůdčích zkamenělin se usuzuje,
že patří do stupně Inoceramus Brogniarti. Je to většinou středohorní
křemenný pískovec s nepatrným hliněným pojivem, občas se slabou železitou příměsí. Železitý obsah pojiva vystupuje často souběžným navrstvením nebo také v nepravidelně zvlněných, až koncentrovaně miskovitých vrstvách a potom se při dobývání horniny vyznačuje jako tmavohnědé pruhy. Při zvětrávání této horniny, obzvláště na kolmých skalních stěnách, zůstávají tyto pruhy stát jako vystupující, až 3 cm široké
římsy. Obzvláště krásné jsou na skalních stěnách poblíž ústí Rybářských
jam (Fischerloche) v údolí Brtnického potoka (Zeidelbachthal).
Bez zřetele na silný posun od lužického vnitrozemského zlomu
představuje kvádrové pohoří většinou zcela horizontálně navrstvené tabulové hory s velmi zřetelně usazenými lavicemi, jejichž počátek je jasně charakterizován působením vody. Všechny části pohoří jsou proniknuty mnoha, většinou kolmými nebo jen málo nakloněnýmy rozsedlinami, tak zvanými „Lose“, které v k okresu patřící části pískovcového pohoří probíhají poměrně chaoticky promíseně, ale v jiných čás-
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tech pískovcové oblasti mají často poměrně stálý směr, a proto dávají
erosním údolím, které z nich vyplývají, poměrně rovnoběžnou polohu.
Kvůli vlivu zvětrávání dochází k uvolňování navzájem spojených
křemenných zrn, hornina klade jen malý odpor, následkem čehož v kvádrovém pohoří nejsou nikde vidět ostré rohy a hrany. Stěny jsou často
dokonce zcela pokryty důlky a prohlubeninami, přičemž horní části nejsou nepodobné houbám. Zvláště rozsedliny nabízejí dešti vynikající
místa k útoku. Zamrzající voda v sevřené trhlině tak odtrhává skalní stěnu a chaoticky bez ladu a skladu rozházené sutiny pokrývají dna údolí a
stoupající stráně. Nahodile vylomený kus ze spodu lavice, využívané jako podpěry nahoře stojící stěny, se skutálí do údolí, stěna ztratí svou
oporu a vykloní se jako mohutná skalní deska na ještě pevnou skálu. Jeden takový obzvláště krásný příklad se nachází v Soví díře (Eulenloche)
na Kirnshaide za Šternberkem.

Hornina s větším množstvím vody prorůstala stále hlouběji mnoha rozsedlinami, a tím způsobem se vytvářela hlavní a vedlejší údolí,
v nichž se dnes nacházejí vodní toky. Časem také docházelo k tomu, že
se poslední partie následkem mnoha trhlin zcela oddělily od kamenné
stěny a nyní stojí podél údolní stěny její volně oddělené části jako slou-
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povité skály, některé daleko v údolí jako předsunutý „štít“, jako známý
„muž“ a „malý muž“ naproti „Loupežnickému zámku“ („Räuberschloss“), a také i samotný Loupežnický zámek, všechny jsou u obce
Šternberku. K vytvoření skalních bran v okrese nedošlo. Naproti tomu
se zde nacházejí, díky podemílání a zvětrávání, silně převislé skalní stěny, jako „Pruský tábor“ („Preussische Lager“). Ačkoli se skoro všude
nechají lámat vynikající kvádry pro stavební účely, nenacházejí se zde
skoro žádné kamenolomy, transport získaného kamenného materiálu
je příliš obtížný.
Čedič vystupující na povrch na mnoha místech kvádrového pohoří se zrovna v části patřící okresu nevyskytuje. Oproti tomu se nachází
na nejvyšším místě cesty, vedoucí přes Kamenný vrch (Steinberg)
z Brtníků do Šternberku, přes kterou vede jen několik centimetrů silná
žíla modrého a bílého „Steinmarku“ křemenohlinité jakosti.
Lužický vnitrozemský zlom tvoří, jak bylo již výše uvedeno, hranici mezi žulovým a kvádrovým pohořím. Do okresu vstupuje v údolí Bílého potoka (Weissbachthal) ihned s podivuhodným úkazem, půdou
z jurského vápence, který jako takový vystupuje na povrch také v místě
výstupu vnitrozemského zlomu v okrese, ložiskem jurského vápence
v Brtníkách a na mnoha jiných místech.
O vápencovém ložisku v údolí Bílého potoka (Weissbachthal),
event. o vápencovém lomu se nedá nic víc zjistit, nejsou zde žádné důkazy, vyprávějí o něm ještě tak ústní podání. Z celé řady starých odvalů
na saské straně a zejména na straně k Bohemii, jakož i z propadlých
štol, jež musely být uzavřeny, je zřejmé, že se zde dříve vápenec musel
těžit. Oproti tomu je v roce 1867 objevené vápencové ložisko u Brtníků
prozkoumáno. Zde, jako na jiných místech vnitrozemského zlomu, žula
přesahuje do kvádrového pískovce a přitom je pokryta vápencem.
O. Lenz popisuje první povrchové dobývání následovně: „Kvádrový pískovec pokrývá: 1. Vrstva tučného, černého jílu neurčité mocnosti,
ve kterém jsou jako pěst až jako hrnec velké, hranaté fragmenty nad
ním ležícího vápence. Organické zbytky v tomto jílu nalezeny nebyly. 2.
Nad ní leží tmavý, jemnozrnný, ne příliš tvrdý vápenec, jenž mnohdy
obsahuje velmi dobrý obsah amoniaku (amoniakové vápno); mocnost
vrstvy činí 1 – 2 stopy. Nad ní následuje 3. Velmi tvrdý, světle zbarvený
vápenec, který na některých místech zcela vyplňuje Terebrateln a
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Rhyhchonell a je silný přes 2 stopy. Tento Brachiopodenkalk, jakož i
amoniakový vápenec, slouží k vypalování. 4. Na to následuje trochu
méně mocná vrstva, obzvláště tenkovrstvého, hluboce tmavomodrého
slínového vápna. Neobsahuje žádné zkameněliny, je kvůli jeho slínovité
jakosti technicky neupotřebitelný a dělníky je označován jako „shnilá
stěna“. 5. Toto slínové vápno je obloženo tenkou, 0,5 – 1 stopu mocnou
pískovcovou vrstvou, sestávající ze žlutavě šedého, velmi hrubozrnného
pískovce, který nevykazuje žádné zkameněliny. 6. Výše a žulu nejblíže
podkládající je 4 - 6 stop mocná vrstva tučného, tmavočerveného, skoro hnědého jílu, z něhož je známo tak málo organických zbytků, jako
z jílu černého“.

V poslední době jsou ve vydolovaném vápenci často pozorovány
vložky a žíly s malachity a občas i s měďnatými lazurity. Povrchová těžba a částečně také dolování v šachtě a štolách, se s několika přerušeními prováděla v osmdesátých letech, asi až do roku 1888. Podrobné
šetření odhaluje další vápencové ložisko poblíž dolního mlýna v obci
Kopec. Po vysoké vodě ve dnech 29. a 30. července roku 1897 byly nalezeny menší či větší žlutozelené a načervenalé kusy jurského vápence
na dně potoka pod dolním mlýnem, další pátrání bylo zaznamenáno na
hrázi u rybníka uvedeného mlýna a tam byly také nalezeny velké kusy
vápence, ale zevrubnou prohlídku neumožňovala vysoká voda. Před asi
40 až 45 lety byl v Železném příkopu (Eisengraben) poblíž dolního mlýna v obci Kopec podniknut pokus kutání, jak se vypráví, kvůli grafitu, ale
byl neúspěšný. Podle popisu očitých svědků byly nalezené minerálie
uzavřeny v břidlici (Bitumschiefer). Také ještě v dřívější době tam musel
být proveden kutací pokus, svědčí o tom takzvaný „Segerloch“, šachtovitá díra do značné hloubky. Také o tom nebylo nic bližšího k zvědění.
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Na dvou místech v okrese, na vrchu Hrazený (Pirsken) a na vrchu
Širé křoví (Breiten Busch) vychází na povrch čedičový hnědouhelný
útvar. Na posledním území se ukazuje Polirschiefer (zednická břidlice),
na prvním hnědouhelná vrstvička a břidlicový jíl. (Viz. kapitola Hornictví obchod.) Polirschiefer na vrchu Širé křoví (breiten Busch) je otevřen
mnoha kutacími jámami a jednou vrtbou. Tuto břidlici tvoří jemný zemitý, prstem roztíratelný materiál, který se z poloviny skládá z jemného
granitového kalového produktu a z druhé poloviny z mikroskopicky malých křemičitých destiček z Diatomeen. Díky proražené vrtbě se narazilo
na 3 – 4 m mocnou vrstvu narůžovělého Polirschiefer a pod ní na 15 m
mocný shluk bituminösen - čokoládově hnědého Polierschiefer. Uhlí nalezeno nebylo. (Takovýto bituminöser Polirschiefer nacházející se zde, se opětovně objevuje v podloží okresu a autor již častěji slyšel vypravovat, že se u příkopů některých pramenů nebo podobně narazilo na uhelnou vrstvu. Bohužel
mu není známo žádné otevření takové vrstvy. Zrovna mu byl podán popis
vrstvy poblíže školy v Horní Poustevně, z něhož se při důkladném průzkumu
pravděpodobně vyklube čedičový hnědouhelný útvar. Podobně se doslechl
o jednom takovém místě na Železné stráni - Eisenleite u dolního mlýna v obci
Kopec.)

U vrchu Hrazený je tam vedoucí hnědouhelná vrstva z velké části
překryta čedičem a jen skrovné výsypkové haldy z dřívější doby ukazují
na staré důlní podnikání. Také při stavbě šluknovského vodovodu odkryté šachtové štoly se mohou tímto způsobem lehko vyložit. V novější
době byly opět odkryty hnědouhelné vrstvy u strouhy Studeného pramene (kalten Born). Zkušební šachtou poblíž obce Knížecí se prorazilo
10 m masově červené až šedivé jílové břidlice a potom 20 cm silný
prám smolovitého hnědého uhlí. Také poblíž myslivny obce Panský a na
vrchu Pončín byly prokázány hnědouhelné útvary. Jíly jsou oddělitelné na
mnoho listů a H. Engelhardt je určil na následující druhy: Carpinus grandis,
Ung.; Planera Ungeri, Kov. spec.; Betula Brongriarti, Elt.; Betula Dryadum,
Brongn.; Myrica acutiloba, Stbg. spec.; Salix varians, Göpp.; Celatrus dubius,
Ung.; Grewia erenata, Ung. spec.; Myrsine celastroides, Elt.; Dodonaea Salicites, Elt.; Acer trilobatum, Al. Br.; Inglans bilinica, Ung. a Cassia lignitum, Ung.

Na více než 20 místech okresu vychází na povrch čedič. Podle jeho mineralogického složení převládá Feldspaltbasalt . Tak vystupuje na
vrchu Hrazený, severně od obce Janovka, na vrchu Pončín, na Špičáku
u obce Císařský, na vrchu Širé křoví (breiten Busch), na Špičáku u Horní
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Poustevny, východně od Farského vrchu u Mikulášovic, jižně od kaple
Nejsvětější Trojice u Mikulášovic, na Křížovém vrchu u Šluknova, na
polích statku u obce Království, východně od Nových Křečan a na vrchu
Písečník u obce Zahrady. Nefelinbasalt se nachází na vrchu Plešný, na
vrchu Světlík, poblíže myslivny u obce Kopec, severně od údolí Bílého
potoka a na vrchu Urberg v obci Šenov-Loučky. Vzácnější je Neselinfeldspaltbasalt, jenž se nachází jen jižně od obce Horní Království a
u Horních Mikulášovic. Hornblendebasalt (amfibolní čedič) se nachází
jen v severní části okresu, patřící k vrchu Dymník. Významnější množství čediče vytvářejí, na žulovém podloží, ze severozápadu na jihovýchod vycházející, do daleka se táhnoucí, ve třech mocných stupních
stoupající vrcholy vrchu Hrazený. Platí, že většina zbývajícího výskytu
čediče občas tvoří také podobné vrcholy špiček kuželů, jen na vrchu
Širé křoví vytváří větší pokrývající vrstvu.

Ve většině případů čedič tvoří více či méně pravidelné sloupy poměrně značné délky. Tak Křížový vrch u Šluknova, který je vykloněnou
špicí korunován na dvanácti místech. Na vrchu Špičák u obce Císařský
jsou sloupy jakoby zřízeny na všechny strany zevnitř od centrálního bodu, takže člověk vidí na hlavy sloupů na kopci, jakož i na cestě kolem
něj. Na vrchu Špičák u Horní Poustevny jsou sloupy uspořádány příhradově ze severu na jih, takže na vrcholu stojí úplně kolmo, ale zvláště na
ukončení jižní strany zaujímají polohu horizontální, až slabě klesající.
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Jedno horizontální uložení se nachází na vrchu východně od obce Janovky. Na vrchu Hrazený se ke sloupové části připojuje část šikmodesková, jejíž desky jsou často doplněny centrální miskou. Na vrších
Plešný, Světlík a Pončín se místy také vytvořily více kompaktní, mohutné výměšky. Na jižní straně vrch Pončína a na Špičáku u Horní Poustevny se sloupy ze svého těsného spojení uvolňují a jejich jako hlava velké,
až půl metru dlouhé rozvaliny v chaotickém zmatku pokrývají svahy
hor. Tato suťová pole jsou díky své holosti patrná již z dálky, mezi tento
rozvolněný horninový štěrk déšť odplavuje úrodnou zeminu.
Na vrchu Plešný se hojně nacházejí vložky z olivínů, které ne
vzácně dosahují velikosti větší než pěst. Podobné, ale přeci jen menší
olivínové vložky se také nacházejí v čediči na vrchu Pončín, na Špičáku a
na vrchu Širé křoví. Tu a tam se nacházejí Augiteinsperlinge, často poměrně veliké, tak na jižním svahu vrchu Pončín až k 5 cm délky. Takové
vložky čedič často obsahuje na místě styku s žulou, na vrchu Písečníku
u obce Zahrady dosahuje až velikosti pěsti. Jak vložky, tak také uzavřený čedič potom díky zušlechtění zrna a obzvláště díky zeskelnatění
křemenných zrn značně změní vzhled. V tomto směru se nejobdivuhodnější čedičové nálezy nacházejí na jižní straně Šenovského vrchu.
Zde žhavá žula zarostla do čediče a potom často vykazuje syenitovou
strukturu. Tam nalézané balvany v každém případě pocházejí z hloubi
dnes zcela zasypaných kamenolomů. Menší vložky z čediče se nyní nacházejí v kamenolomu na severní straně uvedeného vrchu.
Diluvium - čtvrtohory se člení na starodiluviální štěrk, oblázkový
jíl, jíl údolního dna a svahu a nakonec na štěrk říčních stupňů.
Starodiluviální štěrk vytváří navrstvené, pískové nánosy ze zdejšího i cizího, většinou severského horninového materiálu. Ze zdejšího
materiálu je to hlavně žula, dále úlomky doleritu (Diabas), dioritu, křemene, čediče a znělce. Ze severských, ledovci a ledovými horami během doby ledové dodanými horninami, je zastoupen nejčastěji Feuerstein (pazourek), dále červený porfyr, Dalaquarzit, bílý křemen, křemičitá břidlice atd. Oblast hlavního rozšíření tohoto štěrku se nachází na
sever od okresu v sousedním Sasku. K našemu okresu patří jen několik
malých partií, na cestě ze Šluknova do obce Království, na severu vrchu
Urberg u obce Šenov-Loučky, západně od Vilémova, na hřbitově v Lobendavě a severně od cihelny u Dolní Poustevny. Poslední k oblasti ná-
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ležející důl v Dolní Poustevně vykazuje 2.5 m silnou vrstvu polního živce, jemnozrnného, vrstveného písku, nad ním leží 1–3 dm vysoký,
vrstvený, pískový jíl a úplně nahoře je 5–7 dm nenavrstveného jílu
s úlomky Feuersteine. Na několika místech v okresu se v nadmořské
výšce nad 400 m nachází také Feuerstein volný, tak na Vinném vrchu a
západně od obce Liščí (Röhrsdorf).
Oblázkový jíl se nachází na rozsáhlém, spojitém území Hartského
lesa (Harthewalde) a v menší partii severně od vrchu Güttelsberg. Je to
pískový jíl, tuhé a vazké přirozenosti, který obsahuje velké množství oblázků od velikosti zrna prosa až do váhy centu, většinou severského původu. Do směsice částic patří zvláště Feuerstein, červený Elfdalener Porphyr, Dalarne a Smaland Quarzit apod., ale vedle toho se nachází mnoho kusů zdejších hornin.
Svahový jíl pokrývá širokou oblast žulového podkladu od vrchu
Světlík až ke Špičáku, jakož i svahy širokých údolních kotlin přítoků Rožanského a Sebnického potoka, a také údolí řeky Mandavy. Často přijímá rozvolněný vzhled, ale od vápna ho odlišuje stálost pevnosti, jakož i
v něm obsažené šupinky a zrníčka zvětralého materiálu. Vznikl díky činnosti vody nahromaděnému kalu a bahnu, z jemných produktů zvětrávání na povrch vystupující žuly a čediče. Svahový jíl nachází upotřebení
hlavně v cihelnách.
Na Vosím vrchu v údolí Bílého potoka, jakož i v údolích vlévajících
se horských říček, dále na nejzazším vrcholu příkře proti Křinickému potoku (Kirnischt) vyčnívajících Todtenhörnes se nachází nános říčního
štěrku. Vždy mnoho metrů navýšený nad dnem potoka, o něco výše se
nachází také taková naplavenina v údolí Stříbrného potoka jižně od
Kunratic. Žula a méně čedič, z nichž jsou tyto nánosy složeny, jsou zdejším materiálem.
V naplavenině Alluvium, vyplňující většinu údolního dna hlavních
údolí a sestávající z jemné, tenké vrstvy jílu světle šedé barvy, větší kusy
horniny chybí. Ve vedlejších údolích se nachází jíl, který se neobyčejně
podobá svahovému jílu a z něhož z větší části vzniká. Často se nachází
obohacení humusem a rašelinou, jejíž mohutnost není nikde tak významná, aby se vyplatila její těžba. Významnější je jen rašeliniště poblíž
Kunratic a Horní Poustevny. Západně od vrchu Širé křoví a jižně od Prosetínského rybníka u Lobendavy jsou usazeniny Raseneisenstein.
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Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost.
Podle statě ředitele Zimní školy F. Tocha a nadlesního Curta Loose ze Šluknova.

Zemědělství.
Nejstarší zprávy o v severní Bohemii (Nordböhmen) a v sousedním Sasku (Sachsen) provozovaném způsobu hospodaření jsou tak
skrovné a tak neurčité, že z nich nemůžeme získat žádný jasný a názorný obraz. Jisté je jen to, že až do 12. století o vlastním zemědělství nemůže být řeči, s tím, že několik, na tomto na lesy bohatém území žijících lidí, mohlo pro svou výživu chovat potřebný dobytek díky hojnosti
vydatné trávy v lesích a na mýtinách. Postupně s přibývajícím obyvatelstvem musela být malá část půdy užívána k rolnictví, a to skoro výhradně k pěstování obilí, zatímco celá zbývající plocha podléhala společnému využívání všech obyvatel území jako pastviny nebo les. Tento
způsob hospodaření se nyní označuje jako divoké polně-travní hospodaření. S poměrnou jistotou se dá předpokládat, že již od 14. století bylo polně-travní hospodaření vytlačováno polním hospodařením, které
mělo daleko do podoby hospodaření trojpolního. Charakteristickým
rozdílem mezi hospodařením polním a polně-travním je v tom, že části
polí byly určené pro rolnictví a byly tak trvale užívány. Orná půda byla
obdělávána v určených střídáních se zrninami, část byla ponechávána
ležet ladem. Již asi od poloviny 14. století, od rozkvětu měst, docházelo
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v mnoha oblastech na místo bývalého čistě přirozeného hospodaření
k hospodářství peněžnímu, jeho působení ponenáhlu pocítilo také venkovské obyvatelstvo. Na rozhraní 15. a 16. století byla situace rolníků
namnoze neblahá, takže tenkrát v různých částech Německa dala popud k rolnickým povstáním pro zlepšení hospodářských poměrů rolnického stavu, nakonec všechna skončila porážkou rolníků.
Také po rolnických válkách vedly snahy šlechticů vlastnících pozemky ke zvýšení osobní závislosti a závazků rolníků k jejich vlastní
újmě. Roscher o tom řekl: „Právě do 2. poloviny 16. století patří počátek nového nevolnictví, rozšířením nezměrné svévole a přetěžováním
rolnického stavu všemi vzrůstajícími státními zatíženími, ano, hlavně
počátkem plné přílože (Legung) selských dvorů.“ (Tak zvané Legen rolníků
znamená vybírání ze selských dvorů statkovné - Gutslande.) Jako pokrok 16.
století musí být vyzdviženo zmnožení užívání časového nájmu, čímž byl
do zemědělství přiveden nový kapitál a zejména zdatné, osobní síly.
Třicetiletá válka zapůsobila na rolnictví a na něm závislé obyvatelstvo
velmi neblahým vlivem. Truchlivé následky války neplatily jen během
celého 17. století, ale projevovaly se daleko ve století 18. Rolníkům, aby
se ze své svízelné situace propracovali, chyběly potřebné pomocné prostředky mnohem více, než velkým majitelům pozemků.
V 18. století došlo k řadě okolností, díky nimž byla alespoň pozvolna zahájena celá přeměna, jak ve stavu jednotlivých tříd venkovského obyvatelstva, tak v technickém provozování zemědělství. Jejich dalekosáhlé a všeobecné působení se ovšem ukázalo teprve v 19. století.
S jasným a cílevědomým postupem se pokoušely přicházet pomoci upadajícímu zemědělství, tehdy téměř absolutní mocí vybavení němečtí
zeměpáni. Počátek zvelebování zemědělství přinesl Friedrich Wilhelm I.
- Rázný, a úspěšně jako jeho otec působil Friedrich Veliký. Jejich předobrazu se usilovala sloužit císařovna Maria Theresia a její syn, císař Josef II., kteří zemědělství a venkovskému obyvatelstvu poskytovali neustálou péči.
Ve druhé polovině 19. století byl převládající soustavou hospodaření zejména trojpolní systém, který převzal charakter, přijatý před skoro čtyřmi staletími. Jeho nedostatek byl pociťován, teprve když vzrostl
počet obyvatel a obdělávané pozemky se musely rozšiřovat na vrub luk
a pastvin. Následkem byl nedostatek píce pro krmení postačujícího sta-
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vu dobytka, a tím zároveň nebylo zajištěno hnojení orné půdy. Stále
zřejmější a silnější byl názor lidí jako šlechtice Johana Christiana Schubarta z Kleefeldu, praktického a vynikajícího rolníka, že není možno dosáhnout reformy zemědělského provozování, dokud nebude odstraněn
Flurzwang (záhumenek), právo pastvy na cizím pozemku a půdě a
Frohndinste (robota). Ke zlepšením patřilo především zavedení pěstování píce na orné půdě, zvláště pěstování jetele. Schubart se obzvláště
zasloužil za jeho zavádění v Rakousku. Císař Josef II. jej za tento počin
povýšil do šlechtického stavu. Všeobecné zavádění pěstování jetele byl
největší pokrok, který zemědělství v 18. století v technické oblasti udělalo. Přibližně zároveň s přijímáním jetele do řady zemědělských plodin
se uskutečňovalo všeobecné zavádění pěstování brambor. Zařazení jetele, brambor atd. mezi pravidelně na polích pěstované plodiny způsobilo změnu střídavého osevu. Tak vznikl střídavý osev podle systému,
který se nyní nazývá zlepšené trojpolní hospodaření.
V 19. století zemědělství prošlo celkovou přeměnou vyvolanou
z části díky působení vlastních vědeckých a praktických změn v současném postupu vynikajících zemědělců a z části díky hluboko sahajícím
změnám v agrárním zákonodárství. Odstraněním roboty byl po staletí
v poutech spoutaný rolník osvobozen, zbavení pozemkových břemen
jej učinilo pánem svých realit, muži vědy a praxe mu ukázali cestu pokroku! Největší vliv potom vykonal Albrecht Thaer (nar. 1752, zemř.
1828), jemuž bylo také za to připsáno právo čestného titulu „Reformátor zemědělství“. Teprve když Thaer nově zřídil zemědělskou nauku vůbec jako odvětví vědy, tak zcela přetvořil provozování zemědělství, jemu patří sláva, jako vlastnímu zakladateli střídavého hospodářství. Na
důležitosti promyšleného vyživování rostlin a zvířat a na využívání prodejných umělých hnojiv a krmiva poukazoval Justus von Liebig (nar.
1803, zemř. 1873), takže dovršil Thaerovo učení a přivedl jej k ukončení. Těmito dvěma a ještě dalšími muži ustanovený systém zemědělské nauky platí také ještě dnes za správný.
V našem okrese docházelo k zavedení střídavého hospodaření
s počátkem zemědělského spolkového života začátkem šedesátých let.
Všeobecná spolková činnost byla patrná teprve v šedesátých letech,
když započal svou činnost Okresní zemědělský spolek ve Šluknově
(Landwirtschaftliche Bezirksverein in Schluckenau). Od té doby, díky
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snaze zemědělského spolku, dostaly hospodářské postupy zcela změněný ráz. Produkce se zmnohonásobila, na místo trojpolního hospodaření vstoupilo promyšlené střídání plodin a přirozený výběr v pěstování rostlin a v chovu zvířat nalezl náležitou pozornost. V zemědělském
spolku byly cílevědomě zaváděny do praxe cenná mínění cestujících
učitelů a zkušených praktiků, mnohé výstavy podněcovaly zemědělce
k blahodárnému soutěžení, byli seznamováni s nářadím a stroji a docházelo k rozsáhlému využívání hnojiv a krmiv. O provozování zemědělství v našem okrese je možno říci, že se zcela odpovídajícím způsobem
přizpůsobilo pokroku nové doby a že je pro náš rolnický stav spíše chvalitebnější, že právě náš okres se v zemědělských vztazích musí obejít
bez jako předobraz sloužícího velkopozemkového vlastnictví.
Rozdělení půdní plochy podle druhu plodin v obou soudních
okresech (Šluknov a Lipová):
Soudní okres Šluknov.
Vysvětlivky: A – Staré Křečany (Altehrenberg), B – Fukov (Fugau), C –
Knížecí (Fürstenwalde), D – Jiříkov (Georgswalde), E – Panský (Herrnwalde), F –
Císařský (Kaiserswalde), G – Královka (Königshain), H – Království (Königswalde), I – Kunratice (Kunersdorf), J – Nové Hraběcí (Neugrafenwalde), K – Rožany (Rosenhain), L – Šluknov (Schluckenau).
+ ha = hektar – 1,378 Joch (jitro půdy, jho, jařmo), a = ar.
Obec ornice louky zahrady pastviny lesy rybníky lada zastavěno cesty celkem
ha a ha a ha a ha a ha a ha a ha a ha a
ha a ha a
A 618 85 549 98 3 38 17 08 662 99 1 32 - 4 16 12 39 66 1909 42
B
71 15 37 97 - 46 - 79 154 43 - - - - 2 94
8 70 276 44
C
56 17 50 67 - 21 1 18 43 39 - 95 - 1 15 3 60 357 32
D 661 62 326 70 13 49 33 35 219 98 2 26 - 42 26 60 49 08 1333 50
E 41 67 30 04 - 40 3 28 298 80 - - 6 - 87 1 26 376 38
F 392 08 258 60 1 28 9 34 302 79 - 69 - 22 7 47 32 13 1004 60
G 132 76 44 01 - 52 2 34 100 88 - 60 - 3 1 59 7 10 289 83
H 560 24 355 97 2 33 40 72 657 45 8 04 - 13 10 97 39 - 1674 85
I
72 42 56 60 - 27 4 21 124 47 1 39 - 55 2 32 3 91 266 14
J 72 29 53 11 1 02 - 92 56 50 - 37 - - 2 21 5 55 191 97
K 168 44 89 79 - 63 3 72 138 25 4 25 - 2 4 11 11 23 420 44
L 250 70 192 07 8 70 18 55 109 61 - 90
- 6 15 13 30 40 626 12
∑ 3098 39 2045 51 32 69 135 48 3069 54 20 77 1 53 91 48 231 62 8728 01
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Soudní okres Lípová.
Vysvětlivky: A – Horní Poustevna (Obereinsiedel), B – Dolní Poustevna
(Niedereinsiedel), C – Staré Hraběcí (Alt Grafenwalde), D – Lípová (Hainspach),
E – Kopec (Hemmehübel), F – Severní (Hiegelsdorf), G – Lobendava (Lobendau), H – Nová Ves (Neudörfel), I – Mikulášovice (Nixdorf), J – Rožany (Rohrsdorf), K – Loučky (Schönau), L – Vilémov (Wölmsdorf), M – Brtníky (Ziedler).
Obec ornice louky zahrady pastviny lesy rybníky lada zastavěno cesty celkem
ha a ha a ha a ha a ha a ha a ha a ha a ha a ha a
A 190 32 87 17 1 03 2 89 94 77 - 17 - 5 3 96 11 19 391 55
B 143 40 55 24 2 02 5 51 155 98 1 01 - 19 5 27 7 77 376 39
C 121 53 102 42 1 24 5 60 107 76 1 29 - 3 65 3 - 346 49
D 393 18 218 88 7 82 13 34 385 69 16 36 - 9 11 76 16 90 1064 02
E
37 26 37 03 - 30 2 11 256 26 - 27 6 95 1 38 2 71 343 27
F 316 24 154 58 1 07 6 97 314 19 4 73 - 81 6 38 14 80 819 77
G 444 12 167 24 2 67 24 44 455 12 3 12 1 21 8 01 31 45 1137 38
H 125 80 49 87 - 54 3 73 150 52 - 26 - 71 1 66 5 99 339 08
I 890 94 449 27 22 27 90 47 1065 55 1 82 - 46 21 31 43 50 2585 59
J
74 74 41 32 - 27 1 38 93 35 1 45
- 7 1 59 4 75 218 92
K 508 69 269 62 2 05 21 67 440 63 - 3 - 2 10 44 28 88 1282 03
L 126 23 78 40 1 03 2 10 185 93 - 65 1 62 5 08 8 13 404 16
M 240 49 169 56 2 45 17 59 600 69 - 33 - 38 6 44 11 63 1049 56
∑ 3612 94 1875 60 44 76 197 80 4305 44 31 49 12 56 86 92 190 70 10358 21

Podle toho činí obdělávaná pole 35 %, louky 20 % a lesy skoro 39
% z celkové plochy. Oproti tomu jsou z následující tabulky vidět čisté
výnosové tarifní sazby u třech nejdůležitějších druhů kulturních plodin,
které byly v roce 1880/81 pevně stanoveny úpravou pozemkové daně a
z níž muselo být zaplaceno 22,7 % na přímou pozemkovou daň.
Čisté výnosové tarifní sazby na 1 ha:
Bonitní třída
Ornice
Louky
Lesy
florinů krejcarů
fl.
kr.
fl.
kr.
1.
20
85
35
62
15
64
2.
17
37
26
07
11
73
3.
14
34
15
64
9
12
4.
10
86
10
43
6
60
5.
7
38
4
34
4
34
6.
4
34
2
78
7.
1
74
1
39
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Od roku 1897 má podle návrhu C. k. zemské komise pro kontrolu katastrální pozemkové daně vstoupit pro kulturní plodiny „ornice“ snížení čisté výnosové tarifní sazby, a sice pro 1. bonitní třídu s 1 florinů 73 krejcarů, pro 2.
s 1 fl. 30 kr., pro 3. s 87 kr., pro 4. s 87 kr., pro 5. se 61 kr., pro 6. s 35 kr. a pro
7. s 9 kr. za jeden ha.

V následujícím je v krátkosti shrnut stav vlastního významu zemědělského podnikání.
R o l n i c t v í. Podle A. von Humboldta je třeba nejdříve poukázat na to, že rostlinstvo krajiny je pokaždé charakterizováno příslušnými
poměry té krajiny se zřetelem na klima a půdu tím, že řekl: „Květnatá
flora, která se rozprostírá nad holým tělem Země, je koberec nestejně
utkaný, je hustější tam, kde slunce stoupá vzhůru výše na bezoblačnou
oblohu, naopak je volnější proti přicházejícímu pólu, kde brzy se navracející mráz hubí rozvíjející se pupeny a kde brzy uchvátí zrající plody“.
A v tomto směru musí být o našem okrese míněno, že povahou vyšší
polohy náhorních planin a povětrnostní podmínky začínajícího horského prostředí nevytvářejí rolníkům žádný bohatý výběr mezi kulturními
rostlinami. K tomu jsou zde hlinito-písčité a písčité jílovité půdy, které
jsou v okrese převládající kvůli jílovitému a kamennému podkladu občas tak vlhké, že kulturní rostliny trpí škodou nebo není umožněno obdělávání a pěstování v žádoucí míře a ve správné době. Této nesnázi by
mohla pomoci rozsáhlá odvodňovací zařízení, která jsou dosud k vidění
jen ojediněle. Obdělávání půdy, k jehož provádění se užívá moderní nářadí, je na výši doby, z části se ještě používá pěstování v líchách, ba i
v polohách, kde nejsou odůvodněné. Lada musí kvůli zavádění pravidelného střídání plodin ustupovat, a kde to případně není možné, jsou nahrazovány zelenými úhory. Jako hlavní hnojiva jsou k uvedení chlévská
mrva a močůvka, obě jsou používána v dobře uchovávaném stavu. Přes
rozšiřování loukařství a krmivářství, samotný přirozený hnůj nedostačuje pro udržení a ke zvyšování produkce na žádoucí výši, a tak jsou ve
velkém množství užívána umělá hnojiva jako: Thomasova moučka, kostní moučka, superfosfáty, Kainit (draselno-hořečnatá sůl) a čilský ledek.
Vápno ještě není jako hnojivo uznáváno tam, kde v našich polohách
máme co dělat vesměs s vápennou půdou. Stále více poznáváme
schopnost motýlokvětých rostlin shromažďovat dusík, a tak se v tomto
smyslu stále zvětšuje osevná plocha pro jejich pěstování. (Není bez zají-
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mavosti, že otázkou zeleného hnojení se zabýval již farář Johann Mayer ve II.
části svého „Zemědělství“ v roce 1788. Již tenkrát říkal: „Když se delší dobu
předem vyseje lupina, hrách, čočka apod., nechá se vyrůst do květu, poté se
zaorá a pole se oseje plodinami, tak je dobrá sklizeň. Je velmi prospěšné v nynější době právě takovým způsobem podorávat jetel. Na podzim v době osení
se jetel pokosí, potom se pole podmítne, oseje se žitem, daleko lépe špaldou –
nešlechtěná pšenice, myslím, že také i pšenicí, ač s tím posledním nemám zkušenost, pro zemědělce jistě a bezpochyby zůstane lepší sklizeň špaldy“.) Takto
pěstovány jsou obiloviny, okopaniny a pícniny.

Z obilovin jsou hlavními plodinami žito, jako ozimy a jařiny, a
oves. Pšenice je pěstována sporadicky a ječmen nanejvýš vzácně na
několika malých parcelách. Většinou se uvádí, že v průměru je obděláváno obilím asi 3047 hektarů, a z toho 45 % ozimým žitem, 15 %
letním žitem a 40 % připadá na oves. Z žita se pěstují následující odrůdy: Žito Probsteier, švédské a české žito keřovité, žita Montagner, Zeeländer, Pirnaer, Petkuser a Schlanstedler, nejznámější sorta z letního žita je saské letní keřovité. Oves je pěstován ve dvou variantách, jako
oves hroznovitý a oves praporovitý. Nejvíce pěstovanými druhy jsou,
vylepšený oves Probsteier pod názvem oves Beseler, oves Hapetown,
oves sibiřský ranný, bílý kanadský oves, oves bílý horský, bílý a černý
oves praporovitý, bavorský oves Sechsämter, oves Überfluss, pozdně
zrající střední oves Heraletzer a oves Duppauer. Produkce obilí v okrese
může dosahovat na 22 848 q žita zimního, 3 808 q žita letního a na
12 700 q ovsa. (q = Meter-Centner – 100 kilogramů).
Klimatické a půdní poměry okrasu jsou pro pěstování žita a ovsa
obzvláště vhodné, a přece se jejich pěstování omezuje na nejnutnější
míru, neboť obvykle dosahované tržní ceny, stlačované nynějšími tržními poměry, nikdy nepokrývají výrobní náklady. Cílevědomé šlechtění a
semenářství přináší okresu významný prospěch. Doufejme, že se zimní
zemědělská škola ve Šluknově, díky zkoušení nejznámějších druhů a potom díky vydatnému využívání třídění, vyrobí vynikající setbové zboží a
postará se o opravdu důstojné a způsobilé pěstování.
Větší význam než pěstování obilovin má pro okres pěstování okopanin, tomu je určena plocha přibližně 2300 ha. Z okopanin jsou pěstovány brambory, burák (krmná řepa), tuřín a zelí. Pěstování brambor se
věnuje zvláštní pečlivost, jak dobré přípravě pole, tak také promyšle-
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nému výběru výtečných druhů, kterých je každý rok na trh přinášeno
velké množství. Žádné jiné kulturní plodiny se tak rychle nerozšiřují a
nedochází kvůli rozšiřování jejich pěstování v okolí k ztrátám na
výtěžku, jako u brambor, u nichž více než u každé jiné kulturní plodiny
je na místě obměna setby. K pěstování vhodnými druhy, které jsou
v okrese kultivovány, jsou: Early Rose, ranný Rassengrunder, ranné
Richterovy cibulky, Richterův imperátor, adršpach, říšský kancléř, Paulsenův modrý obr, saské cibulkové brambory, Phöbus, šampión, profesor Kühn, profesor Märcker aj. Z krmných řep se pěstují, již výnosově
známé druhy, jako Obendorfer, mamut, Eckendorfer, jedlový krčmář,
Erfurter, červený chumel a Leutewitzer. Ze zelí to jsou erfurtské druhy
červeného a modrého zelí. Len, který zde byl po léta pěstován ve významném množství, je jako kulturní plodina zcela vypuštěn.

Ačkoliv má loukařství významnou rozlohu, přece nestačí dodávat
potřebné krmivo pro tak velký stav dobytka, takže schodek musí být
pokrýván umělým pěstováním krmiva. Hlavní krmnou plodinou je červený jetel, v některých obcích se pěstuje také vojtěška a Incarnaklee.
Velmi hojně může člověk natrefit na takzvané směsky, sestávají z ovsa a
chřestu nebo hrachu a vikve. Hrách a chřest jsou s oblibou pěstovány
jako strnišťové plodiny, obzvláště první plodina je doporučována z toho
důvodu, neboť půdu obohacuje dusíkem, který je ku prospěchu
následným plodinám. Pokusy s kukuřicí, s bílou hořčicí, s pohankou a
s lupinou (vlčí bob) jako s krmivovými plodinami již byly prováděny a
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byly dobře uspokojivé. Jetelotráva si přes své významné přednosti
oproti pěstování čistého jetele ještě nezjednala všeobecný přístup.
L o u k a ř s t v í. Obvykle jsou louky v údolích a ve velké většině
jsou zavodněné, ač těmto výhodám není vždy dopřáno dostačující pozornosti. Důvod toho není vždy v neznalosti velké přednosti hospodárného odvodňování luk, nýbrž v překážkách, neboť vodooprávněné průmyslové podnikání překáží užívání ze strany zemědělství. Umělá odvodňovací zařízení se nacházejí ve stavbách na svazích a hřebenech ve
Vilémově, v Loučkách v Rožanech i v dalších obcích. Zde se dá poukázat
na okolnost, že právě rolníci zřídka dbají na odvodňovací pravidla. Louky jsou silně podmáčené, ne zřídka jsou zabahněné a dávají kyselou rákosovou trávu a plevel. Značný objem luk v okrese je kyselých a rozhodně potřebují odvodnění. Zcela všeobecně se dochází k poznání, že také
louky, právě tak jako pole, vyžadují stálou péči. Pohnojí-li se louka močůvkou, nebo se použije chlévská mrva, učiní se mnoho a mnoho dobrého. Močůvka je ve střídmých dávkách vynikajícím hnojivem, na ne
moc vlhkých loukách přece musí být doplněna Thomasovou moučkou
a také kainitem. Oba poslední zná jako nejlepší hnojivo na louky již
každý rolník a využívá je ke svému prospěchu.

Stále více se zevšeobecňuje vláčení luk a již v každé obci se nacházejí brány na vláčení luk a bažin (Mooseggen). K senoseči, prováděné dvakrát až čtyřikrát do roka, se používá kosa a nyní již stále častěji

89

žací stroj, jenž se využívá také k sečení obilí. Co se doby kosení týká, tak
se může tu a tam ještě pozorovat nešvar, že je koseno příliš pozdě, tráva potom již odkvete a dostane dřevitou povahu. Deštivé počasí v době
senoseče a otavy ztěžuje sušení a shrabování krmiva a nezřídka jej činí
méně hodnotným nebo zcela bezcenným. Ze zimní zemědělské školy ve
Šluknově je podněcována příprava sladce stlačovaného krmiva (siláže),
při které se v čase deštivého období krmivo jednoduše konzervuje v jámě, při zachovávání minimální teploty (550 C). Byla již úspěšně vyzkoušena a bude-li potřeba, může být všeobecně využívána.
Pro naše polohy je doporučená následující směs semen: Lipnice
obecná 3 kg, srha laločnatá 9 kg, poháňka hřebenatá 4,5 kg, kostřava
luční 8,5 kg, jílek vytrvalý anglický 9 kg, italský 4 kg, francouzský 15 kg,
liščí ohon luční 4,5 kg, Timotheugras 1,5 kg, červený jetel 2 kg, bílý jetel
2 kg, jetel křížený 1 kg, vojtěška chmelová (jetel žlutý) 2,5 kg a Hornklee
obecný 0,5 kg. (Množství semen na 1 hektar).
Louky v celkové rozloze 3921 ha produkují 78 640 q sena a
39 300 q otavy, z čehož část se vyváží.
O v o c n á ř s t v í a z a h r a d n i c t v í. Má-li ovocnářství
v okrese prospívat, potom musí být dány základní podmínky. K nim
patří správný výběr druhů ovoce na základě daných klimatických poměrů a správná péče o ovocné stromy. Co se týká první podmínky, tak se
podle stavu ovocnářství v okrese ukazuje jako neodpovídající významu,
neboť se příliš často vyskytuje nezdravý stav ovocných sadů, zapříčiněný nepříznivými povětrnostními podmínkami. Ještě méně se doceňuje
promyšlená péče, takže je o tom opravdu záhodné poučení. Bohužel se
ráda svádí všechna vina na nepříznivém stavu ovocných stromů na
klima a omlouvá se tím hospodaření obcí, které osazují cesty, silnice a
pastviny planými stromy. Dokud správci silnic nebudou mít povinnost
péčovat o ovocné aleje a dokud jim nebude nabídnuta příležitost osvojit si o tom nutné znalosti v ovocnářských kursech (takové kursy se toho
času v Bohemii konají na pomologickém učilištiv Tróji u Prahy a v sousedním
Sasku na zemědělském učilišti v Budyšíně - Bautzen), nebude to s ovoc-

nářstvím na veřejných dopravních cestách lepší. V zahradách je často
možno obdivovat se nádherným ovocným sadům.
Chvályhodnou činnost vyvíjí Osazovací spolek ve Šluknově (Anpflanzungsverein in Schluckenau), který udržuje poměrně rozsáhlou

90

stromovou školku a skoro celou krajinu zaopatřuje nezbytným materiálem ovocných stromů. Stejnou činnost začíná rozvíjet také Horský a
šlechtitelský spolek v Mikulášovicích (Gebirgs- und Verschönerungsverein in Nixdorf).
Kromě pěstování ovoce na vysokokmenných a zákrskových
stromech je v poměrně velkém rozsahu pěstováno bobulové ovoce jako
rybíz, maliny, angrešt atp.
Okres toho času zdaleka nemůže pokrýt svou poptávku po ovoci,
a přece má tak nádherné nivy, na nichž může růst tisíce a tisíce ovocných stromků. Není žádných pochyb, že při rozumné péči o ovocnářství,
a při pečlivém výběru ovocných druhů, může okres sám produkovat
dnes z velké části dovážené ovoce.
Pro naše poměry můžeme obzvláště doporučit pěstování sladkého jeřábu (Sorbus aucuparia fructu dulci), jehož domovem je sudetské
pohoří. Toto ovoce, které zraje v září, je poživatelné přímo ze stromu a
stejně dobře je vhodné pro kompotování i pro přípravu želé, nechá se
také zavařovat jako brusinky a poskytuje znamenitou šťávu a likér.
Z a h r a d n i c t v í se omezuje na množství obchodních zahradnictví, které se ale povětšinou zabývají výnosným květinářstvím, zatímco zelenina se dováží z rovin Bohemie a z okolí Žitavy v Sasku.
Doporučeníhodné druhy ovoce.
A) pro drsné polohy.
J a b l k a l e t n í. Červený Astrachan, bílý Astrachan, české růžové
jablko, virginské letní růžové jablko, bílé zimně-lafetové jablko, broskvočervené jablko.
P o d z i m n í j a b l k a. Charlamovsky, Carmoisin, žluté šlechtěné jablko (Golden noble), gdaňské hranaté jablko, císař Alexander, žluté limburské jablko, zimní kartouzské jablko.
Z i m n í j a b l k a. Velké, šlechtěné princovo jablko (Alantapfel), Boikenapfel, purpurově rudý Couisinot, české panenské jablko, červený podzimní
Kalvill, Kurzstiel královský, malé fazolové jablko, bílý žíhaný Kardindl (Pleisner
Rambous), anglická granátová Reneta (Pepping Ribston), Pepping London,
Parkerův Pepping, melounové jablko Jeptiška (princovo jablko), zimní Goldparmäne, Baumanova Reneta, Reneta šampaňská, velká kasselská Reneta, Reneta landsbergerská, štětínské červené, žlutý Richard.
H r u š k y. Bosova lahvovitá hruška, hruška salzburská, hruška pstruhová, červenošedá hruška Děkan.
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B) pro lepší polohy.
J a b l k a l e t n í. Charlamovsky, bílý Astrachan, červený Astrachan.
J a b l k a p o d z i m n í. Císařský Alexander, Grafensteiner, červený
Kalvill (malinové jablko), gdaňské hranaté jablko.
Z i m n í j a b l k a. Reneta z Kanady (rakouská národní Reneta), Reneta
Baumannova, německá zlatá Reneta (velká kasselská Reneta), zlatá Reneta
z Blennheimu, karmelitská Reneta, anglická zimní Goldparmäne, Reneta Pepping London, žlutá limburská Reneta, Reneta Gaesdanker, ananasová Reneta,
Cocsova oranžová Reneta, červená štětínská Reneta, Kurzstiel královský, anglická granátová Reneta (Pepping Ribston).
H r u š k y l e t n í. Sjezdová vzpomínka, Sollaner, Clapsův miláček, Wiliamsova dobrá vánoční hruška.
H r u š k y p o d z i m n í. Máslová hruška barvy dřeva, Bosova lahvovitá
hruška, Clairgeova hruška, dobrá Luise z Avrauch, máslovka Napoleon.
H r u š k y z i m n í. Zimní děkanská hruška, hruška Hardenpont, generál Tottleben, Esperens Bergamotte, máslová hruška Dielsova.

D o b y t k á ř s t v í. V roce 1890 bylo při uskutečněném sčítání
dobytka v soudním okrese Šluknov zaznamenáno 333 koní, 3322 kusů
hovězího dobytka, 1590 koz, 9 ovcí, 490 prasat a 189 včelích úlů.
V soudním okrese Lipová 442 koní, 3205 kusů hovězího dobytka, 2665
koz, 5 ovcí, 445 prasat a 162 včelích úlů. Rozvržení druhů dobytka v jednotlivých obcích je zřejmé z následujících tabulek.
Vysvětlivky: A – koně; hovězí dobytek B – mladý dobytek do jednoho
roku, C – býci přes jeden rok věku, D – telata, E – krávy, F – voli, G – součet, H
– kozy, I – ovce, J – prasata, K – včelí úly.
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Soudní okres Šluknov.
Název obce
A
B
Staré Křečany
56
62
Fukov
5
6
Knížecí
3
17
Jiříkov
90
41
Panský
3
5
Císařský
24
39
Království
40
76
Kunratice
2
15
Nové Hraběcí
5
9
Rožany
20
32
Šluknov
73
11
Celkem 333 313

C
D
E
F
G
H
20 43 537 44 706 578
2
87 95 42
5
13
76
8 119 32
7
24 485 16 573 388
31
36 27
10
37 320 25 431 171
3
11 465 31 596 132
3
69 3 90
40
1
7 172 1 190 15
7
9 254 2 304 71
1
6 156 8 182 94
57 152 2662 138 3322 1590

I
J
K
1 125 27
22 10
16 3
60 39
7
1
3
60 7
1 104 36
1
23
9
50 16
1
23 33
9 490 189

Soudní okres Lipová.
Lipová
66
Severní
33
Lobendava
44
Nová Víska
15
Dol. Poustevna 22
Mikulášovice 121
Hor. Poustevna 9
Liščí
13
Loučky-Šenov 64
Vilémov
22
Brtníky
33
Celkem
442
Úhrnný součet 775

46
33
64
14
11
92
11
12
37
9
14
343
656

13
15 227 19 320 360 1 57 21
6
26 227
2 294 388 27 22
10 36 247 14 371 309 - 68 14
6
8
94
3 125 54 - 25
6
3
9
76
99 102 7 18
24 95 560 55 826 516 3 113 14
2
2 156
- 171 146 11
6
3
7
52
1
75
47 15 15
17 24 461 27 566 470 80 30
3 10 121
- 143 105 1
13
5 15 181
215 168 29 16
92 247 2403 121 3205 2665 5 445 162
149 399 5064 259 6527 4255 14 935 351

Pro zemědělské účely využívaným tažným dobytkem je ve zdejším kraji vůl a kráva a zpravidla u větších majitelů je k tomu využíván
kůň, který je ale tím pádem z části užíván pro nájemné povozy. Většina
koní zaopatřuje průmyslníkům a dopravcům tažnou službu. Koně jsou
nakupováni vesměs z ciziny. Tažní voli k venkovu v Bohemii patří, koně
jsou středně těžkého plemene.
Hovězí dobytek, jenž původně patřil k lužickému plemenu a který
vykazoval jednotný typ, se díky pokračujícímu neplánovanému křížení
s různými rasami a plemeny stal jejich směsicí. Kvůli špatnému udržování, péči a krmení a díky příbuzenské plemenitbě je toto, svého času
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krásné a velké plemeno hovězího dobytka, který se výživně krmil na
vydatné pastvě a mohl být udržován ve zdraví, a díky křížením s tak zvanými „moderními plemeny“, zchátralo v tělesné podobě i v užitkovosti.
Vkládaly se všechny naděje do nesprávné úpravy „rasy“ a v udržování
zvířat se zůstalo u starých šlendriánů, takže z plemene nezůstalo nic
jiného než barva. Oblíbenými plemeny, užívanými ke křížení, byly:
Schwyzer, Algäuer, holanďan, Ostfriesen a Oldenburger, Shorthorns,
Kuhländer, Pinzgauer atd. Proto bylo neodkladně nařízeno, aby žádné
státní a zemské subvence na zvelebení chovu hovězího dobytka nebyly
vydávány neúčelně, takže se v roce 1892 reorganizovaná německá sekce oddělené části zemské šlechtitelské rady pro Království Bohemia
(Königreich Böhmen) ujala prostředků na program činnosti pro povznesení chovu hovězího dobytka.

Podle stávajícího opatření rozdělení oblasti chovu dobytka, byl ze
zjištění sčítání dobytka šluknovský okres, s malým poměrem chovu mladého hovězího dobytka, z chovných oblastí úplně vyloučen a zařazen do
oblastí užitkových, což vedlo k tomu, že zemědělské spolky zdejšího
okresu nemohly dostávat subvence pro chov plemenného hovězího
dobytka. Dne 1. července 1896 byl Svazem zemědělských a národo-
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hospodářských spolků pro severní Bohemii dán podnět ke sčítání dobytka, při němž byl zemské šlechtitelské radě zajištěn důkazní materiál,
aby od roku 1890 bylo přece možno chov dobytka zlepšovat. Předkládané tabulky ukazují výsledky tohoto sčítání dobytka.
Soudní okres Šluknov.
obec
krávy a býci mladý dobytek chovný poměr
----------------------------------------------------------------------------------------Staré Křečany (Alt-Ehrenberg) 581
167
Fukov (Fugau)
92
11
Knížecí (Fürstenwalde)
73
34
Jiříkov (Georgswalde)
520
144
Panský (Herrnwalde)
30
6
Císařský (Kaiserwalde)
277
93
Království (Königswalde)
422
161
Kunratice (Kunersdorf)
87
29
Nové Hraběcí (Neugrafenw.) 174
25
Rožany (Rosenhain)
277
86
Šluknov (Schluckenau)
180
42
Cekĺkem
2713
798
29,4 %
Soudní okres Lipová.
Dolní Poustevna (N. Einsiedel) 83
27
Horní Poustevna (O.Einsiedel) 174
14
Lipová (Hainspach)
238
81
Severní (Hielgersdorf)
186
85
Lobendava (Lobendau)
251
107
Nová Víska (Neudörfel)
88
16
Mikulášovice (Nixdorf)
439
221
Liščí (Röhrsdorf)
98
15
Šenov-Loučky (Schönau)
444
123
Vilémov (Wölmsdorf)
107
32
Brtníky (Zeidler)
191
27
Celkem
2299
748
32,5 %
Podle těchto tabulek činí poměr chovu dobytka v celém okrese
přes 30 %. Ve vynikajících zemědělských obcích stoupá bezmála na
50 % a pod 30 % zůstává jen v těch obcích, kde zemědělský stav sestává
z domkářů a dělníků, kterým poměry chov dobytka nedovolují. Opráv-
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něnému podání okresního zemědělského spolku ve Šluknově na přesunutí okresu do chovné oblasti plemenného druhu dobytka simmentálského údolí (Simmenthal), bylo ze strany zemské šlechtitelské rady
vyhověno a již v letošním roce bylo několik zemědělských spolků pokryto plemennými zvířaty simentálského údolí. Tím byla pro chov hovězího
dobytka v okrese opatřena pevná základna. Více než 12 let zavádějí rozumní rolníci krev plemene simmentálského údolí, jehož vliv je v mnoha obcích již pozorovatelně prospěšný. Tak v Lobendavě, v obci Severní,
v obci Liščí, v Mikulášovicích, v Brtníkách, v Rožanech, ve Starých Křečanech atd. se koná systematické zušlechťování domácího druhu hovězího dobytka simmentálerskými býky. V ze-mědělských spolcích následuje podávání poučení o chovu, péči a krmení tohoto hovězího dobytka a
mezi samicemi je prováděn přirozený výběr, což znamená, že k chovu
jsou využívána jen zvířata, která se k tomu hodí podle tělesného stavu a
užitkovosti, takže se v našem na krmení bohatém okrese, při přirozené
výživě zvířat, nemůže nedostavit úspěch.
Krávy dosahují v průměru 450 kg živé váhy, ale nejsou vzácné
exempláře s váhou 550 a 600 kilo. Průměrná roční dojivost moc nepřesahuje 2000 litrů a přece může dosahovat o více než 1000 litrů. K tomu
je ale nutné, aby každý rolník konal pravidelné hlášení zkoušek o kvalitě
svého zvířete, aby si podle toho mohl uspořádat chov. Kvalita mléka je
vynikající, když jeho obsah tuku dosahuje téměř čtyř procent. (S hlášením zkoušek má být prováděno pravidelné určování obsahu tuku, k němuž
doporučujeme Acibbutyrometer Dr. R. Gerdera, přičemž pro celou obec postačuje jeden přístroj). Využití mléka je na cestě ke zlepšování. Na odpoví-

dajícím obsahu smetany v mléce je již částečně závislé použití v dobré
mléčné čokoládě, k tomu účelu je dnes využíván větší počet (asi 16) odstředivek. Na výrobu másla jsou vhodné máselnice a správně je již často
používán teploměr. Máslo, jehož kvalita není vždy chvalitebná, je
do obchodu dodáváno v silně soleném stavu.
Od chovu ovcí bylo po zrušení oprávněnosti pastevních nároků a
díky zavedení promyšleného střídavého hospodaření zcela upuštěno.
Mimo to je okres svým vlhkým klimatem pro chov tohoto druhu dobytka nevhodný.
Chov prasat je omezen na několik rolníků, kteří chovají míšeňská
prasata a anglická plemena, zejména Yorkshire. Znamenitý chov se na-
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chází na statku v obci Království. Ke spotřebě určená prasata jsou jako
podsvinčata nebo Läuferschweine nakupována v Sasku a v Galizii (v Polsku) a potom jsou vykrmována. Musí tím být dosahován obrat, aby se
vlastním chovem vyplatily těžké peníze, které jdou za prasata každoročně do ciziny. Povznesení chovu prasat se nechá vhodně vést ve shodě s provozováním mléčného hospodářství.
Velký význam pro okres má chov koz, což vyplývá již z velkého
počtu držených zvířat (4255 kusů). Kozám se oprávněně říká krávy chudých lidí, protože se spokojí s ménším množstvím krmiva a mohou být
držené na menším pozemku. V poměru k živé váze dávají významně více mléka nežli krávy a jejich mléko je pro výživu dětí mnohem vhodnější
než kravské, neboť kozy se méně snadno podrobují nakažlivým nemocem. Z podobných příčin jako u hovězího jsou také kozy v okrese zdegenerované a je velkou zásluhou bývalého poslance říšské rady, pana Joh.
Herm. Kindermanna, že zemský zušlechťovací úřad v roce 1894 získal
pro chování koz subvencování. Již dnes je vidět vliv ze Švýcarska dovezeného bílého bezrohého saanenského kozího plemene, jehož potomci
se vyznačují větším tvarem těla a lepší dojivostí. Tělesná váha koz kolísá
mezi 25 a 60 kilogramy, jejich dojivost mezi 250 a 800 litry za rok.
Chov drůbeže nalézá zvláštní péči díky dvěma spolkům pro chov
drůbeže (Mikulášovice a Šluknov). K podpoře chovu drůbeže obzvláště
přispívají jejich výstavy. Drženy jsou rozličná plemena a druhy užitkové
a ozdobné drůbeže: Cochinchina, Brahma, Langshan, Plymouth-Rocks,
Wyandotten, Malayčan, bojovník, Phönix, Španěl, Minorka, Ital, Andalusan, Hamburčan, horský kokrháč, Lackenfelder, slepice perlové a
trpasličí, trpasličí bojovník atd. Mnozí milovníci provozují chov drůbeže
jako sport. Jednotný chov z důvodu hospodářských poměrů a dosahovaného konečného účelu dosud chybí. Záležitostí Spolku pro chov drůbeže je působit poučováním a proklestit cestu k soutěživosti. Také chov
králíků a jeho povznesení je předmětem úsilí Spolku pro chov drůbeže a
získává velkou zásluhu, díky chovu plodných a těžkých králíků chudými
obyvateli na opatřování levného bílého masa.
Včelařství může být provozováno jako výhodná vedlejší živnost mnoha malými hospodáři a domkáři, jako tomu bylo dosud. Vyžaduje to zálibu a podrobné znalosti včel a obsluhu k jejich prospívání.
Oboje nyní ještě chybí. Na místě jsou poučování a zřizování vzorkových
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včelínů. Včelařství se v okrese provozuje málo racionálně. Podle starého způsobu chovu byly včelí roje uzavřeny ve zvonovitých koších a až
do příštího jara se ponechávaly samy sobě. Tomu přiměřeně se také
dají očekávat zbylé výnosy, na jeden kus a rok činí jeden až jedena půl
kilogramu medu a čtvrt kilogramu vosku. Krok kupředu byl učiněn díky
zavedení dělených stálých staveb, kde se může, podle počtu včel a podle vydatnosti, hlavní díl vnitřního prostoru obydlí omezit nebo rozšířit a
díky tomu se nechá roční výtěžek ztrojnásobit. Bez výjimky jsou ve zdejším kraji drženy německé včelí druhy, pro jejichž „osvěžení krve“ jsou
doporučovány krainerské včely.
Obecně se velikost stavu hovězího dobytka v kraji upravuje podle
příležitosti odbytu zvířecích produktů a podle výroby krmení, která je
projevem půdy, klimatu a polohy. Pro jednotné uvažování o stavu hovězího dobytka se oznamuje jeho změna v Grossvieh (velikost skotu).
2

(Za 1 kus „Grossvieh“ se počítá 1 kus hovězího, /3 koně, 10 ovcí, 4 prasata, 12
koz). Podle toho politický okres Šluknov vykazuje 7017 kusů Grossvieh

v celkové živé váze 35 085 q. Tak na jeden hektar oseté plochy připadá
0,63 ks Grossvieh nebo na jeden kus Grossvieh připadá 1,575 ha oseté
plochy. Náš okres patří k těm s nejsilnějším chovem dobytka.
Prostředky ke zvelebení zemědělství v okrese.

1. Z i m n í z e m ě d ě l s k á š k o l a v e Š l u k n o v ě . První
podnět k jejímu založení podal Okresní spolek zemědělského, mysliveckého a lidového hospodaření pro Šluknov-Lipovou ve Šluknově, v něm
již v letech 1876 až 1877, pod tehdejším předsedou panem W. Dobi-
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schem, byly podniknuty kroky u Zemského sněmu a u Zemské pěstební
rady. Po opakovaných neúspěšných peticích, myšlenka založení ve Šluknově zemědělské odborné školy, podobné jako v Budyšíně v Sasku, byla
v roce 1880 spolkem, pod pozdějším předsedou panem Johannem
Waldhauerem nově uchopena. Činitelům Zemské pěstební rady se tato
idea nyní ukázala jako prospěšná, a tak byl v roce 1882 návrh Zemským
sněmem jednohlasným usnesením přijat. Ústavy „zemědělské odborné
zimní školy“, které se v Německu provozovaly již šedesát let, se uváděly
také do Bohemie a jedna taková byla zřízena i ve Šluknově. Otevření
školy se událo v listopadu roku 1883 pod vedením pana Augusta Steinera, který ale svůj post již v příštím roce opustil. Následoval jej pan August Helletzgruber, jenž školu vedl do září 1885. Třetím vedoucím školy
byl pan Josef Höfer, který po sotva devíti měsících činnosti přešel jako
externí učitel do Prahy a po něm do 7. října 1888 působil pan Franz
Klumpar.
Ustavičné změny ve stavu učitelského sboru měly zvláštní důvod,
vedoucí šluknovské zimní školy byl jen smluvně zaopatřen a to právě
nepříznivě působilo na vývoj školy. Bylo proto naléhavě nutné získat
jako vedoucího muže, který již má důvěru rolnického obyvatelstva, a
také se dá věřit, že své již dosažené úspěchy předá pro zdar školy.
Správní výbor a s ním zemědělský spolek, v jehož čele stanul ještě dnes
činný (rok 1898) a velmi zasloužilý předseda pan Johann Hermann Kindermann tak již věřil v dosažení usilovaného cíle, že získal řádnou učitelskou sílu, ale kvůli zvláštnímu společnému působení okolností na
podzim roku 1888, se vyučování na první zimní škole v Bohemii zastavilo. Tak skončila škola, která byla zakládána silou vůle, vytrvalosti a
obětavosti, s velkými nadějemi a s velkou částkou od zúčastněných
kruhů!
V následujících letech byly na místě školního vyučování zavedeny
dvou až čtyřtýdenní školicí kursy pro vznikající zemědělce, které byly
pořádány cestujícím učitelem německého ústředního zemědělského
spolku, panem Stefanem Richterem. Neobyčejně četně navštěvované
kursy byly dostatečně průkazné, že existoval živý zájem o další zemědělské vzdělávání. Každoročně bylo žádáno o znovuotevření Zimní zemědělské školy. Teprve po zdlouhavých vyjednáváních správního výboru se zemským výborem se dospělo ze strany toho posledního k vymo-
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žení souhlasu statusu školy, takže dnem 3. listopadu roku 1895 mohla
být, pod vedením nynějšího ředitele Franze Tocha, škola znovu otevřena. Díky dne 1. ledna 1890 do účinnosti přijatých pravidel, jimiž přísluší
právo jmenování učitele a disciplinární moc nad ním zemskému výboru,
který také přebírá dozor nad penzijním pojištěním učitele a jeho příbuzných, jsou zřízeny pevné základy pro personální poměry a tím je založena naděje, že Zimní škola převezme žádoucí rozvoj ve prospěch zemědělství v severní Bohemii.
Účelem zemědělské zimní školy je vzdělávat mladé dospělé lidi
v selském okruhu, srovnatelně s národní nebo měšťanskou školou,
v nejkratším čase a s malými náklady, pro jejich budoucí povolání, jakož
i podle možnosti pomocí přednášek nebo učebních kursů, jim rozšiřovat odborné znalosti jednotlivých zemědělských odvětví. Vyučování
se dělí na dva kursy v trvání po pěti měsících (1. listopad až 31. březen).
Učební plán obsahuje: Náboženství, mluvnice a obchodní rozprava,
počty, geometrie, rýsování, přírodopis, fyzika a chemie, zeměpis, rolnictví a pěstování včetně ovocnářství a lesnictví, chov zvířat, nauka o podnikání, účetnictví, zvěrolékařství a podkovářství, znalost zákonů, řečnická cvičení, zemědělská praxe, zručnost a výlety.
Do Zimní zemědělské školy mohou být přijímáni jen mladíci, kteří
dosáhli 14 let a mohou prokázat propouštěcí vysvědčení ze základní nebo měšťanské školy. Náklady docházky do školy činí za bydlení a stravu
10 až 12 florinů, za školní pomůcky a podobné 8 fl. Žádné školné se
neplatí. Pro nemajetné žáky se vyřizuje denní stravování a mimo to na
škole existuje množství stipendií. Škola má množství upravených sbírek
učebních pomůcek, které byly ve školním roce 1896/97 díky úhradám
v částce 2400 fl. ve všech částech zcela doplněny. Knihovna t.č. čítá
přes 1200 svazků. Založena byla botanická zahrada, která má nyní více
než 350 rostlinných odrůd. Na přiměřeném přilehlém pokusném poli se
každoročně podle vědeckých zásad provádějí pěstební, šlechtitelské,
výběrové a hnojivářské pokusy.
Absolventi Zimní zemědělské školy podmínečně požívají, podle
výnosu c.k. říšského ministerstva války, dvouletou vojenskou služební
povinnost. V současnosti na škole působí Franz Toch jako vedoucí ústavu a zároveň hlavní učitel, děkan páter Bernard Hoffmann, Emil Fischer,
ředitel měšťanské školy, Johann Klebs, učitel měšťanské školy, Franz
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Josef Preidel, učitel měšťanské školy a Heinrich Marschner, c.k. okresní
zvěrolékař jako pomocný učitel. Systemizovaná místa dvou zemědělských učitelů nejsou t.č. obsazena. Na škole působící odborné učitelské
síly jsou zároveň externími učiteli, přičemž Zimní škole zajišťují službu
praktického zemědělství.
2. Z e m ě d ě l s k é u č ň o v s k é k u r s y. Již mnoho let jsou
v Německu prováděny učňovské kursy pro praktické rolníky a podobně
jsou takové kursy zřizovány na C.k. vysoké škole zemědělské ve Vídni.
Tyto kursy, sloužící v první řadě pro účely úřadů jakosti, jsou organizovány ředitelem Zimní školy Franzem Tochem. Jako místním potřebám
odpovídající zemědělský učňovský kurs pro dospělé rolníky na Zimní zemědělské škole ve Šluknově první proběhl v zimě 1896/97 a každoročně
je opakován. První kurs byl navštíven celkem 516 zemědělci. Přednášky
ze všech odvětví zemědělství a lesnictví přednáší ředitel Zimní školy
Franz Toch, c.k. okresní lékař Dr. A. Metze, c.k. zvěrolékař H. Marschner, nadlesní C. Loos, učitel měšťanské školy J. Klebs a učitel měšťanské
školy F. J. Priedel.
3. S e m e n á ř s k á k o n t r o l n í s t a n i c e je v organickém
spojení se Zimní zemědělskou školou ve Šluknově a má stejné vedení.
Semenářská kontrolní stanice se zabývá vyšetřováním všech semen na
kokotici jetelovou (podvázka, užerka), ryzost, čistotu, klíčivost a na
stejnost a sestavováním směsí travních semen pro jetelotravní a luční
osev. Stanice je vybavena všemi vědeckými přístroji potřebnými ke kontrole semen jako přesnou váhou, zvětšovacími skly, mikroskopem, síty
na prosívání podvázky jetelové, termostatem (přístroj na klíčení) atd.
Náklady na vyšetřování předepisuje tarif schválený správním výborem,
členové zemědělského spolku požívají slevu nejméně 10 procent.
4. Z e m ě d ě l s k ý s p o l k o v ý ž i v o t. Začátek zemědělského spolkařství v okrese učinila obec Liščí, v níž již v šedesátých letech (19. stol.) existovala ovčácká hostinská budova (Casino) a jako jeho
zakladatel musí být s díky a uznáním jmenován pan Augustin Noack.
V roce 1871 obdržel první zemědělský spolek v okrese, a sice Ekonomicko-živnostenský spolek v obci Liščí úřední schválení. Dne 24. října
1874 byl ustaven Zemědělský spolek pro okresy Šluknov-Lipová se
sídlem ve Šluknově, takže na tuto dobu musí být nahlíženo jako na po-

101

čátek organizované, cílevědomé činnosti v oblasti zemědělství. Toho času (1898) v okrese existovaly následující zemědělské spolky:
R o l n i c k ý, l e s n i c k ý a n á r o d o h o s p o d á ř s k ý o k r e s n í
s p o l e k Š l u k n o v – L i p o v á v e Š l u k n o v ě založený v roce 1874
jako Rolnický spolek okresů Šluknov a Lipová. Reorganizován byl v roce 1882.
Spolek byl ustaven se 30 členy. První vedení spolku sestávalo z pánů: Wilhelm
Dobisch jako předseda, Johann Waldhauser jako zástupce předsedy, F. X. Richter z Vilémova, Josef Meinhart z Mikulášovic a Lorenz Herrmann z Louček, jako
členové výboru. Spolek má 14 čestných členů, 10 dopisujících a 328 řádných
členů. Spolek vlastní bohatou knihovnu, ročně zprostředkovává nákup zemědělských potřeb, hnojiv a krmiva za asi 5000 florinú, o povznesení chovu hovězího dobytka se stará dovozem plemenných zvířat a o zvelebení chovu koz zřizováním chovných stanic kozího semenného plemenění. Spolek sestává ze
sekcí Šluknov, Království, Brtníky, Vilémov, Lípová a Dolní Poustevna. Jednotlivé sekce byly založeny: Šluknov a Vilémov v roce 1882, Království v roce 1891,
Brtníky, Lípová a Dolní Poustevna v roce 1893. Každá sekce má odpovídající
knihovnu, nespočet zemědělského nářadí a strojů, jako sekačky trávy, válce,
jetelové secí vozíky, rozptylovače hnoje, třídičky obilí atd. Sdružení nucených
porážek jsou s dobrými výsledky činná buď od počátku, nebo již po léta.
E k o n o m i c k o – ž i v n o s t e n s k ý s p o l e k o b c e L i š č í založený v roce 1861 jako zemědělská hostinské budova (Casino), byl reorganizován v roce 1871. Spolek má 1 čestného člena a 21 řádných členů, vlastní spolkovou knihovnu, dobytčí váhu a třídičku obilí. Společné zakázky jsou ročně ve
výši až 800 florinů.
Z e m ě d ě l s k ý s p o l e k p r o L o b e n d a v u a o k o l í založený v roce 1880 jako sekce Okresního zemědělského spolku se jako samostatný
spolek ustanovil v roce 1892. Nyní má 59 členů a jako inventář vlastní dobytčí
váhu a třídičku obilí. Společné zakázky se omezují na potřeby jetelového semene a na kostní moučku; v posledním roce největší část sestávala z umělého
hnojiva.
Z e m ě d ě l s k o – l e s n i c k ý h o s p o d á ř s k ý s p o l e k S t ar ý c h K ř e č a n a o k o l í založený v roce 1880 jako sekce Okresního zemědělského spolku se jako samostatný spolek ustanovil v roce 1895. Ve spolku
je jeden čestný člen, 3 dopisující a 239 řádných členů. Knihovna nahrazuje zemědělskou část lidové knihovny. Spolek vlastní 2 čističky obilí a potřebné nářadí k provádění nucené porážky. Společně ročně nakupovaná hnojiva a semena
dosahují výše přes 4000 fl. Spolek je členem Zemědělského nákupního a prodejního družstva v Krásné Lípě a má zastoupení v Zemské pojišťovací agentuře
císaře Franze Josefa I. Spolek provozuje dvě oddělení nucené porážky. Jedno
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se sídlem ve Starých Křečanech s pojišťovacím fondem 175 účastníků a 550 kusy hovězího dobytka, druhé se sídlem v Dolních Křečanech se 113 účastníky a
295 kusy hovězího dobytka. V běhu je založení Spořitelního a úvěrového spolku podle systému F. W. Raiffeisen.
Z e m ě d ě l s k ý s p o l e k v J i ř í k o v ě . (Údaje přes opakované
pátrání nedošly).
Z e m ě d ě l s k ý , l e s n i c k ý a n á r o d o h o s p o d á ř s k ý s p ol e k p r o M i k u l á š o v i c e a o k o l í byl založen jako sekce okresního
zemědělského spolku v roce 1881 a ve své současné formě se ustanovil v roce
1896. Členů je 128 (z toho 2 členové čestní). Spolek vlastní spolkovou knihovnu, sekačku trávy a dobytčí váhu. Společné objednávky v roce 1896 dosáhly výše 2500 fl., ale tato cifra každoročně stoupá. Oddělení nucené porážky
čítá 92 členů s 515 kusy pojištěného hovězího dobytka.
Z e m ě d ě l s k ý s p o l e k p r o o b e c L o u č k y a o k o l í byl
založen jako sekce okresního zemědělského spolku začátkem roku 1882 a reorganizován a ustanoven jako samostatný spolek byl v roce 1896. Spolek má
71 členů, z nichž 63 patří k oddělení nucené porážky, které pojišťuje 315 kusů
hovězího dobytka. Spolkový inventář se skládá z jedné sekačky trávy a spolková knihovna je v počátečním růstu. Během prvních šesti měsíců existence byly
dodány společné zakázky za více než 500 florinů.
Rolnický, lesnický a národohospodářský spolek
v o b c i S e v e r n í byl ustanoven v roce 1897 a nyní čítá již více než 60
členů.
S p o l e k p r o c h o v k o z v o b c i K r á l o v s t v í , který je v zakládání, směřuje k pozvednutí domácího kozího plemene přímým nákupem
plemenných kozlů ze Švýcarska.
Spojený rolnický a národohospodářský spolek
p r o s e v e r n í B o h e m i i (Nordböhmen) založený v roce 1883, se ustanovil ze spolků v Jiříkově, v Dolní Chřibské, v obci Liščí, ve Šluknově-Lipové,
v Krásné Lípě a ve Varnsdorfu. Nyní k němu, mimo uvedených, patří ještě spolky v Lobendavě, v Mikulášovicích, v Loučkách, v Dolním Podluží, v Krásném
Studenci, v České Kamenici, v Jablonném v Podještědí a ve Frýd-lantu. Účelem
tohoto spojeného spolku je jednotný postup v řešení všech zemědělských a
národohospodářských otázkách, zaujímání stanoviska ke všem zákonodárným
sborům, které se zabývají předlohami agrárních poměrů a samostatné podnikání k povznesení zemědělství a národního hospodářství.
P ě s t i t e l s k ý s p o l e k v e Š l u k n o v ě založený v roce 1874,
nyní má 112 členů. Až dodnes se skoro výlučně zabývá šlechtěním ovoce a
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k tomu účelu rozšiřuje školku ovocných stromů. Spolková knihovna čítá 120
svazků. Každý člen ročně obdrží jako spolkový dar 2 ovocné stromky.
S p o l e k c h o v a t e l ů d r ů b e ž e a k r á l í k ů p r o M i k u l áš o v i c e a o k o l í založený v roce 1881, má nyní 108 členů. Spolek má knihovnu a mnoho klecí, které jsou využívány pro účely výstav.
S p o l e k c h o v a t e l ů d r ů b e ž e a k r á l í k ů p r o Š l u kn o v a o k o l í založený v roce 1896, má 90 členů. Knihovna je zakládána.
Konají se společné objednávky krmiva.

5. Časopis „ Z e m ě d ě l s k é s p r á v y S e v e r n í B o h em i e “ je orgánem Spojeného rolnického a národohospodářského spolku, byl založen dne 1. ledna 1897 a vychází každého 1. v měsíci. Sídlo
redakce a vydavatelství je ve Šluknově. Časopis pojednává o všech zemědělských otázkách s ohledem na zvláštnosti Severní Bohemie. V politickém okrese Šluknov činí počet abonentů něco přes 600.
6. Z e m ě d ě l s k é v ý s t a v n i c t v í. Okresní zemědělský
spolek se svými sekcemi pořádal v letech 1880, 1885 a 1895 ve Šluknově a v roce 1890 v Mikulášovicích zemědělské a lesnické výstavy, které
ve svém celku působily mimořádně prospěšně na zemědělský pokrok.
Přehlídka mladého hovězího dobytka s výstavou zemědělských produktů se v roce 1883 konala v Lobendavě a v roce 1887 v Lípové. Spolek
chovatelů drůbeže a králíků v Mikulášovicích pořádal již 16 výstav a
Spolek chovatelů drůbeže a králíků ve Šluknově jednu výstavu drůbeže,
králíků a okrasných ptáků. Pěstitelský spolek ve Šluknově v roce 1896
s úspěchem vyzkoušel výstavu ovoce a rozhodl o jejím každoročním
opakování.
Lesní hospodářství.
39 % lesů v okrese sestává z velké části z vysokého lesa. Nízký les,
ale obzvláště olšový les, sice zaujímá poměrně významnou plochu a přitom lepší stanoviště, ale přece musí postupně ustoupit výnosnějšímu
vysokému lesu, protože vysoký les je hlavním provozním druhem. Ze
samotného vysokého lesa je asi 15 hektarů plochy vyloučeno z lesního
hospodářského provozu, jsou to parkově obhospodařované, prastaré
bukové a jedlové porosty na Vlčím vrchu (Wolfsberg) u Karlovky (Karlthal), patřící ke šluknovskému panství (Domäne Schluckenau). Tyto porosty jsou jediné svého druhu nejen v okrese, nýbrž v širokém okruhu.
Nejsou tam vzácností 40 m vysoké jedle u paty mající průměr 1,5 m,
které obsahují 15 plnometrů dřeva.
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Lesní půda je převážně hlinito-písčité povahy. Vzhledem k velkému množství srážek a pramenů je neobyčejně úrodná, ale kvůli vysoké
vlhkosti a díky malé propustnosti je v kotlinových prohlubních velmi
příznivá k zamrzání až do pozdního jara. Na exponovaných místech je
les kvůli větru a mrazu vydán v nebezpečí polomů, když je hluboce ohýbán kvůli sněhovým průtržím, jak se truchlivým způsobem ukázalo ve
strašných dnech od 15. do 17. března 1894. Zvířena a rostlinstvo občas
les poškozuje ne nevýznamně. Srnčí zvěř v na sníh bohatých zimách
okusuje smrkové zalesnění, srnci se prohánějí mladými modříny a
šlechtěným listnatým stromovím. Nejmladší jehličnaté kultury ohlodává
velký hnědý nosatec klikoroh (Hylobius abietis) a mol modřínový – podkopníček (Coleophora laricella) při svém velkém rozšíření zcela zamezuje pěstování modřínů. Na některých místech bujně rozšířená ostřice
(Carex brizoides) odpírá lesním rostlinám světlo, vzduch i živiny. Václavka smrková (Agaricus melleus) každoročně hubí obrovské množství
mladších i starších lesních rostlin a rakovinovou plísní modřínovou
(Peziza Willkommii) je velmi nepříznivě ovlivňován růst většiny rostlin
modřínu. Tyto nepříznivé vlivy, kterým je les vystaven, musí lesník
vhodným způsobem řešit, jestliže chce úspěšně hospodařit. Svého cíle
dosáhne vhodnou výsadbou, cílevědomou péčí a ochranou a díky pravidelnému mýcení porostů. Můžeme s uspokojením říci, že v posledních
letech ve zdejším okrese dochází v zakládání porostů k významnému
obratu k lepšímu.
Pěstování rostlin, které je základem hospodárného pěstování lesa, se obecně provádí vhodnými druhy. Na špatnou, tuhou půdu se mají
přednostně brát dvou až tříleté s balem sázené borovice, na sušší písčitou půdu borovice jednoleté, sázené bez balu. Všechny lepší půdy jsou
osazovány smrky. K tomu se užívají silné, stupňovitě rostoucí, čtyřleté,
ve školkách pěstované smrky, sázené s balem do mohyl. Takto založená
kultura roste obzvláště rychle a silně a dokáže být naprosto odolná proti mnoha nemocem a škůdcům.
Právem je třeba se vystříhat jednodruhových porostů, ale má být
vyhledána, se zřetelem na dané půdní a polohové poměry, vhodná obnovující směs, přičemž se nechávají stát několikrát k využití vynechané
staré ušlechtilé listnaté stromy. Modříny jsou kvůli výše uvedeným důvodům pro účely smíšených porostů zcela opomíjeny. V mrazivých par-
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tiích zaujímá místo borovice, bříza a jiné mrazuvzdorné druhy dřevin.
Při sněhových a ledových kalamitách a proti nebezpečí bouřek se vedle
jedlí, borovic a modřínů bere zvláštní zřetel na ušlechtilé listnaté stromoví. Občas jsou v malém prováděny pokusy s cizokrajnými druhy
dřevin.

Péči o porosty musí být věnována patřičná svědomitost, jinak je
růst lesních rostlin a síla půdy vydána v nebezpečí. Tak se proti ožíračům porostu používá lepidlo na housenky, kterým se tence pomažou
nejkrajnější vršky mladých rostlin a prohánění srnců ušlechtilými dřevinami se dá vystříhat jejich ovázáním roští. Klikoroh nosatec se výhodně
loví do borových klackových pastí, kůrovec lýkožrout na lapacích stromech, bekyně sosnová na k tomu účelu umístěných klihových prstencích. Škodlivý plevel se musí pravidelně odstraňovat a škodlivé parazitické houby se odstraňují spolu s jejich hostitelskými rostlinami a oboje
se spálí. Nebezpečí od lidí se čelí pomocí dostatečného počtu energického strážného personálu. Škodlivé vlivy mrazu se zmenší odvodňovacími zařízeními, jakož i pěstováním porostů ochranných dřevin (borovice, břízy). Proti újmám způsobených větrem a sluncem na exponovaných místech se s výhodou obracíme na porosty ochranných dřevin nebo se ponechává ochranný kruh ze starého lesního porostu. Proti nebezpečí ohně, jmenovitě u dráhy a veřejných cest, slouží protipožární
plášť, sestávající z pruhů listnatého křoví. Proti nebezpečí bouřek, proti
sněhu a tlaku ledu se porost posiluje přiměřenými probírkami. Často
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jsou porosty ještě poškozovány selským provozem vybíráním steliva,
které je loupeno jako přirozené hnojivo se všemi jeho prospěšnými
vlastnostmi.
Nejvýhodnějším působením všech faktorů růstu lesního porostu
je jeho včasná a přiměřená probírka. Tím se jednotlivým kmenům hlavního porostu zaopatřuje takový prostor růstu, že je slunce a atmosféra
mohou tou měrou prospěšným způsobem ovlivňovat, že vývoj a růst je,
jak po stránce kvantity, tak také v kvalitě, žádoucí. Během života porostu se má podnikat vše, co na porost a sílu půdy působí příznivým způsobem, takže zbývá ještě jedno, co plně odpovídá lesnickému cíli, a to je
pravidelné lesnické kácení. V současných poměrech se dá podle podrobně šetřených kalkulací říci, že borový a smrkový vysokoles dává
největší finanční efekt při osmdesátiletém letorostu. Neméně důležitá
jako doba kácení je obnova bezpočtu malých průseků, které jsou založeny podél velkých a nárazových mýtin tak, aby zůstaly ochráněny před
špatnými vlivy nejen ohraničené staré porosty, ale aby mohly být dobře
chráněny také pěstební plochy. Poklesky v selském provozu, ke kterým
dochází velmi často, zde musí být pokárány, aby se totiž z lesního porostu dřevo zcela nesystematickým způsobem neodebíralo. Následkem
toho, že nikdy nebude zřizován uzavřený porost, bude půda zaplevelenější a horší.
Daleko největší části majitelů lesů přináší utěšený způsob lesního
hospodaření rozhodující činitel účtu, takže díky nynějšímu způsobu provozu téměř dosahuje konečného účelu, pokud možno trvale výhodného
obhospodařování lesnického pozemku. Lesní porosty jsou hodnoceny
výší čistého výnosu jejich tarifní třídy, podle níž se vypočítává pozemková daň a veškeré dávky, z nichž vychází finanční efekt, a bylo by si naléhavě přát, jestliže má přijít vydatné snížení daní, chtít jít ruku v ruce
s hospodárným pěstováním lesa také i v malých provozech.
V průměru se dá předpokládat, že 1 ha méně hodnotné lesní
půdy při osmdesátileté době kácení vynáší 180 plnometrů dřeva a 1 ha
výtečné lesní půdy 600 plnometrů. Při úderu pohromy se stanovují poměry od užitkového dříví ke dříví palivovému jako 60 až 70 ke 40 až 30.
Cena dřeva kolísá podle kvality a polohy porostu, takže za plnomert palivového dříví se platí 1 - 3,50 florinů, za plnometr užitkového dřeva 4 –
16 fl. Značná část užitkového dřeva se v hrubém stavu vyváží, zbylá část
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se vhodně zušlechťuje v mnoha malých vodních pilách a v panské parní
pile ve Šluknově a potom je spotřebováno hlavně ve vnitrozemí.
Jako vedlejší lesní výnos se vlastně nechá uvést jen přínos z výtěžku za trávu. Zisk z kamene patří do oblasti průmyslového využívání.
Borůvky, jahody, maliny, houby apod. se vyskytují v hojném množství a
jsou obyvateli sbírány a užitečně zužitkovány. Chudým lidem je dovoleno sbírání suchého dříví, přičemž se majitel panství přirozeně staví do
služby lásky k bližnímu.

Rybářství.
Rybníky v okrese zabírají celkovou plochu 52,26 ha. Největším
rybníkem okresu je Zámecký rybník (Schlossteich) v obci Lípová, který je
velký 11,37 ha. Ve velikosti jej následují rybníky Boxteich a Lindigteich
ve šluknovském panství (Domäne Schlukenau), první je veliký 7,12 a
druhý 5,84 ha.
Nejpromyšlenější rybniční hospodaření provozuje šluknovské
panství. Jeho majitel, pan komerční rada Grumbt, již od roku 1876 věnoval zvelebení chovu ryb svou obzvláštní pozornost uznáníhodným
způsobem. Neudělal jen z dříve nevyužívaných rybníků výnosnou část
svého panství, nýbrž také proměnil neduživou bažinu v krásnou vodní
plochu, která značně přispěla k oživení okolí. Na šluknovském panství
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byl od roku 1876 na bezpočtu před dlouhým časem opuštěných rybnících opět zaveden chov ryb, a také bylo zřízeno několik malých rybničných zařízení. Toho času slouží osm větších rybníků k chovu kaprů a deset menších k chovu pstruhů. Vlastní spotřebu rybí násady si pěstují sami. Umělou přípravu potěru panství zařizuje nuceným pstružím výtěrem. V poslední době bylo s velkým úspěchem vyzkoušeno také umělé
oplodňování s Bachsaidling. Pro kapry zůstává přirozené rozmnožování
ve vytíracích a potěrových rybnících stále ještě výhodnější, ačkoliv se
také zdařilo spojené rybí jikry, které kapři do stojící vody vytřeli, uměle
oplodnit, přece je úspěch poměrně nejistý. Z osmi kapřích rybníků
slouží jeden jako rybník potěrový, dva slouží jako třecí rybníky a zbylých
pět jako rybníky hlavní (kapří nebo chovné rybníky).
Potěr nepřichází hned do velkých hlavních rybníků, ale nejdříve
do menších potěrových rybníků, kde může být lépe chráněn před jemu
hrozícím nebezpečím. Teprve jako dvouletý plůdek s váhou 30 až 40 kilogramů na kopu, mohou být kapři ponecháni v chovném rybníku,
odkud mohou být až s průměrnou váhou od 1,5 do 2 kilo a přes vybíráni jako „vážitelné ryby“ k prodeji. V hlavních rybnících je jim jako umělé
krmivo podávána kostní moučka s napařenou kukuřicí. Ze pstružích rybníků, v počtu deseti, slouží dva menší jako rybníky potěrové. Již jako
jednoroční násada (Fäustlinge) přicházejí pstruzi do chovného rybníka,
odkud jsou po uplynutí od 1 do 2 let vyloveni. Pro umístění vyloveného
rybího materiálu je ve šluknovském parkovém rybníku k dispozici pět
rybích nádrží. Menší význam pro rybniční hospodaření zde mají úhoři,
líni a štiky. Původně úhoři zcela chyběli. Začátkem roku 1880 bylo
v panském Liliovém rybníku vysazeno 100 kusů úhořího potěru. Od té
doby se ve všech rybnících nachází také tento rybí druh, i když také ne
hojně.
Na panství Lípová (Domäne Hainspach) je v režimu obhospodařování jen 11,37 ha velký Zámecký rybník, osazený 23 kopami kaprů a
každý čtvrtý rok dochází k výlovu. Vynáší hrubý výnos od 700 do 800
guldenů. Ostatní malé rybníky jsou pronajaty a vynášejí prostou pozemkovou rentu.
Mimo v panském majetku se nacházejících rybníků je zde nespočet zčásti větších, zčásti menších rybníků v soukromém vlastnictví, které jsou ve velké většině využívány za účelem chovu ryb, zároveň jako
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plůdkové i chovné rybníky. Jsou osazovány jednoletou násadou a po
třech až čtyřech letech jsou vylovovány.
V množství divokých horských potoků přichází k využití jediný rybí druh, pstruzi, jejichž lovení se provádí udicí nebo sítí. Obzvláště se
hledí zmenšovat počet silných pstruhů, neboť ti jsou velmi nebezpeční
pro mladé ryby. Část vodních toků je kvůli průmyslovému podnikání tak
znečištěno, že v nich nanejvýš citliví pstruzi již vůbec nemohou žít. Dříve byly potoky bohatě obsazeny raky, ale v roce 1888 byl jejich veškerý
stav zničen výskytem račího moru. Rybaření v k panství Lípová patřících
potůčcích je pronajímáno za roční pachtovní poplatek 89 florinů.
Větší část výtěžku ryb odchází do zahraničí, jen malá část placeného odbytu je ve vnitrozemí.

Myslivost.
Zatím co celé území okresu Šluknov-Lipová činí kolem 19 100 ha,
tak honební obvod okresu je velký pouze cirka 18 900 ha, z toho na
společenský honební obvod připadá 16 900 ha a na soukromý honební
obvod 3600 ha. Myslivost je skoro výhradně „nízký lov“. „Lovna vysokou“ má jen vedlejší význam.
Ze srstnaté zvěře zde přichází v úvahu pouze srnčí a zajíc, jen zcela ojediněle se ukazuje také králík. Divoké srnčí se obecně proti dřívějšku rozmnožila a dnes se nachází dokonce i na malých lesních parcelách
trvale, kde byla dříve nejednou zastižena jako zvěř přebíhavá. Nejhoj-
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nější z veškeré zvěřiny je všude k zastižení zajíc polní a k úbytku může
dojít jen tam, kde se hojněji zdržuje divoké srnčí.
Pernatá zvěř došla obohacení v lovném bažantovi. Na šluknovském panství bylo na jaře roku 1888 vysazeno 12 kusů a v roce 1897 50
kusů této zvěřiny. Ačkoliv již před rokem 1888 bylo zastřeleno několik
zbloudilých bažantů, jako např. v roce 1883 to byly 2 kusy, tak teprve
od roku 1888 tito v okrese hnízdí. Sice se počet bažantů zvětšuje a šíří
se do okolí, avšak přes velmi umírněný odstřel pouze přebytečných kohoutů se dosud nepotvrdil silnější přírůstek.
Potěšitelnějším způsobem se v poslední době poměrně silně
rozmnožuje tetřívek divoký. Přirozené podmínky, které této zvěři krajina poskytuje prosvětlený, potůčky zbrázděný les, porostlý břízami, olšemi a borovicemi s prosvětlenými korunami, v jejichž stínu rostou hojně
borůvky a jiné bobuloviny, jsou k dispozici v hojné podobě. Vhodná neporušená místa ke hnízdění zvěř nachází v rozlehlých listnatých porostech, takže těmto krásným zvířatům k dobrému zdravotnímu stavu nic
nechybí.
Divoký zajíc není hojný, oproti tomu je všude v okrese více nebo
méně často k zastižení koroptev. Sluka, porůznu také hnízdící pták, byla
dříve jako přelétavý pták mnohem četnější než dnes. Divoké kachny se
zde zdržují celý rok v malých hejnech, jiné druhy kachen se dotýkají kraje jen při průletu. Tetřev hlušec sice toká na jednotlivých částech lipovského panství (revír Vlčí vrch a Šternberk) a jako přelétavý pták se také
vyskytuje v revíru Šluknov, ale jeho odstřel je krajně malý.
Jelení zvěř se vyskytuje jen jako přebíhavá zvěř a zaznamenává
jen nepatrné úlovky.
Dravá zvěř je všude zastoupena poměrně hojnými druhy, jako
liška, jezevec, dva druhy kuny, tchoř, hranostaj, lasice, jestřáb, krahujec, vrána šedá a straka. K tomu přicházejí ještě mnozí divocí psi a kočky, které lovné zvěři zlovolně škodí.
Odstřel zvěře se dokazuje na následující tabulce, která byla sestavena na základě platně předlože-ného úředního materiálu k volnému
použití od C. k. okresního kapinatátu (Bezirkhauptmanschaft) ve
Šluknově.
Soupis odstřelu
v okrese Šluknov-Lípová během desetiletí 1887 – 1896.
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Vysvětlivky: A – jelení zvěř, B – srnčí zvěř, C – zajíci, D – králíci, E – tetřevi hlušci, F – tetřívci, G – jeřábci, H – bažanti, I – koroptve, J – křepelky, K –
sluky lesní, L – sluky bažinné, M – hysy divoké, N – kychny divoké, O – lišky, P –
kuny, R – tchoři, S – jezevci, T – draví ptáci.
Rok A B C D E F G H I J K L M N O P R S T
1896 8 181 922 - 1 78 24 9 746 5 4 - - 21 33 20 55 - 79
189
- 156 689 - - 55 18 13 805 4 2 - - 12 43 21 29 2 86
189 4 159 1555 - - 66 10 10 1155 3 11 - - 14 31 29 42 - 72
189 3 141 1481 2 - 83 11 - 1338 11 9 - - 17 32 15 17 1 54
1892 11 151 1272 5 - 61 7 2 1166 2 3 - 2 13 22 9 19 - 43
1891 5+286 1038 - 1 56 8 - 610 2 11 - - 4 20 7 26 1 62
1890 5 164 1168 - - 63 17 1 799 7 6 - - 5 43 16 21 - 66
1889 4 151 810 - - 52 10 - 921 11 6 - - 15 25 17 29 1 60
1888 4 120 914 - - 34 10 4 770 2 10 3 - 11 17 15 33 1 44
1887 4 129 1333 - 2 44 12 - 1341 10 11 3 - 22 18 15 43 1 139
∑
48 1638 1118 7 4 592 127 39 9651 57 73 6 2 134 284 164 314 7 705
+) Jen na samotném honebním poli v Mikulášovicích bylo v tom roce
odstřeleno 130 kusů.

Hon na srnčí a na zajíce probíhá buď na čekanou, na „Pürschang“
nebo na nadháňku. Zákon povoluje odstřel srnců již na 1. květen, k tomuto datu ale většina srnců ve zdejším kraji ještě není zcela přelínaná.
Dokud to trvá, má každý dodržovat vznesený požadavek doplňku „mysliveckého pastvinového práva“, dopřát srncům hájeniště. Zrovna tak
nemyslivecké, jako odstřel nepřelínaného srnce, je zákonem povolený
odstřel kolouchů již od 1. srpna.
Hon na tetřívky probíhá hlavně v průběhu tokání, výjimečně také
na hledačku se psem. Koroptve byly dříve výlučně lapány do sítí. Tato
metoda lovení je již skoro úplně vytlačena vyhledáváním prostřednictvím stavěcích psů. Dne 1. srpna, k začátku zákonné doby lovu koroptví, je tato drůbež obvykle ještě velmi slabá, a mimoto v tom čase
ještě na polích stojí mnoho obilí, takže z uvedených důvodů se odstřel
slepic k tomuto datu ba i zakazuje. Začátek lovu koroptví zde spadá do
druhé poloviny srpna.
Škodná je hubena pastmi a železy, vykopáváním z doupat, ale i
pomocí jedů. Zřídka dochází při příležitosti pravidelného honu k zastřelení jednotlivých kusů této zvěře, oproti tomu se v zimě konají hony
na v houští předem zjištěnou lišku, většinou s dobrým výsledkem. Také
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zde nemůže zůstat nezmíněno, že se v okrese provozuje pytláctví. Kladení ok škodí stavu zvěře, jmenovitě stavu srnčí, opravdu povážlivě, ale
tu a tam našimi lesy procházejí také divocí střelci – pytláci. Zde se vyskytující kruté zimy škodí zvěři často opravdu citelně, a k této nesnázi
silně přispívá neracionální krmení.
Z předchozího je zřejmé, že další povznesení stavu zvěře je nejen
možné, ale až do hodného stupně také žádoucí. Zvýšení stavu zvěře záleží na důkladném hubení dravců, což bohužel není všude povinně nařízeno, na účelném a energickém odporování pytlačení a vyskytujícímu
se honebnímu pychu, na hospodárném odstřelu zvěře a konečně hlavně na užívání vhodného zimního krmení.
Nakonec je třeba ještě uvést, že hodnota veškerého honebního
obvodu v okrese činí v současných podmínkách kolem 4600 guldenů,
ale výtěžek z k ulovení určené zvěře dělá pouze 3800 guldenů.
Velkostatky v okrese.
Z celé katastrální plochy 8 727,01 ha šluknovského soudního okresu a
z 10 357, 21 ha lípovského soudního okresu (celkem 19 085,22 ha), zahrnují
velkostatky 4 023,28 ha, takže na malé majitele pozemků připadá 15 061,94
ha. Na velkostatcích se účastní:
Jeho Excelence pan Josef Oswald hrabě Thun–
H o h e n s t e i n – S a l m – R e i f f e r s c h e i d t , c. k. tajný rada, majitel
panství Lípová (Herrschaft Hainspach) majetek drží od roku 1892 jako dědictví
po své matce, Její Excelenci paní Johanně hraběnce Thun-Hohenstein-Salm.
Lípovské panství činí celkem 2 094,44 ha, z toho je 2 979,88 ha svěřenecký statek a 13,56 ha vlastnictví nezávislé. Z celkové plochy připadá na pole
331,27 ha, louky 165,34 ha, pastviny 13,49 ha, rybníky 19,78 ha, lesy 1 537,44
ha, zahrady 3,99 ha, cesty 12,27 ha, zastavěná plocha 2,80 ha, lada 7,06 ha,
Z polí a luk je 55,24 ha v obhospodařovací správě. U polí převládá čtvrtá bonitní třída, u luk třetí, u zahrad druhá, u pastvin první, u rybníků třetí a u lesů
čtvrtá. Čistý katastrální výnos činí 14 743 florinů a 72 krejcarů. Z průmyslu je
v provozní správě parní pivovar a cihelna. Úřednický personál sestává z ředitelství panství, mysliveckého a důchodkového úřadu. V Lípové z lesmistra jako
vedoucího statku, důchodkového správce a lesního příručí, v obci Kopec z revírníka a lesního příručího, v Tomášově z revírníka a lesního příručího a v Horní
Poustevně a v obci Janovka z revírníka. Správa pivovaru se skládá ze správce
pivovaru, účetního a třech asistentů. V pivovarském provozu je činný jeden
sládek.
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P a n E r n s t G r u m d t, královský saský komerční rada v Drážďanech, majitel panství Šluknov získal šluknovské panství v roce 1876 koupí.
Veškerá výměra šluknovského panství je vlastnictvím nazávislým, činí
1 929,84 ha a člení se následovně: 81,51 ha pole, 28,61 ha louky, 23,70 ha rybníky, 1 791,75 ha lesy, 3,41 ha zahrady a 0,86 ha zastavěná plocha. V zemědělské správě je 0,74 ha, dvůr v obci Království a roztroušeně ležící parcely
v rozloze 109,38 ha jsou pronajaty. U polí převládá druhá a třetí bonitní třída,
u luk druhá a třetí, u rybníků druhá a u lesů první a druhá. Čistý katastrální výnos činí 22 652 fl. 80 kr. Z průmyslu je provozována parní pila, pivovar na pivovarské obci Šluknov je pronajat. Úřednický personál sestává: u správy panství
ze dvou, u lesní správy ze dvanácti, u rybářství z jedné, u zahradnictví z jedné a
u parní pily z jedné osoby.

Církevní poměry.
Křesťanství do oblasti obou panství Šluknov a Lípová přinesli již
osadníci, a sice, jak bylo často uvedeno, ze strany od Budyšína (Bautzen
– v Horní Lužici). Ihned se také stavěly kostely, jež byly většinou malé a
vyvedené ze dřeva. Sama výstavba kostelíka v malých osadách byla
možná díky kanonickému právu, již deset rodin mohlo požadovat kostel
s duchovním pastýřem. Jakmile byl boží dům postaven, došlo k jeho
přidělení k arcikněžské stolici nebo k děkanátu.
Míšeňský biskupský artikul z roku 1495 a jeho přepracování z roku 1346 ukazuje mimo jiného následující kostely v našem okrese:
K arcikněžské stolici Hohnstein a Sebnitz patřil Šluknov (Schluckenau),
Mikulášovice (Nixdorf), Šenov-Loučky (Schönau) a Lobendava (Lobendau). K děkanátu Budyšín (Bautzen) patřila Lipová (Hainspach) s pobočkou Brtníky (Zeidler) a Vilémov (Steinicht-Wolframsdorf). Ke stolici
Löbau v Sasku patřil Jiříkov (Georgswalde). Obce Císařský (Kaiserswalde), Království (Königswalde), Rožany (Rosenhain) a Liščí (Röhrsdorf)
sice neměly kostel, ale byly přiděleny ke stolici Bischofswerda v Sasku.
Uvedené kostely měly také k placení biskupský poplatek. Tak Šluknov 3
marky a 4 groše, Mikulášovice 1 marku, Loučky 2 marky, Lobendava 2
marky, Lípová se svou pobočkou platila 2,5 marky a Jiříkov 1 marku. Ve
Šluknově se také platili 3 oltářníci, kteří měli denně zpívat k poctě Matky Boží (Tagzeiten), za což každý dostával 0,5 marky důchod.
Zároveň obce pečovaly o příjem svého faráře tím, že mu přenechaly
k užívání přiměřenou míru pozemku a půdy – většinou se toto dělo ze strany
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panství. Toto farní věno zpravidla zahrnovalo 1 -2 Ruthen (polní míra), zřídka
více. Pro hospodaření byl farářům přidělen, přiměřeně tehdejším poměrům,
většinou jeden farní rolník nebo zahradník, někdy také oba, kteří jim vykonávali robotní službu, jako ostatní rolníci pro své panstvo. Jako vzáná výjimka
dostal lípovský farář jako farní léno pozemek 7 Ruthen, se třemi farními rolníky. V 17. století činil výkon všech 3 rolníků celkem 465 dní a rolníci dostávali
během pracovní doby přiměřenou stravu nebo také přiměřené zaplacení. Ve
všech obcích rolníci dodávali naturálie (Decem – desátky), které mohly být různého druhu. Tyto dávky byly spolu s jinými podobnými povinnostmi, jako např.
teprve později zavedenými kaplanskými penězi, většinou po roce 1848 odňaty.
Ostatní příjmy farářů, obzvláště odměna za církevní ůkon, jsou ještě dnes
obecně zavedeny, a proto se k nim při docházejících výplatách nepřihlíží.

Bazilika Panny Marie Pomocné ve Filipově

Po r e f o r m a c i byly farnosti oproti dnešku zcela jinak rozděleny, neboť bylo méně kostelů. Před a během reformační doby byly na
šluknovském panství dva kostely: Šluknov a Jiříkov. Na lípovském panství jich bylo pět: Lípová, Šenov-Loučky, Mikulášovice, Brtníky a Lobendava. Poslední kostel byl již před rokem 1449 na spadnutí, a tak Lobendava, Nová Víska, Poustevna a Vilémov přešly pod farnost Sebnitz
v Sasku. Tyto obce platily do Sebnitz určitou kostelní dávku, která byla
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těmto obcím odňata teprve v roce 1669. Po tomto odnětí zahrnul původní farní okrsek všechny posledně uvedené obce. Zbývající farní
okrsky jsou popsány ve zvláštní části tohoto spisu pod názvem „Kostely
a církve“.
R e f o r m a c e, ale také p r o t i r e f o r m a c e , vyvolaly živé a
dalekosáhlé hnutí v náboženské oblasti. Data, jež jsou k dispozici, týkající se naší malé vlasti, podáváme v následujícím.
Velkolepý vliv vystoupení Dr. Martina Luthera jako reformátora
se ve velkém měřítku také brzy projevil i na panství Šluknov a Lípová.
Reformace pronikala ze dvou stran, z děkanátu Žitava (Zittau) a od Budyšína (Bautzen). Žel jsou zprávy o tom jen velmi skrovné. V některých
obcích byli noví učitelé rychle, v jiných zase zdomácněli trochu pomaleji. V letech 1522 – 34 putovali Lutherovy žáci a stoupenci Horní Lužicí
(Oberlausitz). Mimo jiné v Žitavě nejdříve v roce 1521 učil M. Laur. Hendenreich s Jakobem Manlio, v Budyšíně roku 1522 Nicol. Zeidler a M.
Fischer. V roce 1522 jsou všechny obce na panství Schleinitz luteránské.
Tehdejší majitel panství Georg von Schleinitz, vzhledem ke svému bratru Ernstovi, kapitulnímu proboštovi, který byl později dokonce
správcem arcibiskupství v Praze, a který byl prokazatelně šlechetným a
tolerantním pánem, se panujícímu hnutí zpočátku snažil bránit. Musel
se, ačkoliv sám byl věrným synem katolické církve, před císařem Ferdinandem I. kvůli rozšiřování luteránské víry na svém panství ospravedlňovat.
V roce 1555 bylo ve Šluknově „několik farářů, kteří světili ještě
podle starého obyčeje, nicméně veledůstojnou svátost upravili na dvojí
podobu, z části jí poženštili, ale někteří také světili bez žen“. Šluknov
mohl být již pod farářem Sebastianem Baudou v letech 1531–41 evangelický. Mimo něj jsou zde známí ještě následující pastorové: Wolfgang
von Rotschitz okolo roku 1563; jáhen Abrah. Faber od roku 1567; Christophor Gross okolo roku 1578; Michael Bauda 1615–1630; jáhen Matthäus Lossius 1615, Matth. Schulze 1616, 1632; Berthold Marschner,
roku 1624 byl zapuzen; pastor Gregor Portichus 1630. V roce 1631 byl
katolický farář Fortunatus Švédy umučen k smrti. Přesto Šluknov zůstal
katolický, až na malé přerušení pod pastorem Balthasarem Hieron.
Lindnerem v letech 1645 – 47.
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Kostel sv. Jiří v Jiříkově

V Jiříkově, který byl okolo roku 1524 luteránský, jeho první pastor Merten Nötels zemřel 25. srpna 1558. Dalším pastorem byl Math.
Schulze, roku 1627 byl odtud zapuzen a v roce 1632 odešel jako jáhen
(Diacon) do Šluknova. Dalšími pastory v Jiříkově byli Simon Widner a
Buder, bez udání času. V roce 1664 byl Jiříkov rekatolizován.
V roce 1524 došlo kvůli celním závorám ke sporům mezi Georgem von Schleinitzem a majitelem panství Hohnstein Ernstem von
Schönburg. Do Sebnitz farním okrskem příslušným obcím z panství Šluknov tam již nebylo možno dávat desátky. Když obec Sebnitz protestovala a nadto byla v roce 1539 evangelizována, odkázal Georg von
Schleinitz obce dosud tam farním okrskem patřícím: Horní a Dolní Poustevnu, Lobendavu a Novou Vísku pod katolickou duchovní správu do
Lobendavy a obec Vilémov do Šenova. Zadní Heřmanov, který dosud
patřil farním okrskem do Mikulášovic, byl přisouzen do Sebnitz.
Mikulášovice v tom roce ještě nebyly evangelické. V Mikulášovicích byl v roce 1554 evangelickým farářem jmenován kaplan Prokop Semel. V letech 1603–13 byl evangelický farář Samuel Rosche někdy uvá-
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děn také jako náhradník. Brtníky byly evangelizovány již v roce 1534.
V roce 1566 byl sem jako farář povolán Martin Opitius.
V roce 1588 byla dobytkem faráře Georga Otta způsobena škoda
na louce souseda Jakoba Fischera a kvůli tomu vzniklým sporům byl
Fischer zažalován a odsouzen k šesti dnům vězení, jakož i k prošení za
odpuštění. V roce 1589 si farář Ott ztěžoval u panského úřadu na kováře Michaela Habermanna, že vede bezbožný život a již několik let nechodí k Božímu oltáři. Rozsudek: „Obžalovaný se musí do osmi dnů
s duchovním pastýřem udobřit a konat veřejné pokání v kostele, jinak
je povinen Brtníky opustit.“ (Fiedler: „Dějiny Brtníků“.) Vdova po Georgu
Ottovi, farářka Barbara, uzavřela v roce 1590 smlouvu s novým farářem
Johannem Zeudelerem (Zeidler): Dostane k polovině desátků ještě 2
měřice bautznerské míry obilí, hnůj zůstává věnem, k tomu si smí osít
1
/4 lnem. (Fiedler, viz. výše.) Pastor Zeidler brzy přešel do Lobendavy, kde
se mu v roce 1593 narodil syn, jenž se rovněž stal pastorem a v roce
1640 zemřel v Budyšíně.

Kostel sv. Vavřince v obci Království.
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Do Lobendavy byl v roce 1565 jako farář uveden Ulrich Salcz.
Předtím jmenovaný pastor Johann Zeidler byl v roce 1624 z Lobendavy
zapuzen. Lobendava potom po 15 let neměla ani faráře ani bohoslužbu,
až po vpádu Švédů byl od února roku 1640 jako farář dosazen pastor
Christoph Zeidler. V prosinci toho samého roku byl tento farář také zapuzen. V letech 1659–1667 působil v Lobendavě jako farář magistr Stephan Cometa. Jako evangelický farář byl od nějaké doby označován titulem magistr, avšak v lobendavské církevní pamětní knize je u jeho
jména titul „Proto-Parochus“, podle toho je pokládán za prvního faráře
po reformaci. Titul magistr měl v té době graduovaný farář katolického
i evangelického vyznání. Lobendava se podle toho v roce 1659 jevila již
rekatolizovaná.
V Šenově-Loučkách byl v průběhu doby reformace vystavěn kostel. V roce 1621 zde byl farářem jmenován Balthasar Opitz. Za něj byl
ulit velký, přes 12 centů těžký zvon. V této obci docházelo ještě během
protireformace k přestupování k evangelické víře. Tak dne 14. března
1624 „usedlý rolník Baltzer Liebisch zde byl ve svých 43 letech n o v ě
pokřtěn. Zrovna tak byla pokřtěna dcera, v obci Knížecí usedlého Christopha Klupfelse, jménem Anna, v jejím věku 22 let“. (Matriky obce ŠenovLoučky.) „Pastor Balthasar Opitz se s mnoha protestanty v roce 1627 vystěhoval do obce Sebnitz v Sasku. Dne 24. března 1659 magistr Cametha z obce Lipové přišel do Šenova-Louček, 11. ledna 1660 zde byl
ještě jednou uveden v úřad a posledního března roku 1667 odešel do
Rakouska. Ten samý den otec von Hanspach, vystupující pod jménem
Magister görges (byl uváděn také pod jménem Geiger, mohl to být ale
GregorIgnaz Conrad) byl po svátku Všech svatých opět vyhnán k děkanátu do Ústí.“ (Církevní knihy obce Šenov-Loučky.) Tím byla také obec
Šenov-Loučky již v roce 1659 rekatolizována.
V Lipové působil v roce 1584 jako pastor farář Baltzer Opitz. Nedá se vyhledat, zda to je ten samý, který byl v roce 1621 ustanoven
v Šenově-Loučkách, nebo možná jeho syn. Později v Lipové podle
kostelní knihy působili následující, z části katoličtí, z části evangeličtí faráři: Joannes Noak (Nowak von Geyfeld), 1624–35, ten hlásil arciiskupovi von Harach do Prahy, že „od otců nezdědil vyznání tak nechce povely z velení“. Následující farář Joannes Lehmann, 1635–37, se zdá být
evangelík. Za faráře Antona Schlievena z Belgie, 1637 – 40, byla Lipová
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katolická. Tento farář zaopatřoval, jako Nowak von Geyfeld, všech pět
farních okrsků panství Hainspach. Farář Martin Sandrius, 1640–1654,
byl v posledním roce z Lipové zapuzen, obec byla v průběhu trvání jeho
úřadu evangelická. Schämelius v roce 1654 a Reifel (Reifeld) v roce
1656 mohli opět konat katolicky. V roce 1654 byli od nich v Lipové sezdáni: Christophorus Hille z Louček-Šenova s Evou Petersch z Vilémova,
podle toho se zřekli „bludařství – kacířství“ (ambo decenter ab haeresi).
Farář Stephan Cameta, 1659–67, byl katolický a obdivuhodným způsobem vykonával úřad faráře farního okrsku, střídavě v Lipové, v Lobendavě a v Loučkách. (Může se odkazovat jen na kostelní knihy zúčastněných
farních úřadů.) To samé se může tvrdit s převahou stejných okolností
o jeho nástupci magistru Georgu Ignazi Konradovi. Lipová tedy byla
v letech 1656–59 zcela rekatolizovaná, právě tak Loučky a Lobendava.
Náboženské poměry byly za oněch časů kolísavé do všelijakých směrů.

Kostel sv. Mikuláše v Mikulášovicích.

Po bitvě na Bílé hoře (Weissen Berge) (dne 8. listopadu roku
1620) přijal horlivě katolický císař Ferdinand II. přísná opatření proti
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protestantům. Všichni nekatoličtí duchovní a učitelé byli ze země vypovězeni, každý náboženský obyčej mimo katolických byl zakázán, luteránské knihy byly spáleny. Byly uvedeny v pohyb všechny prostředky,
pro dokončení díla p r o t i r e f o r m a c e .
Kdo poskytl přístřeší kazatelům, měl ztratit své statky, ba i svůj život a kdo nechá v domě křtít, oddávat nebo kázat, musel zaplatit 100
guldenů pokuty nebo strpěl půl roku vězení. Nekatolíci nemohli nabývat měšťanského práva, nesměli vykonávat žádnou živnost, nesměli se
ženit a nemohli být řádně pohřbeni. Návštěva hostinců během katolické bohoslužby byla přísně zakázána, práce v neděli a ve svátek a špatné
řeči o katolických duchovních byly trestány vyobcováním a ztrátou majetku. Jen katolíci mohli dospět k požívání veřejných nadací a sepisovat
právoplatné závěti. Děti směly pod ztrátou všech dědických práv navštěvovat jen katolické školy.
Dne 31. července roku 1627 vyšel nový výnos, který dřívější opatření ještě zostřil. Během šesti měsíců se měli všichni protestanti vrátit
ke katolické církvi, nebo potom měli prodat své statky a opustit zemi
Bohemii. O provádění císařského nařízení se nyní staral zvláštní reformační soud a takzvaná komise obracení na víru, sestávající z duchovních a světských hodnostářů, v jejichž čele byl císařský kapitán.
Dne 13. září roku 1628 znovu vyšel výnos, podle něhož hrabě Kolowrat, který prováděl katolickou reformaci v boleslavském kraji (Bunzlauer Kreise), měl nyní toto dílo vést na panství Šluknov a Lipová. Dne
31. srpna 1630 oznamuje administrátor a chrámový děkan z Budyšova,
Gregor Khaczmann o reformačním díle v lípovské a šluknovské oblasti:
„Nevyhýbaje se našemu podílu, přece v lípovské oblasti neprobíhá žádoucí rozvoj, jaký je vidět na jiných místech. Lidé v tomto panství, ležícím na míšeňských
hranicích, většinou přes ní utíkají, někteří do lesa, někteří se stahují do sousedních kurfiřstských městysů a obcí, takže v tomto celém velkém a lidnatém
panství se k našemu výhradně duši vzdělávajícímu náboženství utíká a je
ochotno se přizpůsobit ne více než 180 osob. Ale na tomto hraběcím území se
řídí naším náboženstvím toliko mužské osoby. Ženy, sluhové a služky, nebo
ostatní k tomu kvalifikované osoby, nejsou na nynější duchovní ozdravování
přemlouváni nebo jsou v kofesi nestálí, neboť se všichni odvolávají na své kořeny a pána, děti na svého otce, takže se ani nesnaží. Na panství Šluknov, které
dědičně patří jeho hraběcí milosti panu hraběti Wolfen von Mansfeld, jsem
konjugován rovněž s panem hrabětem von Collobrät, že vykonám svaté dílo
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reformace a pomohu urychlit její ukončení. Ačkoliv tedy probíhá velmi těžce a
nebezpečně, přece se lidé mně a ostatním pánům komisařům, jakož i paní hraběnce Zuthuung nakonec podrobují a přizpůsobují, a až na několk málo osob,
jako k místu usedlých mužských a ženských osob, které tou měrou potom ještě
více prchají, denně přistupují ti, kteří přijímají zpovídání a přecházejí k našemu
náboženství a které já potom nejkrajněji v oktávě B. M. V. katechizuji, až tedy
Boha s libostí a s hojivým dílem s nemalým užitkem vzývají, a také v propagování k poctě Boží šťastně odcházejí a jsou dokončeni.“

Lipovští rolníci komisi sestávající z Jezuitů, vedle 200 mužů pěchoty a 20 mužů jízdy, spílali a utekli. Lobendavský farář byl v nebezpečí
života, protože šest protestantů v noci došlo do fary a „všechno“ uloupili. V obcích Severní, Liščí a v Horní a Dolní Poustevně rolníci s pomocí
Sasů sklidili obilí a potají ho dopravili do Saska. (Lahmer, „Schluckenau“.)

Kostel sv. Václava ve Šluknově.

Dne 3. prosince 1635 poprosil krále Ferdinanda hrabě Wolf von
Mannsfeld, sám byl katolíkem od roku 1927, a Hans Ch. von Löbelov,
jako majitelé panství Šluknov, Lipová a Rumburk, jimž bylo svěřeno dílo
obracení na víru na jejich statcích, že komisí pevně stanovená lhůta 14
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dní je příliš krátká. Král vydal místodržícímu Bohemie příkaz k užití mírnějších prostředků na jmenovaných panstvích a k povolení delšího termínu. Významné bylo také úsilí katolických misií. Ve Šluknově byly již
v letech 1621-30, ale přes úsilí páterů Martina Fortunata, Joh. Haase
von Lichtenfetd a H. Lindnera mohly vykonat jen málo. (Lahmer,
„Schluckenau“.) Po vyhoštění misionářů byli lidé znova protestanty, a
proto se v roce 1635 dostavila komise, která mnoho protestantů nutila
k vystěhování. Tak se v tomto roce jen z panství Lipová vystěhovalo 697
osob, a sice z obce Lipové 226, z obce Liščí 104, z Dolní Poustevny 74,
z obce Severní 108, z Lobendavy 101, z Mikulášovic 27, z Lobendavy 35
(v jinak zcela bezpečném úředním spise je, v každém případě z přehlédnutí opisovatele, dvakrát zapsaná Lobendava. Tou druhou měla být
zřejmě obec Lobendavská Nová Víska nebo Brtníky), z Louček-Šenova
14, z Horní Poustevny 3 a z Vilémova 5. Z těchto čísel se nechá seznat,
ve které obci měl v těch letech protestantismus ještě většinu přívrženců, jak pokračovala protireformace a které obce byly z většiny
vylidněny.

Kostel va Fukově.
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V roce 1651 přišli do Šluknova z Litoměřic kapucínští misionáři
páterové Bartholomäus a Romuald. O Vánocích toho roku přišli do Mikulášovic a potom navštívili Loučky a Brtníky. Hrabě Mansfeld věnoval
veškeré úsilí, aby získal obyvatele pro katolickou víru a aby lidé prokazovali misionářům štědrost. (Arcibiskupský archiv Praha, listina z 2. února
roku 1652.) V roce 1652 šluknovský farář Karl Höffner referoval o svých
úspěších kardinálovi Harrachovi do Prahy. Podle toho v onom roce bylo
na víru obráceno 260 protestantů. Na panství bylo ještě na 3000 luteránů, 400 lidí uprchlo, ačkoli někteří z nich byli katolíci. (Lahmer, „Schluckenau“.) Mnoho dědičné víře věrných obyvatel zdejšího panství ihned
opustilo svou vlast a vystěhovalo se většinou do sousedního Saska. Tak
v mnohých obcích této země došlo díky přistěhování „českých exulantů“ („böhmischen Exulanten“), jak byli všeobecně nazýváni, ke značnému zvětšením počtu jejich obyvatel. Tak se mnoho obyvatel Křečan vystěhovalo do Kerhartic (Gersdorf v Sasku), ze Šluknova a Brtníků do
v roce 1668 založené obce Neusalza v Sasku, z Louček, Mikulášovic a
Brtníků do obcí Sebnitz a Hohnstein. „Georg Hantschel ze Sněžné
u Brtníků (Schnauhübel) se vystěhoval do obce Hinterhermsdorf a podle
listiny z 30. března 1668, přenechal svojí pozůstalost v obci Sněžná
Georgu Liebischovi za 60 tolarů. Další „Exulanti“: Ze Šluknova Georg
Kaiser, pastor v Schönbach, Andreas Kaiser, pastor v Taubenheim, Johann Wildner, pastor v Ruppersdorf, v roce 1631 Barth. Marschner,
pastor v Bergau, kazatel Math. Schulze byl připomenut již dříve. Z Lipové: Hans Marschner do obce Gunnersdorf u Hohnstein a další se vystěhovali do obce Wehrsdorf. Připomenutí hoden je ještě Mich. Buder
z Jiříkova“ (Lahmer, „Schluckenau“.)
Ve Fukově obdrželi příkaz, být katolíky nebo se vystěhovat, teprve na podzim roku 1696. Mnozí volili druhou možnost, neboť jim to bylo tvrdě připomínáno a stěhovali se do obcí Taubenheim, Sohland, Kallenberg, Neusalza, Opach (všechny v Sasku) a u poslední obce si založili
obec Neu-Opach (Nový Opach). Do 4 týdnů museli prodat své domy, ale
dostali za ně velmi málo. Fukov byl v roce 1697 celý katolický a byl připojen k farnosti Šluknov, zatímco dříve byl přidělen do Spremberg.
V obci Panský, která zůstala luteránská poměrně dlouho, je ještě dosud
z té doby krásný pomník. Na zahradě domu č. 15, který patří Franzi En-
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gelmannovi, se nachází náhrobek s nadpisem a nápisem, věnovaným
v roce 1665 zesnulé dceři rychtáře, evangeličce Evě Dehms. (Viz. kapitola - Obec Panský.)

Kostel a fara ve Starých Křečanech.

Ale ani sám katolicizmus během reformace zcela nezanikl, to dokazuje trvání „Arcibratrstva nejsvětější Trojice“ („Erzbruderschaft der
heiligsten Dreifaltigkeit“), které bylo v obci Brtníky potvrzováno v roce
1604, potom 1608, 1620, 1673, pokaždé papežem, naposled papežským nunciem ve Vídni. (Fiedler, „Dějiny Brtníků“.) Úlohou Bratrstva bylo
pečovat o církevní obyčeje, ale zejména působení na osvobození a vykoupení křesťanských otroků z tureckého zajetí, pomocí modlitebních
zvyků a peněžních prostředků – podle určení podobně, jako se usilují
plnit ještě dnes existující katolické společnosti. Na prostranství naproti
hostinci, dům č. 1, byla v roce 1682 pořízena socha sv. Trojice (hl. Dreifaltigkeit), jejíž sloup byl později použit jako základní kámen domu
č. 119. K této soše byla konána mnohá procesí, dokonce z okolí Žatce,
Kadaně a Chomutova. – V těchto procesích nacházíme ohlasy na sebemrskače (Flagellante), o nichž jinak není nic známo. Podle zpráv o těchto procesích (Fiedler, „Dějiny Brtníků“.): „ . . . A tak se vždy, pro velkou bá-
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zeň a lásku boží, polonazí lidé vrhají před sochu nejsvětější Trojice a dobrovolně se nechají bičovat, mrskat a korunovat trnovou korunou tak,
až krev stéká po nahém těle a jiní zase s radostí vlečou kříž, až jsou pod
ním zamdlení. Tak činí veřejně každou první neděli v měsíci, jako pokání
a pro lásku Boží a s modlitbou a obětí uzavírají Liebesdienst.“ Bratrstvo
bylo také velmi bohaté. V roce 1740 mělo majetek 1770 tolarů, z toho
359 tolarů byly peníze z velikonočního zpívání (Ostersängergeld). Jejich
rektory byl bělič Joh. Georg Liebisch a Bartholom. Hesse, polesný a
rychtář v obci Vlčí Hora. V roce 1788 bylo arcibratrstvo zrušeno a majetek byl vložen do pokladny komory.
Taková bratrstva s podobnými stanovami jsou v 18. století doložitelná v Mikulášovicích, v Lipové a v Dolní Poustevně. V Mikulášovicích
v letech 1717–1786 existovalo „Mariánské bratrstvo matky Boží sedmibolestné“ („Marienbruderschaft der 7 schmerzhaften Mutter Gottes“),
v Lípové bylo v roce 1788 rozpuštěno Bratrstvo sv. Barbory (St. Barbara-Bruderschaft) a v Dolní Poustevně je zaznamenáno podobné bratrstvo jako v Brtníkách.
Úplná rekatolizace se protáhla až k roku 1699. V průběhu protireformace trval velký nedostatek farářů, některé kostely opuštěny nebo byly pouze pobočnými kostely. Tak přešel Jiříkov v letech 1664 -69
jako pobočka ke Šluknovu.
Na lipovském panství došlo v roce 1668 k tomu, jakož i v roce
1574, že farnost byla obsazena jen dvěma faráři, Lipová a Mikulášovice.
Brtníky, které předtím trvale patřily do Lipové, v roce 1668 přešly jako
pobočka k Mikulášovicím, zatímco všechny ostatní obce, než dostaly
své vlastní kostely, byly zaopatřovány z Lipové.
Za protireformace bylo v roce 1624 provedeno odloučení farního
obvodu zdejších panství od biskupství v Míšni (Meissen) a uskutečnilo
se jeho přidělení nejdříve k arcibiskupství pražskému a později k biskupství v Litoměřicích. Kvůli tomu vznikl v roce 1637 soudní spor, který se
vedl ze strany budyšínské chrámové kapituly nejdříve s pražskou arcidiecézí a později s v roce 1655 zřízeným litoměřickým biskupstvím
o příslušnost takzvaného „horského děkanátu“ („Gebirgsdekanat“).
Spor byl rozhodnut teprve v roce 1783 ve prospěch litoměřické diecéze.
Biskup Maxmilian Rudolf von Schleinitz v roce 1670 zavedl instituce „krajského děkanství“ („Kreisdechante“) a tyto děkanáty byly poz-
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ději nazvány vikariáty. Lipovský vikariát byl založen v roce 1723 a tento
název dostal, neboť tehdejší první vikář, krajský děkan Franz Wilh. Jäger, měl své bydliště v Lipové. Lipovský vikariát se rozkládá přes panství
Šluknov, Lipová, včetně obce Sněžná a přes obce rumburského panství:
Rumburk, Varnsdorf, Žleb (Grund), Jiřetín (Georgenthal) a Krásný Studenec (Schönborn).

Kostel Archanděla Michaela v Dolní Poustevně.

Od roku 1677 panoval zvyk, že každý odcházející farář musel svému nástupci předat 30 florinů na budování fary. V roce 1727 vyplynulo
z oběžníku krajského úřadu odstranění zpovědního feniku (Veichtpfennig). Až do roku 1770 vládl v mnoha obcích (Lipová, Mikulášovice,
Brtníky) obyčej, že se v neděli a ve svátek musel kantor s lidmi modlit
růženec. V uvedeném roce bylo církevními úřady zavedeno dodržování
„žehnání se Siborio nebo monstrancí“.
V celém vikariátu Lipová jsou 3 děkanské a 14 farních kostelů
s celkem 38 duchovními. Vikariát čítá 95 342 katolíků, 3668 starokato-
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líků, 1386 akatolíků (evangelíci), 171 židů a 64 bez vyznání. Církevní
poměry jsou důkladně pojednány v kapitolách u příslušných obcí, právě
tak také kostely ve Filipově, ve Vilémově a na Anenském vrchu (Annaberg). Církevní záležitosti v politickém okrese Šluknov vykazují následná
čísla: Je zde 1 děkanský kostel a 10 farních kostelů s celkem 28 duchovními, dále má 53 196 katolíků, 14 starokatolíků, 587 akatolíků (evangelíci), 19 židů a 4 bez vyznání.
Z důvodů protireformace zostřené protiklady mezi katolíky a protestanty byly, díky tolerančnímu výnosu z roku 1781, dále díky „národnímu jaru“ v roce 1848 a díky v letech 1868 – 69 vytvořeným zákonům,
podstatně zmírněny. Jednotlivé konfese žijí vedle sebe pokojně a snášenlivě.
Seznam farností ve zdejším okrese.
Název farnosti
počet duší katolíci jiná víra kostel je zasvěcen rok výstavby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Staré Křečany (Altehrenberg) 5015
37
Jan Nepomucký 1736-40
Fukov (Fugau)
810
39
Václav (Wenzel) 1784-88
Jiříkov (Georgswalde)
8856
157
Jiří (Georg)
1725-28
Lipová (Hainspach)
3455
22
Simon a Juda
1691-95
Království (Königswalde)
2464
6
Vavřinec
1843-48
Lobendava (Lobendau)
6195
46
Navštívení Panny 1790-96
Dolní Poustevna (N.-Einsiedel) 1450
150
Michal (Michael) 1854-55
Mikulášovice (Nixdorf)
6937
42
Mikuláš (Nikolaus) 1743-51
Šluknov (Schluckenau)
8887
92
Václav (Wenzel) 1711-14
Loučky (Schönau)
5443
27
Bartoloměj
1585-90
Brtníky (Zeidler)
3684
6
Martin B.
1709-10

Historický vývoj školství.
(S využitím přednášky Ferdinanda Jakla, ředitele měšťanské školy ve Šluknově,
přednesené na obecné učitelské konferenci 6. července 1895.)

Dlouhou dobu byly obce bez jakéhokoliv školního zařízení. Čas
založení školy je v každé obci daleko vzdálen, takže se také musí přiznat, že se to dá jen připustit a nemůže to být ani prokázáno.
Nejstarší školou šluknovského školního okrsku může být národní
škola ve Šluknově, která byla založena v roce 1346 a tedy má existovat
daleko přes 500 let. Téměř stejně stará může být národní škola v Jiříkově, která měla vzniknout kolem roku 1400. Okolo roku 1550 měla být
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založena škola v Brtníkách, kolem roku 1600 školy v Mikulášovicích,
v Lipové a v Šenově-Loučkách a v roce 1624 školy ve Starých Křečanech
a v Lobendavě. Tak ke konci 17. století existovalo ve zdejším okrese
osm škol. Přesné a spolehlivé jsou údaje teprve u škol, jejichž založení
spadá do 18. a 19. století.
Tak školy vznikaly: Roku 1738 škola v Rožanech (Rosenhain), roku
1750 v Kunraticích (Kunersdorf) a v Knížecí (Fürstenwalde), roku 1751
v obci Království (Königswalde), r. 1752 v Severní (Hielgersdorf), r. 1760
v Novém Hraběcí (Neugrafenwald), r. 1772 ve Filipově (Filippsdorf), r.
1773 v obci Císařství (Kaiserswald) a ve Vilémově (Wölmsdorf), r. 1780
v Dolní Poustevně (Niedereinsiedel), r. 1782 v Horní Poustevně (Obereinsiedel), r. 1783 v Nových Křečanech (Neuehrenberg), r. 1790 ve Starém Hraběcí (Altgrafenwalde), r. 1798 ve Fukově (Fugau), r. 1819 v Salmově (Salmdorf), r. 1836 ve Valdeku (Waldecke), r. 1866 v obci Liščí
(Röhrsdorf), r. 1871 měšťanka ve Šluknově (Schluckenau), r. 1885 v Mikulášovicích (Nixdorf), r. 1885 v Jiříkově (Georgswalde) a r. 1893 v Lipové (Hainspach).

Obec Fukov – škola je vlevo dole.

V dnešním šluknovském školním okrsku je k dispozici dvanáct
škol z doby slavné vlády císařovny Marie Theresie a jejího nezapomenu-
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telného syna, císaře Josefa II. V roce 1787 zřizuje hrabě Franz Wenzel
ze Salm-Reifferscheidt takzvané školní ředitelství pro 14 na panství Lipová se nacházejících škol s asi 1500 dětmi. Prvním ředitelem byl kaplan Josef Rassak v Brtníkách, který obdržel pro svůj úřad příplatek 50
florinů a měl vyhlídku na důchod. Ale teprve našemu vznešenému mocnáři, císaři Franzi Josefu I., jehož Bůh zachovati a žehnati ráčí, bylo vyhrazeno, aby svému lidu oblažil svět, podal vytoužený školský zákon,
který umožnil otevřít stavidla, díky čemuž se mohl vlévat proud vzdělání a osvěty přes všechny kraje naší širé otčiny.
Jaké nadšení prošumělo v roce 1869 naším milovaným Rakouskem! Slavnost na slavnost měla vyhlašovat dík rakouského lidu svému
milovanému panovníkovi za nabízení největšího ze všech darů! Ale ne
všichni lidé se z tohoto daru těšili. Část jich stála hněvivě stranou a zatajovala své odmítání jeho přijetí. Také kolem prováděcích korporací,
které zajišťovaly platnost nového zákona, byly nemalé svízele, ačkoliv
překonávaly v prozíravé opatrnosti zákonu půdu jen postupně. Velmi
častá byla zášť a stíhání platby jejich snažení a nezřídka byly školské
úřady nuceny ke zlomení tuhého odporu citelnými pokutami. Také ještě
žijící členové dnešního učitelstva, kteří před 25 lety toužebně hleděli
vstříc zavádění nového školského zákona a účastnili se na jeho provádění, a kteří stáli za provádějícími úřady, stojí velice přesvědčeně za jeho duchem. Ale přece platí, že odstranění zastaralých uspořádání, zlomení starých zvyků a zavedení celodenního vyučování byl drsný zásah
do života rodiny a zřizování nových školních budov byl drsný zásah do
kapes daňových poplatníků.
Až do začátku působení nového školského zákona byl kladen dohled nad školou a učiteli do okruhu působnosti duchovenstva. Přímým
zástupcem školy byl farář a při jeho zaneprázdnění kaplan. Dozorce biskupského školského obvodu, zároveň vikář, vedl školské záležitosti
okresu resp. vikariátu, jehož hranice ne vždy spadaly do okresu politického. Tak např. lipovský biskupský vikariát se rozprostírá na daňovém
okresu Lipová, Šluknov a části okresů Rumburk a Varnsdorf. Vrchním
úřadem byla biskupská konsistoř, která se v mnoha případech rozdělovala se svými rozhodnutími s c. k. místodržitelstvím. Posledním biskupským okresním vikářem a dozorčím školního distriktu byl, také díky svému vysokému vzdělání, jakož také i kvůli své mimořádné dobrotě srdce
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a lásce k bližnímu, zároveň výtečný kanovník a rytíř řádu císaře Franze
Josefa, děkan páter Franz Schubert z Jiříkova, který přesvědčoval nejen
všechny učitele. Všichni, kteří ze společenského styku znali jeho laskavost, si dlouhodobě uchovávají přívětivou vzpomínku a budiž s ním milá
vzpomínka v lásce a věrnosti.

Staré Křečany – národní a měšťanská škol je vlevo dole.

V prosinci roku 1896 vstoupily ve většině okresů v platnost c. k.
okresní školní rady, s jejichž ustavením přešla na stát také správa škol a
přestal školní duchovní dohled. Podle zákona z roku 1869 se okresní
školní rada členila na užší a na posílenou okresní školní radu. První sestávala z 9 a druhá ze 17 členů. Odtud také byla na mnoha místech nazvána sedmnáctiradní radní.
První ustavující zasedání užší okresní školní rady ve Šluknově se
konalo 2. prosince 1869. Denní pořádek tohoto zasedání měl následující body: 1. Slavnostní slib členů, 2. Zproštění úřadu biskupského
okresního vikáře, 3. Uvedení c. k. okresního školního inspektora, 4. Přidělení agend členům okresní školní rady a sestavení jednacího řádu.
Prvními členy užší okresní školní rady byli: Jako předseda Johann Aggermann
von Bellenberg, c.k. okresní náčelník; jako c. k. okresní školní inspektor Ferdinand Jakl, hlavní školní učitel v Rumburku, od 1. října 1871 ředitel měšťanské
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školy ve Šluknově; jako zástupce bez konfese děkan páter Franz Schubert z Jiříkova; ředitel národní školy Franz Kofer ze Šluknova a učitel základní školy Josef Schubert, oba jako zástupci školy; jako zástupce obcí Ferdinand Hauser, ředitel panství v Lipové; podobně: starosta Josef Holsner ze Šluknova, starosta
Eduard Holsedl z Jiříkova a majitel továrny F. X. Richter z Vilémova. K posílené
okresní školní radě patřili: a) svrchu uvedených 9 členů; b) jako členové oprávnění hlasovat: Anton Stohr, lékárník z Mikulášovic; August Eiselt, továrník
z Malého Šenova; Franz Eiselt, starosta v Lipové; L. Zelner, městský lékař ze
Šluknova; Josef Witterlich, obecní rada v Jiříkově; Anton Mänzel, přednosta
obce ze Starých Křečan; Franz Hesse, ekonom z obce Království; Franz Kluge,
obecní lékař z Lobendavy a Eduard Holsedl z Jiříkova.

Do okruhu působnosti posílené c. k. okresní školní rady patří
všechny ekonomické otázky, nákup učebních pomůcek, výstavba školních budov, navrhování učitelů, stanovování platových tříd, příplatků za
služební léta, funkčních příplatků, návrhy na penzionování učitelů. Do
okruhu působnosti užší okresní školní rady patří všechny vnitřní,
obzvláště pedagogické a disciplinární látky. Každý měsíc se konají 1-2
zasedání, podle potřeby také vícekrát. Posílená okresní školní rada existuje až od roku 1874. V tom roce byla také nahrazena užší okresní školní rada rovněž nově zvolenými devíti členy, na něž nyní také přešel
okruh působnosti rozpuštěné posílené okresní školní rady. S institucí
c. k. okresních školních rad zároveň vstoupily v účinnost místní školní
rady a místní školní inspektoři.
S nástupem nového školského zákona byl v rámci obcí zaveden
dozor nad školami místním školním dozorcem. Ten dostával svůj ustanovovací dekret od c. k. krajského úřadu. K jeho povinnostem patřilo:
1. Provozování řádné školní docházky, k tomu měl nejméně jednou za 14 dní školu navštívit.
2. Péče o snaživé vyučování, a aby přitom bylo s mládeží jednáno
podle předpisů.
3. Aby v jednotě obecního školního dozorce s učitelem vzrůstaly
dobré mravy dětí.
4. Dohlížet na správné nakládání se závazky učitele.
5. Dohlížet na dobrý stav školní budovy a školního nářadí.
6. Být nezbytně přítomen při návštěvě dozorce školního distriktu,
a co chybného nebo chvályhodného mezi časem zpozoruje, upřímně
odhalí, ale jestliže se chyba týká učitele, ne za přítomnosti dětí.
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Takový místní školní dozorce požívá zákonné označení, že je součástí místního práva a po rychtáři zaujímá první místo v obci.
Po nabytí účinnosti nového školského zákona započaly obecní
školní rady působit ještě dnes platným způsobem a v zájmu zastupitelstva. Až do roku 1874 byl předseda volen členstvem z jeho středu.
Od toho roku zákon přiznává předsednictví stávajícímu obecnímu přednostovi, a v jeho nepřítomnosti prvnímu obecnímu radovi. Duší obecní
školní rady má být obecní školní inspektor, který je jmenován c. k.
okresní školní radou ze středu obecní školní rady. Na prvním zasedání
okresní školní rady dne 30. prosince 1869 byli jmenováni obecními školními inspektory: Staré Křečany, Nové Křečany a Valdek: Josef Heine ze Starých Křečan; Šenov-Loučky a Staré Hraběcí: Emanuel Hampel z Louček; Fukov:
Johann Hille; Jiříkov a Filipov: Johann Schmitrer z Jiříkova; Lipová: Johann
Ernst; obec Severní: Josef Fliegel; obec Císařský: Ignaz Kumpf; obec Království:
Ignaz Seidlich; Kunratice: Anton Salm; Lobendava: Heinrich Wähner; Nové Hraběcí: Joachim Lorz; Dolní Poustevna: Wenzel Gottheld; Mikulášovice a Salmov:
Jakob Wäber z Mikulášovic; Horní Poustevna: Johann Meissner; Rožany: Johann Lissner; obec Liščí: Eduard Petters; Brtníky: Antn Klinger st.

Mnoha těchto místních školních inspektorů budiž na tomto místě
vzpomenuto se ctí. V náležitém zachycení ducha a záměrů nového školského zákona jdou zdatně za svým úkolem, snažit se získat škole přátele, obzvláště pro prodlouženou dobu školního vyučování, pořádají
sbírky a přinášejí značné majetkové oběti, zajišťují učební a naučné
pomůcky do prázdných školních tříd, zakládají knihovny a v obci utvářejí veškeré školní poměry, odpovídající zákonným požadavkům.
Po všech směrech působí obzvláště prospěšně a stálé připomínky
jsou hodni místní školní inspektoři: Jakob Wäber v Mikulášovicích, Jakob Petters ve Vilémově, Peter Petters ve Starém Hraběcí, díky jehož
úsilí je zřízena nová školní budova přímo ve Starém Hraběcí; Emanuel
Hampel v Šenově-Loučkách, Josef Strohmer v Lobendavě, Anton Klinger
st. a ml. v Brtníkách, Frd. Thume v Jiříkově a Franz Künast ve Starých
Křečanech. Žel se zášť části obyvatel proti školskému zákonu přenáší
také na osoby, které byly k jeho provádění povolány a nutí je ke složení
jejich čestného úřadu nebo k poklesu jejich činnosti. Začátkem nových
školních časů čítal šluknovský školní obvod 39 učitelských sil. Malá
hrstka učitelů se rozšiřovala až do roku 1890, doba odchodu c. k. okres-

133

ního školního inspektora Ferdinanda Jakla, na 136, a do roku 1895, doba c. k. okresního školního inspektora Franze Wischohlida, na 147.
Nějaké změny příjmů učitelů v průběhu 25 let není zapotřebí
uvádět. (K protloukání se svým životem musel učitel velmi často přijmout vedlejší výdělek. Ten se částečně nabízel již díky jeho povolání. K tomu musel vykonávat a obstarávatm kostelnické služby.Také různé, dříve běžné zvyky mu
přinášely malý příjem, jako zvonění na počasí, popisování dveří C. M. B. v předvečer svátku Tří králů a další.) Radujeme se z našeho současného stavu a

děkujeme všem činitelům, které nám zajišťují příjem, který nám dává
útěchu do budoucnosti a do dní našeho stáří. Úplně něco jiného to bylo
před 25 lety. Přednášející zná učitele ve zdejším okrese, který s platem
121 florinů měl uživit rodinu, sestávající z 10 osob. V minulosti učitel
nemohl odejít do důchodu, nebyla žádná vyhlídka na zaopatření. Provisoriu, které mu bylo ve stáří přidáno, musel postupovat větší část
svého služného. Jak velké a přiměřené byly tenkrát radosti učitelstva,
jak jim byl díky novému školskému zákonu zabezpečen nejen příjem,
ale také bylo zabezpečeno jisté zaopatření ve stáří pro ně a pro jejich
rodiny!
Až do roku 1869 byla na všech farních školách, s výjimkou ve
Šluknově, se školou spojena sborová služba. Potom, co byl výkon této
činnosti ve větších obcích nemožný, bylo zachováno zjednávání vlastního sborového dirigenta. Dirigent sboru byl od školy oddělen: Dne 1. září
1870 v Mikulášovicích, 25. září 1870 v Lobendavě a v Jiříkově, 24. května 1871 v Lipové a v Šenově-Loučkách. V menších obcích by dirigent
sboru ustanoven s podmínkou, že všechny církevní funkce budou přeloženy do doby, v níž neutrpí žádné újmy školní vyučování.
Rozpočet pro národní a měšťanské školy v okrese v roce 1897 byl předložen následovně:
Na platy (doplatky a zvyšování příjmů, funkční příplatky).
101 185 fl.
Na odměny
.
.
.
.
.
.
7 474 fl.
Za výuku náboženství
.
.
.
.
.
3 716 fl.
Za okresní učitelské porady
.
.
.
.
161 fl.
Na dotace pro učební pomůcky a knihovny ..
.
.
805 fl.
Na různá vydání .
.
.
.
.
.
439 fl.
Na obchodní spotřebu
..
.
.
.
.
570 fl.
celkem 114 410 florinů
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Velké požadavky klade nový školský zákon na odborné vzdělávání
mladých, a na pokračovací vzdělávání starších učitelů, neboť s novým
zákonem byly do vyučování přijaty disciplíny, které byly dosavadním
učebním plánům cizí: Zeměpis, dějepis, fyzika, přírodopis, kreslení, tvarosloví atd., které měly být nyní vyučovány v samostatných vyučovacích
hodinách. Ke cti starších učitelů musí být uvedeno, že většina z nich obdivuhodně zaníceně kladla důraz na své vlastní další vzdělávání, svým
soukromým studiem se učinila způsobilými pro nové učební předměty,
a tak se dostali na stejnou výši se svými mladšími kolegy a současníky.
Začátkem roku 1870 byly v Praze opakovaně pořádány pokračovací
kurzy pro vyučování kreslení, jichž se úspěšně zúčastnilo také několik
učitelů našeho okresu, kterým byla uložena povinnost o viděném, slyšeném a učeném na okresní učitelské konferenci zevrubně referovat, a
tak byl učitel učiteli.
V učitelstvu vládne šlechetné soupeření. Povznesená mysl každého učitele kráčí k vyřešení jeho úlohy, která odpovídá na něj kladeným
nejvyšším možným požadavkům. A že se jim daří, dokazují mnohá uznání, která bez toho, že by docházelo k jejich zveřejňování, jsou učitelům
udělována dílem Okresní a dílem Zemskou školní radou. Mnozí učitelé
se také těší přízni a milosti Jeho Veličenstva císaře. Obdrželi: Dne 27.
prosince 1870 učitel Johann Nemec ze Šluknova stříbrný záslužný kříž
s korunou, 27. ledna 1880 učitel Johann Grohmann z Horní Poustevny,
jehož rakev již stanula na márách, stříbrný záslužný kříž s korunou, 23.
dubna 1882 vyšší učitel Johann Richter z Lípové zlatý záslužný kříž, 30.
dubna 1882 učitel Ludwig Rösler ze Šluknova stříbrný záslužný kříž s korunou a 27. prosince 1885 vyšší učitel Josef Pessel z obce Království stříbrný záslužný kříž s korunou.
Až do vstoupení v platnost nového školského zákona platilo ve
všech školách šluknovského okresu, s výjimkou základní školy ve Šluknově, polodenní vyučování. I když již v roce 1854 podle ustanovení, pro
školství v Bohemii velice zasloužilého hlavního ředitele a ředitele reálky
v Litoměřicích, Johanna Maresche, c. k. školního rady, vyšel pro Bohemii výnos, podle něhož mělo být polodenní vyučování ve všech školách
Bohemie zrušeno. Avšak opakované námitky ze strany tehdejších školních úřadů severní Bohemie vedly k tomu, že jako v mnoha, tak i v na-
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šem školním obvodě, nebylo k provádění tohoto ustanovení přihlíženo,
a tak vše zůstalo při starém.
K jakému odporu v zavádění celodenního vyučování a prodloužené školní docházky docházelo v onom čase, mají dokonalé vědomosti
ještě žijící, a také mnozí stávající členové učitelstva. Na každém zasedání c. k. okresní školní rady muselo být uloženo velké množství trestů vězení a peněžních pokut a samotné předsednictvo okresní školní rady,
které se zavádění příslušných daných příkazů vzpíralo, muselo být
opakovaně ke konečné poslušnosti přivedeno peněžními pokutami
nebo také i nastěhováním vojska. Ve školství v okrese Šluknov nevedla
k jeho dnešnímu vysoce váženému stavu nijak utěšená cesta. Čestnou
výjimku dělala obec Brtníky, která bez přičinění c. k. okresní školní rady, z vlastního popudu zavedla celodenní vyučování ve všech třídách a
odděleních.
Do roku 1870 existovalo více druhů škol, a to 20 samostatných,
dílem farních, dílem pobočných škol a dále 4 dojížděcí školy: ve Starém
Hraběcí, v Horních Mikulášovicích, v Dolních Mikulášovicích a v Salmově a 2 pobočná podučitelská stanoviště v Novém Hraběcí a ve Valdeku.
(Dojížděcí škola patří k obecním školám, v nichž se nachází rodinná škola, kterou za účelem poskytování vyučování navštěvuje člen učitelstva denně nebo
v jiném časovém období. Na pobočkách bydlí podučitel, který je doplňujícím
členem učitelského sboru rodinné školy.) Na jednotlivých školách existuje

zvyk, že vedoucí učitel bývá uvolněn z vyučování, aby mohl být kostelníkem, nebo aby jen od května každého roku až do konce školního roku
započal vyučovat nově přijaté žáky. V roce 1870 byly tyto nešvary odstraněny, nesamostatné školy byly přeměněny na samostatné a od povinnosti poskytovat vyučování uvolnění učitelé byli zproštěni kostelnictví a byly jim přiděleny školní třídy.
Jaké pokroky ve školství, které byly učiněny od roku 1869/70,
jsou znázorněny v tabulce:
Rok poč. učitelů poč. tříd s celodenním vyučov. s polodenním vyuč.
1869/70 39
5
34
1890
119
102
12
1895
147
121
1
Zvětšování množství školních tříd potom také vyžadovalo nutnost
výstavby nových školních budov nebo rozšiřování již stávajících. C. k.
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okresní školní rada převzala jen několik školních budov v odpovídajícím
stavebním stavu. Tak školní budova v obci Císařský byla postavena v roce 1823, ve Valdeku v roce 1856, v obci Království roku 1859, v obci Severní roku 1866 a ve Filipově v roce 1867.
Většina nynějších školních budov je nově vybudována nebo účelně přestavěna, všechny jsou svědectvím agilnosti a nezlomné síly vůle
c. k. okresní školní rady. Z její strany bylo potřeba velké snahy, aby posléze rozhýbala obce ke zřízení nebo k přebudování jejich školních budov, kterými se obce nyní pyšní. Neobyčejná změna nastala se změnou
povinností k výstavbě školních budov, v úhradě stavu školních budov a
jejich další způsobilosti pro školní účely. Až do roku 1874 patřila výstavba školních budov k povinnostem c. k. okresní školní rady. Proto většina
obcí prohlašovala své školní budovy za špatné v naději, že tak brzy přijdou levným způsobem k nové školní budově. Jak jen se ale v roce 1874
stala výstavba nových školních budov povinností obcí, mají všechny
školské obce své školní budovy ještě na dlouhou dobu za zcela přiměřené a novou výstavbu za zbytečnou.
Od roku 1870 byly nově postaveny školní budovy v Novém Hraběcí v roce 1871 (rozšiřovací stavba), v Horních Mikulášovicích r. 1871, v Lipové r. 1873,
v Nových Křečanech r. 1876, v Dolních Mikulášovicích r. 1876, v Brtníkách r.
1876, v obci Liščí 1878, ve Starém Jiříkově 1879, v Lipové 1879 (rozšiřování),
v Horní Poustevně 1879, ve Šluknově 1879, v Dolní Poustevně 1881, v Šenově
1881, v Salmově 1882, ve Starých Křečanech 1884, v Mikulášovicích 1885, v Jiříkově 1886, v obci Císařství 1886 a ve Vilémově 1889. Od roku 1890 byla vybudována školní budova v Lobendavě a školní budovy v obci Severní, ve Starém Jiříkově, v obci Království a v Šenově byly rozšířeny přístavbou nebo nástavbou.

Krok s vnější úpravou drželo také vnitřní zařízení škol. Vyučování
tělocviku a mnoho osočované pracovní vyučování byly zaváděny postupně, přiměřeně k místním poměrům, a sice: V letech 1870 až 1875:
Tělocvik ve 3 školách, rukodělné vyučování rovněž ve 3 školách. Od roku 1875
do roku 1880: Tělocvik v 8 školách, průmyslové vyučování ve 21 školách. V letech 1880–1885: Tělocvik ve 12 školách a pracovní vyučování ve 4 školách.
1885–1890 tělocvik ve 3 školách. Nyní jsou tyto vyučovací předměty zavedeny
na všech školách. Jediná škola, národní škola ve Šluknově, měla při pří-

chodu nové školní doby učitelskou knihovnu, která obsahovala 260
svazků. Žákovské knihovny byly jen na čtyřech školách: ve Fukově,
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v obci Císařství, ve Šluknově a ve Vilémově, s celkem 907 svazky. Pokrok v zakládání a rozšiřování učitelských a žákovských knihoven je prokázán v následující tabulce.
Roky
svazky v učit. knihovnách
svazky v žák. knihovnách
1870–1875
581
4201
1875–1880
1032
4795
1880–1885
2087
6276
1885–1890
2851
6940
1890–1895
4124
7743
Že žákovské knihovny nenabyly v roce 1890 žádného většího rozsahu je
nutno zdůvodnit tím, že byly kvůli vyššímu nařízení podrobeny zevrubnému
přezkoušení, jehož výsledkem bylo vyloučení mnoha děl.

Kdo z ještě žijících současníků z roku 1870 si nemůže nevzpomenout na těžkosti, které přinášelo zakládání učitelských i žákovských
knihoven, když pro obě instituce nebylo dlouhou dobu v rozpočtu okresu nic činěno. Samotná c. k. zemská školská rada prostřednictvím výnosů kladla na srdce místním školním radám, obecním zastupitelstvům a
vedením škol, vyhledávat vhodnou cestou prostředky pro zakládání knihoven, zahajováním dobrovolných sbírek, dobročinnými akcemi, ano i
pořádáním školních slavností. Výnosem okresní učitelské konference
byla c. k. okresní školskou radou dne 6. června roku 1872 určena dvě
stanoviště pro okresní učitelskou knihovnu: Šluknov a Vilémov a zároveň bylo přiřazeno opatření dvou knihovních archivů. V roce 1887 byly
obě knihovny opět sloučeny.
Minulá školní doba byla chudá, velmi chudá na učební pomůcky.
Nedávejme vinu těm, kteří museli jejich nákup zadržovat a kteří jistě
znali Goethův výrok: „Peníze jsou krásná věc, když je člověk má“, ale jeho pravdivost sami nikdy nemohli vyzkoušet. Díky podporujícím činitelům, kteří každoročně činí účinná předběžná rozhodnutí pro rozšiřování sbírek učebních pomůcek, můžeme nyní prohlásit: Nyní jsou naše skříně naplněny hodnotnými učebními pomůckami pro každý učební
předmět!
C. k. okresní školská rada se stará také o ústavy pro předškolní a
po škole povinný věk zřizováním a) mateřských škol, b) škol pokračovacího vzdělávání. Na zasedání c. k. okresní školské rady dne 2. srpna
1877 byl na popud pražského kapitulního představeného, Dr. Antona
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Frinda, pozdějšího litoměřického biskupa, podán návrh pro c. k. zemskou školskou radu, na zřízení soukromé mateřské školy a jedné průmyslové školy v Lipové pro školu dospívajících dívek. Na zasedání okresní školské rady dne 4. dubna 1878 byla c. k. zemské školské radě s doporučením předložena žádost obce Jiříkov na zřízení mateřské školy,
spojené s dětským útulkem, pod vedením představené a učitelky sestry
Siegfriedy Spillmann. S úředním svolením v roce 1894 otevřela mateřskou školu ve Šluknově učitelka mateřské školy sl. Melanie Oehm. Dne
21. června 1897 byla v Šenově učitelkou mateřské školy sestrou Judith
Schauerer otevřena soukromá mateřská škola, spojená s dětským pečovatelským ústavem.
Dne 16. prosince 1872 se ze středu c. k. okresní školské rady
ustanovil výbor, který měl dohlížet na zřízení zemědělské a živnostenské pokračovací školy. K tomuto výboru patřil děkan a biskupský
okresní vikář P. Franz Schubert z Jiříkova, starosta J. J. Hossner ze Šluknova, lékárník Anton Stohr z Mikulášovic, Josef Bitterlich z Jiříkova a
c. k. okresní školní inspektor Ferdinand Jakl ze Šluknova. Po dotazu c. k.
zemské školní rady, zda je v Mikulášovicích nebo v Lípové připraven učitel kreslení nebo malování a zda je pro založení odborná škola pro povznesení výroby umělých květin, komise se k tomu vyjádřila, že se prokazuje jako nutné nejdříve založit tkalcovskou školu, a co se toho týče,
vznesla dotaz u obecního zastupitelstva ve Šluknově, v Jíříkově, v Mikulášovicích, v Lipové, v Loučkách a ve Starých Křečanech. Na došlé souhlasné prohlášení obcí Šluknov a Mikulášovic bylo v roce 1874 c. k.
ministerstvem vyučování schváleno zřízení tkalcovské školy ve Šluknově
a školy kreslení a modelování v Mikulášovicích, kteréžto oba ústavy
jsou nyní samostatnými c. k. odbornými školami. Také zimní zemědělská škola ve Šluknově vděčí za své bytí podnětu c. k. okresní školní
radě. V roce 1880 vznikly odborné školy pokračovacího vzdělávání ve
Šluknově, ve Starých Křečanech, v Jiříkově, v Loučkách a v Lobendavě.
(Bližší je v kapitole „Záležitosti dopravy a prostředky k pozdvižení obchodu
atd.“) Pro vlastní pokračovací vzdělávání založilo učitelstvo v roce 1871

„Svobodný učitelský spolek šluknovského školního obvodu“, který se
19. listopadu 1888 rozdělil na spolky dva a nově vznikl „Šluknovský učitelský spolek pokračovacího vzdělávání“.
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Každoročně se pořádá všeobecná okresní učitelská konference.
První konference se konala 16. prosince 1869 v učebně čtvrté třídy národní školy ve Šluknově. Za předsednictví c. k. okresního hejtmana
Aggermanna von Bellenberg byli přítomni všichni členové užší c. k.
okresní školní rady a všichni učitelé okresu. Zapisovatelem byl učitel
Eduard Frind z Vilémova a Johann Richter z obce Liščí. Program byl následovný: 1. C. k. okresní hejtman představil shromážděným učitelům
c. k. okresní školní radu jako současný školní úřad a c. k. školního inspektora. 2. Po proslovu k učitelstvu převzal předsednictví c. k. školní
inspektor a došlo k projednávání následujících bodů: a) Byly prodiskutovány a schváleny stanovy navržené c. k. školním inspektorem. C.k.
zemskou školní radou koncipovaný jednací řád vyjde teprve v roce
1872. b) Bylo předloženo 17 otázek k přeložení školních katastrů. c) Bylo rozhodnuto okresní učitelskou konferenci rozložit na pět dílčích konferencí (sekcí), jejichž členově se budou čtvrtletně scházet k poradám
o samostatně zvolených nebo všeobecnou konferencí stanovených
otázkách.
První sekce sestávala ze škol ve Šluknově, v obci Císařský, v obci
Království, v Kunraticích, v Rožanech, ve Fukově, v Novém Jiříkově a ve
Valdeku. Druhá sekce z Lobendavy, Lipové, obce Liščí, obce Severní a
Horní a Dolní Poustevny. Třetí sekce ze Šenova, Mikulášovic a Vilémova. Čtvrtá sekce ze Starých Křečan, Brtníků a Nových Křečan. Pátá sekce
z Jiříkova a Filipova.
Pro příští všeobecnou konferenci a pro jednání v dílčích konferencích byly stanoveny otázky: a) Jakého cíle má být dosaženo v přírodovědném vyučování ve dvou posledních školních letech a jaký postup
je k dosažení tohoto cíle navrhován? b) O symptomech a formě vyučování na základní škole. Čeho má být dosaženo, a jak to umožnit?
Od roku 1888 se okresní učitelská konference dělí na všeobecnou
a konferenci učitelů měšťanských škol. Někdejší veřejné zkoušení trvalo
až do roku 1874 a obecně beze stopy zaniklo. Nastal poměrně významný pokles učitelstva okresu, když oproti létům 1870–1890, kdy bylo celkem 300 učitelských sil, jich v okrese k roku 1890 zůstalo 136.
V únoru roku 1890 byl tehdejší c. k. okresní školní inspektor Ferdinand Jakl svého místa, které zastával po 20 let, zproštěn. Bylo uvedeno, jakými proměnami šluknovský školní obvod během působení toho-
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to prvního c. k. okresního školného inspektora prošel, když po celou
dobu trvání svého úřadování řídil vývoj celého zdejšího školství. Ferdinand Jakl byl znamenitý školský odborník, který sám prožíval všechna
stadia národního školství a jeho zásluhou je natrvalo zabezpečeno
školství zdejšího okresu. Dne 22. března 1890 byla učitelstvem šluknovského a rumburského okresu k uctění odstupujícího c. k. okresního
školního inspektora uspořádána slavnost na rozloučenou a jako svědectví velké obliby tohoto vůdce učitelstva byl také mnohokrát navštíven členy okresní a obecní školské rady. Dále zastával svůj úřad jako ředitel měšťanské školy ve Šluknově a s koncem školního roku 1895 odešel do zasloužené výslužby. Nyní bydlí v Teplicích.
V září 1890 nastoupil nově jmenovaný c. k. okresní školní inspektor Franz Wischohlid, profesor c. k. učitelského ústavu v Litoměřicích,
bytem v Rumburku. Následovalo období dalších úprav a výstavby dříve
dosažené základny. Byly zřízeny dvě nové měšťanské školy v roce 1893
v Lipové a mnohé školy byly rozšířené. Dosud jedinému školnímu inspektorovi přidělené školní obvody Šluknov a Rumburk se ukázaly jako
příliš obsáhlé, díky významnému zvýšení počtu školních tříd a kvůli
značně početným spravovaným částem, a tak byly oba školní obvody
rozděleny na obvody inspekční a okresnímu školnímu inspektorovi
Wischohlidovi, který si přes krátký čas svého působení, díky vlídnosti a
ochotě, získal sympatie širokých kruhů, byl přidělen rumburský okres.
Dne 1. září 1895 nastoupil nově jmenovaný c. k. školní inspektor Franz
Fiedler, profesor c. k. učitelského ústavu v Chomutově, své místo
v okrese šluknovském.
Stav školství koncem školního roku 1895/1896: V celé školské
obci je 36 škol, které navštěvuje 6823 dětí (3367 chlapců a 3456 dívek)
a vyučuje je 127 osob učitelů (104 mužů, 23 žen a 20 učitelek ženských
ručních prací). Dvě místa jsou neobsazena. Z učitelských míst je 6 ředitelů měšťanských škol, 17 učitelů měšťanek, 1 provizorní, 2 učitelky
měšťanek, 1 provizorní, 1 katecheta, 18 vyšších učitelů, 34 učitelů, 3
provizorní, 12 učitelek, 1 provizorní, 11 podučitelů, 12 provizorních učitelů, 3 podučitelky, 5 provi-zorních a 1 výpomocný podučitel. Na závěr
školního roku 1896/97 dosáhl počet všech učitelských sil 154.
Počet školou povinných dětí činí 6968 (3465 chlapců, 3503 dívek). Vyšší školu navštěvovalo 146 dětí (104 chlapců, 42 dívek), kvůli tě-
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lesným nebo duševním vadám neužívá žádného vzdělání 13 dětí (5
chlapců, 8 dívek) a soukromou národní školu navštěvují 2 dívky. Počet
polovičních školních dnů činil 2 561 314, školy byly navštíveny
2 406 506 půldnů = 93,956 %, počet zmeškaných omluvených půldnů
činil 125 369 = 4,895 %, počet neomluvených půldnů činil 29 439 =
1,149 %.
Na 35 škol mělo tělocvik, 29 škol mělo rozdělené pracovní vyučování (zbývající jsou výhradně chlapecké školy), 30 škol má školní zahradu. Školních dětí ve 13. a 14. roku života, pro něž byly požadovány úlevy školní docházky, bylo 641, obecné úlevy školní docházky požadovalo
528 dětí z 18 škol v 16 školních obcích, individuální úlevy školní docházky mělo v 9 školách 137 žáků, školy navštěvovalo 16 dětí starších školní
povinnosti (11 chlapců a 5 dívek). Okresní učitelská knihovna čítá 340
děl v 797 svazcích a 88 tabulích.
„S ohlédnutím zpět, na dřívější hrstku učitelů, na školy s veškerým polodenním vyučováním, na holé stěny učeben bez učebních pomůcek, na nedostatek knih v knihovnách, jakož i se zřetelem na nynější
velký počet učitelů, na prodlouženou dobu školního vyučování a na zvýšenou školní docházku, na zvětšený počet vyučovacích předmětů, na
bohaté knihovnické sbírky a sbírky učebních pomůcek, na existenci
sedmi měšťanských škol, na docilování velmi chvályhodných pokroků
ve vetšině škol, dnes můžu s hrdostí a radostí prohlásit: Opravdu se
v našem školním obvodu událo mnoho! Nyní tedy mohu uzavřít s přáním: Bůh i nadále žehnej činnosti všech povolaných osobností a spolků
k provádění školského zákona, žehnej působení všech současných i budoucích učitelských sil, posvěcuj ducha rodičů, aby všichni uznávali dílo
školy, aby byli přáteli a obhájci školy a aby byli a zůstali přáteli učitelů.
Potom náš okres může hledět vstříc dalšímu šťastnému rozvoji a pokroku!“ (Tímto výkladem skončil svůj příspěvek bývalý c. k. okresní školní inspektor Ferdinand Jakl.)

Dějiny panství Šluknov (Schluckenau) a Lipová (Hainspach).
Nejstarší dějiny do roku 1482. Osídlení Němci (Deutsche).
Vláda Berky von der Duba. Wartenbergové. Sasští vévodové.
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Skoro všechny zprávy vztahující se k území zahrnující politický okres Šluknov, do něhož spadají obvody dvou panství, Šluknov a Lipová,
jen k panství Lipová patřil ještě Vlčí vrch a obce Sněžná (Schnauhübel) a
Dlouhý Dvúr (Langengrund) z okresu Rumburk a obec Schirgiswalde
v Sasku patřila do roku 1845 k panství Šluknov (Viz. „Dějiny města Schirgiswalde“ od Franze Ad. Stoye). V nejstarší době neschůdný prales místy
střídaly jen značné bažiny. Vznik nebo zakládání jednotlivých obcí jsou
více bájné povahy a dostalo se jim místa ve zvláštní kapitole tohoto
spisu.

Šluknovský zámek

I když v okolí jednotlivé obce, např. Sebnitz, Bautzen (Budyšín),
měly mít slovanské počátky, tak se oproti tomu pro náš okres dá s určitostí tvrdit, že celé území, co se týká obyvatel, vždy bylo a je německé
(tvrzení z roku 1898). To vyvozujeme hlavně z do dávna sahajících důkazů o obcích podél zde se vinoucích potoků, jejichž domy obklopují zahrady, a jejichž pozemky spojitě uzavírají selské dvory. Neméně významně a průkazně pro německý původ hovoří stavební styl domů. Slo-
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vanské mají zcela jinou formu, polohu a uspořádání, dále dialekt, zvyky
a přetrvávající obyčeje obyvatel, a hlavně pojmenování obcí, z nichž jen
u města Šluknov - Schluckenau převládá dvojí mínění.
Z nejstarších dějin vybíráme: Především je zřejmé, že území pozdějšího panství Šluknov v církevních vztazích patřilo až do časů třicetileté války do diecéze Míšeň (Meissen), necírkevně spadalo k biskupství
Míšeň, když státně původně patřilo do markrabství Míšeň. Při posledním stanovování hranic na konci 10. století biskupství Míšeň sestávalo
ze tří žup: Dalemnice (město Míšeň), Nisan (Drážďany - Dresden) a
Milsca (Budyšín - Bautzen). Pozdějším přidělením mnoha obcí zdejší
oblasti Šluknovska k v Horní Lužici (Oberlausitz) náležející arcikněžské
stolici se dá s určitostí předpokládat, že tato oblast kdysi sama tvořila
část župy Milsca, pozdější Horní Lužice. V průběhu „Investitur-Streites“
odebral toto území v roce 1076 císař Heinrich IV. tehdejšímu odbojnému Sasku nadržujícímu markraběti Eckbertu II. von Meissen a předal
ho císaři věrnému vévodovi Wratislavu von Böhmen. Zatímco si Eckbert
mohl podržet svůj hrad Míšeň a k němu patřící župu Dalemnici, župy
Nisan a Milsca zůstaly pod zeměpanstvím Bohemie (Böhmen) a kníže
Wratislav je v roce 1086, jako věno své dcery Judith, přenechal svému
zeti Wipprechtovi von Groitsch.
Markrabě Wipprecht sídlil v císařem Otto u Budyšína zbudovaném Ottenburgu. Jeho vláda byla pro pozdější Horní Lužici opravdovým
požehnáním. Nebyl jen znamenitým hrdinou, ale podporou osidlování
byl také otcem svého lidu, horlivým podporovatelem náboženství a
zkulturňování země. (Böhland: „Dějiny Horní Lužice“.) Za něj a za jeho synů, ale zvláště za jeho nejmladšího syna Heinricha von Groitsch – mezi
rokem 1086, rokem udělení léna, a rokem 1136, v němž bezdětný Heinrich zemřel – byla naše údolí zalidněna a byl položen základ mnoha našich velkých obcí. Wipprecht von Groitsch s sebou v roce 1084 přivedl
do Bohemie mnoho Němců (Deutsche), zvláště z Duryňska. (Viz. Hornolužická církevní knihovna.) Po věrně vykonané válečné službě vedl své různorodé župy v ještě neobdělané, lesnaté krajině v Bohemii a později
v Lužici (Lausitz), usadil se zde, budoval pro vůdce hrady a zakládal vesnice. Tak byly za Wipprechta v okolí Budyšína, v údolích a na potocích
založeny různé velké vesnice, bezpochyby také i v našem nynějším
okrese.
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Získávání osadníků často provozovali tak zvaní „Lokátoři“, kteří
odměřili a rozdělili hony a zřizovali nové obce, za což dostali volné lány
a obecní rachtářství, z jehož výtěžku si většinou 1/3 mohli ponechat.
Nově založené vesnice byly často po těchto lokátotech pojmenovány.
Některé lány byly určeny pro faráře, neboť němečtí osadníci chtěli mít
ve větších vesnicích také vlastní kostely.

Šluknov (Schluckenau)

Osadník musel konat těžkou práci, aby mohl obdělávat půdu,
musel vymýtit les. Jiný žil jako uhlíř nebo dřevorubec osaměle uprostřed lesa v lehce zbudované dřevěné chatrči. Rolník mohl s pomocí
svého souseda postavit trochu větší dřevěný dům, do něhož mohl také
přenést nanejvýš svá domácí zvířata, dobytek, kozy, ovce atd. a rovněž
mohl mít také různě domácí nářadí. (Obšírné doklady o zřizování bydliště a
způsobech stavby ve starověku se nacházejí v díle „Rakousko-uherské mocnářství“ – „Oesterreischis-ungarische Monarchie“, právě tak i ve velkém naučném slovníku.) Osadníci často museli zastávat činnosti, z nichž potom

vznikala různá řemesla a nedostatkem nebo potíží tohoto provozu byli
učitelé těchto řemesel. Často se také muselo sahat po zbraních, když se
jednalo o bezpečí osadníků před divou zvěří před medvědy, vlky, rysy
atp. a o jejich hubení. Osadníci ale také bojovali se vzpurnou přírodou,
obzvláště krocením vody zahrazováním pro rybníky, odstraňováním
překážek ze dna potoků, rozšiřováním nebo dělením vodních toků pro
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mlýnské strouhy atd. Protože na počátku osidlování bylo dřevo dopravováno od svahů nebo horských úbočí splazy, musely být později založeny různé příjezdové a svážecí cesty, bažiny musely být odvodněny pořízením příkopů nebo byly přemostěny dřevěnými kládami nebo otýpkami roští. Prales byl vymýcen, ale některé osídlené části této lesnaté
oblasti dostaly nebo si zachovaly svá jména, jako Kaiserswalde – Císařský Les (Císařský), Herrnwalde - Panský Les (Panský), Fürstenwalde Knížecí Les (Knížecí) atd.
Po smrti bezdětného Heinricha von Groitsch v roce 1135, vrátil
císař Konrad III. nejen Dolní Lužici (Niederlausitz), ale také pozdější Horní Lužici (Oberlausitz) markraběti Konradovi Velikému von Meissen,
blízkému příbuznému Heinricha von Groitsch. Při té příležitosti byla jihozápadní část župy Milsca, pozdější panství Šluknov a Hohnstein v Sasku, stejně jen málo hodnotné lesní území, postoupena jako náhrada
Bohemii, odkud přece kdysi celá župa Milsca přešla věnem na Wipprechta von Groitsch. Skutečně také od roku 1158 patří velká část župy
Milsca s Budyšínem, nazývaná zem Budissin, králi Bohemie, jak vyplývá
z hraničních dokladů Horní Lužice z let 1228 a 1241. Nebylo lehké ošetřit změnu diecézních hranic, neboť se také změnila státní příslušnost
některých oblastí, tak území obou panství zůstala i nadále pod biskupstvím Míšeň.
Mezitím osidlování vzalo nové pokračování. Francští kolonisté
přišli do země v roce 1154 a později dokonce i Flamländer (Flámové –
Frízové), povolaní biskupem Gerungem, když ti poslední zavedli pěstování lnu a tkalcovství. Koncem 12. a na začátku století 13., za obzvláštní
přízně krále Přemysla Ottokara I. (1197-1230) a jeho následovníků, přišlo do země mnoho německých osadníků, řemeslníků a rolníků. Flámští
přistěhovalci přišli znovu do zdejší krajiny okolo roku 1255 a s sebou
přinesli soukenické řemeslo. V radničních knihách ve Zhořelci (Görlitz)
jsou soukeníci nazýváni „Flemmige“. Oproti tomu Flámy ještě dnes připomíná také nářeční úsloví: Má „flámský pohled“ („flam´schen Blick“).
Cizí kolonisté dostávali mnohé výsady.
Protože v té době vznikalo tak mnoho obcí, dalo biskupství v Míšni podnět k novému přerozdělení celé země Budissin a proto byla také
nově rozdělena duchovní obročí. Tak došlo k tomu, že mnohé ke Šluknovu patřící obce byly rozděleny mezi čtyři různé arcikněžské stolice
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(sedes). Přitom se ukázala spolurozhodující poměrná blízkost jednotlivých obcí ke arcikněžským stolcům. Tak byly severně položené obce
Liščí (Röhrsdorf), Rožany (Rosenhain), Císařský (Kaiserswalde) a Království (Königswalde) přiděleny k biskupskému městu Bischofswerda
v Sasku, kdežto Jiříkov (Georgswalde) ke stolici Lobava (Löbau), Lipová
(Hainspach) a Brtníky (Zeidler) k obvodu děkanátu v Budyšíně (Bautzen), Šluknov (Schluckenau), Lobendava (Lobendau), Šenov-Loučky
(Schönau) a Mikulášovice (Nixdorf) přešly k tehdy zcela k Bohemii
(Böhmen) příslušné stolici Hohnstein-Sebnitz. Nejstarší historie panství
Lipová je se Šluknovem úzce svázána, neboť Lipová nebyla samostatná.
Byla lenním statkem tak jako Šenov-Loučky, Mikulášovice, Fukov, obec
Království, Jiříkov a další. Teprve při dědickém dělení v roce 1565 bylo
založeno panství Lipová jako takové.
Některá sdělení z nejstarších časů: Dne 9. ledna 1281 schválil biskup Withego I. von Meissen (1266-93) koupi, díky níž kapitula získala
Míšni 4 hony v biskupském statku Biskupice u Lobavy (Bischdorf bei Löbau) za 46,5 marek od budyšínského měšťana Rudeghera von Slaukenowe. Prodávající spolu se svým nejstarším synem, který tyto hony dostal od biskupa do manství, je převedl do rukou biskupa. Dne 6. března
1296 dosvědčila rada Budyšína, že paní Katharina, vdova po Rudegerovi
von Slaukenowe, někdejším měšťanovi Budyšína, a její syn Johann, prodala kapitule za 10 Solidi Zins 3 zahrady na Hunds-gasse (Psí ulice).
Území, které tehdy panství Tolštejn-Šluknov (Tollenstein-Schluckenau) zahrnovalo, patřilo proslulému a široce rozvětvenému rodu Berky z Dubé (Berka von der Duba), jehož nejstarší dějiny jsou namnoze
mytické a nejstarší nositel toho jména Hinko byl znám poprvé zaručeně
v roce 1316. Berka má v erbu dvě dubové větve, každá se 6 vruby na
zlatém poli. Onen Hinko zemřel v roce 1348 a zůstavil dva syny. Jeden,
Hinko I., obdržel od císaře Karla IV. lénem saské panství Hohnstein.
Vdova Agnes měla k užívání statků několik, mezi nimi SchluckenauTollenstein, které po její smrti těmto Hinko připadly.
Dne 1. dubna 1359 navrhl Heinrich Berka von Duba jako faráře
ve Slaknaw Johannese z Holan. Heinrich Berka byl bratr v roce 1348
zesnulého Hinka a zároveň poručník jím zanechaných dětí. Hiko I. zemřel v roce 1361 a jeho nejstarší syn Hiko II. zdědil spolu se Šluknovem i
Hohnstein a v roce 1398 dostal ještě Tollenstein, který patřil panu von
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Wartenberg. Na doporučení Hinka II. přišel v roce 1388 jako farář do
Voganavilla Michael von Slaknovia. Na začátku 15. století Hinko věnoval Sebnitz ranní mši z Lobendavy, přičemž poplatek činil 15 guldenů, 6
pfeniků a jednu marku. Svědkem byl Tamme Knoblauch, leník Hinka na
Hohnsteinu. (Dr. Knothe, „Berka z Dubé“.) Tato nadace byla roku 1489 nově potvrzena biskupem Johannem von Meissen. Hinko II. zemřel roku
1410 a jeho 5 synů si dědictví rozdělilo.
Hinko III., nejmladší na Hohnsteinu, dostal část Varnsdorfu
(Warnsdorf), Loučky (Schönau), Mikulášovice (Nickilstorff), Rožany
(Rosenhain), Šerachov (Schergiswalde), obec Království (Königswalde) a
část Jiříkova (Gerigiswalde), Nonneberg, část Seifhennersdof v Bohemii,
polovinu městečka Šluknov (Schluckenau), polovinu vesnice Císařství
(Kaiserswalde), vesnice Brtníky (Zeidler), Vilémov (Willemesdorff),
spremberský les nad Šluknovem a polovinu mikulášovického lesa nad
Sebnitz, polovinu Persku a celý Poczin nad Šluknovem. (Dr. Knothe,
„Berka“.) V roce 1424, po smrti Johannse z Tollensteinu, dostal ještě
hrad Tollenstein (Tolštejn) a některé vesnice. (Uvádí hlavní státní archiv.)
Hinko III. přivedl do šluknovské oblasti nové kolonisty a tím zde získal
nové desátky (Zehent) a také se tím významně zlepšily hospodářské poměry poddaných. Půda byla obdělávána a bažiny byly přeměněny na
ornou půdu. Za jeho panování se událo neblahé povstání a krvavé
husitské války. Spojenci husitů, Wartenbergové, řádili a plundrovali neméně než oni sami. Tyto žalostné poměry trvaly až do roku 1440. Přitom byl také Hinko zapleten do všelijakých sporů, i s míšeňským knížetem a se Siegmundem von Wartenberg. Nakonec byl 10. března 1442
uzavřen konečný mír a smírčí soud rozhodl, že Berka dostával od dvou
míšeňských biskupských měst po pět let 40 kop grošů ročních peněžitých dávek. (Dr. Knothe, „Berka“.)
Podle smlouvy z Torgau (Torgava v Sasku) z 23. února 1443, přenechává Hinko Berka z Dubé dne 14. března 1443 zámek Hohnstein
s příslušenstvím vévodům Friedrichovi a Wilhelmovi von Sachsen, takže
Hinko III. vlastnil jen panství Mühlberg v Prusku a část Schluckenau Tollenstein (Šluknov-Tolštejn) a brzy po roce 1443 nacházíme také poslední část v majetku saského kurfiřta. Tak byli Jancko, Siegmund a
Heinrich Knobelauchové na Varnsdorfu a v Loučkách, Siegmund a
Nickel Knobelauchové v Mikulášovicích a Christoffel a Thamme Luttit-
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zové v obci Království a části Jiříkova, kurfiřtovými vazaly. (Dr. Knothe,
„Berka“.) Heinrich von Wildenstein, syn Hinko II., postoupil svůj majetek
již v roce 1426 bratrovi Beneschovi. Jeho syn Albrecht von Berka získal
od svého strýce Hinko III. ještě hrad Tollenstein včetně příslušenství,
takže již v roce 1444, po smrti Hinko III., byl jeho majitelem. (Hiete,
„Zprávy o historii Německa“.)

V roce 1445 je v péči Hohensteinu zaznamenán následující
„erbarmannschaft“ z naší oblasti („Sdělení Exkursního klubu severní
Bohemie.“): „Thamme von Garinswalde, sídlem z vesnice Království (Königeswalde) s jedním koněm, patří pod Albrechta Berku von Scheringswalde, který je se 2 koňmi v tom samém dvorci a ve vesnici Rožany. Ihanicke Knobeloch a jeho „swegere“ jsou s jedním koněm ve vesnici a poplužním dvoře Šenov (Schonaw). Polovina městečka Slackenav je chráněna čtyřmi pěšími ochránci se 2 samostříly a 2 ručnicemi. Nickelstorff
(Mikulášovice) má 5 ochránců se 3 kušemi a 2 ručnicemi.“ Kvůli třenicím s Wartenbergem a šetiměstím (Budyšín-Bautzen, Zhořelec-Görlitz,
Kamenz, Laubau, Lobava-Löbau a Žitava-Zittau) hledal Albrecht von
Berka ochranu u vévody Friedricha von Sachsen a 16. května 1446 mu
do Míšně posílá listinu, chce „být povinován věrností svému pánovi,
jako každý věrný služebník“.
V roce 1449 je mezi Albrechtem von Berka a jeho tchánem Wentschem von Dohna na jedné straně a na druhé straně Horní Lužicí (Oberlausitz) uzavřen smír a zároveň smlouva, v níž je mezi jinými jako svědek uveden také Krigk (Kříž) Karlowitz z Lobedow. (Budyšínský radní
archiv.) V roce 1451 vyměnil Albrecht von Berka své panství Wildenstein
s kurfiřtem Friedrichem von Sachsen za jeho část panství Šluknov-Tolštejn a ještě dostal vyplaceno 750 kop a 58 českých grošů a 2 feniky. (Dr.
Knothe, „Berka“ – Hlavní státní archiv Drážďany, „Spor mezi Hohnstein a
Tetschen“.) Podle toho se část tehdejšího Hohnstein nacházela v Sasku:

Dolní polovina Šluknova, dolní polovina obce Císařství, Brtníky, Mikulášovice, Vilémov, dále lesy a zaznamenané mužstvo: Dolní polovina Šluknova se 44 muži, dolní polovina obce Císařství s 21, Heřmanov (Hermsdorf) s 15, Brtníky se 13, Vilémov s 11 a Mikulášovice se 100 muži.
V roce 1451 bylo celé panství Tollenstein–Schluckenau sloučeno pod
Albrechtem Berkou. Listina z oné doby, přeložená do naší němčiny, zní
(Viz. hlavní státní archiv Drážďany): „Dne 20. května 1451: Já Krigk von
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Karlowitz, kapitán Albrechta Berky, dosazený k péči o Šluknov a já Jancko Kucholsch dosazený do Schöne potvrzujeme, že vážený pan Carp.
Coudy, správce kostela v Míšni, vyplatil Hansi Kaulenbergovi, kapitánu
z Hohnsteinu, pro vévodu Friedricha von Sachsen, za výměnu s panem
Albrechtem, 130 kop grošů.“
Albrecht byl neklidného ducha a po smrti své manželky dohadoval různé sváry, také s kurfiřtem měl hraniční spory. Nakonec přišel
Albrecht dokonce do konfliktu s kališnickým (utraquistickým) králem Jiřím z Poděbrad (Georg von Podiebrad). Z toho důvodu hornolužický
zemský správce Johann von Wartenberg s podporou Heinricha von Berka z Lípy v létě roku 1463 hrad Tolštejn dobyl. Albrecht uprchl k papežskému legátovi do Vratislavi (Breslau) a ten se za něj u císaře dokonce
přimlouval. Na jednání pražského dvora, 12. června 1464, byl Albrecht
vyobcován, jeho majetek Šluknov-Tolštejn byl konfiskován a předán
Heinrichu Berkovi v. d. Duba z Lípy. Ten poté přepustil všechna svá práva svému nevlastnímu synovi, zemskému správci Horní Lužice, Johannovi von Wartenberg. Albrecht Berka marně vznášel námitky. Nový
majitel zemřel již 18. listopadu 1464. Za jeho syny Christopha a Siegmunda převzala správu otcovského dědictví druhá žena Johanna von
Wartenberga, Katharina, rozená von Kunstat. Při dělení otcovského
majetku dostal panství Šluknov-Tolštejn Christoph von Wartenberg.
Avšak v politických poměrech v Bohemii nastal obrat. Král Georg
von Podiebrad (Jiří z Poděbrad) byl zbaven kouzla a Hornolužané se od
něj oprostili. (Dr. Knothe, „Berka“.) Úsilí papežského legáta dopomoci
Albrechtu Berkovi k jeho majetku pokračovalo, ale Wartenbergové ho
nechtěli vydat, tak byli, jakož i celé panství Šluknov-Tolštejn, dáni do
klatby. Znova začal „Wartenbergský spor“, během něhož byl celý kraj
plundrován a pustošen. To trvalo až do sjednání míru v Budyšíně dne 6.
února 1470.
Cristoph von Wartenberg, který se silně zadlužil, prodal 3. prosince 1471 své panství Šluknov-Tolštejn za 8300 kop silných grošů saským vévodům, bratrům Ernstovi, kurfiřtovi a Albrechtovi. (Originál
smlouvy je v hlavním drážďanském archivu.) Tak toto panství přešlo na
markraběte von Meissen. Sasští vévodové se usilovali vymoci odvolání
uvalené klatby na panství Šluknov-Tolštejn, jak ho jejich předchůdce
předal. O uspořádání této záležitosti čteme (Frind, „Církevní dějiny“.): Pa-
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pež Sixtus IV. dne 1. července 1482 stanovil, na přání králova administrátora a probošta Kolowrata, uvalení církevního trestu nejdříve na 3
roky a jejich uplynutím na každé 3 roky. Dne 8. října 1512 papež Julius
II. nechal v platnosti prodloužení na dalších 5 let s dodatkem: „et inde
ad nostrum et apostolicae sedis beneplacitum“. Dále nebylo nové
prodloužení ani nabízeno ani uděleno, a tak tento dlouhý Interdict
(klatba) konečně nalezl své ukončení.

Noví páni ze Šluknova-Tolštejnu se zapletli do mnohých sporů, a
tak jim bylo toto vlastnictví ztrpčováno. Dne 14. února 1472 se Christoph von Hermsdorf z Rumburku dopisem ohradil vévodovi von Sachsen proti udělení léna v Schönau (v Sasku) Georgu Döringsovi. Dne 6.
dubna bylo toto léno s poplužním dvorem v Lipové a s polovinou obce
Šenov-Loučky uděleno J. Sigmundovi von Zscheringswalde z Lutice.
Bližší údaje o posledně jmenované obci, jakož i o všech lenních statcích
v obvodu zdejších panství se nacházejí ve zvláštní kapitole této knihy.
Vévodové Ernst a Albrecht von Sachsen již v roce 1475 přenechali celé panství svému předsta-venému Ulrichovi von Rechenberg
nájmem na 6 let. (Dr. Knothe, „Berka“.) Po uplynutí této doby nebyli s výnosem panství nikterak spokojeni a dne 27. května 1481 ho prodali saskému vrchnímu maršálovi Hugold von Schleinitz. (Hlavní státní archiv
Drážďany.) Ten ho koupil hlavně pro svého syna Heinricha. Dne 8. listopadu 1482 odkázali vévodové von Sachsen Heinricha von Schleinitz,
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syna Hugolda a jeho bratra, se zámky Tolštejn a Šluknov, na krále a
korunu českou (Krone Böhmens). (Hlavní státní archiv Drážďany.)
Panství Schleinitz. Rozdělení panství Šluknov. Založení panství Lipová.
Páni von Schlenitz náležejí k váženému a bohatému rodu míšeňského venkova. Jejich erb sestává ze svisle rozděleného štítu, v jehož
levé polovině je na stříbrném podkladu jedna červená růže, v pravé
jsou na červeném podkladu dvě stříbrné růže nad sebou, na štítu je
přilbice ozdobená dvěma rohy. (Siebmacher, „Kniha erbů II.“) Hugold von
Schleinitz, pán na Schleinitz a Kriebstein, byl díky nabytí panství
Schluckenau-Tollenstein zakladatel „Schleinitzer Ländchens“ (Schleinitského výběžku), s majetky v Bohe-mii, v Sasku a v Horní Lužici. Podle listiny z 12. července 1487 král Wladislaw rozhodl, že šluknovští a tolštejnští lenníci mají být Hugoldovi von Schleinitz poslušni, i když on nepatří k českému panskému stavu. (Dr. Moschkau, „Tollenstein“.) Nový
majitel Hugold von Schleinitz především usiloval o pozdvižení a zlepšení
blahobytu svých poddaných. Zvláštní pozornost věnoval obzvláště obchodu. Roku 1484 obdržel od krále Wladoslawa pro sebe a své syny
Heinricha, Johanna, Hugolda, Wolfganga a Georga dovolení, „k budování všelikých dolů na svých pozemcích panství Tolštejn a Šluknov“.
(Hlavní státní archiv Drážďany.) V roce 1489 upadl u vévody Albrechta von
Sachsen v nemilost, neboť chtěl na sebe převést panství Hohnstein
v Sasku. Brzy nato, v roce 1490, zemřel. (Dr. Knothe, „Berka“.)
Celé panství převzal jeho syn Heinrich, protože již v letech 147286 byl na Hohnsteinu úřadujícím fojtem. U dvora v Drážďanech byl ve
vysoké vážnosti, roku 1476 doprovázel vévodu na jeho pouti do Jeruzaléma, byl rytířem svatého hrobu, později vévodovým rádcem a roku
1497 dokonce vrchním maršálem jako jeho otec. V roce 1496 s úspěchem získal pro Albrechtova syna vévodu Georga ruku polské princezny
Barbary a vévoda Georg mu za to jako díky, po smrti jeho otce v roce
1500, daroval panství Hohnstein. (Palme, „Warnsdorf“.)
Majetky Heinricha von Schleinitz v té době dosahovaly 13,5 čtverečních mílí, a sice v Horní Lužici 2 čtvereční míle, panství Hohnstein se
6 městy a 49 vesnicemi 6,5 čtverečních mílí a panství Šluknov-Tolštejn 5
čtverečních mílí. Heinrich byl soudcem přes 160 kostelních okrsků. (Dr.
Knothe, „Schlein. Ländchen“.) Díky smíru s městem Pirna sjednal v roce
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1490, aby jeho poddaní z panství Šluknov-Tollenstein mohli vozit české
obilí loděmi do Schandau v Sasku a aby mohli přes instituci Hohnstein
jezdit do Šluknova bezcelně. (Paudler, „Schluckenau“.) Heinrich von
Schleinitz, jako důvěrník Georga von Sachsen, mu proti zástavě svých
statků Tolštejn, Rumburk a Šluknov u Siegmunda von Wartenberg, půjčil 10 000 florinů. Roku 1515 vévoda Georg vrátil Heinrichovi von
Schleinitz proti stvrzence 6000 fl. zpět. (Lahmer, „Schluckenau“.) Heinrich
ve svém posledním roce života oslepl a zemřel 14. ledna 1518 v Míšni,
u svého syna, kapitulního probošta Ernsta. Je pohřben v klášteře Altenzell. (Gössinger, „Hohnstein“.) Zanechal 4 dcery a 5 synů, 2 synové zemřeli
již dříve.
Ernst, Wolf, Christoph, Hans a Georg vlastnili panství společně.
A přece byla část majetku brzy prodána, tak v roce 1523 Pulsnitz (obec
v Sasku) a roku 1524 Hohnstein. Ten získal Ernst von Schönburg a s ním
také brzy došlo ke sporům kvůli clu na dřevo a kvůli Ječnému vrchu
(Gerstenberg). (Dr. Knothe, „Schlein. Ländchen“ a Lahmer, „Rumburg“.) Nakonec byl v letech 1526 a 1534 uzavřen smír, podle něhož poddaní
oboustranně za to, „co nesou“, nemají platit žádné clo. Právě tak podle
smlouvy z roku 1490, veškerý náklad zboží, který jde pro pána von
Schleinitz z Bohemie do Šluknova přes území Hohenstein, zůstane beze
cla. (Lahmer, „Schluckenau“.) Odpůrce Žitavy (Zittau) jménem Matthias
Schneider roku 1524 uprchl do Šluknova. Proto žitavané poslali žádost
ke kapitánovi pana von Schleinitz ve Šluknově, Johan-novi von Kieling,
aby jim bylo umožněno právo proti Schneiderovi. Kapitán jim právo
odepřel, protože věděl, že Schneiderovi bylo pánem von Schleinitz
přislíbeno bezpečí a svoboda. Tato odpověď byla dána poslům. Žitavané si proto stěžovali u místodržitele Bohemie.
Synové Heinrichs, Wolf, Hans a Christoph zemřeli bezdětní, a tak
byli Ernst a Georg výhradními vlastníky panství. Ernst to dotáhl k vysokým církevním poctám a úřadům a je také známa jeho pověst při „reformaci“. Přenechal správu společného majetku na Tollensteinu bydlícímu bratru Georgovi. Jako majitelé panství se svými podpisy označovali oba bratři, nebo také každý jednotlivě. Oba bratři byli ke svým poddaným vlídnými a blahovolnými pány, dávali jim výsady, mírnili přísné
právnictví, omezovali robotu a dali měšťanům Šluknova dědičný řád.
(Lahmer, „Schluckenau“.) Také záležitosti policie byly regulovány díky
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v roce 1539 Georgem von Schleinitz vydaným „Režim příkazů a zákazů“,
s nímž v Lipové v letech 1531 až 1566 energicky zacházel kapitán Antonius von Uechtritz. Za v roce 1544 v Schandau zřízenou sýpku dosáhl od
vévody Moritze von Sachsen pro sebe a pro své potomky osvobození
od všech poplatků a oprávnění k lovu. (Lahmer, „Schluckenau“.) Kapitulní
probošt Ernst v roce 1542 složil svou hodnost, žil v Rumburku a tam
také 6. února 1548 zemřel. Byl pohřben ve šluknovském farním kostele.
Jeho náhrobek nese nápis:
A. D. 1548 Octavo jdus Febr. obiit Reverendiss.
Pater ac Generosus Dominus Ernestus a Schleinitz
S. S. Pragensis et Misnensis Ecclesiarum Praepositus
et Pragensis Archiepiscopatus olim Administrator
et Dominus in Tollenstein a Schluckenau.
Nyní byl Georg samojediným majitelem panství. Pokračoval ve
svém díle, pomáhat prospěchu svých poddaných. Roku 1560 zavedl pro
svá panství Šluknov a Tolštejn nový celní řád. Obě panství považoval za
dvě oddělená. (Paudler, „Schluckenau“.) Dále dekretoval „Režim soudních sazeb a zvyků“. Tak za zápis dědictví v gruntovní (pozemkové) knize dostal soudce 13 feniků, písař 14 feniků atd. Kupující měl zapravit 24
Pf. a prodávající 17 Pf. (Lahmer, „Schluckenau“.) Dolování mědi na kopci
„Schweidrich“, pravdě-podobně bylo provozováno již v 15. století, bylo
také Georgem von Schleinitz podporováno. Také na vrchu Hrazený
(Pirsken) se mělo prokázat stříbro a po stříbru bylo kopáno. (Paudler,
„Schluckenau“.) Georg si vybral své bydliště v Rumburku a tam osobně
vykonával soudní pravomoc. (Hockauf, „Rumburg“.) Zemřel 27. září 1565
a byl pohřben ve šluknovském farním kostele. Podle v roce 1562 sepsaného testamentu bylo roku 1566 panství rozděleno:
Jeho synové Ernst, Heinrich, Hugold a Hans sice vlastnili zpočátku
panství a město Šluknov společně a městu byly v roce 1566 nanovo
propůjčeny svobody a práva. (Lahmer, „Schluckenau“.) Ještě v tom roce
došlo k následující změně vlastnictví: Heinrich, nejmladší syn resp.
bratr, dostal oblast Tolštejn-Rukburk. Ernstovi připadlo panství Šluknov
jakož i obce Šluknov, Rožany, Císařský, obec Království, Kunratice, Knížecí, Jiříkov a Horní Křečany. (Lahmer, „Schluckenau“.) Ernst byl zván majitelem panství v letech 1566-1605 a v letech 1577-1605 se svou manželkou Ludmilou, rozenou hraběnkou von Lobkowitz. (C. k. státní archiv

154

Praha.) Dne 4. listopadu 1568 se mezi Hansem a Ernstem von Schleinitz

uskutečnilo narovnání kvůli nivě Borschenwald, ležící za obcí Brtníky,
kterou si Hans „osoboval“. Podle této smlouvy byla niva se všemi poplatky a nároky přiřčena Ernstu von Schleinitz. Oproti tomu nechal Erns
Hansovi se všemi nároky dědičně příslušný pivní výčep (Bierschank)
v Brtníkách. V roce 1571 byla mezi uvedenými bratry uzavřena smlouva, podle níž Hansovi von Schleinitz připadl lesní revír na Křinickém
potoku (Kirnsch), kus háje na brtnickém vrchu (Zeidlerberg) a na Vlčí
hoře (Wolfsberg). Dne 17. července 1571 předali Christoph a Hans von
Schleinitz lesnatý vrch Plešný (Plissenberg), od brtnické cesty až na
mikulášovickou silnici Ernstovi von Schleinitz. Hans obdržel obec Lipovou s jejím rytířským sídlem, dále obce Loučky, Brtníky, Mikulášovice,
Vilémov, Horní a Dolní Poustevnu, Novou Vísku, Lobendavu, obce Severní, Liščí a Wehrsdorf a Schirgiswalde v Sasku. Ale 18. prosince 1571
prodal za 92 000 dobrých tolarů (gute Thaler) obec Wehrsdorf a část
Tolštejnu, jakož i ještě části Lobositz a Schandau v Sasku, a také „Lehenfohl“ v Schirgiswalde bratrům Christophovi, Hansi Hauboldovi a Abrahamovi von Schleinitz, synům Simona Judy - viz. rodopisnou tabulku!.
(Lahmer, „Rumburg“.)

Ačkoliv Hans von Schleinitz vlastnil panství Lipová jen krátkou dobu, významně na sebe upozornil. Byl přítelem luteránství, neboť na své
panství povolal evangelického faráře. Díky němu vznikla v Dolní Poustevně daleko široko známá historická papírna, byla zřízena kolem let
1569-70. Velkou pečlivost věnoval tehdy obecně provozovanému rybářství, nechal založit mnoho rybníků a dva rybníky získal v roce 1568
také v obci Severní. Hans von Schleinitz byl císařským radou a v letech
1572-1594 byl zemským správcem Horní Lužice. Zemřel v Budyšíně
1. ledna 1595. Nový majitel Lipové v roce 1572 zase tvrz prodal Georgovi von Verbisdorf a obec Schirgiswalde Melchiorovi von Luttitz. (Dr. Knothe, „Hornolužická šlechta II.“) Nejstarší syn Georga von Schleinitz, jménem Haugold, zdědil obec Lobositz a několik vesnic a dostal ještě 969
kop grošů za šluknovský a 6181 kop grošů za rumburský podíl. Hrad Tolštejn byl společným vlastnictvím 3 mladších bratrů. Sladovna v Mikulášovicích byla od 14. června 1566 společným majetkem vlastníků Rumburku a Lipové. (Zemské desky Praha.) Friedrich, syn Hanse von Schleinitz
a jeho paní Elisabety, směnil roku 1597 svůj nárok na Varnsdorf proti
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pohledávce Jakoba von Hörnig 24 700 tolarů za panství Rumburk. Vyjednávači byli Christoph von Schleinit z Rumburku a Lipové a Niclas Reichelt. (Zemské desky Praha.) Za Christopha von Schleinitz byly vymáhány následující úřední poplatky: Z koupě, byly odváděny 2 groše, za list přípisu 1,5
Gr., za zápis ve prospěch 1 Gr., za list narození 1 Gr., za lenní list 1 Schock (kopa), za cechovní list 2 Sch. Představený úřadu dostával roční plat 30 Thaler (tolar) a dva přísedící měli z měřice obilí 2 míšeňské groše a z kmene prodaného
stromu měl on a polesný 2 míšeňské groše. (Lahmer, „Schluckenau“.)

Při přebírání panství Šluknov Ernstem von Schleinitz platily již
Georgem ustanovené soudní pořádkové taxy a „zvyky“. Právě tak vydal
pro celé panství režim „penálí a pokut“, který v roce 1592 potvrdil císař
Rudolf II. (Lahmer, „Schluckenau“.) Dne 9. prosince 1578 píše kurfiřt August von Sachsen císaři Rudolfu II., že urozený Ernst von Schleinitz, kurfiřtův lenník, mu oznámil, že jeho poddaní popuzují počestné lidi proti
němu a jsou odbojní. U kurfiřta je z toho zažaloval a byli předvoláni na
6. ledna 1579. Kurfiřt prosil císaře, aby ten den mohl být posunut až na
příští soudní dvůr. (Státní archiv Dresden.) O přátelských vztazích mezi
kurfiřtem Augustem a Ernstem von Schleinitz hovoří okolnost, kdy první
druhému zaslal 16. září 1578 k zušlechtění chovu psů trpasličí odrůdu
chrta. (Hlavní státní archiv Drážďany.) Ernst von Schleinitz, kvůli nepřízni
osudu, zvláště kvůli požáru města v roce 1577, vězel hluboko v dluzích.
Z toho důvodu v roce 1577 vzal městu Šluknovu mnohá práva a nároky,
takže až do roku 1595 panovaly dlouhotrvající rozmíšky. Ernst zřídil
v Tambergerově domě ve Šluknově výčep piva (Bierschank) a v obcích
Císařství, Království a v Rožanech založil krčmy (Kretscham). Přes mnohé stížnosti, dostali šluknované císařským nařízením z roku 1593 povo-
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lení neomezeného práva vařit pivo („Braurecht“). Roku 1594 si Ernst
stěžoval císaři na své rebelující poddané a ti zase roku 1595 proti své
vrchnosti kvůli utiskování. (C. k. státní archiv Praha.)
Krátce po roce 1577 se stala Ernstovou manželkou Ludmila, rozená von Lobkowitz a za její přinesené dědictví 35 000 míšeňských kop
jí bylo roku 1585 připsáno spoluvlastnictví panství. Kvůli v roce 1585 ve
Šluknově propuknuvšímu moru bylo vyhlášeno přísné nařízení, že žádný
poddaný nesmí opustit panství. Tím se příjmy ještě více zkrátily. V roce
1585 konfiskovala Ludmila von Schleinitz Ulrichovi Nossovi z Brtníků
jeho majetek ve Šluknově a zastavila ho u paní Magdaleny Popel von
Lobkowitz, rozené hraběnky von Salm, proti půjčce 30 000 tolarů. Po
třináctiletém vyjednávání se Ulrich Noss obrátil se stížností na císaře,
ale výsledek toho není znám. (Lahmer, „Schluckenau“.) Roku 1602 prostřednictvím „bezbranného dopisu“ protestoval Ernst von Schleinitz
spolu se svou paní Ludmilou u císaře proti uvedení „nejvyššího výběrčího daní“ kvůli nedoplaceným daním na jejich statek Šluknov. Císař této
žádosti vyhověl. Pro udržení nových příjmů z panství, zůstavili manželé
Schleinitz ve městě Šluknovu přiměřené daně na osadu Židů. Rozmíšky
byly také kvůli vaření piva, ty přetrvaly až do roku 1604.
Ernst zemřel roku 1605 a ve vlastnictví jej následoval jeho syn
Adam, který město Šluknov dostal v roce 1610, díky jednomu z 26 článků existujících výsad a Albrecht, syn Hanse von Schleinitz, jenž panství
na sebe převedl koupí roku 1618. To potvrzuje zvyky a řád v dědičných
případech podle saského práva, které bylo potvrzováno již od Georga
von Schleinitz. (Lahmer, „Schluckenau“.) Za Albrechta panství Šluknov vynášelo 8500 kop grošů čistého výtěžku. Jeho bratři Ladislaus a Rudolf
mu dlužili 20 000 kop a ostatní lidé 10 000 kop. Pouze za držení zástavního práva dal v roce 1618 Ladislaus Albrechtovi 10 000 kop, předtím si
již také půjčil 3000 kop. (Královský saský hlavní státní archiv.) V tom samém roce Albrecht prodal svůj statek, s výjimkou Oderwitz (město
v Sasku) a Fukova, které již dříve koupil Abraham von Uechtritz, Ottovi
von Starschädel za 100 000 kop. (Zemské desky Praha.)
Albrecht zemřel 26. března 1620. Z důvodu svého účastenství
na povstání v Bohemii mu byl celý majetek konfiskován a u Otto von
Staschädela zadržovaných 28 000 kop bylo zabaveno rovněž. Také páni
z Lipové, Hans Haudold a jeho synovci Christoph a Hugold, synové
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Cristopha von Schleinitz, prodali 19. června 1602 své statky za 84 000
kop míšeňských Radislausovi Kinskemu von Wchinic a Tettau. (Lahmer,
„Rumburg“.) Bohatá a vážená rodina Schleinitz tak pozbyla svého majetku v našem kraji a „Schleinitzský výběžek“ („Schleinitzer Ländschen“)
byl rozdroben.
Rodopisná tabulka Schleinitzů.
Hugold von Schleinitz (1481-1490)
I
Hugold †1512, Georg, Heinrich †1518, Johann, Wolfgang
I
I
Simon Juda †1560, Hans
I
I Wolf, Christoph, Johann, Ernst †1548, Georg †1565, Elisabeth, Anna, Brigitta, Katharina
Christoph †1601, Hans Haugold, Abraham †1594 I
I
Friedrich, Johann, Hugold †1570, Hans †1595, Heinrich †1587, Ernst †1605
Christoph, Hugold
I
I
I
I
Eva
I
I
Adam †1620
Friedrich, Rudolf, Ladislaus, David †1592, Albrecht †1620 I
I
Anna, Marie, Crescenta
Johann Georg, Ladislaus Wolf †1687, Karl Max Rudolf †1675
I
Ernst Ferdinand

Otto von Starschädel. Prodej panství Šluknov Wolfgangu, hraběti
von Mannsfeld. Sjednocení obou panství Šluknov a Lipová.
Jejich nové rozdělení.
Otto von Starschädel vedl své poddané oproti tomu přísným režimem. V letech 1618-20 byl také zapleten v nepokojích v Bohemii, a tím
se o svůj veškerý majetek vyloženě připravil. Cestou milosti mu byla ponechána jen třetina jeho pozemků: Město Šluknov i se starým a novým
zámkem a předměstí se 116 poddanými, 3 statky a 8 vesnic s 288 usedlými obyvateli, obec Císařství se statkem, Křečany, Rožany, Kunratice,
Jiříkov, Panský, Knížecí, Království a 13 mlýnů, které si Starschädel 15.
ledna 1618 koupil za 100 000 kop od Albrechta von Schleinitz. (Lahmer,
„Schluckenau“.) Panství Šluknov bylo na prodej. Dne 17. června 1623 bylo za 106 000 kop míšeňských prodáno Wolfgangovi hraběti von
Mannsfeld. Jako odměna za jím vykonané služby pro rakouský trůn bylo
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hraběti od prodejní ceny odepsáno 50 000 císařských milostivých zlatých. (Královský saský hlavní státní archiv Drážďany.)
Na rozkaz knížete Lichtensteina byl na panství „Šluknovský poplužní dvůr“ („Schluckenauer Fowerg“) 10. dubna 1623 sepsán inventář
(Královský saský hl. státní archiv v Dresden.). V novém poplužním dvoře bylo 209 Schock (kop) obilí, jako ozimé žito, střední zrno, odpadní zrno,
letní žito, ječmen, oves, konopí a len, na 83 kusů hovězího dobytka, 401
kusů ovcí a 39 kusů drůbeže. Na statku v obci Království bylo obilí 320
kop a 1 osminka (Achtel), 67 kusů hovězího dobytka, 1384 kusů ovcí a 7
kusů drůbeže. Na statku v Jiříkově bylo obilí 294 kop, 3 věrtele a 2 osminky, hovězího dobytka bylo 47 kusů, ovcí 735 kusů a drůbeže 6 kusů.
Na poplužním dvoře Horní Křečany bylo obilí 43 kop, 3 věrtele, 7 osminek a 16 kusů dobytka. Dále se říká (Urbare - Kniha povinnosti poddaných
z roku 1623.): . . . „Panství nechalo penězi ocenit daňové zrno a oves,
které jsou poddaní povinni poslat. Zrno za dva říšské zlaté, oves za jeden říšský zlatý za budyšínskou měřici. A to z vesnic Šluknov, Císařství,
Království, Horní Křečany a Panský. Všechny vesnice dovezly 94 povozů
a fůr dřeva.“
Wolfgang hrabě von Mannsfeld, šlechetný charakter, pečoval
o blaho svých poddaných, ale přece došlo s městem Šluknov ke sporu
kvůli obchodu se solí a pivovarečnému právu, ale ten byl smírnou cestou vyřízen. (C. k. místodržitelský archiv Praha.) Dne 25. července 1624 věnoval šluknovskému špitálu 3000 kop k podpoře dvanácti chudých lidí
„kvůli sešlosti věkem a nemoci“. (Šluknovský panský archiv.) Hrabě von
Mannsfeld byl od roku 1618 ženatý se Sophií baronkou Schenk von
Tautenburg a Priessnitz. Jejich děti byly: Sophia Agnes narozená v roce
1619, Christine Elisabeth nar. 1621 a Carl Adam nar. 1629. Bruno zemřel roku 1623 po přijetí nouzového křtu a Burkhardt nar. 1627, zemřel
roku 1628.
V roce 1629 vešel hrabě von Mansfeld do sporu s hrabětem Kinsky von Hainspach kvůli „Springmauer“, která měla být totožná s Botzenmauer (Pončínskou zdí). Podle jedné pověsti měl být „Botzenberg“
(vrch Pončín) prohrán majitelem Lipové s majitelem šluknovského panství jako „poslední sázka ve hře“. Této hradbě nebo tomuto valu byl přičítán několikerý význam. (Viz. „Sdělení Exkursního klubu severní Bohemie“.)
Každý pozorovatel jistě najde při uvažování o Botzenmauer její zvláštní

159

vedení: Podél hranice se táhne čtyři kilometry dlouhá hradba, chránící
přilehlou oblast před četnými, dolů se kutálejícími kameny, která se posléze jeví jako ochranná zeď proti zvěři. Stále ale zůstává zvláštní, že jak
vrch Pončín (Botzen), tak vrch Hrazený (Pirsken), jsou dokola obehnány
kamennou hradbou, zatímco u ostatních vrchů, například u blízkého
Plešného (Plissenberg), žádný takový případ není. Známý hradní badatel profesor Aug. Sedláček z Tábora má tyto 0,5 - 2 m vysoké, na koruně
0,5 - 1 m široké kamenné hradby za podle pravidel pečlivě, bez spojovacího materiálu vybudovanou poprsní hradbu z dávné křesťanské minulosti. To samé platí také o vrchu Hrazený (Pirsken). Po nařízení císaře
Ferdinanda II. vnesla komise v Regensburgu 16. srpna 1630, do shora
uvedeného sporného případu narovnání. (Lahmer, „Schluckenau“.)
Radislav von Kinsky v roce 1619 odkázal oba své majetky, Lipovou i Rumburk, svým bratrancům Radislavu d. J. a Ulrichovi von Kinsky,
od nichž zase jeho bratr Wilhelm dostával určitou roční platbu, odpovídající oběma majetkům. V roce 1634 bylo majiteli Lipové, Wilhelmu von
Kinsky, panství zabaveno, jako domnělému spoluviníkovi Wallensteina.
Panství poté dostal Wolfgang hrabě von Mannsfeld. Za něj, jak je již
uvedeno v kapitole „Církevní poměry“, byla v obou panstvích, Šluknov a
Lipová, provedena protireformace. Po smrti hraběte Wolfganga v roce
1638, bylo pro jeho syna Carl Adama von Mannsfeld ustanoveno poručnictví.
Sophie Agnes, dcera hraběte Wolfganga, se 4. prosince 1640 provdala za knížete Maxmiliana von Dittrichstein. Kníže měl z prvního manželství syna Ferdinanda Josefa, příštího majorátního pána a dceru Marii
Theresii. Sophia Agnes rozená von Mannsfeld dala svému manželovi syny Franze Antona a Philippa Siegmunda, hrabata von Dittrichstein, k jejichž péči se po úmrtí jejich otce dne 30. června 1654 zavázal jeho nevlastní bratr Ferdinand Josef. (Archiv panství Schluckenau.)
Carl Adam hrabě von Mannsfeld, nepřítel protestantů, se o správu svých panství Šluknov a Lipová staral jen málo a raději zůstával na
cestách. Dne 23. srpna 1657 potvrdil šluknovanům jejich stará privilegia a zprostil ke šluknovskému farnímu okrsku patřící vesnice Království,
Císařství a Rožany povinnosti muset užívat jen městské pivo. Oproti
tomu byly všechny povinny brát víno, pálenku a sůl jen ze Šluknova.
Šluknovským měšťanům přifařenými obcemi vyplácený roční poplatek
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350 kop míšeňských byl zcela odpuštěn a zrovna tak ke dni sv. Michaela
ročně odváděný poplatek 22 měřic, 2 věrtele, 3 osminky a 1 máz mysliveckého ovsa. (Archiv panství Schluckenau.) Carl Adam von Mannsfeld se
v roce 1655 oženil s Marií Theresií, dcerou knížete Maxmiliana von Dittrichstein. Jeho choť ale již roku 1658 skonala. Neměl žádné přirozené
dědice a zemřel na neštovice roku 1662 v Horneburgu u Brém, bez testamentu. Byl pohřben ve šluknovském kostele vedle své manželky. Jeho
dědičkami byly obě sestry, Sophie Agnes, kněžna von Dittrichstein a
Christine Elisabeth, která byla vdaná za Johanna Franze Trautsohn
hraběte z Falkensteinu. Ten zemřel roku 1663 a zanechal dvě děti, Franze Eusebia a Marii Margarethu. Sophie Agnes byla s úředním svolením
„dědičně“ uvedena na majetek panství Šluknov a Lipová 28. června
1661. (Zemské desky Praha.)
O inventáři panství Lipová byl vydán následující výkaz (Šluknovský
panský archiv.):
108 korců (Strich), 2 čtvrti (Viertel), 3 osminy (Achtel) ječného sladu
20
„
obilí
27
„
3
„
3
„
chmele
112 Stein, 8 liber (Pfd.) smoly v pivovaru.
61 kusů hovězího dobytka, 611 kusů ovcí, 484 korců, 1 osminka, 1 M.
vysetého obilí ve statku v Lipové.
57 kusů hovězího dobytka, 346 kusů ovcí, 417 korců, 3 osminky, 2 M.
vysetého obilí ve statku v Loučkách.
47 kusů hovězího dobytka, 346 ovcí, 387 korců, 1 čtvrtka, 6 M. vysetého obilí ve statku v Horní Poustevně.
7 korců, 3 čtvrtky, 4 osminky vysetého lněného semene na těchto 3
poplužních dvorech.
19 korců, 27 St. kapřího potěru ve 23 rybnících v Lipové, v Loučkách,
v Lobendavě a v Horní Poustevně.
12 Sch. třecích kaprů ve 4 rybnících v Lipové, v Loučkách a v Lobendavě.
31 Sch., 2 St. ve 2 rybnících v Lipové.
11 Sch., 13 St. v 8 rybnících v Loučkách a v obci Severní.
Roční odvody výběrčích plateb činily:
Lipovský (Hainspacher)
výběrčí udává 15 fl. (florinů)
Lobendavský (Lobendauer)
„
20 fl.
Vilémovský (Wölmsdorfer)
„
10 fl.
Loučkovský (Schönauer)
„
8 fl.
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Mikulášovický (Nixdauer)
„
20 fl.
Brtnický (Zeidler)
„
10 fl.
Mlýny na mouku vynášely: (Rthlr = rýnský zůatý)
Dvouřadový zámecký mlýn
38 Rthlr.
jednořadový dolní mlýn v Lipové
18 „
dvouřadový horní mlýn v Loučkách
48 „
„
mlýn v Dolních Loučkách
46 „
jednořadový „ v Brtníkách
56 „
dvouřadový „ v Horních Mikulášovicích 80 „
jednořadový středový mlýn v Mikulášovicích 56 „
dvouřadový mlýn v dolních Mikulášovicích 55 „
„
„ ve Vilémově
25 „
jednořadový „ v Dolní Poustevně
20 „
dvouřadový „
v Horní Poustevně
44 „
„
„ v Lobendavě
70 „
„
„ v obci Severní
62 „
Kromě toho panství pronajímalo 5 pil, které vynášely odpovídající nájemné a v Dolní Poustevně byla papírna ve vlastním provozování.

Dědictví po Carl Adamovi von Mannsfeld se rozdělilo do majetků:
Sophie Agnes, kněžna von Dittrichstein, dostala panství Šluknov, zatím
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co její neteř Maria Margaretha hraběnka Trautsohn, dcera Christiny Elisabeth rozené hraběnky von Mannsfeld, dostala 29. října 1663 panství
Lipová. Trosky domu v Schandau v Sasku zůstaly ve společném vlastnictví. (Tak uvádí Lahmer ve svém díle „Schluckenau“ s poukazem na to, že
hraběnka Christine Elisabeth zemřela v roce 1662, zatímco podle „Sdělení klubu procházek severní Bohemií“ se rozdělovací narovnání mezi oběma
sestrami uskutečnilo v roce 1663. Podle toho měla bý Christine Elisabeth ještě
v roce 1663 naživu.)

Šluknovské panství po posledním dělení. Sophie Agnes von
Dittrichstein. Hrabě Philipp Siegmund von Dittrichstein.
Hraběcí rodina von Harrach. Komerční rada Ernst Grumbt.
Sophie Agnes, kněžna von Dittrichstein, paní na Šluknově, je ve
správě majetku a v péči o své poddané nejlépe srovnatelná s Georgem
von Schleinitz. Z lásky a z příchylnosti k ní přešlo v roce 1655 mnoho
protestantů ke katolicismu. Dne 4. srpna 1665 potvrdila městu Šluknovu stará privilegia a dala městu další povolení k obchodu se solí a s pálenkou v k němu přifařených obcích Císařství, Království a Rožanech.
(Lahmer, „Schluckenau“). Dne 21. června toho samého roku vydala ve 25
statích střelcům střelecký pořádek. (Paudler, „Schluckenau“.) Sophie Agnes včlenila zápis každé koupě v jednotlivých vesnicích do úřední knihy,
za to měl úřední písař dostávat z každé koupě statku 14 dobrých krejcarů, z každé koupě zahrady 12 a z každého domu 6 krejcarů. (Archiv
šluknovského panství.) V roce 1670 vyšlo úřední nařízení, podle něhož
byli všichni měšťané povinni kupovat dřevo na trhu se dřívím. Zrovna
tak, podle dekretu z roku 1676, museli všichni propuštění z panství prodat svůj pozemek, kdo takový pozemek pronajal, měl zaplatit pokutu
100 florinů. (Archiv šluknovského panství a Lahmer, „Schluckenau“.)
Od roku 1674 pomáhal své matce se správou majetku hrabě Philipp Siegmund von Dittrichstein a často nařizoval svým vlastním jménem. Kněžna zemřela 20. ledna 1677 a hrabě Philipp panství převzal.
Byl spravedlivou a oblíbenou vrchností. Kvůli různým svévolím při vymáhání soudních poplatků, vydal v roce 1679 pro své poddané sedmnáct pořádkových soudních sazeb. (Archiv šluknovského panství a Lahmer,
„Schluckenau“.) Dne 16. února 1677 hrabě Philipp potvrdil městu privilegia s výjimkou obchodu se solí a s pálenkou v přifařených obcích. Ob-
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chod se solí, který panství provozovalo samo, byl opravdu výnosný.
Když bylo roku 1688 ve Šluknově zřízeno císařské skladiště soli, vyčíslilo
panství svou roční ztrátu na 100 zlatých. (Lahmer, „Schluckenau“.) Po roce
1682 hrabě koupil od dědiců dosavadního majitele rytíře Leopolda von
Brummer statek Fukov za 7650 kop v hotovosti. (C. k. státní archiv Praha.)
Poddaní se účastnili na rolnickém povstání v roce 1680, s výjimkou
všech z obce Království, ale ne v množství jako na panství Lipová.
Hrabě Philipp von Dittrichstein zemřel 3. července 1716 a panství
Šluknov zdědila jeho dcera z prvního manželství Maria Ernestine. V prvním manželství byla vdaná se svým strýcem Johannem W. hrabětem
von Gallas, ve druhém manželství si 8. června 1721 vzala vdovce Aloise
Thomase Raim. hraběte von Harrach. Maria Ernestine von Harrach byla
zbožná a dobročinná paní pečující o blaho svých poddaných, každým
způsobem je podporovala. Když byl hrabě Alois von Harrach v letech
1728 a 1731 jmenován vicekrálem Neapole, svěřil správu svého majetku nejmladšímu bratrovi Johannu Josefu Philip-povi. Ten vydal pro Šluknov několik policejních nařízení, mezi nimi zákaz maškarního přestrojení v době masopustu. Právě tak urovnal spor mezi vesničany a šluknovany kvůli pasení dobytka a kvůli užívání polní cesty. (Lahmer, „Schluckenau“.) Maria Ernestine von Harrach se až do roku 1742, kdy zemřel její
muž Alois Thomas, ve Šluknově zdržovala jen zřídka. Po tomto čase přijížděla často a na delší dobu a byla chudým a nemocným laskavou těšitelkou. Byla velmi dobročinná a zemřela všeobecně oplakávaná a želená 30. ledna 1745. (Šluknovská kostelní pamětní kniha.)
Panství Šluknov převzal jako dědictví její nevlastní syn Ferdinand
Bonaventura hrabě von Harrach zastávající více státních úřadů a hodností. Z důvodu panující válečné nouze hleděl nový majitel svým poddaným pomoci kde a jak jen mohl. V roce 1745 potvrdil městu Šluknovu
jeho privilegia, podporoval obchod a svou péči věnoval cechům. Svým
poddaným mnohokrát poskytl úlevy z roboty, nechal také vystřídat robotu za levnější peněžitou náhradu a lidi v nesnázích na svém panství
každým způsobem a podobou podporoval. V roce 1760 Ferdinand
hrabě Harrach nechal na svém panství Šluknov znovu sepsat poplatky a
dluhy k zaplacení, „podle ve vrchnostenském archivu se vyskytujících
urbářů (knih výnosů) a seznamů daní“, a také pevně stanovil povinnosti
panství ke svým poddaným. Aby čelil později přicházejícímu nedostatku
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dřeva, nechal hrabě Ferdinand Bonaventura von Harrach zavádět pokusy uhelného hornictví. Nechal přijít horníky z Nového města na Moravě
a jako vrchního důlního (Steiger) ustanovil Christiana Seb. Ludwiga. Ten
jako takový v letech 1766/67 marně pracoval u obce Knížecí a v pozdější době na vrchu Dymník u Křečan. Také na vrchu Pončín u obce Císařství bylo dobýváno uhlí ale ne stříbro, jak se mnohdy povídalo. Tyto
dolovací pokusy stály na 7000 florinů.
Když se v roce 1775 rolníci v Bohemii všude vzbouřili, tak se rolníci na panství Šluknov přece jen k povstání připojili, avšak jen v malém
množství. Na tomto základě přišla 14. srpna do Šluknova komise a viníky odsoudila. Někteří strůjci spiknutí z Jiříkova byli odsouzeni k ranám
holí. (Šluknovská církevní pamětní kniha.) Ferdinand hrabě Harrach skonal
28. ledna 1778 a panství Šluknov převzal jeho synovec Ernst Quido hrabě von Harrach, císařský rada a komoří, syn hraběte Friedricha Augusta
von Harrach. Ernst neměl panství ve svém majetku dlouho. Zemřel 23.
března 1783 a zanechal čtyři syny: Johanna, Ernsta, Carla a Ferdinanda,
kteří zpočátku šluknovské panství spravovali společně. Ještě v tom
samém roce převzal panství do výhradního vlastnictví nejstarší bratr
Johann, c. k. tajný rada a komoří.
Císař Josef II., osvoboditel rolníků, nevolnictví zcela zrušil a robota byla usměrněna ve smyslu jeho šlechetné matky. Když v roce 1779
projížděl Bohemií, přijel 20. září v doprovodu generálů Laudona a Brauna do Šluknova, zde přijal čerstvý nápoj a na koni jel přes obce Císařství, Šenov-Loučky a Lipovou do Lobendavy. Potom odejel do Burkersdorfu na velké návrší Grumm-Hermsdorf v Sasku, dále jel přes Sebnitz, Poustevnu a Vilémov do Mikulášovic, kde v domě č. 2 přenocoval.
V roce 1796 bylo nařízeno založení zemské milice. Zařazena byla
každá 20. hlava. Všechny střelné zbraně musely být odeslány do Terezína (Theresienstadt). Střelci byli určeni do mužstev se zbraní. K vojsku
mohl být odveden také i každý schopný Žid (Jude). (Šluknovský městský
archiv.) Císařským výnosem z roku 1779 byli poddaní osvobozeni od povinnosti vykonávat pro panství robotu podle starého i nového. Podle
seznamu z roku 1802 bylo v harrachovské hraběcí rentě na ochranných,
robotnických nebo přádelnických penězích od 213 domkářů (Häusler)
vybíráno podle staré normy ročně 304 florinů, 583/4 krejcarů a jen 16
domkářů zvolilo robotu novou. Pozemková daň z takzvaného venkov-
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ského pozemku činila pro Staré Křečany 853 florinů, pro obec Království
741 fl., pro Starý Jiříkov 627 fl., pro obec Císařství 560 fl., pro Rožany
158 fl., pro obce Knížecí a Kunratice po 85 fl., pro obec Panský 51 fl.,
pro Fukov 22 fl., pro šluknovský zámecký obvod 17 fl. a pro Harrachov
23 krejcarů.
V roce 1808 byl na panství zaveden „zesílený“ pohraniční kordon
a finanční stráž. Obec Království dostala 4 muže, Fukov 1 pohraničníka a
3 muže, Rožany 1 pohr. a 3 muže, Šluknov 1 pohr. a 3 muže, obec Císařství 4 muže. (Šluknovský městský archiv.) Podle finančního patentu z roku
1811 bylo 15. března 1808 pro Šluknov vyhlášeno k placení 100 florinů.
Tím bylo mnoho obchodníků velmi poškozeno, mnohým přineslo žebráckou hůl a obyvatelstvu způsobilo mnoho bídy. V roce 1823 věnoval
Johann hrabě Harrach pro jím na šluknovském panství zřízenou chudinskou pokladnu 1200 guldenů (zlatých) na podporu potřebných rodin. (Lahmer, „Schluckenau“.) Hrabě Johann se většinou zdržoval ve Vídni
a zemřel 11. dubna 1829. Jeho nástupcem ve vlastnictví panství Šluknov byl jeho bratr Ernst Christoph Josef hrabě von Harrach. Panství v té
době mělo rozlohu 12 178 jiter a 121 čtverečních sáhů a čítalo 2914
domů s 18 553 obyvateli. (Mussik, „Schönlinde“.)
V roce 1835 byla opět otevřena šachta na kopci „Schweidrich“.
Někteří muži se vydali do nitra bývalého důlního díla a našli skoro až do
poloviny kopce na západ se táhnoucí štoly. Ty byly vyčištěny, byla vylámána štola nová a byla vyzdvižena ruda, která byla odeslána ke zkoumání do Freibergu v Sasku. Dostavila se také důlní komise z Klostergrad. Bylo započato dobývání pro stříbro a zlato. Mezi lidi, kteří se tímto podnikáním zabývali, byly rozdělovány stříbrné prsteny, které byly,
jak se praví, vyrobeny ze získané stříbrné rudy. Dolování vyneslo na muže 500 podílů á 5 florinů. Výsledkem dolování byla ale jen ruda měděná. Výnos podílů a vysněné velké zisky se rozplynuly v nic. (Lahmer,
„Schluckenau“.) Další zprávy o tom se nacházejí v kapitole „Obchod“ pod
hornictvím a u popisu města Šluknov.
Hrabě Ernst panství také dlouho nevlastnil, zemřel 14. prosince
1838. Jako nový statkář jej následoval jeho syn Franz Ernst von Harrach,
c. k. rada a komoří. V roce 1845 byla velká hniloba brambor a skoro polovina sklizně na celém panství se zkazila. Z toho důvodu stoupla cena
brambor ze 36 krejcarů z jara na 1 florin 30krejcarů na podzim. V příš-
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tím roce se cena zdvojnásobila, takže obyvatelé byli velmi tvrdě postiženi. V roce 1847 znovu vládla velká drahota, 1 měřice obilí stála 18 florinů, 1 korec zemáků 2 tolary, 1/8 pšeničné mouky 16 grošů.
Dne 18. března 1848 přibylo do Šluknova císařské oznámení
o případném vyhlášení ústavy. Z toho důvodu se všude vytvářely „národní gardy“, které ozbrojené pochodovaly, cvičily a manévrovaly. Rozvinul se veselý život, přitom bylo dost a dost peněz bez toho, aby lidé
moc pracovali. Protože se nedostávalo drobných peněz, soukromě se
vydávaly tak zvané „cedulkové peníze“ vyznačené na papíře a látce. Ve
šluknovském okrese vydávaly cedulkové 3, 5, 10, 15 a 20 krejcarové peníze následující firmy: Ve Šluknově G. W. Köhler a Synové Benjamina
Conrada, v Jiříkově Eduard Holfeld a mnozí jiní. Panství Lipová také vydávalo soukromé peníze díky vrchnímu představenému Austeckymu a
řediteli Hauserovi.
Dne 7. září 1848 byla v říšském sněmu v Kroměříži (Kremsier), na
návrh Hanse Kublichse, zrušena robota a poddanství venkovského lidu.
Byl to první čin našeho všemi milovaného císaře Franze Josefa I., když
při svém nástupu k vládnutí z ušlechtilého srdce tento zákon potvrdil.
Tímto rokem pominul politický význam panství, byly zrušeny vrchnostenské soudy a na jejich místo přišly císařské úřady.
Dne 10. ledna 1876 Franz hrabě von Harrach prodal panství Šluknov za milion guldenů (zlatých) drážďanskému obchodníkovi se dřevem, později komerčnímu radovi Ernstu Grumbtovi. Ten se narodil 2.
září 1840 v Schandau v Sasku. Při převzetí panství doručil městské obci
Šluknov k libovolnému užití 2000 zlatých.
Rodopisná tabulka hrabat Harrachů, jako majitelů panství Šluknov.
Alois Thomas Raimund (ženatý s Marií Ernestinou +1745)
I
Ferdinand Bon. 1745-1778, Friedrich August
I
Ernst Quido 1778-1783
I
Johann 1783-1829, Ernst 1829-1838, Carl, Ferdinand
I
Franz Ernst 1838-1876.
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Panství Lipová (Herrschaft Hainspach).
(Podle staťě A. W. Stellziga v „Exkurzu severní Bohemií“.)

Hraběnka Christine Elisabeth von Trautsohn-Falkenstein a její
dědicové. Hrabě Slawata von Chlum. Rolnické povstání v roce 1680.
Hrabata Salm-Reifferscheidt. Hraběcí rodina Thun-Hohenstein.
Když Carl Adam von Mannsfeld v květnu 1662 bez testamentu a
bez přirozených dědiců zemřel, v držení majetku jej následovaly jeho
sestry, Christine Elisabeth, hraběnka Traitsohn-Falkenstein a Sophie Agnes, provdaná kněžna von Dittrichstein. Dne 29. října 1663 obě sestry
v Lipové přistoupily na rozdělovací narovnání. Christine Elisabeth obdržela panství Lipová a Sophie Agnes panství Šluknov. Dne 24. července
byla rozdělovací cedule vložena do pražských zemských desek.
K panství Lipová patřilo: a) Zámek Lipová, spolu s úřední budovou, pivovarem a vinopalnou a dále kostel; b) Vesnice Lipová, Vilémov,
Lobendava, Severní, Horní a Dolní Mikulášovice, Šenov-Loučky, Dolní a
Horní Poustevna a Nová Víska, včetně statků a ovčínů; c) Lesní porosty
na Vlčím vrchu (Wolfsberg), kolem Brtníků, u Mikulášovic, Horní Poustevny, Louček a obce Severní, kteréžto lesní porosty byly tehdy velmi
zpustošeny orkánem. Divoká zvěř byla nepřátelským vojskem skoro
úplně vyhubena, jen v revíru Mikulášovic byli někdy vidět medvědi; d)
Dále byly vyjmenovány některé malé kapří rybníky, potom potoky lobendavský, hilgersdorfský, poustevnický a schönauerský, což byly většinou pstruhové vody, se 13 mlýny na mouku, s 5 vodními pilami a
jedním mlýnem papírenským; e) V Schandau v Sasku umístěná sýpka
zůstala ke společnému užívání obou panství. Oproti tomu k panství
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Šluknov bylo z Brtníků přiděleno 11 rolníků, 4 zahradníci a 73 domkářů,
k panství Lipová ale pouze 9 rolníků, 3 zahradníci a 22 domkářů. Lipovský vrchnostenský úřad byl zmocněn zřídit ke svému podnikání v obci
Brtníky výčep piva, který musel odebírat pivo z Lipové. Správcovství a
ochranné právo brtnického kostela bylo uloženo lipovskému vrchnostenskému úřadu. Také k panství Lipová přidělení poddaní zůstali farou
příslušní u mikulášovické farnosti. K rozdělení obce Brtníky mohlo dojít
stěží (viz. kapitola Brtníky), jen nákupem nebo smlouvou, nic dalšího
o této záležitosti není známo.
Po smrti hraběnky Christiny Alisabeth von Trautsohn-Falkenstein
vyvstal mezi jejími dětmi Franzem Eusebiem hrabětem von Trautsohn a
Marií Margaterhou kvůli vlastnictví panství Lipová právní spor, který byl
uzavřen smírem ze dne 4. června 1666 takovýmto urovnáním: Maria
Margaretha, od roku 1663 provdaná hraběnka Slawata von Chlum,
vlastnicky převezme panství Lipová a svému bratrovi Franzi Eusebiovi
vyplatí 65 000 florinů. Rodina hraběte Slawaty zpočátku bydlela ve
Šluknově, kde byl v lednu 1664 pokřtěn její prvorozený, brzy však přesídlila do Lipové. Správu panství Lipová vedl pevnou rukou manžel hraběnky Marie Margarethy, Hans Georg Joachim Slawata. Byl přísným
katolíkem a již roku 1664 vydal výnos o vštěpování křesťanskokatolického náboženství a později roku 1683 o vykonávání pobožnosti. Také
učitelé se roku 1674 museli písemně zavázat k jejich přesnému dodržování a v roce 1673 stanovil odměnu za církevní úkon (Stolataxe). Hrabě Slawata byl budovatel takzvaného Slawatova rybníku, který nebyl,
jak je obecně a mylně pokládáno, vybudován rebelujícími rolníky v řetězech za trest po rozmetání povstání. Rybník byl budován v létě ve 3 letech (1675-1677) a práce, na níž se robotováním podíleli rolníci všech
obcí panství, byla placena haléři a feniky. Stál 2547 tolarů, 15 krejcarů a
2 2/4 feniků, za každý volský nebo koňský potah byl placen 1 groš denně. Začátkem roku 1677 se začalo s pracemi (17. května) a v tom létě
všichni rolníci najezdili s kolečky dohromady 2728 dní a dostali za to
113 rýnských zlatých, 16 grošů a 30 krejcarů. Práce byly ukončeny před
17. říjnem 1677.
Za hraběte Slawaty se v roce 1680 konalo velké rolnické povstání. Šluknovští rolníci konspirovali již v roce 1651 a roku 1652 rolníci
z panství Lipová podali svým nadřízeným stížnost. Kvůli velkému nátla-
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ku na výkony rolníků vzrůstala denně jejich nespokojenost, a tak také
v roce 1680 došlo k výbuchu povstání. Průběh byl následující: Dne 30.
března 1680 vrchní úředník Elias Karl Schwarz von Schwartzenfeld při
příležitosti úředního dne nabádal shromážděné rychtáře k panství
patřících obcí, aby se neúčastnili v sousedství se rozšiřující revoluce,
aby zůstali věrni panství, a když budou kvůli tomu ohrožováni, tak že
budou odškodněni atd. Toto napomínání ale nemělo žádný úspěch. Na
první neděli měsíce dubna se k polednímu shromáždili rolníci z Mikulášovic a z Brtníků a po konané poradě se nejdříve brtničtí rolníci pod vedením Hanse Engelmanna a „křivého Rösslera“ rozhodli pro povstání.
Rychtáře, který byl proti vzpouře, ztýrali. Navečer došli dva Schöppen
(místopřísežný pomocník rychtáře) z Horních Mikulášovic do ŠenovaLouček, aby také tuto obec přiměli k povstání. Ta se ale zůčastnit nechtěla. Vrchní úředník po této zprávě spěchal do Louček a poté do Mikulášovic, ale na všechno jeho úsilí a výtky bylo odpovídáno jen křikem
a hrozbami. Nakonec došel k tomu, že účelnější je odtud odjet. Druhého dne (2. dubna) poslal rolníkům jednotlivých vesnic nařízení, aby se
uklidnili, ale také i to se minulo účinkem. Ten samý den se lobendavští
a mikulášovičtí domluvili na povstání. Také vilémovští se i se svým rychtářem ke vzpouře připojili. Z obce Severní se zdráhali zúčastnit, tak jim
rebelové rozbili okna a pece. Dne 3. dubna šel průvod z Mikulášovic do
Lipové, donutit vrchního úředníka k odvolání novot. Z Louček museli jít
spolu, zrovna tak lipovští a z Horní a Dolní Poustevny, a také z Nové Vísky se k zástupu připojili. Z Lobendavy a z obce Severní dorazili k Engelmannovi z Brtníků s 200 muži, a také z obce Liščí, zpočátku váhali, přece
přišli. Když byli navečer ze všech obcí pospolu, připravovali se bouřlivým způsobem, svárlivě a s divokým povykem k zahájení postupu.
Nakonec se dohodli a svatou přísahou stvrdili svornost. Na návrh Maxe
Fischera z Mikulášovic se došlo pro žerď (Stange), na kterou Georg
Scheffer z Louček připevnil kříž, a kterou nevšedně silný Melchior Frenzel z Mikulášovic upevnil do země. Rolníci se postavili do dvou řad a postupně přistupovali k žerdi, dotýkal se jí a skládali mikulášovickému pomocníku rychtáře Georgu Rösslerovi přísahu. Tu sepsal Georg Menzl,
zněla: „Přísahám Bohu a tomuto Stange, že chci při obci i celé zemi stát
v životě i smrti, v dobrém i ve zlém“. 100 mužů došlo v noci pro ještě
chybějícího rychtáře z Horní Poustevny a ten musel druhý den ráno
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Georgu Rösslerovi vykonat přísahu. Na shromáždění 3. dubna bylo rozhodnuto odeslat poselstvem rolníků písemnou stížnost vrchnosti a k císaři, který se právě zdržoval v Praze. Na úhradu cestovních a spisových
nákladů uspořádaná sbírka vynesla 60 tolarů. Dne 4. dubna každá obec
zvolila 5 nebo 6 mužů, kteří se sjeli do Mikulášovic k další poradě a
k volbě poselstva. Ten a následující den byla navržena písemná stížnost,
aby potom mohla být „starým Eliasem“, proslulým městským písařem
z Mělníka, shrnuta do 19 odstavců žaloby. (Mikulášovický rukopis měl 30
bodů žaloby.) Je samozřejmé, že v tu dobu nikdo na práci ani nepomyslel
a každý pokus o ní byl považován za zhoubný. Povstalci táhli ve velkém
zástupu do Lipové, kde byly uchovávány pozemkové knihy, aby požadovali staré výsady po hlavním úředníkovi Eliasi Schwartzenfeldovi. Ten
byl ale v Budyšíně a po svém návratu přijal poselstvo rolníků, sestávající
z rychtářů a obecních Schöppen (přísežný pomocník rychtáře). Schöppe
Georg Rössler z Mikulášovic byl mluvčím. Ve jménu venkovského lidu
požadoval pozemkové knihy a obecní rejstříky, ale hlavní úředník jejich
vydání rozhodně odepřel. Nakonec rolníky odkázal na hraběte, který
jim vždy byl milostivým pánem. Rebelové, v počtu asi 1500 mužů, se zabývali útokem na zámek, hrozili jeho vypálením a všem v něm ubitím ke
smrti, zůstalo ale jen u vyhrožování. Odpoledne se zástup rozptýlil, pospolu zůstali jen vůdcové. Těm byl přečten právě vyšlý krajský dekret,
který napomínal ke klidu a k rozchodu, ale předčítající úřední písař a
k pokoji napomínající farář z Lipové byli haněni. Dne 6. dubna bylo všechno v klidu. 7. dubna vyšly dva císařské patenty a jeden biskupský dekret, které byly v Mikulášovicích přečteny. Jeden císařský patent poukazoval na projevy nespokojenosti a na jiné pohrůžky žalovaných na krajské hodnostáře. Případná, před povstáním nabytá privilegia, byla prohlášena za zaniklá a krajští hodnostáři byly povinováni vypátráním vůdců a pisatele písemné stížnosti. Druhý písemný akt nařizoval podrobné
vyšetření stížností rolníků, odmítnutí neoprávněných stížnosti, ale obzvláště zamezení srocování a jeho přísné potrestání. Tyto dekrety měly
zklidňující účinek, mnoho rolníků se opět chopilo práce, někteří dokonce na panských polích. Mezitím do Prahy odcestovalo poselstvo, složené z Georga Frenzela a Hannse Fischera z Mikulášovic, Balthasara Hülle
z Lobendavy a Christopha Scheffera z Louček, aby odevzdalo stížnost
rolníků hraběti Slawatovi. Ale ten, od Schwartzenfelda již o všem zpra-
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vený, přijal poselstvo nanejvýš nemilostivě, nedopřál jejich písemnosti
žádné pozornosti a nejdříve je chtěl nechat zavřít, potom je ale nechal
zapřísahat přísahou: „Být od teď věrný a oddaný a také ostatní vést
k dodržování jejich povinností“. Frenzel a Hülle byli bez vysvětlení propuštěni, Fischer a Scheffer byli zadržováni v Praze. Ti první po svém návratu napomínali ke klidu, naléhali na vyhotovení pokorného prosebného listu jejich vrchnosti s obsahem, který by umožnil ostatní dva posly propustit a změnit tísnící novoty. Rolníci se opět chytali k robotování, jen mikulášovičtí se zpěčovali. Císařský komisař hrabě Kolowrat
přislíbil odvolat již nařízené exekuce za následujících podmínek: 1) Rolníci mají zachovávat klid, 2) mají plnit své povinnosti vůči nadřízeným
úřadům, 3) své zbraně mají pod tělesným trestem odevzdat na úřad a
4) každému srocování se mají co nejpřísněji vystříhat.
Proti těmto podmínkám se nejvíce bránili mikulášovičtí, nechtěli
se ani vrátit do staré poslušnosti, ani vracet zbraně. Při vydání zbraní by
byli proti případnému vojenskému zásahu bezmocní, a proto se rozhodli k novému kladení odporu. Schwartzenfeld proti mikulášovickým požadoval vojsko, a tak přišly dvě setniny pěšáků a jízdy H. Katsenhausera
a barona von Wangerna, které byly ubytovány na panství, ale většinou
v Mikulášovicích. Strůjci spiknutí byli postupně staženi a 28. dubna byl
Engelmann a „křivý Rössler“ z Brtníků zatčeni a zavřeni. Dále měli být
potrestáni všichni, kteří se na srocování účastnili. Proto byli všichni
poddaní výzvou povoláni na den 2. května na zámek v Lipové. Většinou
také přišli a propuštěni byli jen někteří. Shromáždění se konalo na zámeckém nádvoří za zavřenou bránou a pod zesílenou stráží. Ke zlepšení
dozoru k večeru dorazila ještě setnina vojáků, kteří se usadili na zámeckém dvoře. Rolníci museli na výslech čekat celý den, celou noc byli stráženi vojáky a nemohli se s nimi u stráž-ního ohně ani jednou ohřát.
Císařská komise, která přijela s vojáky, pod předsednictvím hraběte
Kuessteina a barona Zeterla den 2. května spotřebovala na výslech pěti
rumburských rebelů a rychtáře z obce Království. Výslech rolníků začal
3. května v 6 hodin ráno a trval do 5 hodin odpoledne. Potom komisaři
přišli dolů na dvůr a nastalo hrobové ticho. Baron Zeterle měl ke shromážděným proslov, položil důraz na velikost jejich provinění a nakonec
všechny prohlásil za zasluhující smrt. Tu se všichni odsouzení vrhli na
kolena a úpěnlivě prosili za svůj život. Po přestávce také byla milost
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vyhlášena a rozsudek smrti byl zachován jen u Engelmanna, Rösslera a
Pohla, který byl po prosbách také ještě omilostněn. Omilostnění museli
pod trestem smrti přislíbit, že příští den přinesou na zámek všechny
zbraně, museli přestát bití důtkami a museli na kolenou se vztyčenými
prsty přísahat slib poddanosti. Další den, během něhož rolníci odevzdávali zbraně, byly před nimi vykonány rozsudky. „Johann Engelmann byl
sťat a rozčtvcen, povykující Georg Rössler byl pověšen na šibenici, přičemž byl zapřísahán. Také byli pověšeni ti 4 z Rumburku a rychtář z obce Království“. (Úřední zápis z té doby.) Komisí padlo výslovné potrestání
Georga Pitschmanna a Hannse Pitschmanna ke 2 letům nucených prací
v železech a poutech o vodě a chlebu, Christopha Richtera na 1 rok a
Christopha Schneidera na 1/2 roku. Když v červenci hrabě Slawata přijel
do Lipové, odsoudil 50 poddaných k nuceným pracím od 1 měsíce do 2
let, ale mnohé zcela omilostnil a jiným byla část trestu prominuta. Čtyři
pražští poslové byli zadrženi a obdržené peníze na cestu byly vráceny.
Frenzel a Hülle uprchli a byli vyzýváni, aby se do 14 dnů dostavili k nastoupení svého trestu, jinak ztratí svůj majetek. „Úhrnem bylo na 21
panstvích vyneseno 104 rozsudků smrti, z toho 42 oběšením, 8 stětím,
7 lámáním, 1 rozčtvrcením a 46 bylo omilostněno“. (Úřední záznam z té
doby.)

V tom čase bylo na panství 6 „výběrčích daní“, kterým měly být
poplatky placeny ve čtyřech termínech (posledního ledna, dubna, července a října). Zatímco v roce 1666 Lipová zaplatila 10 zlatých tolarů
(místo 12 odprošených), Vilémov 8 (místo 10), Loučky 6, Brtníky 8,
Mikulášovice 16, Lobendava 20, celkem 68 tolarů. V roce 1684 bylo odvedeno: Rychtář z Lipové 3 tolary 45 krejcarů, kantor z Louček 2 tolary
15 krejcarů, rychtář z Brtníků 3 tolary, rychtář z Mikulášovic 6 tolarů, rychtář z Vilémova 3 tolary a výběrčí z Lobendavy 7 tolarů 30 krejcarů.
Hans Joachim hrabě Slawata vydal daňový pořádek, který se v postatě
shodoval s uvedením toho ze Šluknova. (A. Paudler, „Schluckenau“.) Dále
byly daňové předpisy nově vydávány později, v letech 1703 a 1736.
Hrabě Slawata zemřel roku 1691 nebo ještě dříve (Matriky od sv.
Mikuláše v Praze, do jehož diecéze někdejší majitel domů Slawata náležel, jsou
datovány až od roku 1696; dřívější jsou ztraceny.) a 18. prosince 1696 pře-

nesla Maria Margaretha, ovdovělá hraběnka von Chlum, podle smlouvy
za 220 000 florinů, panství Lipová na svou dceru Marii Agnes hraběnku
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Slawata von Chlum, provdanou hraběnku Salm–Reiffer-scheidt (oficiální
způsob psaní je vlastně „Reiferscheid“, ale obecně obvyklé je Salm–Reifferscheid. Dále se nachází „Reiferscheidt“ a na dokladech dokonce také „Reifferscheid“. Hrabě Leopold se často podepisoval Leopold hrabě zu Salm.) Manže-

lem uvedené hraběnky byl Franz Wilhelm, říšský hrabě von Reifferscheidt, pán z Badbur, Dyk, Alster a Hackenbruck, císařský tajný rada,
vrchní štolba ovdovělé císařovny Amalie a dědičný maršálek kurfiřství
Köln. Díky tomuto sňatku přešlo panství Lipová do majetku domu Salm–
Reifferscheidt. Císař Leopold I. udělil 20. července 1693 říšskému hraběti Franzi Wilhelm von Salm-Reifferscheidt občanství v Bohemii.
V roce 1703 nechtěli obvatelé Křečan, obzvláště Friedrich Mosser
z Horních Křečan, nechat procházet poddané z Lipové s vrchnostensky
procleným zbožím. Protože clo šlo jen přes 3 rolnické statky, museli
křečanští cestu uvolnit. Celní záležitosti byly upraveny císařským patentem z roku 1706 a po zrušení vrchnostenského cla, vyšla 5. září 1736
nová celní sazba. Lipovské panství mělo také oprávnění vybírat mýtné,
to bylo obvykle pronajímáno na 3 roky. Tak bylo v letech 1709-1711
ročně placeno z Lipové 15 florinů, z Louček 9 fl., z Brtníků 12 fl., z Mikulášovic 24 fl., z Lobendavy 30 fl., celkem 102 fl., tedy za 3 roky 306
florinů. K tomu bylo ještě odváděno 191 fl., po slevách z oprav a jiných
vydáních 115 florinů. Za hraběte Franze Wilhelma ze Salm-Reifferscheidt bylo na panství Lipová provozováno pěstování chmele. Zdá se,
že tyto pokusy byly kolem roku 1714 zastaveny. Výdaje na budování
chmelnic dosahovaly ročně ke 100 rýnských zlatých.
Maria Agnes byla dobročinná dáma, která se snažila pozdvihnout
blaho svých poddaných. Podporovala výstavbu kostela v Brtníkách a
mimo to obdarovávala mnohé kostely zdejšího panství. V roce 1719
hraběnka Maria Agnes zemřela a ve svém testamentu, pořízeném ve
Vídni 18. října 1718, ustanovila své děti Karla, Franze, Leopolda, Ernestinu a Christinu dědici své pozůstalosti tou měrou, že z jedné poloviny
měli dostat dvě třetiny její synové a dcery jednu třetinu, ale druhou
polovinu měl obdržet sám Leopold, hrabě ze Salm–Reifferscheidt a ten
měl také dostat dům nacházející se v ulici Wallnerstrasse ve Vídni. Dále
bylo ustanoveno, že dceři Ernestině bude předán krásný briliantový
kříž, dceři Christině briliantové náušnice, potom jedné každé jehlice
opatřená velkým rubínem a jejímu muži Franzi Wilhelmovi měl být pře-
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dán velký orientální rubín a existující stříbro. Zároveň budou poukázány
prostředky k výstavbě a k udržování lipovského špitálu pro 12 chudých.
Na základě tohoto testamentu byla v roce 1735 sourozenci uzavřena
rozdělovací smlouva, podle níž bude panství Lipová (Hainspach, takto
bylo v zemských deskách poprvé písemně uvedeno, dříve vždy Hanspach) přenecháno jedinému vlastníku Leopoldovi, přičemž on převezme všechny na panství vězící břemena a závazky svých bratrů. Dále musí staršímu bratrovi Karl Antonovi vyplatit 43 244 florinů, mladšímu bratrovi Franzovi, biskupu v Tournay, 20 893 fl. 56 krejcarů, sestře Christině, později provdané hraběnce Breuner a sestře Ernestině, později provdané hraběnce Fünfkirchen, každé 50 000 florinů. Na žádost hraběte
Leopolda bylo panství oceněno a 4. září 1736 byla jeho cena 500 000
florinů předepsána do smlouvy. Již v roce 1741 si na panství Lipová musel vypůjčit kapitál 327 762 fl. 57 krejcarů. Leopold hrabě Salm-Reifferscheidt byl pánem na více panstvích jako jeho otec, dědičný zemský
maršál kurfiřství Köln, císařský komoří a generál. Leopold vedl velmi pohnutý život, bohatě rozmanitý na nebezpečí a dobrodružství. Narodil se
13. července 1699 v Lipové, (Křestní matrika v Hainspach.), v 18. roce života se jako kapitán dragounů würtembergského pluku dne 20. srpna
1717 zúčastnil bitvy u Bělehradu (Belgrad), byl zraněn na levé ruce a
musel jako rekonvalescent setrvávat v otcovském domě ve Vídni. O jeho dalším osudu nám podává výklad na šesti tabulích náhrobní kámen
v kostele ve Vilémově: V roce 1717 Leopold onemocněl morem; v roce
1723 přestál nebezpečí života na lodi; v roce 1724 se mu u Vilémova
přihodil boj s medvědem, přičemž mu zachránil život jeho myslivecký
průvodce Josef. Aug. Hesse; v roce 1725 se při střelbě na terč rozrazila
jeho puška; v roce 1728 se s vozem zřítil z mostu do vody. Leopold je
budovatel vilémovského kostela s rodinnou hrobkou (1726-1731) a
postavil nový zámek v Lipové (1737-1739). Po výstavbě zámku byl v části starého zámku zřízen nynější pivovar. V letech 1740-42 byl zčásti nově přebudován, náklady činily 1558 tolarů.
První manželka hraběte Leopolda, Maria Anna, rozená hraběnka
Althan, zemřela 11. dubna 1743 a jeho druhá žena Maria Anna, rozená
hraběnka Auersperg, zemřela 2. února 1744. Ve třetím manželství se
hrabě Leopold 20. června téhož roku oženil s Marií Charlotte (Karolina)
hraběnkou von Dittrichstein, dcerou říšského hraběte Antona svobod-
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ného pána (baron) z Höllenburg atd. a Francisky hraběnky von Dittrichstein, rozené hraběnky von Starhemberg. K záchraně císařského „Erbstaaten“ Leopold v roce 1747 daroval z panství 3300 florinů. V tom samém roce byl Leopold hrabě ze Salmu jmenován komořím a generálem-polním zbrojmistrem. Dne 30. listopadu 1748 hrabě Leopold oznámil, že podle císařského povolení bude na jeho panství zřízeno 10 cechů. Cechy měly své cechovní pokladny v Lipové, ještě dnes je dům
č. 63 označen jako Meisterhaus (mistrovský dům). Zachovaly se také
některé cechovní stanovy a cechovní pokladny. V roce 1755 byl pro
panství Lipová vydán první hasičský řád a další hasičské pořádky následovaly v letech 1785 a 1798. Na přímluvu hraběte Leopolda byla v roce
1756 císařskou listinou část obce Lipová povýšena na městys (Stadtel
Hainspach). V roce 1764 hrabě Leopold ze Salmu obdržel od saského
kurfiřta právo volného vykládání lodí v obci Schandau. Jakého rozsahu
vykládání lodí dosahovalo, ukazuje následující výkaz: V roce 1766 bylo
z lodí za panství vyloženo 3222 měřic obilí, za 1 měřici byl zaplacen 1
groš, to dělá 134 tolarů 6 grošů. O povaze Leopolda hovoří ještě následující událost: Když v roce 1766 ředitel Schwarz nezveřejnil císařský
Leinwandpatent, byl propuštěn ze služby a odsouzen ke 100 dukátům
pokuty. Vystěhovalectví obecně někdy dosahovalo velkého rozsahu,
takže již 6. června 1752 a v roce 1764 byla vydána císařská vyhláška, podle níž svůdce k provádění vystěhování má být během 24 hodin opatřen oprátkou na krku. Přesto se z panství Lipová ještě v roce 1765 odstěhovalo 415 osob, v roce 1766 na 700 a roku 1767 na 843 osob, až
dne 10. srpna vyšla nová vystěhovalecká vyhláška, která důrazně umožnila zastavení vystěhovalectví.
Hrabě Leopold zemřel 16. ledna 1769 a byl pohřben v rodinném
hrobě ve Vilémově. Univerzálním dědicem byl jeho syn Franz Wenzel.
Svým sestrám, Agnes svobodné paní (baronka) von Henniger a Christině hraběnce Kaunitz, vyplatil po 26 000 florinech. Dne 16. února 1769
byla do panství Lipová a Štiřín (Stirzim) dědičně uvedena ovdovělá hraběnka Maria Charlotte, ale již 3. října toho samého roku byl Franz
Wenzel prohlášen zletilým. Hraběnka Maria Charlote zemřela roku
1790. Franz Wenzel v roce 1771 vybudoval v Brtníkách lovecký zámek,
jenž byl až později, k uctění jeho manželky Walburgy rozené hraběnky
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von Sternberg, také pojmenován Šternberk (Sternberg). V roce 1771
bylo na obou zdejších panstvích provedeno očíslování domů.
Rok 1775 přinesl z důvodu nespokojenosti rolníků opět nové nepokoje, které však na tomto panství neměly takový rozsah jako někde
jinde a skončil nekrvavým způsobem. Úplný klid nebyl již od roku 1680,
když již rok 1691 přinesl v sousedním saském Hinterhermsdorf rolnickou vzpouru. V roce 1738 píše šluknovský náčelník, že jakýsi Pilz z Mikulášovic je buřič a narušitel pokoje. V tom roce totiž vyšel robotní dekret, ale ten rolníky nijak neuspokojil. Dne 30. března 1775 pronásledovali obyvatelé z obce Severní vrchnostenský vůz až do Neustadt
v Sasku a chtěli vydat své osvobozovací listy. Jejich žádost byla zamítnuta. Potom byl zřízen pořádek vojensky a 25 rebelů z obce Severní bylo odvezeno do Litoměřic. Po několika týdnech výslechů dostal strůjce
spiknutí Johann Heinrich 30 ran holí a ostatní přísnou důtku a byli
propuštěni. Dne 30. července povstali v Šenově-Loučkách, ale byli vojskem rozehnáni. Dne 31. července povstaly Mikulášovice a dne 4. srpna
chtělo 300 mikulášovických navádět ke vzpouře také brtnické. Buřiči
byli rozprášeni vojáky, kteří byli ubytováni v Loučkách a vůdci byli odvezeni do Litoměřic. Když měli být po krátké době vyslýchání propuštěni, dostal zahradník Josef Tzürnsch, krejčí Gottfried Lippietsch a rolnický syn Zacharias Hampel, všichni tři z Mikulášovic, každý 10 ran holí.
V srpnu roku 1775 vyšel nový robotní dekret císařovny Marie Theresie a
odsouzení rolníci dostali generální milost. V následující době byly stále
opětovaně dělány pokusy, které měly rušit klid, tak byli v roce 1777
Johan Georg Heinrich a Anton Heine označeni za buřiče a Zachariasovi
Höcke byl jako podněcovateli zabaven majetek. (Církevní pamětní kniha
v Loučkách.) Z jakých obcí tyto osoby byly, není uvedeno. Další zmírnění
roboty se událo v roce 1779, to si mohli rolníci zvolit podle libosti starou nebo novou povinnost podle toho, která byla pro ně lepší. Již podle
staré mohli robotu splnit penězi. Podle soupisu z roku 1783 činily daně
panství za rok 5840 florinů, 8 krejcarů a 3 feniky, odpovídající 9516
dnům práce koní, 11 876 dnům volských zápřahů a 31 059 dnům ruční
práce na vrchnostenských polích. Stará povinnost činila 9952 florinů, 23
krejcarů a 11/2 feniku, za 4624 dnů koňské, 5115 dnů volské a 10 650
dnů ruční práce. V roce 1784 došlo k odstranění dědičného práva a je-
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ho výsad. V roce 1788 vynesly vrchnostenské renty z nové roboty o 388
florinů a 41 krejcarů méně.
Franz Wenzel, říšský hrabě ze Salm-Reifferscheidt, císařský komoří a držitel dvorního lenního práva, pán na panství Lipová a statku
Štiřín (Stirzim), se oženil s Walburgou hraběnkou von Sternberg, dcerou
Franze Adama hraběte von Sternberg, císařského tajného rady a vrchního polního maršála v Bohemii. Manželská smlouva byla uzavřena 1.
května 1790. Panstvo se často zdržovalo ve Šternberku u Brtníků (Sternberg bei Zeidler), kde se rozvíjel čilý život. V tamějším loveckém zámku
vystavěné a v roce 1783 vysvěcené kapli sloužil bohoslužby tam prodlévající zámecký kaplan. Chudí z Brtníků byli každoročně panstvem podělováni dřevem, chlebem a dalším. Hrabě Franz Wenzel zemřel v roce
1802 a ve svém testamentu ze dne 27. července 1800 určil své děti,
Franze Vincenze, Johanna a Marii Annu k dědictví takovým způsobem,
že polovina majetku připadne jeho dětem stejnými díly, druhá polovina
pouze jeho synům, ale panství Lipová staršímu synovi Franzi Vincenzovi
a statek Štiřín jeho manželce Walburze. Hrabě Franz Wenzel myslel také na své poddané na panství Lipová tím, že pro ně vyplácel čtvrtletní
dávku 1122 florinů.
Když bylo 9. listopadu 1803 panství Lipová právně odevzdáno
starohraběti (Altgraf) Franzi Vincenzovi, c. k. komořímu a tajnému radovi, bylo odhadnuto na 600 000 zlatých. Odhadní cena panství byla
v různých dobách také v různé výši: V roce 1571 na 92 000 tolarů, roku
1602 na 80 000 kop míšeňských, roku 1696 na 200 000 florinů rýnských
a v roce 1736 na 500 000 florinů. Starohrabě Franz Vincenz byl ženatý
s Johannou hraběnkou von Pachta-Reyhoff. Na počest jeho manželky
byla v letech 1802-3 u Lipové založena nová obora, pojmenovaná „Jeanneberg“. Tento šlechetný pár byl obecně ctěn, poddanými byl milován, neboť veškeré jejich snažení bylo charakterizováno péčí o kostely,
školy, o chudé a nuzné, starostlivostí o obchod a řemesla a o zakládání
nových silnic.
V roce 1808 byl také na panství Lipová zaveden „zesílený“ hraniční kordon. Do Lipové přišel jeden poddůstojník a 3 muži, do obce Liščí 3
muži, do obce Severní 4 muži, do Lobendavy 1 poddůstojník a 5 mužů,
do Nové Vísky 4 muži, do Horní Poustevny 1 podd. a 3 muži do Dolní
Poustevny 4 muži, do Vilémova 1 podd. a 5 mužů, do Mikulášovic 1 ši-
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kovatel, 1 podd. a 5 mužů a do Louček 1 podd. a 3 muži. V té době mělo panství rozlohu 17 611 jiter a 713 čtverečních sáhů, mělo 18 186
obyvatel, kteří žili v 2991 domech. (Mussik, „Schönlinde“.) Hrabě Franz
Vincenz zemřel 11. července 1842 raněn mrtvicí v pražském divadle, ve
stáří 70 let (Jako zvláštnost se vypráví, že žádný majitel z této rodiny se nedožil plných 70 let, vždy do 70 let chybělo několik měsíců.), když předtím v závěti nařídil nakládat s panstvím Lipová jako se svěřenským statkem
(Fideicommiss). Pozdější výklad vlastností svěřenského statku vyplývá
z instrumentální knihy 1383 C 19 Praha, z 22. března 1848 a z instrumentální knihy 1351 D 12, z 26. února 1850. Jeho dědictví se ujal jeho
bratr Johann, který ale zemřel již 3. dubna 1847 ve věku 67 let. V tom
roce se udál známý vpád do brtnického farského lesa, který byl tamními
obyvateli hanebně zpustošen. Tehdejší farář Franz Hocke byl dokonce
ohrožován na svém životě. Když byli porušitelé předvoláváni, zahnali
úřední komisi na útěk a k úřadu se dostavili teprve při třetím obeslání,
po příchodu setniny vojáků do Brtníků. Na 80 účastníků lesního pychu
dostalo trest na svobodě.
Za následujícího majitele panství Franze, starohraběte ze SalmReifferscheidt, syna starohraběte Johanna, vypukla v roce 1848 revoluce. Také zde se velká část obyvatelstva nadchla novou ideou a všude
se tvořily národní gardy. Ale tyto „svobody“ ukázaly také svou obrácenou stránku. Obzvláštní nespokojenost lidu popudilo v poslední době
dovážení strojní příze. Dne 22. dubna 1848 se srotilo mnoho lidí z Lobendavy, z Lipové a z Louček a mezi Lipovou a Vilémovem, na návrší
před pivovarským mostem přepadli povoz patřící Odilu Hessovi ze Sebnitz s 50 centy (Zentner – 50 kg) anglické příze a spálili je, jeho cena činila 4000 florinů. Lidé potom táhli do Louček a u tkalcovského továrníka Dominika Liebische hledali strojní přízi, žádnou ale nenašli. Hlučný
zástup táhl do bělírny příze Josefa Hampela do obce Leopoldka, zaútočili na obytnou budovu a rázným způsobem požadovali vydání lněné
strojní příze, ale žádná k nalezení nebyla. Odtud zástup táhl k faře, aby
lynčovali nesouhlasícího kaplana pátera Kindermanna, jenž se jen s námahou mohl včas zachránit ve sklepě stavitele kostela Petterse. Teprve
druhý den pro něj došel Hampel, který ale od toho dne churavěl a zemřel roku 1849, zrovna v den výročí té události. Dne 7. září 1848 byla na
rozhodný návrh Hanse Kublische na sněmu v Kroměříži odvolána všech-
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na poddanost venkovského lidu, a spolu s tím patrimoniální (vrchnostenská) soudní pravomoc. V roce 1850 byl v Lipové otevřen okresní
soud a k němu byly přiděleny všechny obce panství Lipová, s výjimkou
obcí Vlčí Hora, Dlouhý Důl a Sněžná. Další události jsou z části v kapitole
týkající se Šluknova a z části v ostatních příslušných kapitolách.
Pro úplnost jsou ještě uvedeni zbývající majitelé panství Lipová.
Franz starohrabě von Salm-Reifferscheidt, žijící až do roku 1887. Ten do
Lipové přišel jen zřídka, většinou žil ve svém paláci v Praze. Následoval
ho jeho bratr Alois, ten ale zesnul již 6. listopadu 1889. S ním se uzavřela rodinná hrobka ve Vilémově a byl posledním mužským potomkem
věhlasného rodu linie Salm-Reifferscheidt v Lipové. Po něm se ujala
dědictví jeho sestra Johanna, ovdovělá hraběnka von Thun-Hohenstein,
ta ho vlastnila ale jen krátkou dobu, zemřela 8. května 1892. Ve vlastnictví jí následoval její syn Josef Oswald hrabě von Thun-Hohenstein,
který byl v roce 1895 jmenován c. k. tajným radou. V roce 1897, na základě vyjádření komise dědičného svěřenského statku, přijal jméno
Josef Oswald hrabě Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt.
Rodopisná tabulka starohrabat Salm-Reifferscheidt,
jako majitelů panství Lipová.
Franz Wilhelm (ženatý s Marií Agnes +1719)
I
Karl Anton, Leopold Anton 1719-1769, Franz, Ernestine, Christine
I
Franz Wenzel 1769-1802, Agnes, Christine
I
Franz Vincenz 1802-1842, Johan 1842-47, Maria Anna
I
Franz 1847-87, Johann, Alois 1887-89, Johanna 1889-92 (ovdovělá Thun-Hohenstein)
I
Josef Oswald Thun-Hohenstein od r. 1892

Válečné události.
Obyvatelé tohoto okresu poměrně často a někdy opravdu těžce
trpěli napadáním vojáků cizích i vlastních domácích vojsk. První nepřátelský vpád do zdejšího kraje byl od husitů, kteří do Lužice (Lausitz) přišli v roce 1420. (Lahmer, „Schluckenau“.) Koncem dubna roku 1423 vtáhli
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husiti přes Dolní Světlou, Varnsdorf a Rumburk do Šluknova, v jehož
okolí došlo mezi nimi a berkovým kapitánem z Tolštejna a zároveň velitelem hornolužičanů k významné srážce. Lužičtí byli poraženi, zajatci
byli od husitů dílem mrzačeni, dílem upáleni za živa. Ale přece se táboriti museli stáhnout zpět do Bohemie. Při té příležitosti přišlo do Brtníků
několik husitských záškodníků. V roce 1427 táhlo 18 000 husitských mužů pod vedením Johanna von Wartenberga na Žitavu (Zittau), ale museli se, protože město bylo silně obsazeno, vrátit. Část jich šla přes Rumburk a Šluknov do Schirgiswalde v Sasku, přičemž cestou loupili a plundrovali. (Palme, „Warnsdorf“.) Při návratu husitů a Wartenberských přes
saská města Bischofswerdu a Kamenz v roce 1430, byly zničeny panské
budovy v Lipové a v Šenově-Loučkách a mnoho vesnic bylo vypleněno a
vypáleno a obyvatelé byli oloupeni.

V roce 1619 přišlo na panství Rumburk, Šluknov a Lipová asi 100
mužů vojska Bohemie, zrekvírovali různé potraviny a potom zase odtáhli. (Palme, „Warnsdorf“.) V roce 1624 Šluknov trpěl obzvláště mnoho, to
zde loupil a plundroval velký oddíl wallensteinových rejtarů a odtud se
zase vrátil do Rumburku. Zrovna tak 4. listopadu 1631 ve Šluknově přenocovalo kurfiřtovo saské vojsko, přičemž bylo město obzvláště zlovolně utiskováno. Jmenovitě katolíci byli domů se vracejícími „exulanty“
týráni a se zuřivou horlivostí pronásledováni. (Lahmer, „Schluckenau“.)
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Dne 25. června 1632 vtrhli saští mušketýři do Poustevny a panství uloupili 50 kusů hovězího dobytka spolu se 750 kusy ovcí. Dne 2. prosince
téhož roku v noci přišlo do Šluknova z České Kamenice 500 císařských
Chorvatů (Kroaten). Zplundrovali obec Sohland v Sasku a zajali dva šlechtice. Deset Chorvatů v obci Lipová a v Šenově zrekvírovalo všechen
nalezený dobytek, a také zastřelili pět rolníků. (Götzinger, „Hohnstein und
Lohmen“.) V lednu 1633 poslal císařský plukovník von Lossii své Chorvaty z Kamenice do Sebnitz, do obce Severní a do Steinigtwolmsdorf
v Sasku, kde požadovali peníze, dobytek a oves. Seznali jsme některé záznamy ze Šenova, podle nichž Chorvaty vedl sám Lossii a nechal důkladně
zplundrovat také Novou Vísku a Lobendavu. V Šenově udělal přestávku a nakrmil koně. Při té příležitosti měl Lossii pronést: „Toto zde je ještě kout, který
musíme vyčistit dříve než odejdeme, neboť to stojí zato“. Na to se táhlo na
Sebnitz, kde Lossii již vícekrát marně požadoval kontribuci, zde ale násilím nic
nepořídil, neboť městečko bylo silně obsazeno. Dne 25. ledna tito Chorvaté
plundrovali Lobendavu a z půd loupili oves. (Götzinger, „Hohnstein und
Lohmen“.) Ti samí řádili také v Brtníkách. Křečany byly zcela zplundro-

vány 4. března. Mikulášovice ušly zpustošení jen proto, že ihned složily
1600 tolarů. Císařští, kteří od června tábořili ve Šluknově, byli 13. července přepadeni saským plukovníkem Kalksteinem a bylo jim sebráno
150 kusů hovězího dobytka. (Götzinger, „Hohnstein und Lohmen“.) Na podzim roku 1633 se kurfiřtova armáda musela stáhnout do Slezska a byla
odtud rakouským vojskem pronásledována do Šluknova a Steinigtwolmsdorf v Sasku. Přes 2000 mužů pod velením pána von Trzka, kteří
tábořili ve Šluknově a okolo Lipové, se 1. listopadu dalo na cestu přes
Vilémov a 4. listopadu vyplenilo Sebnitz. 12. listopadu měl ve Šluknově
krátkou přestávku z Budyšína přicházející generál Wallenstein. Vévoda
von Friedland zde přijal odmítnutí mírových jednání se Saskem a táhl
odtud přes Chřibskou do Litoměřic. (Dr. Hallwich „Wallensteinův konec II.“)
Začátkem března 1637 táhli Švédové pod polním maršálem Bauerem
přes Šluknov do Rumburku. Od 17. dubna do 12. května podpálila táhnoucí vojska ve Šluknově 25 domů. (Církevní archiv ve Šluknově.) Hatzfeldovo plundrování panství Rumburk, Šluknov a Lipová trvalo od neděle Quasimodogeniti (Bílá neděle – 1. neděle po velikonocích) do neděle Cantate (čtvrtá neděle po velikonocích) roku 1637, tedy přes tři
týdny. Byla to vojska, která táhla na pomoc saskému kurfiřtovi proti
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Švédům, ale řádili více než by řádili oni. Byl uloupen všechen dobytek,
obilí a ostatní majetek, byly podpalovány selské dvorce a lidé byli bez
slitování týráni a ubíjeni. (Palme, „Warnsdorf“.) Švédský nadporučík Wanke v roce 1639 obsadil Budyšín, odkud byla Bohemie často plundrována. Tak dne 13. června (podle jiných zpráv dne 7. června) to byli Mikulášovice, Loučky a Vilémov od 40 švédských rejtarů generála Bannera. Dne 23. července to byli znova Loučky, Mikulášovice a Lipová. V roce
1640 byl Šluknov Švédy obsazen. (Lahmer, „Schluckenau“.) V roce 1642
Švédové táhli po silnici od Brtníků do obce Panský, zde se chopili majitele zahrady Engela a zacházeli s ním jako se špionem. Přes všechno zapřísahání své neviny byl rozčtvrcen a na výstrahu byla každá jeho část
pověšena na jinou světovou stranu. Později byly tyto části obyvateli obce Panský pohřbeny na místě, kde ještě dnes stojí kříž na rohu staré a
nové silnice. (Fiedler, „Zeidler“.) V říjnu toho samého roku došlo na úpatí
Vlčího vrchu mezi obcí Panský a Brtníky, ke krvavému boji mezi císařským generálem Mattlohe a švédským generálem von Schlange. Když
ten druhý táhl kolem, byl císařskými napaden a utrpěl krvavou porážku,
150 mužů bylo zajato a ti ostatní byli pronásledováni až na hranici.
(Schaller, „Top. Böhm. V.“.) Ve stejném roce byl celý kraj zplundrován
švédským plukovníkem Wrangelem.
V roce 1645 tábořil přes tři dny švédský generál Königsmark
s 8000 muži ve Šluknově. Všechno ve stodolách ukryté obilí bylo spotřebováno a osm stodol spolu se dvěma domy bylo vypáleno. Na ochranu
před spálením muselo město splnit velké platby v hotových penězích.
(Soukromé záznamy ze Schluckenau.) Panství Lipová muselo v roce 1646
zaplatit na válečné náklady 3393 florinů, a také v roce 1648 byly vypsány požadavky. Během toho válečného roku obyvatelé zdejšího kraje
zchudli a také panství se nevedlo o nic lépe. Ve švédské válce od roku
1697 Horní Lužice, jakož i příhraničí Bohemie, snášely mnoho poplatků,
vojenských průchodů, rabování a plundrování. Švédský král Karl XII.
přišel po dnu Narození Panny Marie v roce 1706 do Saska a odtud ještě
v září do Šluknova. Zde vydíral mnoho peněz a odpočíval zde tři noci a
dva dny, jen samotný tento pobyt stál město 1300 florinů. Vojska Švédů a Sasů, jakož i Rusů a Dánů, ti poslední jako společníci Friedricha Augusta, kraj strašně vysávali a chovali se nejhrubějším způsobem, obzvláště Dánové, přítel jako nepřítel. Pro Švédy museli být drženi přípře-
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žoví koně a „ukazovatelé cesty“ a později dva posední koně a průvodce.
Švédští vojáci páchali ve Šluknově v hospodě velké „Insolention“ (drzosti, nestydatosti). V noci lidem rozbíjeli okna, lidi bili, šlehali chromé a
křivé, a také byl v Jiříkově zcela ubodán jeden rolník. (Šluknovský panský
archiv.) V této vesnici zůstal ubytován jeden oddíl Švédů přes jeden rok,
tedy až do září roku 1707.
Na základě vlastnoručního listu císaře Josefa I. z roku 1706 zaslala Maria Agnes, hraběnka ze Salmu, na záchranu císařského státu 3000
rýnských zlatých. V rakouské zemské válce, resp. v první slezské válce
v roce 1740, byl Šluknov obsazen, bylo činěno velké rekvírování, ukládalo se výpalné a bylo povoláváno mnoho branců. To všechno sem přivedlo mnoho bědování. (Šluknovská církevní pamětní kniha.) V následujícím roce územím města prošlo mnoho vojenských regimentů. V té době byly v labském údolí brandenburskými vojáky zavedeny brambory,
které se brzy pěstovaly také v našem kraji a zde byly zpočátku pěstovány ve zvláštních líchách („Kuchelbeete“). Ve druhé slezské válce v letech
1744-45 došlo ve Šluknově k velkému průchodu vojska a k ukládání výpalného, takže město přišlo do dluhů, pro jejichž za-placení město muselo dát do zástavy své příjmy. (Šluknovská církevní pamětní kniha.) Během
sedmileté války obě panství utrpěla mnoho soužení a válečné nouze,
vojenské ubytovávání začalo již v roce 1756. Rakouští, pod generálmaršálem hrabětem Braunem, přišli Sasku na pomoc. Postupovali přes
Rumburk, Šluknov a Lipovou na Schandau v Sasku, ale 14. října se museli tou samou cestou vracet. (Lahmer, „Schluckenau“.) Dne 24. října toho
roku v Jiříkově silně rekvírovala z Gersdorfu došlá pruská husarská hlídka. V roce 1757 vpadli Prusové ze Saska do Bohemie. Vybíráme z jedné
zprávy prince Heinricha pruskému králi Friedrichovi II. o následujících
vojenských operacích v našem kraji: Dne 17. dubna 1757 píše z Neustadtu, že major Kleist z pluku generála Mansteina se 300 husary pronikl do Lipové, odkud se asi 50 Chorvatů (Kroaten) a 50 husarů stáhlo
zpět za vesnici na jedno návrší (vrch Strážný - Wacheberg). Průvodce
z Lobendavy musel princovi podat informace o postavení Rakušanů. Podle zprávy z 18. dubna vstoupilo dopoledne 300 dragounů a 300 husarů
z pluku markraběte Carla do Lipové, přičemž se asi 60 Chorvatů a 60
husarů stáhlo zpátky na návrší za vesnici. Jeden major tohoto pluku
s 200 muži obsadili lipovský zámek, zatímco major Kleist táhl s husary
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na Loučky a zde uhodil na nepřátelské (rakouské) husary. Ti zaplatili
jedním mrtvým, jedním zraněným a dvěma zraněnými koňmi, dva muži
byli vzati do zajetí. Ten zraněný a dva důstojníci byli z pluku „Hadik“.
Panský zámek v Lipové mohl vojsku jako potah nabídnout jen voly a
dále k podpoře požadované pivo. Ve Šluknově bylo za odpoledne poroučeno 60 ubytování a v sousedních vesnicích tábory pro 12 000 mužů. Podle zprávy z 19. dubna byl major Kleist se 100 dragouny a 100 husary v Dolní Poustevně. Natrefil tam na několik husarů a ti se ale ihned
stáhli zpět. Dne 19. dubna princ poslal majora Kleista s 200 muži a jedním kanónem do Lipové. Major nechal na vesnici vystřelit tři dělové výstřely s úmyslem „je poplašit“. Major Kleist se ale stáhl zpátky, neboť
v sousedních lesích se objevili Chorvati (Croaten). Na kopci Pončín (Botzen) byli Chorvati opevněni. (Lahmer, „Schluckenau“.) Na podzim roku
1758 bylo celé území jeden hotový válečný tábor a Šluknovem procházely velké vojenské výpravy. Dne 18. listopadu toho roku Rakušané
pochodovali ze Seifhennersdorfu v Sasku přes Rumburk do Šluknova.
(Scheifennersdorfská matrika.) V roce 1759 si rakouská vojska zařídila své
zimní ubytování na panstvích Šluknov a Lipová. Jaké sumy to stálo,
vyplývá z toho, že „Konečné vyúčtování města Šluknov od 1. ledna roku
1760 do 30. června roku 1765 činilo 65 704 florinů, 27 krejcarů a 11/2
feniků. Výdaje příspěvků činily 26 936 florinů, 38 krejcarů a 51/4 feniků.“
(Archiv šluknovského panství.) Měšťané museli na pokrytí válečných poplatků prodávat pole a louky. V tom roce byl kaplan P. Zacharias Püschel (Pischl) z Lipové kvůli složení kauce 2000 zlatých Prusi zatčen a byl
osvobozen císařským vojskem teprve v roce 1760. Bližší údaje o tom
chybí. V roce 1763 dezertovalo 29 z panství Lipová pocházejících vojáků, za každého bylo zaplaceno 30 tolarů.
V bavorské zemské válce v roce 1778, ve zdejším kraji byla nazývána „zemský jablkový povyk nebo bramborová válka“, táhly 29. července silné oddíly armády prince Heinricha z Pruska přes Lipovou a v její blízkosti si tři šiky rozložily ležení. Před Dolními Loučkami, u několika
rybníků v týlu Lipové, stanuly první šiky pruské pěchoty. Sasové leželi ve
dvou šicích mezi touto infanterií a Lipovou. Pět praporů (batalionů) silný předvoj pod generálem Kalksteinem ležel těsně před Dolními Loučkami. Po zrušení ležení přitáhl první šik vojska přes Brtníky a obec Panský do Dolních Křečan. Saská pěchota pochodovala vpravo od Dolních
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Louček, Malé Loučky nechala ležet vlevo, mezi obcemi Knížecí a Hraběcí
do Nové Vsi. Třetí kolona sestávající z dělostřelectva šla mimo Horní
Loučky, přes obec Císařství, nakonec do Šluknova. Druhý šik vojska šel
přes Tomášov a Brtníky, kde se setkal s první kolonou. Generál Belling
táhl 30. července přes Lipovou, Šluknov a Rumburk na Mladou Boleslav
(Jungbunzlau). (šluknovská církevní pamětní kniha.) Bellingův pluk (regiment) na svém pochodu tábořil v obci Království, prapory (bataliony)
Stieglitze a Schliebena ve Šluknově, pluk Czettwitze spolu s Hoodtovým
a prapor Kleista v Horních a Dolních Mikulášovicích. Jízda (kavalerie) armády prince Heinricha táhla přes obce Severní a Liščí. Pěšáci (infanterie) a dělostřelectvo (artilerie) přes Střítěž (Burkersdorf) a Lobendavu a
princ se svým šikem přes Poustevnu, Vilémov na Loučky. Po boku táhlo
něco jízdy přes Mikulášovice a Brtníky. Mikulášovice měly na žádost
majora Wächtlera ihned zajistit 200 mužů a odevzdat 100 dukátů. Vyřízení této záležitosti není známo. V obci Brtníky nechal plukovník Chevalier de Toncell na Mlýnském vrchu (Mühlberg), později Křížová hora
(Kreuzberg), vyházet násep. Pokladna důchodkového úřadu z Lipové
byla z důvodu strážení odvezena a ukryta v blízkosti Šternberka. Na tom
místě je ještě dnes velký kámen s letopočtem 1778 a těžko čitelným
nápisem: „V tomto čase bylo velké utrpení“. (Fiedler, „Zeidler“.) Princ se
s armádou spojil u Šluknova, odtud se oddělila silná kolona, která táhla
do země přes Dubnici (Hennersdorf) a Velký Šenov a princ přes Tolštejn
na Kamenici. Generál hrabě Möllendorf, náležející k vojsku prince Heinricha von Preussen, odtáhl v září roku 1778 s 12 000 muži z Mikulášovic
přes Holá Lada (Haide) do Kamenice, kde se k princovi připojil. Dne 2.
října rakouská hlídka v blízkosti Lipové odňala nepřátelskému komandu
několik koní a odehnala je zpět. Na pruské válečné poplatky (kontribuce) poddaní panství Šluknov půjčili 11 961 florinů a 27 krejcarů, které
byly rakouskou vládou postupně zaplaceny. (Lahmer, „Schluckenau“.) Na
panství Lipová byly válečné kontribuce v částce 15 000 florinů a byly
vzneseny požadavky na 16 020 florinů, 59 krejcarů. Panství vyčíslilo své
škody na 29 623 florinů a 07 krejcarů.
Ve francouzské válce od roku 1809 docházelo v obou panstvích
Šluknov i Lipová k velkému útisku. Saský plukovník Johann Ad. Thielmann přijel 29. května se svou výpravou od u Žitavy stojících braunschweigerských vojsk do Mikulášovic. Velel 450 rejtarům, 150 pěšá-
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kům, 3 kanónům a jedné houfnici. Mikulášovičtí zrovna pořádali slavnost na počest rakouského vítězství u Aspern. Přesto bylo přerušeno a
plukovník Thielmann nechal místní nadřízené přijít před sebe a vytknul
jim „nemoudré“ počínání. Konec konců měl dobré vychování. Dne 30.
května již táhl dále přes Brtníky, Křečany a Rumburk. V Brtníkách mužstvo tábořilo v blízkosti kříže na staré silnici do Rumburku, proto se ještě toto území nazývá „Stráž“ („Wache“). (Lahmer, „Schluckenau“.) Rok
1813 přinesl novou nouzi, novou bídu. Mnoho Sasů, obzvláště ze
Spremberku (Neusalza), utíkajících před Rusy a Prusi do Šluknova s sebou přinášelo svůj majetek, dokonce i dobytek a byli přijímáni přátelsky. Ještě v témže roce hledali šluknované útočiště v saské oblasti a
v Neusalza nacházeli stejnou pohostinnost. Dne 18. srpna odjíždí
ze Šluknova ze zde ubytovaných husarů 120 mužů proti v Rumburku
stojícímu francouzskému vojenskému oddílu generála Léfebvra, přičemž byl jeden muž Francouzi vzat do zajetí. Zbývajících 119 husarů se
rozestavilo u rychtářství v obci Císařství. Ve dvě hodiny odpoledne až
po zuby ozbrojení (bráno doslova) Francouzi vstoupili do Šluknova. Rakouští husaři nyní utíkali přes Brtníky, přes „Haide“ (vřesoviště) do
B. Kamenice. Francouzi se potom utábořili v obci Dolní Království a 19.
srpna se opět vrátili do Šluknova. Dne 18. srpna roku 1813 táhl francouzský generál Vandamme se 40 000 muži přes Lobendavu, Lipovou a
Mikulášovice a 19. srpna přišel do Šluknova. Vojsko tábořilo ve městě a
okolo něho a muselo být hojně zásobováno potravinami. Ostatně, aby
byla udržena disciplína mužstva, museli Francouzi jednat také s ostatními obcemi. Na druhý den odešli do Rumburku. V poledne 20. srpna
táhlo 10-15 000 Francouzů Šluknovem do Rumburku. 23. srpna projíždělo mnoho dělostřelectva, jelo s hořícími doutnáky. Část táhla na
Rumburk, část zůstala ve Šluknově. 24. srpen přinesl 100 000 mužů
Vandammovy armády, která bez zdržení táhla Šluknovem do Saska.
V obci Království byl uloupen veškerý dobytek. Týž den v 9 hodin večer
táhlo na 10 000 mužů přes Šluknov na Drážďany. Dne 25. tábořil ve
Šluknově malý zadní voj Francouzů, ale bez plundrování. Také lipovským panstvím v době od 18. do 25. srpna táhlo mnoho francouzského
vojska, ale dodržovalo disciplínu mužstva. Na panství škody činily
13 608 zlatých. 2. září přišla do Šluknova část osmého francouzského
armádního sboru pod velením knížete Poniatovského. Bylo to 1400
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Poláků. Pěchota tábořila na Židovském vrchu (Judenberg), jízda a dělostřelectvo za Křížovým vrchem (Kreuzberg). Přes příslib knížete vojáci
hodinu plundrovali město a potom odešli zpět do tábora. Požadavek na
dodání obuvi za 50 louisdorů musel být ze strany ševce odmítnut. Příští
den přišlo do blízkosti Šluknova 200 mužů císařských a pruských myslivců, jakož i kozáků a drželi se ukryti v kunratickém lese. Mezi tím Poláci pochodovali z obce Království na obec Neusalza (Spremberg v Sasku), kde se zdržovala rakouská vojska. Nyní ale císařští táhli na mylně se
domnívajíc vyklizené město Šluknov a u drážďanské brány narazili na
několik Poláků. Jeden pruský myslivec na ně vystřelil a kulka prošla jednomu Polákovi hrudí. Hned nato vyrazilo deset až dvanáct kozáků městem a zůstalo stát u kříže G. Kumpfe. Sotva byli Poláky spatřeni, vystřelili tři výstřely z děla, které dopadly do obce Království. (O poslední
události není známé žádné vyjasnění.) Dne 10. září se několik stovek
císařských a kozáků dostavilo do Šluknova, jednu noc zde tábořili a poté
táhli do Saska. 12. září je následoval pluk císařských husarů, který rovněž jel dále. 13. září přišlo 40-50 000 Prusů, kteří okolo města tábořili
po tři dny. Město vyplenili a poblíž ležící pole bezohledně zpustošili.
Šluknov později obdržel odškodnění 900 florinů, sotva desetinu způsobených škod. Dne 25. září vpochodoval do Šluknova generál Bubna
s mnoha tisíci muži zeměbrany a husarů, přenocovali zde a táhli přes
Lobendavu do Drážďan. (Šluknovský městský archiv.) Podle úmluvy měla
cizí vojska dostat proti stvrzence jen odměře-ný chléb, zeleninu, oves a
seno, ostatní mělo být zaplaceno ihned, ale vojska těchto ustanovení
nedbala a nějaké odmlouvání nebylo k ničemu. (Lahmer, „Schluckenau“.)
Jaké útrapy a soužení muselo obyvatelstvo strpět, může potvrdit několik příkladů: V Brtníkách byl v roce 1813 procházejícím vojskem mydlář
Josef Pietschmann dovlečen na „stráž“. Na rychtáři Franzi Marschnerovi si Francouzi chtěli vynutit peníze a bili ho plochou čepelí. V neděli,
21. srpna 1813, přišlo na 200 Francouzů na faru v Loučkách, všechno
zabavili a dokonce tehdejšímu faráři Heynemu zlým způsobem hrozili.
V roce 1818 panství Lipová darovalo pro fond invalidů 510 florinů
a 15 krejcarů. V roce 1819 obdrželo válečné odškodnění 2900 florinů a
28 krejcarů. Kvůli hrozící válce s Pruskem byla v roce 1850 v okrese ubytována vojska, zrovna tak zde byli v roce 1851 ubytováni Haynauerovi
vojáci. Válečný rok 1866 je u mnoha obyvatel ještě plně v živé paměti.
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Dne 22. července přišla přes Lobendavu do našeho okresu labská armáda pod velením generála Herwartha von Bittenfeld a všechny obce
byly dotčeny vojenskými oddíly. Počet ubytovaných byl významný, ale
ještě větší množství bylo v jednotlivých vsích tábořících Prusů. Průchod
vojsk trval až do 25. července. Zrekvírovali veškeré potraviny, jakož i
slámu, seno a oves, ale byli disciplínovaní a nedošlo k žádným násilnostem. Oproti jim Prusové přišli do naší země váhavě a opatrně a protože
již bylo známo střetnutí od Schleswig- Holstein v roce 1864, očekávali
zdatná rakouská vojska. Ve vojsku bylo mnoho katolických Porýňanů
(Rhein-länder), kteří skoro ve všech obcích velmi časně navštěvovali
kostely na přijímání těla Páně. Velmi mnoho kněží při tom přicházelo do
rozporu svědomím s patriotizmem, jak uvádějí z Louček v roce 1867 „Liberecké
noviny“ („Reichenberger Zeitung“): . . . „Po skončení jejich zpovědí nebo mimo
zpovědní stolice se mnozí z nich na nás obracejí s otázkami svědomí: „Řekněte
nám, pane faráři, můžeme my, jako katolíci, bojovat proti katolíkům rakouským?“ Pro první okamžik jistě velká otázka pro naše katolické duchovní, vždyť
my také naší otčinu Rakousko (Vaterland Österreich) milujeme a přejeme mu
vítězství! Bez dlouhého rozpomínání jim dáváme jedinou odpověď, kterou
nám naše vlastní svědomí jako zpovědníky, povýšené nad politické strany,
ukládá: „Jako Jeho dobří služebníci, věrní Jeho přísaze, jež vás s ním spojuje,
plníce vaší povinnost, jak to k válce přísluší, s padlými jednejte jen lidsky,
ostatní nechte bohu. Není naší věcí s plnou jistotou rozhodovat, na které straně této války stojí pravda nebo bezpráví.“ Šluknovem prošla velká část ar-

mády až 25. července. Prošel také ještě Pommerscheho pluk zeměbrany, který táhl přes Křečany na Rumburk. Ale také v ostatních obcích
tábořilo velké množství vojska. Tak v Loučkách, v Křečanech, v Lipové,
v Brtníkách a v Mikulášovicích. Skrovně vyměřený prostor zde nedovoluje reprodukovat všechny záznamy z jednotlivých obcí. Poněkud jasnější obraz to mohou znázornit následující nároky na náhradu. Tohoto
se domáhali ve šluknovském okrese ve zlatých (Gulden):
Staré Křečany (Alt-Ehrenberg) .
. 11 411 florinů
Fukov (Fugau).
.
.
.
5 „
Knížecí (Fürstenwalde)
.
.
324 „
Jiříkov (Georgswalde)
.
. 2622 „
Nový Jiříkov (Neu-Georgswalde)
123 „
Panský (Herrnwalde) .
.
. 1085 „
Císařský (Kaiserswalde)
.
. 3975 „
Království (Königswalde)
.
. 2418 „

189

Kunratice (Kunersdorf)
.
Rožany (Rosenhain) .
.
Šluknov (Schluckenau)
.
V lipovském okrese:
Dolní Poustevna (Nieder-Einsiedel)
Horní Poustevna (Ober-Einsiedel)
Lipová (Hainspach)
.
Severní (Hielgersdorf)
.
Lobendava (Lobendau)
.
Nová Víska (Neudörfel)
.
Mikulášovice (Nixdorf)
.
Liščí (Röhrsdorf)
.
.
Šenov-Loučky (Schönau)
.
Vilémov (Wölmsdorf)
.
Brtníky (Zeidler)
.
.
(Lahmer, „Schluckenau“.)

.
76 „
. 1718 „
.
4566 „

.
.
.
.
.
.
.
.
.

377 „
1488 „
7412 „
624 „
1848 „
864 „
11 344 „
434 „
3840 „
2502 „
3761 „

Skoro všechny obce nějakou náhradu obdržely. Po nastalém sjednání míru se část Prusů vracela zpět přes Šluknov. Při tom bylo v lipovském soudním okrese ubytováno 174 důstojníků, 6749 mužů a 580 koní
a ve šluknovském soudním okrese 200 důstojníků, 7862 mužů a 2569
koní. Obce dostaly také za toto ubytování přiměřeně zaplaceno. Pod
následující veleslavnou vládou Jeho Veličenstva, našeho všemi milovaného císaře Franze Josefa I., jeho široko daleko přes hranice otčiny
jdoucí a ctěná pověst jako kníže míru, se říše těší právě tak dlouhému
jako dobročinnému míru. Z toho důvodu se obchod, řemesla, průmysl,
školství a blahobyt lidu netušeně povznesly. Ať to tak zůstane stále!
Se zřetelem na závažnost této války, pro těžké zvážení jejích dopadů na
vnitřní utváření Rakouska, je zde poukázáno na několik děl této přímo bohaté
literatury: A. Jahnel, „Kronika pruské invaze do severní Bohemie v roce 1866.“,
Liberec 1867. „Rakouské boje v roce 1866.“. Zpracováno c. k. generálním štábem - kanceláří pro dějiny. Vídeň 1867-69. O. Mühlbrecht, „Literatura německé a italské války v roce 1866.“, Praha 1867. „Historie pruské invaze do Bohemie v roce 1866.“, Společenská příloha Politiky, Praha 1867. Rudolf Müller,
„Pamětní kniha na válečné období z roku 1866.“. Liberec 1866. J. Horwitz.
„Z Berlína na Nikolsburg. Náčrtky z válečného roku 1866.“, Berlín 1867. „Vojenská výprava do Německa v roce 1866.“ Redigováno velkým generálním štábem, Berlín 1867. H. Wachenhusen, „Deník z rakouského bojiště roku 1866.“,
Berlín 1866.
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Obchod, řemesla a průmysl.
Prvním zaměstnáním zdejších osadníků a obyvatel bylo zemědělství a chov dobytka. V jistých dobách, kdy práce nebyla neodkladná, tak
také v zimě, byla provozována některá vedlejší zaměstnání jako předení
lnu. Tkaní plátna bylo přineseno s sebou franckými přistěhovalci a ve
14. století a bylo obecně rozšířené. Obchod a řemesla pokračovaly
stejnoměrně spolu se vzděláním lidu. První cizí zboží ve zdejším kraji
tvořila sůl a ryby, obzvláště sledi (Heringe). Také sukno, které bylo
vyráběno ve Zhořelci (Görlitz), v Budyšíně (Bautzen) a v dalších městech
Horní Lužice (Oberlausitz), tvořilo významný obchodní artikl. S jakým
zbožím byl v našem kraji provozován nejstarší obchod, nám ukazuje již
zmíněný celní řád pána Georga von Schleinitz z roku 1560: Smůla, sůl,
kůže, lněné plátno (Leymeth), koně, povozy, železo, pivo, dřevěné výrobky, příze, ovce, prasata, sledi a tuňáci, med, kolomaz, cín, tabulové
sklo, vinný kámen, vápno, vosk a. j. Také pro procházející Židy (Jude)
bylo stanoveno clo.
Postupující produkce vyžadovala nové potřeby a snaha po zisku a
po zlepšení životních poměrů nechala u mnoha řádných obyvatel vyvstat myšlenku vlastního nového vyrábění a mistři jednoho řemesla
měli zájem se spojovat k ochraně a podporování. Tak nalézáme jednotlivé řemeslné „Handwerke“ (rukodílny), jejichž mistři se brzy spojují
do cechů, které se rozvíjejí a vzkvétají. Heinrich von Schleinitz vydal
tkalcům plátna ze Šluknova, kteří byli již v roce 1500 sjednoceni v cechu, od vévody Georga von Sachsen schválené „řemeslnické zvyky“
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o 60 artikulích (články). Řemeslnické zvyky a svobody byly roku 1524
nově potvrzeny. V roce 1561 bylo panstvím zavedeno „Leymethzoll“ –
clo z výroby plátna. V uzavřené smlouvě stojí, že se již vyrábí mnoho
plátna a že bude prodáváno do ciziny, obzvláště do Budyšína v Sasku.
8

V roce 1662 stálo lněné plátno, /4 šíře ze 42 provázků, délky 84 loktů
jen 5 tolarů a 12 grošů, při 44 provázcích 6 tlr. 12 gr., při 46 prov. 7 tlr., při 48
prov. 7 tlr. 12 gr., při 50 prov. 8 tlr., při 52 prov. 8 tlr. 12 gr., při 54 prov. 9 tlr.,
při 56 prov. 9 tlr. 12 grošu. (Lahmer, „Pamětní listy“ a „Schluckenau“.)

Skoro stejně staré je pivovarnictví. V roce 1537 město Šluknov
dostalo řád pro „Pivovar a slad“.
Velký vliv na obchod a řemesla měly trhy. Povýšení obce na město mělo také za následek tržní právo. Trhy přišly do Šluknova krátce po
roce 1414, v Jiříkově byl nově potvrzen trh s přízí a lněným plátnem
v roce 1753 a Lipová obdržela tržní právo v letech 1756 a 1847.
Cechy a společenstva včetně živností se těšily stálé péči ze strany
majitele panství. Provozovateli živností bylo většinou vyráběno tkalcovské zboží, jež bylo ještě před 200 lety většinou spotřebováno samotnými poddanými panství. První primitivní pokusy o export přebytečného zboží konali sběratelé příze a cestující obchodníci. Ti brali výrobky
– mezitím byl již vyráběn také jiný artikl – do ranců nebo na trakaře a
dopravovali je do širého světa „v říši“, do Maďarska, do Vídně, do Terstu, do Frankfurtu nad Odrou, do Hamburku atd. Obchodující lidé se
nazývali „cesťáci“ („Reisemännern“). Výrobky a obchodním artiklem bylo: Mýdlo, drátěné a železné výrobky a střižní, tkané a pletené zboží.
Nejdříve se cesťáci vypravovali na cesty hlavně z Louček a z Brtníků, ale postupně byli na obou panstvích. Tím, že ze svých cest přinášeli do jednotlivých obcí významné zkušenosti a s nimi pokládali základ
k rozvoji našeho průmyslu, byli ku prospěchu kulturně-historického zájmu. Cesťáci ale s sebou domů přinášeli také dobré peníze, vyprávěli zde
své zkušenosti z cest a přinášeli „novinky“, které byly ale možná staré
již několik let. Jinak byli vážení a ctění a ještě dnes v té či oné obci nacházíme kříž nebo pomník jako připomínku na nějakého „Reisemanna“.
Obchod a s ním řemesla tak úzce svázané s průmyslem, byly
mnoha válkami brzděny ve svém rozvoji. V roce 1708 byla v Lipové zřízena „barvířská továrna“, která existovala pod dnešním pivním sklepem. V roce 1719 byl již uspořádaný obchodní provoz lipovských pod-
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daných se zahraničím. V roce 1746 platili tkalci plátna ze Šluknova
vrchnosti z každé tkalcovské stolice poplatek (Stuhlzins) 2 císařské groše. Roční výnos z 210 tkalcovských stolic proto tedy činil 21 florinů. Prohlídky plátna prováděli 4 přísežní mistři prohlížeči. Z každého kusu lněného plátna byl odváděn 1 groš do panského důchodkového úřadu.
V průběžném roce prohlížeči prohlédli přes 2100 kusů lněného plátna.
(Lahmer, „Schluckenau“.) V roce 1751 byla v Bohemii vydána instrukce
pro přehližitele příze a lněného plátna a také musely být opatřovány licence pro shromažďování příze. Jedním takovým shromažďovatelem
příze byl v roce 1753 Friedrich Engelmann z obce Císařský a v roce 1764
G. Pietschmann z Mikulášovic. V roce 1766 vyšel pro lněné plátno císařský patent. Vrchní představený ze Šluknova, Franz Jos. Schwab, vymohl
v roce 1772 od Jeho Veličenstva pro obchodující poddané dovolení, aby
mohli své lněné plátno nechat bělit v cizině. Hrabě von Harrach s tím
byl srozuměn a mnohé nuzné poddané nechal vydávat se na cestu.
V roce 1780 vyšel gubernijní výnos „Předení z vlny a ze lnu a jeho
zavádění do zemských škol“.
V roce 1787 Jos. Münich z Lipové obdržel oprávnění k výrobě
pečetního vosku.
V době, kdy byl na lipovském panství odebírán železný materiál
ze Saska, musel být tento dovoz v roce 1811 zastaven, kvůli stížnostem
drátařů ze Žatce (Saaz). Výroba většiny druhů zboží, které se ještě dnes
vyrábí a zhotovuje, byla od počátku provozována vždy jen jako významný „domácký průmysl“.
Hornictví a hornické pokusy byly na území obou panství často
podnikány, avšak bez výjimky bez nějakého úspěchu. Kvůli důležitosti
této věci, jakož i z důvodu zájmu, jsou zde v krátkosti uvedeny tyto známé případy: Po roce 1472 bylo na potoku Zalwasser – Zlatonosný potok, v okolí Lobendavy, provozováno ryžování zlata, ovšem s velmi malým výsledkem. Tyto pokusy byly vedeny za Haugolda von Schleinitz.
Tento majitel v roce 1484 obdržel od krále Wladislawa desetileté důlní
právo a svobodu k dolování. Ta samá práva dostal také Heinrich von
Schleinitz v roce 1509. V té době pravděpodobně na vrchu „Schweidrich“ již existoval důl na měď. Dne 19. ledna 1557 se mezi „společenstvem horníků na starém společném dole na Schweigeru“ a pánem Georgem von Schleinitz konalo „rozloučení a narovnání“. (Stará šluknovská
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městská kniha.) V tom čase se stále znovu prováděly pokusy o dolování.

V době od 1611 do 1623 mělo panství Lipová měďné vodní dílo, s nímž
byla spojena tavírna a slévárna s pánvemi. Existují několikeré známky
o tom, že tento druh hornictví byl provozován na Vlčím vrchu (Wolfsberg) a v jeho okolí. Na to ukazují obzvláště názvy: Železné jámy u Khaa
(obec Kyjov u Doubice), Zlatá díra u Dlouhého Dvora (Langengrud), Zlatá rýha mezi Krásným Bukem (Schönbüchel), Dlouhým Dvorem (Langengrund) a Vlčím vrchem (Wolfsberg) a tavírna, jejíž „základy“ jsou v bezprostřední blízkosti Vlčího vrchu. Asi kilometr jižně od brtnické silnice
se na Vlčím potoku (Wolfsbach) nachází zbytek hráze. Zda byla v 16.
století přehrazena voda na Křinickém potoce (Knirsch) k využití na
plavení nebo zda sloužila k výše uváděným pracím v měďném vodním
díle, nemůže být s určitostí uvedeno. Asi v té době, kdy se na Schweidrichu dolovalo, byla na vrchu Hrazený (Pirsken), na místě nynějšího
pramenu vodovodního vedení, vybudována šachtová studna, pravděpodobně kvůli stříbru.

V letech 1766 - 1767 a.d. bylo na vrchu Hrazený (Pirsken) u obce
Knížecí hledáno uhlí, ale bez úspěchu. Krátce nato, pravděpodobně
v letech 1770 - 1775, bylo důlním steigrem Ludwigem, na účet hraběte
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Harracha, na vrchu Dymník u Křečan dolováno uhlí, a také okolo roku
1770 mohlo být u obce Císařský na vrchu Pončín (Botzen) uhlí dolováno. Když pak pončínský rolník Müller z obce Císařský v letech 1842 1843 na tom samém místě usiloval o uhlí, slyšeli tři dolující dělníci šumění jako od mohutné vody, opustili šachtu a druhý den byla její podlaha propadlá, pravděpodobně do ještě hlubší šachty, která zde existovala již dříve. V roce 1835 byla šachta na „Schweidrichu“, starým hornickým sdružením „Kopperzeche“, opět otevřena. Tentokrát chtěli dolovat stříbro a vedle toho také zlato. Našla se ale jen měděná ruda.
V roce 1850 nechal hrabě Salm na vrchu „breiten Busch“ (širé
křoví) spustit pokusy o dolování uhlí. To samé okolo roku 1852 vrchní
inženýr Rziha na více místech mezi vrchem Špičákem (Spitzberg) a obcí
Lipovou. Další pokusy následovaly okolo roku 1863, díky Aug. Eiseltovi
z Malých Louček a jednomu sdružení, u „Bierbrücke“ (pivní most) nedaleko Louček. Poslední pokusy podnikali Joh. Pfeifer a Moriz Neuberth
z Malých Louček v roce 1887 na Breiten Busche – vše marně. V roce
1897 podnikl majitel továrny na barvy G. H. Richter z Varnsdorfu nové
pokusné dolování na vrchu Schweidrich u Šluknova. Zkoušky kousků rudy dokázaly významný obsah niklu, 12-19 %, a nepatrné množství stříbra a zlata. Půda v okruhu kolem šachty slibuje výhodný výtěžek z okru.
Ke konci toho roku byly učiněny všechny přípravy, umožňující provozování dolování ve velkém měřítku.
V roce 1792 byly na šluknovském panství továrny a manufaktury
(Lahmer, „Schluckenau“.):
Tiskárna na bavlnu: David Wendler v Jiříkově tiskl na bavlnu (cotton),
tkalcovský kartoun a mimo to na mnoho druhů sukna. Zpracováno bylo 400
štůčků lněného plátna, 100 kop cottonu atd. v ceně 26 000 florinů. Z toho bylo
dodáno zboží přibližně za 2000 florinů na lipský veletrh (Leipziger Messe).
Řemeslnická výroba bavlněného zboží: Ročně bylo vyrobeno na 1000
kop kusů různých látek, Barchent, Anguin, Cotton atd.
Řemeslnické dílny na výrobky ze lněného plátna: Na panství bylo 1250
7
tkalcovských stolic, na nichž se vyrábělo běžné jemné plátno šíře /4 za 20 6
120 florinů a /4 šíře za 20-40 fl. v délce 80 loktů. Dále bílé obroubené plátno a
kanafas za 15 - 30 fl., hedvábný Zwirngradel, Creas nebo Dopelleinwand za 285
60 fl., /4 široké plátno za 10 - 15 fl., lněné sukno za 3 - 15 krejcarů, stolní a
kávové sukno a.j. Dokončeno bylo 24 000 kusů zboží v ceně 716 000 florinů,
většinou bylo ve velkém prodáváno do ciziny.
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Obchodníci se lněným plátnem dělali jen jediné. Vykupovali zboží od
jednotlivých mistrů a sami ho expedovali do Itálie, Španělska, Portugalska, Anglie, Švýcarska, Francie a do Německé říše. Z výše uvedených 716 000 florinů
šlo na 130 000 fl. mimo stát. Mnohé bylo nakoupeno rumburskými obchodníky. Zbytek byl prodán v dědičných zemích.
Manufakturní výroba pletených punčoch byla provozována na 278
stolicích v Křečanech a v obci Císařský. Vyráběly se lněné a bavlněné kusy
dobré kvality a bylo vyrobeno na 16 000 párů, z toho bylo 300 tuctů expedováno do Polska, Pruska a Saska. Výchozí clo za Centner (50 kg) činilo 2 floriny
30 krejcarů.
Bělírny příze na lněnou přízi byly v Křečanech, v obci Království, v Císařském, v Kunraticích a ve Fukově, a to 14 komerčních a 12 domácích bělidel.
2
Ročně bylo vyběleno 240 000 kusů příze, z toho /3 pro cizinu.
Tkalci pracovali na 60 stolicích ve Starých a Nových Křečanech a tkali
Hüte, Mannswesten, Teller, Böden aj. v hodnotě 120 000 florinů. Zboží šlo většinou do Anglie, Ameriky, Paříže a do Německé říše.

Podle výkazu z Království Bohemie (Königreich Böhmen) z let
1825 a 1838 nacházíme o průmyslu našeho okresu následující údaje
(„Exkursní klub severní Bohemie XIX.“):
Kalounické továrny. Rok 1825. Franz Hampel, Franz Ulbricht, Josef a Albert Marschner z Lipové vyráběli všechny druhy lněný ženských zástěr a košinových kalounů. – Rok 1838: Lněné, vlněné, bavlněné a hedvábné kalouny.
Panství a obec Lipová: Josef a Albert Marschner, Franz Ulbricht, Franz Henke. –
Loučky: Heinrich Ruzitschka. – Leopoldka: Augustin Liebisch. – Mikulášovice:
Franz Paul, hedvábné kalouny.
Bavlněné zboží. Přádelny. Rok 1825. Mikulášovice: Josef Marschner. –
Loučky: Josef Marschner.
Tkalcovny. Rok 1838. Staré a Nové Křečany: Johann Kumpf. – Loučné:
Josef Pohl.
Barvírny tureckou červení. Rok 1838. Šluknov: Ambros Peukert,
Wilhelm Köhler.
Tiskárny. Rok 1825. Staré Křečany: Johan Kumpf, Josef Köhler, vyráběli
manšestr a Dicksette. Loučné: Josef Pohl vyráběl různé lněné a bavlněné zboží.
Starý Jiříkov: Robert Rowland a Osborn vlastnili soukromou továrnu na potiskování kartounu. Felix Wendler a Comp., David Wendler a syn, Anton Buder,
Anton Herbrich, Josef Diessner vyráběli bavlněné a také lněné zboží. Florian
Pohl, kartounové a bavlněné zboží. Prokop Binder, Piqué, Rips, Brientals, Dolimet, Westen a Nankin. Šluknov: Josef Henke a Comp., c. k. privátní továtník,
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vyráběl rozličné bavlně-né a lněné zboží. Rok 1838. Bratři Waldhauserovi,
Wenzel Jänchen, Jos. Pohl, Gottfr. Wilh. Köhler, Josef Ulbrich, Anton Weber.
Bělírny. Rok 1838. Lobendava: Josef Pettersch, Franz Ramisch, Anton
Hentschel. – Vilémov: Franz Pettersch, Jakob Pettersch majitel bělírny příze a
lněného plátna. – Knížecí: Dominik Grohmann, - Mikulášovice: Josef Herlt. –
Brtníky: Dominik Marschner, Jos. Rösler, Anton Pietschmann, Anton Hentschel, Fr. Hentschel. – Liščí: L. Petters.
Soustružny. Rok 1825. Mikulášovice: Ignaz Rösler von Chrenstahl vedl
prodej všech druhů soustruženého zboží ze dřeva, rohů, perleti atd. Rok 1838.
Josef Em. Fischer, Edler von Röslerstamm, vedoucí firmy: Franz Alois Fischer,
Josef a Alois Rösler s c. k. oprávněním zemské továrny.
Dřevovýroba. Rok 1825. Nové Křečany: Josef Weber vyrábí z Aspenholz
Hüte, Tischdecken, Fensterböden a Siebböden. Zrovna tak Johann Lumpe. Staré
Hraběcí: Johann Heine. – Mikulášovice: Franz Schicktanz. – Liščí: Wenzel Ernst.
– Brtníky: Jakob Dittrich, Jakob Strohbach.
Nástroje. Rok 1825. Mikulášovice: Chirurgické nástroje jsou vyráběny
u Ignaze von Chrenstahl a roku 1838 u Josepha Em. Fischera von Röslerstamm.
Lněné rukodělné zboží. Rok 1825. Šluknov: Josef Henke a syn vyrábějí
lněné a bavlněné sukno, bílé a pestrobarevné lněné plátno, bavlněné tkaniny,
kartoun a Gradel. Starý Jiříkov: Robert Rowland a Osborne, Josef Salm, Franz
Donath, Georg Richter, Karl Josef Müller, Anton Marschner, Christian Holfeld,
Marschner von Schindler, Vincenz Salm, Anton Kindermann, Franz Oppelt,
Franz Richter, Anton Neumann, Franz Holfeld a Anton Buder zhotovo-vali a obchodovali s rozličným lněným plátnem. Dále Josef Richter, Anton Richter a
Anton Holfeld vyráběli lněný „kanafas“ a stolní prádlo. Loučné: Georg Marschner, Anton Suchy, Josef Neumann vyráběli lněné plátno.
Papírny. V Dolní Poustevně existovala papírna patřící panství již v roce
1661, pravděpodobně byla panstvím později prodána. V roce 1825 zhotovoval
August Käferstein různé druhy papíru.
Železné zboží. V Mikulášovicích Joseph Rösler von Chrenstahl, majitel
c. k. soukromé továrny na jemné železářské zboží a dýmkové hlavičky (ředitel
Emanuel Fischer) v ní zhotovuje všechny druhy holicích, stolních, kapesních
nožů a perořízků, jakož i všechny druhy dřevěných dýmkových hlaviček a dále
obyčejné i jemně zlacené kování dýmkových hlaviček. Další jím zhotovovaný
artikl: pozlacené vestové knoflíky, perleťové knoflíky a podobné práce všeho
druhu; dámské toaletní potřeby, cestovní pouzdra, soustružené zboží, různý
sortiment tabatěrek a „Ridicüls“ (taštičky), dále truhlářské nářadí, pilové listy
atd. Navštěvuje trhy ve Vídni a v Brně. Rok 1838. V Mikulášovicích: Jos. Em. Fi-
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scher von Röslerstamm, Fr. Alois Fischer, Jos. Fischer von Chrenstahl s c. k. továrním privilegiem.
Továrny na punčochy. Rok 1825. Mikulášovice: Ambros Petters zhotovuje rozličné punčochy, noční čepce a rukavice. Staré a Nové Křečany: Ferdinand Lumpe, Joseph Richter a Josef Reinisch vyrábějí bavlněné punčochy, rukavice, noční čepce, kalhotové kapsy a šátečky a kromě tohoto artiklu Johann
Kindermann zhotovuje také turecké, rudě zbarvené čepice. Rok 1838. Mikulášovice: Johann Kullmann, Nikolaus Kullmann a Florian Pietschmann.
Vlněné zboží. Strojně mykaná příze v obci Leopoldka: Carl Menzel. V roce 1838 Menzel v tak zvané Rettigmühle v Leopoldce zavedl výrobu cikorky,
což bylo v roce 1858 opuštěno. Potom byla Zeidlerem a Menzelem zřízena
první továtna na dřevěné tužky, která existovala až do roku 1881. Z té byla
v roce 1895 zřízena továrna na železářské zboží, jejímž majitelem je Franz Josef
Frenzel.
Vlněné, tkané zboží. Rok 1825. Na panstvích Šluknov i Lipová.
Nitě. Rok 1825. V obci Hraběcí Joseph Schneider.

Velký zvrat nastal v roce 1830, když bylo zaváděno strojní předení lněné příze. Ačkoliv byl v okrese provozován také jiný rozličný průmysl, tak dnes je zde vládnoucí textilní průmysl se svými mnoha odvětvími.
Tkalcovský průmysl je provozován hlavně v Jiříkově. (Lahmer,
„Průmyslové listy“ a „Pamětní listy“.) Zboží přichází do obchodu pod názvem „Rumburger Weben“ – „Rumburská véba (jemné plátno)“ a požívá
světové pověsti. Také Šluknov má velmi významný tkalcovský průmysl,
ale vyrábí se zde jiný artikl než v Jiříkově. V Jiříkově byla výroba lněného
plátna provozována již v 16. a 17. století. Nejstarší větší podnik tohoto
průmyslu se datuje od roku 1751 a byl významně podporován neúnavným snažením Christiana Salma. V roce 1753 v Jiříkově, po snaze
hraběte Ferd. Bon. von Harracha, je potvrzen již více než 100 let
existující trh s přízí a plátnem. V současnosti nejstarším obchodem
s tkaným plátnem v Jiříkově je May a Holfeld, který byl založen v roce
1805 Franzem Ant. Holfeldem. Poněvadž bylo v obci mnoho stejnojmenných výrobců, měl zmíněný Holfeld souhlas svého tchána Joh.
Georga Maye, od roku 1777 obchodníka s hedvábným zbožím, k vedení
výše uvedené firmy bez toho, že by se May v obchodě účastnil. Dalšími
firmami v Jiříkově jsou ještě Franz Donat a Johann Holfeld. Byly vyráběny všechny druhy tkaného plátna různých jemností v šířce 4/4, 5/4, 8/4,
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/4, 10/4 a 9/8. Na pařížské světové výstavě v roce 1867 fima May a
Holfeld obdržela stříbrnou medaili.
Stávající firmy: V Jiříkově Joh. Rudolf Donat, Robert Holfeld, Jos.
Lorenz. Ve Filipově Florian Rudolf. Ve Šluknově se vyrábí v podobě
různého artiklu: Látky na šaty, pokrývky, Gradl, sukno, kabáty z ovčí
vlny a z bavlny, Kalmuck, tělocvičné látky, ruské prádlo (Russischleinen),
barchet, Schöckl, Oxford, Nankin (čínská bavlněná látka), lama atd. Největší objem obchodu ve Šluknově mají firmy: M. Weber, sametové tkaniny, Synové Joh. Müllera, strojní tkaniny a W. Jänchen jun. a K. D.
Worf, konečná úprava. Hodni připomenutí jsou ještě: Franz Pietschmann z obce Císařský a Synové Joh. Müllera z obce Království.
Bavlněné tkaniny. Josef Müller v obci Království a lněné tkaniny
Rudolf Wähner v obci Liščí.
Obchod s přízí a zastoupení. Robert Baumann v Jiříkově.
Přádelny bavlny. V roce 1862 Franz X. Richter zbudoval ve Vilémově jemnou přádelnu a ve Františkově n. P. přádelnu nití, které měly
přes 16 000 vřeten a kde vyráběl středně jemnou bavlněnou přízi. Wilhelm Weber předl jemnou přízi ve Šluknově, je projektováno 12 000
vřeten.
Přádelnu nití vlastní Johann Endler v Mikulášovicích a C. W.
Schindler v Lobendavě.
Výroba stuhového zboží. Jejím zakladatelem byl Nikolaus Rämisch, který jí do Lipové přinesl ze Švýcarska. Sídlí hlavně v Loučkách,
v Lipové a v Mikulášovicích. V Loučkách jsou továrny: Synové Aug. Liebische od roku 1808, Johann Franze, továrna na stuhy se zemským
oprávněním, Hille a Hampel, pobočka lipovského provozu, Josef Schorisch, továrna na stuhové zboží. V Malých Loučkách byla továrna na stuhy Eiselt a Neuberth přivedena na vysokou úroveň obzvláště tím druhým od roku 1850. Tento provoz existoval již za Frinda v roce 1797.
V Lipové strojní výrobna stuh Hille a Hampel vyrábí také stuhy s gumou.
Tato továrna byla zřízena Johannem Hillem v roce 1862 a přístavbou
byla zvětšena v letech 1868 a 1875. Základní dům v Loučkách existoval
již na konci 18. století. V Mikulášovicích: Vdova po A. Pohlovi, továrna
na stuhy a stuhy s gumou; Josef Pietschmann, továrna na stuhy a nitě a
Franz Jos. Richter. Za stuhové zboží ještě uvádíme v Dolní Poustevně
Josef Fischer, továrna na šle (kšandy), v Loučkách Wenzel Klinger, Alois
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Hille a Joh. Liebisch, v Liščí Josef Raselt, Jos. Kindermann v Karlíně,
v Horní Poustevně Josef Scholze a další. V této branži se vyrábí všechen
sortiment lněných a bavlněných stuh a stuh z ovčí vlny za použití skoro
všech druhů vlny, příze ovčí vlny zdejších i zahraničních značek. Odbytištěm je většinou Rakousko-Uhersko, některé firmy také exportují.
Prýmkařské zboží vyrábí v Mikulášovicích Raimund Fischer, Ed.
Ludwig a Jos. Pietschmann, v Leopoldce Wilh. Müller a Johann Röttig.
Pletařský průmysl. Pletaři punčoch jsou doložitelní již v roce
1591. Po vynálezu stolice na pletení punčoch byly brzy zavedeny také
v Bohemii. V Jiříkově existoval první cech pletařů punčoch v roce 1756.
Odtud a z Krásné Lípy se pletení punčoch rozšířilo do jednotlivých vesnic našeho okresu. Nyní je nejvýznamnější obchod s pleteným zbožím
Bratří Klingerů v Brtníkách. Tato firma byla založena Johannem Klingerem. Od roku 1839 se velmi rychle rozvíjí výroba pleteného zboží pod
Johannem Klingerem sen. a Comp. V roce 1855 se firma přeměnila na
Bratry Klingery. Do roku 1859 byl provoz ještě domáckým průmyslem a
zboží bylo zpracováváno v Brtníkách, v Křečanech a v Mikulášovicích.
V roce 1872 byla firmě patřící továrna v Mikulášovicích a v roce 1873
v Brtníkách upravena na parní provoz. Toho času je vyráběno mnoho
tisíc různých druhů a čísel pleteného zboží a s tím se také velmi rychle
měni módní zboží. K tomu se zpracovávají všechny druhy bavlněné, mykané, česané a lněné příze, mohér a hedvábí. Firma také v Brtníkách
vlastní umělou bělírnu, nazvanou „Fixe“ (rychlá). Pobočná pletárna této
firmy je také v Nových Křečanech. V Brtníkách má pobočku firma
Gustava Jägera z Krásného Buku (Schönbüchler). Z Mikulášovic je z tohoto průmyslového odvětví hodno uvést firmu Synové Em. Endlera,
Joh. Alois Herlt, Theodor Petters a J. Heine. V Leopoldce je to firma Josef Hampel, v Brtníkách Josef Koch a mnozí další.
Vlněné rukavice vyrábí J. G. Rademann v Mikulášovicích.
Hadry na mytí vyrábějí od roku 1896 Bratři Freisové v Rožanech.
Okrasné předměty splétané ze dřeva a lýka (Sparteriewaren) již
byly zmiňovány dříve. Výroba byla nejdříve snaživě provozována v Rýnarticích u Jetřichovic (Rennersdorf bei Dittersbach). Odtud ji přinesl
tesařský mistr Anton Mänzel z Nových Křečan, který také do konstrukce
stolice přinesl některá vylepšení. V roce 1822 získal Lorenz Gutseel
z Mnichova na 5 let první rakouský patent na „Holzgewebe“. Tyto „Bö-
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den“ jsou vyráběny na zvláštních stolicích v různých barvách a vzorech
jako domácký průmysl hlavně v Křečanech. Jsou extra jemné, středně
jemné, „Dunstböden“ a mnoho jiných. Obrat činí na jeden milion zlatých. Nejvýznamnějšími obchody ve Starých Křečanech jsou Ignaz
Freise a Josef Lindner, ve Šluknově Pius Kumpf a J. A. Müller, v Mikulášovicích Anton Endler a Johann G. Liebsch. Toto zboží je většinou
vyváže do Německa, Francie, Anglie, Ameriky, Japonska atd.
Drátěné rohožky vyrábí Johann Hesse v Brtníkách.
Výroba umělých květin. Toto průmyslové odvětví bylo před 20
lety velmi významné, ale kvůli vysokým clům bylo pozvolna vytlačeno
do Německa, obzvláště do Sebnitz v sousedním Sasku. Před asi 10 lety
se toto průmyslové odvětví opět povzneslo a na exportu se podílí
mnoho firem z okresu. (V roce 1892 to je 19 firem.) Je zaměstnáno přes
800 většinou ženských dělnic. Vyrábějí, většinou v domáckém provozu,
umělé květiny všeho druhu pro klobouky, svatební věnce, pokojové
dekorace, svatební kytičky aj. Některé podniky vyrábějí jen součástky,
některé převážně věnce, jiné kytice, girlandy atd. Odbytišti pro výrobky
jsou hlavně města ve vnitrozemí a export do Německa, Ameriky, Anglie,
Francie, Holandska, Itálie, Švýcarska atd. Firmy: Dolní Poustevna: Josef
Böhm, Johann Ant. Diessner, Joh. Ant. Diessner jun., Othmar Graupner,
Eugen Käserstein, Wenzel Strohbach, Theresia Theissig a Eduard Schaffrath, továrna na výrobu lístků. Horní Poustevna: Johann Schindler, Emil
Hille a Anna Sieber, výroba lístků. Lipová: Friedr. Aug. Meyer, Jos. Geppert a Raimund Hille. Lobendava: Franz Bader, Reinhold Israel a F. C.
Schindler. Loučky: Adolf Rösler, August Rösler a Stephan Franze. Mikulášovice: Joh. Liebisch, Karl Ludwig a Johann Marschner. Šluknov: Anton
Weber a Julius Köhler. Vilémov: Ernst Hilbert, Joh. Rodig, Josef Neldner,
Ignaz Herzig a Josef Petter a Liščí: August Thomas.
Výroba železného zboží. Významným sídlem tohoto průmyslu
jsou Mikulášovice, kde byla v roce 1794 založena firma Ignaze Röslera a
kde již v roce 1817 měla továrnu. V novější době je toto podnikání významně rozšiřováno, neboť to odvětví vyžaduje. Mnoho zboží je zhotovováno také v okolí Mikulášovic domáckou výrobou. Tento průmysl dodává následující artikl: Nože, nůžky, dýky, zubní párátka atd. Specialitou
jsou nože s 20 a více díly, které jdou většinou na export. Firmy jsou
v Mikulášovicích: Synové Ignaze Röslera, továrna na nože (také chirur-
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gické nástroje); Ignaz Rösler následovník, c. k. soukr. továrna na jemné
ocelové zboží; Jakob Dittrich, továrna na ocelové zboží; Franz Frenzel,
železářská továrna; Josef Drasche, továrna na ocelové zboží; Karl
Meintschel, jemné ocelové zboží; Josef Dittrich; Julius Pilz. Obec Markéta - Horní Poustevna: Továrna na ocelové zboží Karla Hentschela
vyrábí hlavně nože, obzvláště na export; Josef Meinhardt, továrna na
zubní párátka. Leopoldka - Loučky: Franz Jos. Frenzel, továrna na ocelové zboží. Dolní Poustevna: Josef Bönisch, nožíř (export). Vilémov: Ignaz Hampel, výroba ocelového zboží; Johann Hampel. Obec Severní: Josef Katzel. Lobendava: Josef Pietschmann; Franz Scholz, nožíř (export);
Franz Herzig. Šluknov: Gustav Riedel, nožíř (export). Horní Poustevna:
Franz Schittelkopp vyrábí železné květiny. Na exportu se roku 1892
účastní 19 firem.
Jízdní kola (velocipedy) vyrábí firma Bratří Thomasů, Vilémov.
Opasky vyrábí Wilh. Wagner a Wilh. Jung v Mikulášovicích.
Kovové zboží a knoflíkářský průmysl. Mikulášovice: Rudolf
Fischer jun., továrna na kovové knoflíky. Marschner a Dittrich, knoflíkárna. Laurehz Müller, knoflíkárna v Loučkách, vyrábí látkové, prýmkové a kovové knoflíky. Továrna na prádlové knoflíky v Loučkách: Dom.
Liebisch a Fr. Tutschke (dříve Jos. Koch).
Výroba „Steinnussknopf“ (obšívané ořechy –„kamenáče“) byla
Johannem Hillem zavedena poprvé ve zdejším okrese (a také vůbec
v Rakousku) v Loučkách. Počátek tohoto průmyslového odvětví vykazuje zajímavé údaje. V roce 1827 ještě velmi mladý Joh. Hille (nar. 3.
srpna 1811) začal s výrobou knoflíků způsobem, že upravené dřevěné
knoflíky povlékl a obšil vzorovanou bavlněnou nebo hedvábnou stuhou.
V roce 1839 byla výroba umístěna do nově zakoupeného domu č. 274 a
přiměřeně se rozvíjela. Postupně byly vyráběny knoflíky s potištěným
hedvábím, prýmkové a módní kovové knoflíky. V roce 1866 začal Joh.
Hille ve společenství s Carlem Franzem (nyní spoluvlastník firmy na
výrobu Steinnussknöpfen Dinklage a Franze v Děčíně), jako první v Rakousku, s výrobou Steinnussknöpfen. Ještě v tom samém roce Franze
z obchodu vystoupil. Podnikání se za těžkých poměrů rozvíjelo pomalu,
až začátkem roku 1870, obzvláště díky přispění synů Eduarda a Garla
Hille, vzalo znamenitý rozmach. V roce 1873 firma Johann Hille a syn
koupila Ernstovu knoflíkárnu v Lipové a v roce 1874 tam přeložila svůj
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hlavní provoz. Roku 1880 byla výroba v Loučkách zcela zastavena. Od té
doby firma v Lipové provedla přístavbu továrny s velkým stroj-ním
zařízením a její výrobky jsou prodávány ve všech kulturních státech
světa. V této továrně nachází placené zaměstnání na 300 dělníků. Dále
Anton Mader vlastní továrnu na Steinnuss- a obroubené knoflíky v Rožanech. Steinnussknöpfe vyrábějí ještě Synové A. Pietschmanna a
Moritz Stoy, oba v Mikulášovicích. Steinnüsse jsou odebírány přes
Hamburk z Jižní Ameriky a to z přístavů Panama, Aspinal, Palmira, St.
Lorenzo atd.
Knoflíky z buvolích rohů vyrábí Josef Schams v Loučkách.
Kamenotisk a knihtisk. Z litografie (kamenotisk) je hodna
uvedení firma Franz Strobach v Loučkách, založená v roce 1871. Od roku 1896 zřídila také knihtisk a celé podnikání je rok od roku zvětšováno
a zdokonalováno. Knihtiskařství vlastní ještě Josef Löschau ve Šluknově
a A. Leinz v Mikulášovicích.
Niklování plechů. Výroba galvanicky potahovaných plechů je
provozována firmou Hille a Müller v Loučkách. Provoz byl založen Josefem Müllerem v roce 1883 jako první v Rakousku. V roce 1885 byla výše
uvedenou firmou vybudována nová továrna, která byla roku 1896 významně rozšířena. Podnikání vykazuje velmi významný rozmach. Zboží
jde do všech evropských zemí a do Severní Ameriky.
Parní barvírny. Johann Wahl v Loučkách a barvírna Franze Schäfera v obci Severní.
Výroba papíru a lepenky. Známá historická papírna existuje
v Dolní Poustevně již v roce 1570, když byla zřízena lipovským panstvím. Výroba se těšila vzácnému ohlasu, takže Friedrich August, kurfiřt
saský a polský král, vydal 100 dukátů odměny za takovou výrobu papíru
v Sasku. V 18. století byly tyto mlýny panstvím prodány a začátkem tohoto století byl „Käferstein“ zakoupen jedním obyvatelem Mikulášovic.
Nyní je majitelem Ernst Hellwig. (V osmdesátých letech přišel do této továrny k rozdrcení celý vagónový náklad starého papíru z lipovského zámku. Jaké
důležité a zajímavé zprávy mohly být přitom odstraněny ze světa?!)

Papírové zboží vyrábí Ferd. Zweigelt a Aug. Heinz v Mikulášovicích.
Továrna na mýdlo. Majiteli významného podniku ve Šluknově
jsou Johann a Karl Wünsche.
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Brusírny granitu a syenitu (Diabas). Wilhelm Spölgen má podnik
s parním pohonem a vydatně se podílí na vývozu do Anglie a do Jižní
Ameriky. Vyrábí náhrobní sochy, náhrobní pomníky a jiné. Další firmy:
Rožany: Franz Laske; Fukov: Josef Möller, Franz Newier a Josef Michaliček. Mikulášovice: Johann Neumann a Emil Pohl.
Cihelny. Ignaz Weber ze Šluknova vlastní parní cihelnu se systémem Ringofen; Hermann Teyl, také odtud, má cihelny tři. Největší cihelnu vlastní Raimund Richter v Jiříkově.
Cementové dlaždice vyrábí Josef Sklenska v Loučkách.
Slévárna železa. V Jiříkově existuje pro toto průmyslové odvětví
firma J. G. Wiedemann.
Tov. na výrobu bronzového zboží: Richter a Klinger v Jiříkově.
Zemědělské stroje vyrábí Franz Töppel v Rožanech.
Továrna na tkalcovské stavy: C. A. Roscher v Jiříkově.
Továrna na usně (s parním pohonem): Richter a Waldhauser ve
Šluknově.
Továrna na dřeváky a pantofle: J. R. Holfeld v Jiříkově.
Strojní truhlářství s parním provozem vlastní Joh. Rämisch
v Loučkách vyrábí obzvláště bedny.
Parní pila Ernsta Grumbta, majitele panství ve Šluknově, je
významná obzvláště pro vývoz.
Pivovary. Pivovar hraběte Thun–Salma v Lipové je zařízen na 112
hl várku a vyrábí ročně na 40 000 hl piva. Existuje již přes 300 let. Ve
Šluknově jsou dva pivovary: Městský pivovar s 60 hl várkou a zámecký
pivovar s 56 hl várkou. Zámecký pivovar je od roku 1888 pronajat pivovarské obci a oba provozy nyní ročně vyrábějí na 30 000 hl. Pivovary
v Lipové i ve Šluknově se podílejí na vývozu, první přes 10 000 hl, druhý
přes 7000 hl.
Bělení parou: Jakob Petters ve Vilémově. Chemickou bělírnu
vlastní August Noack v obci Liščí.
Velkou podporou průmyslu jsou mnohé výstavy. Od 8. června do
6. července 1863 se v Mikulášovicích v prostorách „Na poště“ konala
výstava, obeslaná 147 průmyslovými a řemeslnickými živnostmi (včetně
64 mikulášovických) lipovského okresu, která byla navštívena 12 000
osobami. Předseda výstavní komise, majitel továrny na knoflíky a hedvábné stuhy Franz Er. Paul, obdržel od Jeho Veličenstva císaře za své
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zásluhy o úspěch výstavy zlatý záslužný kříž. Další průmyslové výstavy
v Mikulášovicích, v Loučkách, v Lipové a ve Šluknově proběhly u příležitosti návštěv tehdejších ministrů obchodu. Roku 1881 za pobytu Jeho excelence barona Pino, v roce 1893 excelence Olivera Marquise Bacquehema a roku 1894 excelence Bundakera hraběte Wurmbranda.
Jmenovitě ty v posledních dvou letech uvedené výstavy byly obeslány
také mnohými sousedními obcemi a dokládaly svědectví o velkolepém
rozvoji a rozmanitosti průmyslu tohoto okresu. U většiny větších podniků s parním pohonem je pro vlastní potřebu zavedeno elektrické
osvětlení. Mnoho továren a obchodů má zařízen do svých provozních
prostor k používání vlastní telefon. První soukromý telefon byl zřízen
v roce 1881 firmou Bratří Klingerů mezi Brtníky a Mikulášovicemi a v roce 1882 následoval F. X. Richter ve Vilémově a potom také další firmy.
Domácký průmysl je stále ještě významný.
Vysvětlivky k tabulkám: A – Staré Křečany (Alt-Ehrenberg), B – Fukov
(Fugau), C – Knížecí (Fürstenwalde), D – Jiříkov (Georgswalde), E – Nové Hraběcí (Neu-Grafenwalde), F – Panský (Herrnwalde), G – Císařský (Kaiserswalde),
H – Království (Königswalde), I – Kunratice (Kunersdorf), J – Rožany (Rosenhain), K – Šluknov (Schluckenau), L – Dolní Poustevna (Nieder-Einsiedel), M –
Horní Poustevna (Ober-Einsiedel), N – Lipová (Hainspach), O – Severní (Hielgersdorf), P – Lobendava (Lobendau), R – Nová Vísky (Neudörfel), S – Mikulášovice (Nixdorf), T – Liščí (Röhrsdorf), U – Loučky (Schönau), V – Vilémov
(Wölmsdorf), W – Brtníky (Zeidler).
Průmyslové živnosti v roce 1890
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U VW
Pekaři
14 2 - 26 - 1 6 8 - 3 21 3 5 8 4 5 - 21 1 11 2 3
Výrobci stuh - - - - - - - - - - 1 - - 6 - - - 4 - 6 4 Zedník, tesař - - - 6 1 - 2 - 1 - 2 1 - 1 - 1 - 2 2 2 - 1
Tkalci
5 - - 8 - - - 1 - - 33 - - - - - - - - - - Běliči
1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 1 1
Knihaři
- - - 2 - - - - - - 4 3 - 2 - 1 - 5 - 3 2 Pokrývači
2 - - 3 - - - 1 - - 5 - - 1 - - - 1 - 2 - Vinopalníci - - - 5 - - - - - - 5 - - 1 - - - 2 - - - 1
Soustružníci - - - 1 - - - - - - 3 1 - - 4 1 - 4 - 1 - Barvíři
1 - - 4 - - - - - - 2 - - - 1 - - 1 - 2 - Sudaři
- - - 1 - - 1 - - - 4 - 1 - - 1 - 2 - 1 1 Řezníci
8 3 - 15 1 - - 4 - 1 9 2 1 6 2 6 - 14 - 6 2 2
Koželuzi
1 - - - - - - - - - 4 - - 1 - - - 2 - 4 - -
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Opaskáři
- - - 1 - - - - - - - 2 1 - 8 1 - 4 - 1 - Kloboukáři - - - 2 - - - - - - 4 - - 1 - - - 2 - 1 - Kominíci
1 - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - Knoflíkáři
- - - - - - - - - 1 - 1 - 2 - - - 5 - 3 - Umělé květ. - - - 2 - - - - - - 4 34 9 10 1 10 1 6 1 5 8 Tkalci lnu
- - - 34 2 - - 2 - 2 6 - - - - 1 - - 1 - - Nožíři
- - - - - - - - - - - 1 3 - 1 4 - 7 - 3 - Mlynáři
3 1 1 4 - - 1 2 2 6 3 1 1 2 4 1 - 4 2 2 3 3
Modistky
1 - - 3 - - - - - - 4 1 - 1 - - - 3 - 1 - Holiči
2 - - 2 - - - 1 - - 3 1 - 2 - - - 3 - 2 - 3
Sedláři
1 - - 3 - - - - - - 3 1 - 2 1 2 - 5 - 1 - 1
Zámečníci
3 - - 5 - - - 1 - - 4 1 1 1 - 1 - 5 - 3 - 1
Kováři
3 - - 5 - - 1 3 - 3 5 2 1 3 2 4 - 4 - 5 1 3
Krejčí
13 6 - 20 - - 4 3 1 1 19 8 8 7 2 4 - 20 1 16 3 4
Klempíři
3 - - 2 - - - 3 - - 6 2 - 2 1 1 - 3 - 2 - 1
Ševci
11 3 2 32 2 - 5 8 - 2 25 8 4 10 5 9 - 23 - 20 4 10
Kameníci
- 4 - - 2 - 1 - - 8 2 - - - - - - 1 - 1 2 Truhláři
11 2 1 24 1 - 8 5 1 4 19 6 5 12 4 11 - 22 - 13 4 8
Hodináři
1 - - 4 - - - - - - 1 1 - 1 - - - 2 - - - Koláři
4 - - 4 - - - 2 - - 3 - 1 3 3 1 - 6 - 2 - 1
Pletaři
- - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 3 - 8
Cihláři
2 - - 3 - - - 1 - 2 2 1 - 1 2 - - 2 - 2 1 Malíři pok. - - - 1 - - - - - - 3 5 - 2 - 1 - 3 - 3 - 1
Cukráři
1 - - 2 - - - - - - 5 - - 1 - - - 3 - - - Ostatní
20 1 - 20 2 - 7 - - 2 22 10 4 14 - 6 - 33 3 22 16 6
Celkem 112 22 4 245 11 1 36 45 5 36 237 96 45 104 45 73 1 230 12 149 54 55
Obchodní žívnosti v roce 1890
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W
Lékárny
- - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - 1 - - - Peří1
- - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - Výčepy
5 - - 19 - - - 1 - 2 5 5 1 2 1 1 - 3 - 3 1 4
Máslo, vejce 1 - - 5 - - 1 2 - 2 4 1 1 1 1 - - 5 - 2 2 2
Železářství - - - 2 - - - - - - 2 - - - - 1 - 2 - - - Obch. stan. 3 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - Lahvov. pivo - - - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - - - 2 - Galanterie 2 - - 10 - - - - - - 4 - - 1 - - - 1 - 1 - 2
Hostince 29 5 1 44 3 2 12 17 5 6 31 9 9 18 11 14 2 47 2 32 10 11
Smíš. zboží 5 1 - 14 - - - 1 - 2 11 1 4 - - 1 - 6 1 3 1 Sklo, porc. 1 - - 2 - - 1 - - - 3 - - 1 - - 1 3 - 2 - 1
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Hokynáři 4 4 - 23 - - - - - - 10 1 1 1 - - - 2 - - - 2
Hadry, odp.2 - - 1 - - 1 - - - 2 1 - - - - - 2 - - - Podomní 3 - - 2 - - 3 - - - 9 - - 3 - - - 6 - 2 - 7
Dřevo
3 - - 2 - - - 1 - - 1 2 1 1 1 1 - 4 3 - 2 2
Uhlí, váp. 3 1 - 10 - - 1 - - - 3 1 - - - - - 2 - 2 1 Dr. obch. 20 7 - 45 2 1 8 5 3 4 7 9 - 13 8 7 2 22 - 19 3 11
Kožišníci 1 - - 1 - - - - - - 2 - - 1 - - - 1 - - - Pohřby 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - Půjčovny - - - - 1 - 1 - - - 7 1 1 1 - - - 3 - - 2 1
Ovoc. zel. 9 - - 8 - 1 - 4 - 1 11 1 2 2 1 2 - 2 - 3 1 3
Papírn. 2 - - 12 - - - 1 - - 2 1 - - - - - - - - - Zb. látek - 1 - 2 - - 1 - - - 4 - - - 1 - - 1 2 - - Střižní ob. 1 - - 11 - - - 2 - - 11 1 - 5 - 1 - 6 - 2 1 2
Vetešníci - - - 1 - - - - - - 2 - - 1 - - - 2 - - - Dobytek. 5 - 1 2 1 - 4 1 - - 1 1 1 - - - - 5 - 3 - 2
Vinárny 1 - - 7 - - - - - - 4 1 - - - - - 1 - - - Plet. zb. 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 2 - - - Vlna bavl. 1 - - 3 - - - - - - 3 - - - - 1 - - - 2 - Nitěmi kn. .- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - Cukrárny - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - Ostatní 12 - - 19 1 - 2 4 - - 21 3 - 5 - - - 25 - 6 1 1
∑ 117 19 2 250 8 4 36 40 8 17 165 39 22 58 24 29 5 157 6 87 25 51

Dodatek. Staré míry, váhy a peníze.
Míry a váhy okolo roku 1500: 1 fůra (Fuder) = plně naložený vůz.
1 žitavský sud (Zittauer Fass) = 8 kop (Schock) a 32 pint (Pinten) = 34
kop 8 žejdlíků (Seidel). 1 trojník (Dreiling) = 10 kop 40 pint (Pinten) = 42
kop 4 žejdlíky. 1 týnský (Teinsky) = 64 pint á 4 žejdlíky; 1 Lagen = 3 Pinten; 1 osmina (Achtel) = 12 Pinten. 1 čtvrt (Viertel) = 2 Teinsky = 8 kop 8
Pinten. 1 Riga = dopravné jedné zvířecí tlamy; 1 Saum Tuch = 4 Ctr.;
1 kámen (Stein) = 20 liber (Pfd.- Pfund) á 4 čtvrtky (Vierlinge) á 8 Loth. 6
kamenů (Stein) = 1 Ctr. = 120 liber (Pfd.).
Plošné míry: 1 Landseil = 40 pražských nebo českých loktů (böhmische Ellen) a 2 dlaně (Querhände), 1 jitro (Morgen) = 5 Landseile; 5 jiter = 1 Ruthe; 12 Ruthen = 1 lán, hon (Hufe).
Obilní míry v 17. století: Velikostní míra 1 korec, měřice (Scheffel)
= 1 strych (Strich) 2/4 Prag. M.; 1!3 korce, měřice (Scheffel) = 2/4 Prag.
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M.; 1/4 korce = 1/4+2/8 Prag. M.; 1/8 korce = 1/8+2 Massl.; 1 Massel = 1,5
Massl Prag. M.
P e n í z e v 11. a 12. století: Solidi nebo šilinky (Schilinge) a
denáry (Denare). 1 šilink = 12 denárů; 10 šilinků é 120 denárů = 1 marka (M.) 20 šilinků = 1 libra (Pfund); 30 šilinků = 1 hřivna.
Ve 14. století: Marka á 4 groše (Groschen), kopa grošů.
V 15. století: Bílý groš a fenik (Pfennike); 1 bílý groš = 8 dobrých
feniků = 10 císařských feniků.
V 16. a 17. století: 1 tolar (Thaler) = 36 bílých grošů = 24 dobrých
grošů á 15 feniků; 1 groš = 12 císařských feniků; říšský tolar, tolar, groš
a fenik.
V 18. století: Mimo dřívějších ještě zlaťák (Gulden), dobrý krejcar
(Kreuzer), česká kopa (Böhmische Schock). 8 haléřů (Heller) = 1 krejcar;
4 vídeňské (Wiener) = 1 krejcar; 4 groše = 1 český groš; 20 třígrošů
(Dreikreuzer - trojník) = 1 císařský zlatý; 12 pětigrošů (Fünfgreuzer) = 1
císařský zlatý. Dále platily: půlgroše, dvougroše, sedmigroše, desetigroše, patnástigroše, sedmnáctigroše, dvacetigroše.
Od začátku 19. století platí bankovky (Bancozettel): Po roce 1811
zlaté krejcary a krejcary vídeňské měny (Wiener Währung) a zlaté a
krejcary konvenční mince (Conventionsmünze). Mimo to ještě tolary,
groše a feniky pruského dvora (preussisch Courant). Od roku 1858 máme měnu rakouskou (öster-reichische Währung).
Dopravnictví a prostředky k povznesení průmyslu, obchodu atd.
1. Silnice.
S rozvojem obchodu, řemesel a průmyslu je v nejtěsnějším spojení dopravnictví. Jednotlivé cesty jako takové existovaly již v nejstarší
době, byly výlučným dopravním prostředkem, a tak měly velký význam.
Ostatně, poddaní byli povinni udržovat je vždy ve sjízdném stavu.
Okolo roku 1300 byla na jihu panství Lipová (tehdy Tolštejn-Šluknov) k dispozici jedna dobrá silnice, která spojovala hrady Tolštejn
(Tollenstein), Krásný Buk (Schönbuch), Horní Karlovku (Oberkarlstein),
hrad na Ženském vrchu (Weiberberg) - Loupežnický zámek u Šternberku (Räuberschlöss bei Sternberg), Arnoltice (Arnstein) a hrad u Skalní brány (Kuhstall) a vedla do Hohnštejnu (Hohnstein). Jedna odbočka
této silnice vedla z Krásného Buku přes Brtníky a nynější obec Kopec
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rovněž do Hohnstein. Ještě dnes se nazývá Zlodějská cesta (Diebstrasse).
„Solná cesta“ („Salzstrasse“) z Rumburku přes Šluknov, Lipovou,
Lobendavu, Neustadt, Stolpen do Halle v Sasku existovala dlouho před
rokem 1440. Kromě toho měl Šluknov ještě další silniční spojení do
Budyšína, dále do Rumburku, do Tolštejna a do Žitavy (Zittau). Budyšínská silnice u obce Sohland v Sasku odbočovala a vedla kolem Špičáku
do obce Císařský, Kunratic a Křečan a na druhou stranu do obce Knížecí
a do Mikulášovic s odbočkou do Brtníků. Vilémov a Lobendava byly
přes Sebnitz a Jiříkov spojeny s Lobavou (Löbau v Sasku).
Kolem roku 1700 byly silnice lipovského panství v dobrém stavu a
zprostředkovávaly hlavně dopravu z Míšně (Meissen) přes Sebnitz, Dolní Poustevnu, Vilémov a Loučky do Šluknova a z Halle přes Neustadt,
Lobendavu a Lipovou do Šluknova.

Z Lipové vedla také hlavní silnice do Louček, obce Hraběcí, do
Brtníků, Vlčí Hory a Krásné Lípy. Další vedla ze Schandau (v Sasku) do
Mikulášovic, v dřívějších dobách lesním porostem, až ke spojení na budyšínské silnici do obce Císařský. Spojení, Schandau – Mikulášovice,
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bylo asi od roku 1680 jen málo využíváno, neboť oddělením obou panství, Šluknov a Lipová, byla doprava do Šluknova odvedena.
Panství Lipová otevřelo jinou dopravní cestu: Mikulášovice –
Zadní Heřmanov (Hinterhermsdorf) – Jetřichovice (Dittersbach) – Kamenice (Kamnitz) – Děčín (Tetschen). Že tato silnice existovala již v 16. století, potvrzuje saský zemský vyměřovač Mathias Oeder. Na cestě z Mikulášovic do Heřmanova stála v roce 1592 tak zvaná „Hrdinova stodola“, která pravděpodobně sloužila k přebírání po této cestě sem přiváženého obilí. Po této silnici také dne 21. září roku 1779 cestoval z Mikulášovic císař Josef II.
V letech 1835-1840 byly na panství Šluknov, a v letech 1839-1853
na panství Lipová, zakládány nové a zlepšovány stávající silnice. Další
silniční stavby jsou uvedeny u popisu příslušných obcí. Nyní má (rok
1898) celý politický okres rozvinutou síť dobrých silnic.
S t á t n í s i l n i c e . Takzvaná „císařská silnice“ z Rumburku do
Šluknova, Lipové, Lobedavy až k zemské hranici u Neustadt v Sasku,
s 19,020 km délky, je nejvýznamnější státní silnicí v okrese. Existuje již
dlouho před rokem 1770, ale roku 1817 byla přeložena na Anenský
vrch (Annaberg). „Dodatková státní silnice“ vede od zemské hranice
u Sebnitz v Sasku přes Dolní a Horní Poustevnu do obce Severní, až
k zemské hranici u Steinigt - Vilémov v délce 9,376 km. Další státní silnice vede zdejším okresem z Rumburku do Jiříkova a k zemské hranici
u Ebersbach v Sasku s délkou 4,196 km.
O k r e s n í s i l n i c e . V obvodu a pod dohledem šluknovské
okresní správy existují následující silniční tahy: Rožany – Šluknov – Nové
Hraběcí – Kunratice – Křečany v délce 12,293 km, Království – Jiříkov –
Filipov s 9,908 km, Šluknov – Království – Fukov na Taubenstein a
Spremberg v Sasku v délce 7,694 km a Křečany – Panský s délkou 3,951
km. Celkem 33,846 km. V obvodu okresní správy Lipová jsou následující
silniční tahy: Lipová – Vilémov – Mikulášovice s 12,896 km, Loučky –
Dolní Poustevna s 7,795 km, Lipová – Loučky – Hraběcí – Brtníky
s 9,617 km, Brtníky – Panský s 2,105 km, Loučky – Mikulášovice s 3,78
km, Mikulášovice – Tomášov s 3,645 km, Lobendava – obec Markéta –
Vilémov s 3,565 km, Lipová – Liščí – obec Severní s 3,562 km, Vilémov –
Karlín – Horní Poustevna s 1,2 km, Příjezdové silnice k nádraží: Loučky
0,058 km, Lipová – Vilémov 0,8 km, Mikulášovice 0,18 km - 1,038 km.
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Celkem 49,212 km. Projektovaná silnice Šluknov – Kunratice – Brtníky
je obšírněji pojednána v kapitole „Veřejná správa - Okresní zastupitelstva“. První čtyři silnice byly převzaty do okresní správy v roce 1865,
ostatní byly budovány z prostředků okresu, bližší údaje se nacházejí ve
„zvláštní kapitole“.
O b e c n í s i l n i c e . V každé obci se nachází spousta obecních
silnic a cest a dále takzvané statkové a polní cesty, jejich výčet by ale
zabral příliš mnoho prostoru. K připomenutí snad může být zajímavá a
cenná následující poznámka: Dříve než byly v jednotlivých obcích vybudovány silnice a obecní cesty, jezdilo se často v p o t o c í c h .
2. Železnice.
Vzhedem k důležitosti politického okresu Šluknov, ve směru
k průmyslu a s ohledem na hustotu obyvatel a jejich velkou spotřebu
potravin a ostatních potřeb, byla již v padesátých letech projektována
železnice. Došlo ale jen k vytyčení tratě.
Dne 23. března 1872 započala výstavba linie Rumburk – Šluknov,
„Česká severní dráha“ („Böhmischen Nordbahn“), která byla předána
k provozu 8. ledna 1873. Stavba trasy z Rumburku do Jiříkova–Ebersbach (v Sasku) se uskutečnila v létě roku 1873 a doprava byla otevřena
1. listopadu 1873. Výstavba další železniční tratě ze Šluknova přes Loučky, Lipovou a Vilémov do Mikulášovic se uskutečnila v roce 1884 a tato
trasa byla předána do provozu 14. prosince 1884. Zatímco trasa Praha –
Jiříkov tvoří hlavní linii, je trať Rumburk – Mikulášovice odbočnou linií
lokální železniční dopravy.
Spojení se Schandau v Sasku a s Labem a s tím také připojení do
Sebnitz v Sasku bylo již odedávna citlivé a protože od „Severní dráhy“
(„Nordbahn“) nebyly podnikány žádné přípravy, vytvořily si zúčast-něné
obce v roce 1894 konsorcium, které vyprojektovalo najednou celou trasu Sebnitz – Mikulášovice – Brtníky – Křečany – Rumburk – Varnsdorf.
Na této činnosti se obzvláště zasloužil poslanec zemského a říšského
sněmu MUDr. Franz Kundermann z Mikulášovic. Ve svém usilování byl
účinným způsobem podporován předsedou konsorcia výstavby železniční tratě Josefem Lindnerem ze Starých Křečan. Dalšími podporovateli
tohoto podniku byli poslanci Dr. Pergelt a Dr. Werunsky právě tak, jako
zúčastněné obce. Po dlouhotrvajících vyjednáváních s vládou a se všemi
zúčastněnými kruhy, byl v červnu 1897 znám následující výsledek: „Čes-
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ká severní dráha“ v nejbližší bobě vybuduje trať Mikulášovice – Sebnitz přes obce Markéta a Poustevna a mimo to se zřídí odbočná linie
z Poustevny do Lobendavy a do obce Severní. Konsorcium obdrží povolení k výstavbě trasy Mukulášovice – Brtníky – Křečany – Rumburk s odbočkou na Krásnou Lípu. Poslední část uvedené linie, Rumburk –
Varnsdorf, může být převzata Vídeňským do-pravním ústavem (Wiener
Verkehrsanstalt) a bude zařízen elektrickým provozováním; jednání
jsou v běhu. Pro městskou obcí Šluknov projektovanou trasu Šluknov –
Sohland v Sasku byla nařízena revize trasy. Přiložená tabulka veškeré
přepravy v našem okrese ležících železničních stanicích České severní
dráhy vykazuje významná čísla:
Přepravené osoby a náklady ve stanicích politického okresu Šluknov
v roce 1895.
Stanice
osoby vojsko zavaz. spěšniny zboží v tunách
Jiříkov-Ebersbach v Sasku 57 951 406
38
473
44 611
Šluknov (Schluckenau)
95 485 906
72
48
33 705
Loučky (Schönau)
31 552 181
32
84
7 948
Lipová-Vilémov
42 003 518 24
128
14 133
Mikulášovice (Nixdorf
10 097 130 26
116
11 494
Příjem za výše uvedenou přepravu ve zlatých (Gulden):
∑
Jiříkov-Ebersbach
18 056 116 388 6104
78 763 103 427
Šluknov
15 723 185 477 3110
76 935
96 430
Loučky
7 158
75 141
812
20 167
28 353
Lipová-Vilémov
9 075
76 278 1355
34 814
45 598
Mikulášovice
3 981 62 228
1678
29 481
35 430

3. Pošta, telegraf, telefon.
První zpráva o poště ve zdejším kraji se týká Lobendavy. Tam byl
v roce 1797 jmenován poštmistrem Jg. Czape. Pravděpodobně byl poštovní úřad spojen s tamním „Haupteinbruchsamte“ (celní úřad). V té a
následující době, okolo roku 1810, obstarávali panským úřadům dopravu dopisů vlastní poslové. Z Neustadt v Sasku přes Lipovou, Šluknov do
Rumburku jezdila také „Diligence“, která ovšem v první řadě sloužila
osobní dopravě. Poštovní úřady vznikaly pod názvem „sběrny dopisů“.
Jednu takovou sběrnu dopisů dostal Šluknov v roce 1836. Jiříkov dostal
poštovní výpravnu v roce 1837. V Mikulášovicích v roce 1845 zřízenou
sběrnu dopisů přeměnili již v následujícím roce na poštovní výpravnu.
Ve Šluknově byl c. k. poštovní úřad zřízen v roce 1848 a v Lipové roku
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1851. Ostatní obce okresu dostaly poštovní úřady v následujícím čase:
Staré Křečany roku 1859, Brtníky 1860, Vilémov 1864, Dolní Poustevna
1868, Lobendava 1869, Liščí 1890, Severní 1893, Horní Poustevna 1894,
Filipov 1894 a Fukov v roce 1894. Další údaje se nacházejí v kapitolách
popisování příslušných obcí. Státní poštovní úřady jsou nyní ve Šluknově, v Mikulášovicích a v Jiříkově.
Vlastní telegrafní úřad dostal v roce 1865 Šluknov, Jiříkov a Mikulášovice. V nejnovější době byly telegrafní úřady spojeny s poštou. Státní telefon, jako centrálu se spojením na meziměstský provoz, mají Mikulášovice od listopadu roku 1896 a Šluknov od 10. května 1897.
4. Peněžní instituce.
Banky a vlastní peněžní ústavy sice v okrese k dispozici nejsou a
přece se při ohromných obchodních jednáních našeho průmyslového
okresu ukazuje potřeba obchodní provoz nějak odpovídajícím způsobem zvyšovat a podporovat. Dále uváděné instituce umožňují pohled
do počínání a užitečnosti zdejších pokladen a na druhé straně ukazují
spořivost a zámožnost obyvatel. Spořitelny jsou vesměs spravovány
příslušnými obcemi.
S p o ř i t e l n a v e Š l u k n o v ě vstoupila v platnost 1. ledna
1862 a vyvíjí velmi významnou činnost: Koncem roku 1895 činila úložka
od 7599 stran 4 042 429,83 florinů, 788 stranám byl zpět vyplacen kapitál za 867 612,51 fl. Obchodní obrat v roce 1895 činil 7 096 116,26 fl.
Reservní fond činil 250 222,- florinů.
S p o ř i t e l n a v J i ř í k o v ě byla založená v roce 1884 a za
rok 1895 vykazuje následující obchodování: 2343 trvalých kapitálových
vkladů s 1 316 108,07 floriny, 1482 zpětných plateb s 259 614,78 fl. Rezervní fond činí 43 702,18 florinů.
S p o ř i t e l n a v L i p o v é. Stanovy této peněžní instituce byly schváleny již v roce 1873, spořitelna však započala svou činnost teprve roku 1886. V roce 1895 zajišťuje 1331 vkladů s 150 964,31 floriny,
720 zpětných vyplácení s 133 071,28 floriny. Stav veškerých vkladů na
1506 položkách činí 554 239,99 florinů. Rezervní fond činí 24 187,77
florinů.
S p o ř i t e l n a v M i k u l á š o v i c í c h . Od roku 1869
v Mikulášovicích existuje spořitelní a záložní společnost, která se při založení spořitelní obce v roce 1887 v její prospěch rozpustila. Koncem ro-
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ku 1895 činilo 1470 vkladů 569 225,08 florinů. Koncem roku 1895 činily
zpětné výplaty 131 136,99 fl. Veškerý peněžní provoz činil v roce 1895
875 800,95 fl. Rezervní fond 26 797,89 florinů.
Okresní průmyslový podpůrný spolek se
s í d l e m v L o u č k á c h existuje od roku 1861 a je to peněžní ústav
na akcie se vzájemně se podporujícím ručením. V roce 1895 tento spolek čítá 33 členů s kmenovým vkladem á 500 florinů. Koncem roku 1895
činilo 850 spořicích vkladů 297 162,26 florinů. Změny v portfoliu
171 644,37 fl. Celkový obchodní obrat v roce 1895 1 280 054,74 florinů.
Spořitelní a záložní společnost v Dolní
P o u s t e v n ě je registrované společenstvo s neomezeným ručením a
bylo založeno roku 1875. V roce 1895 čítá 27 členů se 40 podíly. Vklady
v roce 1895 činí 285 033,335 florinů. Spořicí vklady 115 551,275 fl. Obchodní obrat za rok 1895 činí 695 802,89 florinů.
C. k. p o š t o v n í s p o ř i t e l n a v e V í d n i , se sběrnými
místy u všech c. k. poštovních úřadů v okrese, rozvíjí velkolepou a požehnanou činnost.
5. Školní zařízení pro průmysl a řemesla.
C . k . o d b o r n á š k o l a t k a l c o v s k á v e Š l u k n o v ě.
Významem tohoto učiliště, jež bylo založeno v roce 1875, je jak teoretickým tak i praktickým vyučováním vzdělávat dílovedoucí, vzorkaře a
továrníky pro všechna odvětví tkalcovství, a také i mladé lidi, kteří se
chtějí věnovat „Comptoir-fache“, zjednat podrobné znalosti v korespondenci a vedení účetnictví. Podnětem ke zřízení odborné školy ve
Šluknově byla hlavně potřeba, neboť když v roce 1874 byl zaveden
nespočet nových druhů zboží, chyběli vzdělaní dělníci, obzvláště ale
odborně vzdělaní vedoucí pro průmysl. Za těchto okolností bylo
průmyslem a šluknovským městským zastupitelstvem pokládáno za
vysoce naléhavou záležitost zřízení odborné školy a ústav byl také již
15. září 1875 otevřen. První zřizovací náklady odborné školy hradila
obec, která poskytla také lokalitu, vytápění, osvětlení a obsluhu. Odměna vedoucího školy a později veškerého učitelského personálu byla placena ze státních prostředků.
V prvním a druhém roce existence odborné školy byl o ní zájem,
zejména se strany dělnické třídy, velmi malý, avšak protože stále více
vycházela najevo nutnost vyučování pro další výdělek, zájem u obyva-
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telstva se tak velmi zvětšil, že dnes je ústav pro zdejší kraj znám jako
nepostradatelný. Ústav byl od svého zřízení čtyřikrát rozšiřován.
Protože však návštěvnost tak významně stoupala, že lokalita odborné
školy v žádném směru nepostačovala, a protože byl ze strany c. k.
ministerstva školství zásadní souhlas se zřízením speciálního kursu tkaní
stuh, a nakonec bylo do učebního plánu přijato strojní tkaní, bylo městským zastupitelstvem města Šluknov přijato usnesení, zapsané 16. září
1885, postavit pro odbornou školu vlastní budovu. Nádherně provedená stavba stála 88 000 zlatých. Náklady státu na zřízení ústavu činily
10 000 florinů a kromě toho stát poskytuje roční subvenci přes 4000
zlatých. Pro c. k. odbornou školu je zřízeno sedm učeben a kabinet
učebních pomůcek. Díky bezoddechové činnosti od založení ústavu zde
působícího ředitele Franze Hansela, ústav dosáhl velmi krásné, vážnosti
vyžadujícího postavení.
Učiliště zahrnuje: a) dvouletý denní kurs; b) jednoletý večerní
kurs; c) jednoletý nedělní kurs; d) jednoletý večerní kurs pro obchodní
obory (merkantilní kurs); e) živnostenskou školu pokračovacího vzdělávání. Ve dvouletém denním kursu se vyučují následující předměty:
Nauka o materiálech a předení, technologie a ruční tkaní, nauka o vázání, rozpočet a konečná úprava zboží; kreslení od ruky, kreslení podle
vzorů, odborné kreslení, geometrické a návrhové kreslení, obecné a obchodní počty, obchodní korespondence a účetnictví, technologie a
strojní tkaní, praktické ruční a strojní tkaní. Ve večerním kursu jsou
přednášeny první čtyři předměty, jež jsou uvedeny u denního kursu.
V obchodnickém kursu se vy-učují obecné a obchodní počty, obchodní
korespondence a účetnictví. V nedělním kursu potom praktické a strojní tkaní.
Š k o l a p o k r a č o v a c í h o v z d ě l á v á n í existuje od roku
1883 a k dispozici má tři učební způsoby. Vyučovanými předměty jsou
počty, kreslení od ruky a odborné, obchodní nástavbu a vedení účetních knih. Po dobu trvání ústavu, v letech 1875-1896, navštěvovalo
denní kurs celkem v prvním ročníku 305 a ve druhém ročníku 339 žáků.
Večerní a nedělní kursy 1233, obchodnický kurs 213 a školu pokračovacího vzdělávání 851 žáků, dohromady 2941 žáků. Ve školním roce
1895/96 vykazuje C. k. odborná škola následující čísla návštěvnost:
Denní kurs, první ročník 16 žáků, druhý ročník 26, večerní a nedělní
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kursy 64, obchodnický kurs 18 a pokračovací školy 58 žáků. Mnoho absolventů denního kursu dostalo prostřednictvím ředitelství odpovídající
místa v praxi, a to jako vzorkaři, Comptoiristen atd.
Ústav vykazuje také bohatý obsah učebních pomůcek: 228 čísel
knih, v technologické sbírce je 20 kusů a v kreslených předlohách 53
děl, dále tkalcovské stavy, pomocné stroje pro ruční tkaní, tak jako i pro
strojní tkaní, stolice na vázání stuh a pomocné stroje pro ruční i strojní
provoz. Parní motor o deseti koňských silách se stabilním trubkovým
kotlem, transmisi s cilindrickými ložisky, spojkami a mnoha zařízeními
umožňujícími provoz parním pohonem. Parní motor slouží také k pohonu dynama, které vyrábí potřebné elektrické světlo.
Učitelský sbor: Ředitelem C. k. odborné školy je od roku 1875
Franz Hansel, který je zároveň odborným učitelem technologie tkaní.
Pro kreslení od ruky a kreslení podle vzoru je Julius Ochetz, pro strojnětechnologické obory je Karl Teuber, Hugo Neuhebl je pro obchodnické
vyučování, Josef Hesse je mistrem dílny pro ruční tkaní, Julius Martin je
mistrem dílny pro ruční a strojní tkaní a Anton Breuer je mistrem dílny
pro tkaní stuh. Na škole pokračovacího vzdělávání působí Karl Teuber a
učitelé: Kindermann, A. Lafsa a Frz. J. Preidel.
C . k . o d b o r n á š k o l a k o v o p r ů m y s l u v M i k ul á š o v i c í c h . Dlouholeté úsilí obce Mikulášovice, které bylo neúnavně vedeno ze strany říšského a zemského poslance Dr. Franze KIndermanna, našlo své naplnění, když byla v roce 1890 zřízena c. k. odborná
škola kovoprůmyslu v Mikulášovicích. Odborná škola obrací zřetel výhradně na v Mikulášovicích domácí odvětví kovoprůmyslu. V první řadě
na výrobu jemného ocelového zboží, v druhé řadě na výrobu kovových
knoflíků a upírá zrak na zušlechťování, uměleckou dokonalost a úpravu
výrobků. Odborná škola si vytkla za úkol povznesení vkusu a zušlechťování zpracování, zdobnost a dokonalost práce.
Dne 1. října 1891 byla C. k. odborná škola, pod vedením dříve
umělecko-průmyslového architekta, ředitele Moritze Knaba, za přítomnosti početné honorace, otevřena. Odborná škola byla prozatím umístěna v budově národní a měšťanské školy, ale obec se také ještě zavázala starat se o obsluhu a vytápění. K prvnímu zařízení nového ústavu
c. k. ministerstvo školství uvolnilo 6000 zlatých, které byly vynaloženy
na úhradu strojů a nářadí a menšího počtu předlohových prací. K pod-
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statnému obohacení předlohovými pracemi a modely dojde tím, že
s koncem školního roku 1890/91 obdrží všechen upotřebitelný inventář
ze zrušené odborné školy v Děčíně.
Ústav má tři ročníky s řádnými denními žáky (ale podle § 6 školního řádu může nadaným žákům k dalšímu vzdělávání ponechat ještě
čtvrtý rok), dále má veřejnou kreslírnu, kreslicí kurs pro žáky národní a
měšťanské školy a školu pokračovacího vzdělávání se dvěma třídami.
V ústavu jsou v jednotlivých ročnících s odpovídajícím rozvrhem vyučovány následující předměty: a) Teoretické vyučování: Kreslení od ruky,
geometrie a geometrické rýsování, odborné rýsování, krasopis, výuka
projektování a Schattenlehre, řemeslnické výpočty, vedení účetnictví a
obchodní rozprava. b) Praktické vyučování: Ve všech ročnících, avšak
se zvýšenými požadavky ve vyšších třídách: 1. Modelářství, 2. Praktická
zručnost v rytí, v pokovování a v technice zdobení, zušlechťování a v dokončování.
Veřejná kreslírna, zavedená v roce 1892, má za účel ulehčit provozovatelům živností všech průmyslových odvětví v Mikulášovicích zhotovování výkresů a kompozicí s uměleckým obsahem a tím podpořit
rozšíření dobrého vkusu v nejširších kruzích. Návštěvníkům jsou k tomu
účelu k dispozici kreslicí stoly a vzorky z c. k. odborné školy, pokud to
umožní vyučování v ústavu. Jejich využívání je odkázáno na rýsovnu,
eventuelně také pod vedením odborných učitelů. V kreslicím kursu pro
žáky národní a měšťanské školy se vyučuje ve středu a sobotu odpoledne.
Ministerským výnosem z 20. května 1893 byla propouštěcímu vysvědčení odborné školy přiznána právní účinnost průkazu způsobilosti
pro řemeslnickou živnost kovorytectví, smaltování a vyřezávání razítek.
Výnosem z 25. prosince 1894 bylo umožněno, že výbor odborné školy
je oprávněn, v případech hodných pozornosti, navštěvující, kteří jsou
rakouské státní příslušnosti, osvobodit od placení příspěvků na úhradu
nástrojů a spotřebovaného kovu.
Jako téměř všechny odborné školy obvodu liberecké obchodní
komory (Reichenberger Handelskammer) se také mikulášovická odborná škola podílela na v srpnu 1894 pořádané výstavě průmyslového muzea severní Bohemie (Nordböhmischen Gewerbemuseum) v Liberci. Pro
ústav bylo skoro troufalé zaslat na uvedený podnik po sotva tříleté
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existenci výstavu žákovských prací. Tím spíše potěšující byl výsledek,
o němž bylo možno číst v mnoha pochvalách v tisku.
V roce 1895 kuratorium průmyslového muzea severní Bohemie
v Liberci pořádalo den odborných škol za účelem shromáždění zástupců
veškerých odborných škol obvodu komory k vedení dialogu uměleckořemeslných pedagogů, přičemž účastníci měli být seznamováni s muzejními sbírkami, knihovnou a s novinkami, jakož i s přáními škol ve vztahu
na zmnožení učebních pomůcek. První den odborných škol, který se
nyní každoročně opakuje, se konal 4. července 1896 v Liberci.
V roce 1893 bylo rozšíření mikulášovické odborné školy vysvětleno začleněním technického oddělení k existujícímu umělecko-průmyslovému. S uskutečněním tohoto plánu ale bylo nezbytně spojeno
zprovoznění vlastní budovy odborné školy. V tom případě dozorčí úřad
vešel v jednání se školní správou, podle níž bylo vedení ústavu nařízeno
rozpracovat program pro zřízení nové budovy, přičemž měl být brán
zřetel na zvyšující se návštěvnost způsobenou zvětšením odborné
školy, jakož také i na přípravu pro zřízení kovárny, brusírny a leštírny a
dále na zde vyjednané vybavení ústavu motorovým provozem a na
instalování elektrického osvětlením, k čemuž obec dala souhlas. Tento
program, který ze strany státu vyžadoval příspěvek na náklady asi
22 000 zlatých, byl předložen c. k. ministerstvu a školní správa k předběžné žádosti vyžadovala podrobný stavební plán ke zřízení budovy,
z něhož bylo patrné situování motoru, vedení transmise a pohon strojů.
Plány byly vyhotoveny a byly odeslány a i když bylo obcí Mikulášovice
zajištěno plánované zřízení elektrické centrály, kuratorium školské
správy podalo požadavek alternativního projektu, v němž světlo a
pohon nebude vyráběno ve školní budově, nýbrž bude odebíráno
z elektrické centrály.
Chudým a oceněníhodným žákům ústavu jsou propůjčována
stipendia a poskytovány podpory. C. k. ministerstvo poskytuje ročně
sto zlatých na pět speciálních stipendií, obchodní a průmyslová komora
v Liberci věnuje ročně tři až čtyři stipendia v úhrnné částce 180 florinů,
jedno stipendium od 20 do 25 florinů uděluje česká spořitelna v Praze a
na žákovskou podporu věnuje školská správa ročně 50 až 200 florinů.
Celková částka na tento účel v letech 1891 až 1896 čerpala příspěvky
vyčíslené 2138 zlatými.
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Ústavu se za dobu jeho trvání dostalo cti mnoha návštěv, mezi
jinými to byl dne 28. června 1893 ministr obchodu Marquis Bacqehem
a 13. července 1894 ministr obchodu hrabě Wurmbrand.
P r ů m y s l o v á p o k r a č o v a c í š k o l a byla otevřena již
15. září 1878. Jejím prvním vedoucím byl až do roku 1882 Georg Schicht
a po jeho odstoupení byl vedením pověřen odborný učitel Johann Rudolf. Ten až do roku 1886 vyučoval sám, potom byli zjednáni ještě dva
pomocní učitelé. V roce 1891 byla Průmyslová pokračovací přičleněna
k c. k. odborné škole a je udržována státem, ten jí poskytuje různé
podpůrné peníze. Účelem pokračovací školy je učňům a pomocníkům
živnostníků nabídnout teoretické a, jak je to jen možné, také praktické
vyučování v těch umělecko-průmyslových, technických a obchodnických oborech, které jim jsou pro výkon jejich povolání potřebné a mohou přispívat k povznesení jejich výdělečnosti. Jako školní výbor pokračovací školy působí správní výbor odborné školy, vedení a správa je
svěřena řediteli. Učební plán pokračovací školy obsahuje základní a
geometrické odborné kreslení, průmyslové výpočty, obchodní rozpravu
a vedení živnostenského účetnictví. Vyučovací doba trvá osm měsíců.
C. k. odborná škola je také bohatě vybavena učebními pomůckami. Její inventář na konci školního roku 1895-96 vykazuje: V předlohách
a knižních dílech 148 čísel, v učebních pomůckách 29 čísel, nástroje,
modely a jiné kusy zařízení. Škola vykazuje následující čísla návštěvnosti: Od roku 1891 navštěvovalo ústav 139 denních žáků, 11 mimořádných žáků, 565 žáků základních a měšťanských škol, 32 návštěvníků veřejné kreslírny a 1887 žáků pokračovacího vzdělávání. V roce 1896/97
bylo zapsáno 20 denních žáků, 4 žáci mimořádní, 40 žáků základních a
měšťanských škol, 5 návštěvníků veřejné kreslírny a 123 žáků pokračovacího vzdělávání.
Učitelský sbor: Moritz Knab, c. k. ředitel a učitel odborného kreslení, Ferdinand Götz pro tepání, pokovování a řezání razítek, Joh. Rudolf pro základní kreslení od ruky, geometrii a geometrické kreslení, nauku o projektování a pro obchodní obor, Julius Rennert pro rytí, zušlechťovací techniky a galvano-plastiku, Wilhelm Michel pro kreslení
modelů a figurální kreslení, Johann Neubauer pro modelování z hlíny a
vosku. Na Pokračovací škole působí odborný učitel Wilhelm Michel a
pomocní učitelé Karl Lindner, Wenzel Sahner a Franz Grasse.
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P r ů m y s l o v é p o k r a č o v a c í š k o l y . Již v roce 1872
c. k. okresní školní rada ve Šluknově obracela svou pozornost na hojně
se rozvíjející průmysl a na její podnět vznikaly pokračovací školy, které
se přičleňovaly k základním nebo měšťanským školám. Pokračovací škola v Mikulášovicích byla otevřena v roce 1879, ve Šluknově roku 1883,
v Loučkách a v Lobendavě roku 1885, v Jiříkově roku 1886 a ve Starých Křečanech v roce 1888. Pokračovací školy v Mikulášovicích a ve
Šluknově byly spojeny s tamnějšími c. k. odbornými školami, ostatní
jsou pod vedením učitelských kruhů základních a měšťanských škol.
Zřízením kursů kreslení na c. k. státních průmyslových školách
v Liberci a v Plzni, jakož i díky udělování stipendií pro účastníky těchto
kursů pro učitele národních a měšťanských škol, byli pro všechny školy
získáni odborně vzdělaní učitelé kreslení. Také v živnostenské části obyvatelstva nacházejí pokračovací školy silnou podporu, a také obecní zastupitelstva se nebojí žádných obětí je v každém případě podporovat.
Dohledem a hospodářskou správou pokračovacích škol je ve všech obcích pověřen školní výbor, kterému předsedá starosta obce a dalšími
členy jsou zástupci ministerstva vyučování, zemského školského
výboru, obchodní a průmyslové komory, obce a živnostníků. Pokračovací školy dostávají roční podporu od právě uvedených korporací,
mimo toho ještě od okresního zastupitelstva a z případně existujících
fondů.
Ve školním roce 1896/97 čítaly pokračovací školy, s vyloučením
těch z Mikulášovic a ze Šluknova, 209 žáků. Z toho připadá na Staré Křečany 65 žáků, na Jiříkov 80 žáků, na Lobendavu 30 žáků a na Loučky 34
žáků. Na těchto pokračovacích školách jsou dvě třídy se šesti až sedmi
vyučovacími hodinami. Hodinám vyučování kreslení jsou věnovány nedělní dopoledne, zatímco ve všedních dnech od sedmi do devíti večer je
vyučování. Školní rok trvá většinou od září do dubna nebo května.
Vyučování je bezplatné. V první třídě se vyučuje základní kreslení od ruky, geometrické kreslení, obchodní rozmluvy a průmyslové výpočty. Ve
druhé třídě je to průmyslové kreslení, průmyslové výpočty, průmyslové
účetnictví a obchodní rozpravy.
Vedoucími pokračovacích škol jsou: Ve Starých Křečanech učitel
základní školy Franz Liehr, v Jiříkově ředitel měšťanské školy Anton Rie-
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del, v Lobendavě řídící učitel Josef Schicktanz a v Šenově-Loučkách učitel národní školy Robert Strobach.

Rozhledna na vrchu Jitrovníku

Veřejná správa.
C . k . o k r e s n í k a p i t a n á t (Bezirkshauptmannschaft)
v e Š l u k n o v ě.
Na místo bývalých vrchnostenských - dědičných soudů (Patrimonialgerichte) vešly od 1. července 1850 jako politické úřady v platnost c. k. okresní kapinatáty. Prvním okresním kapitánem (Hauptmann)
byl v letech 1850-1852 Karl Grüner, který byl později viceprezidentem
místodržitelství v Praze. Po něm, v letech 1852-55, působil Franz Gahler. Potom byla instituce kapinatátů povýšena a na jeho místo přišly
takzvané smíšené okresní úřady. Politická a soudní správa byly
sjednoceny v jednom úřadu a vedoucí okresního úřadu byl okresním
přednostou. Od roku 1864 do roku 1868 vykonával soudní moc vedoucí
soudu. V letech 1855-64 působil jako okresní přednosta Karl Maschek a
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v letech 1864-68 Johann Aggermann von Vellenberg, který v letech
1868-1875 působil jako c. k. okresní kapitán (Bezirkshauptmann). Karl
Wachtel, urozený šlechtic (Edler) von Elbenbruck úřadoval od r. 1875
do r. 1881, Georg Lawory od r. 1881 do r. 1891 a Wenzel Maly od
r. 1891 do r. 1896, který zemřel po dlouhé nemoci v ještě mladém věku
22. srpna 1896 a byl pohřben za velké účasti obyvatel, jakož i úřednictva celého politického okrasu Šluknov. Koncem roku 1896 byl c. k.
okresním kapitánen jmenován ministerský úředník J.U.Dr. Heinrich rytíř
von Herget, avšak v květnu roku 1897 byl odvolán do Trutnova (Trautenau). Na jeho místo přišel v červenc 1897 Johann Tittmann, dosud c. k.
okresní kapitán v Aši (Asch). V c. k. okresním kapinatátu jsou následující
úředníci: C. k. okresní komisař Friedrich Müller, c. k. okresní školní inspektor profesor Franz Fieger, c. k. okresní tajemník Karl Jillich, c. k.
okresní lékař MUDr. Karl Zörkendörfer, c. k. okresní zvěrolékař Heinrich
Marschner a c. k. daňový inspektor Anton Wenzelides. Jim jsou přiděleni c. k. daňový příručí (adjunkt) Eduard Zährl a daňový úřední
praktikant Edmund Kerka.
Od 5. listopadu 1888 se u c. k. okresního úřadu konají první civilní sňatky. Šluknovský okresní kapinatát (Bezirkshauptmannschaft) patří spolu s dohlížecím okresním kapinatátem v Litoměřicích ke krajskému soudu v České Lípě,
k báňskému kapinatátu (Berghauptmannschaft) v Praze, k báňskému revírnímu úřadu v Teplicích, k cejchov-nímu inspektorátu a puncovnímu úřadu v Praze. Dále ve vojenských vztazích patří ke 42. doplňovacímu okresu Terezín, k 9.
pěchotnímu pluku zeměbrany v Litoměřicích a k okresnímu velitelství domobrany č. 39 v Litoměřicích. Podle toho staví mužstvo pro linie 42. pěšího pluku, pro 9. pěší pluk zeměbrany a pro 8. zákopnický prapor.
Politické zastoupení tohoto okresu v zemském sněmu a v říšské radě je
vykonáváno následujícími poslanci: V zemském sněmu: Za Šluknov, Lipovou a
Staré Křečany MUDr. Franz Kindermann z Mikulášovic. Za Mikulášovice,
Brtníky a za Krásnou Lípu v rumburském okrese JUDr. Albert Werunsky, advokát z Prahy. Za Jiříkov a obec Království páter Ambros Opitz, majitel tiskárny ve
Varnsdorfu. Za venkovské obce Julius Lippert, spisovatel ze Smíchova, který od
posledního volebního období zastává čestný úřad zástupce vrchního zemského
maršálka. V říšské radě jsou jako poslanci: V obecné voličské třídě (5. kurie)
Josef Hannich, spisovatel z Kamenného Šenova, za zemské obce Gustav Kowack, okresní předseda z České Kamenice, za městské volební obvody Šluknov,
Lipová, Mikulášovice, Brtníky, Staré Křečany, Jiříkov a Království Dr. Franz Kindermann z Mikulášovic.

222

Zdravotní poměry. C.k. okresní kapitanát byl také zároveň zdravotním úřadem. V těchto záležitostech jeho podřízenými byly všechny
obce politického okresu Šluknov, výklad o sanitárním rozdělení podává
přiložená tabulka.
Tabulkové znázornění zdravotních obvodů a zdravotních obcí.
Poř. č. Sídlo zdravotní obce
Jména soukr. lékařů
obv. lékař
1
město Šluknov (Schluckenau) Dr. E. Kissinger
Dr. L. Zellner
2
obvod Šluknov
Dr. Carl Hayduk,
Dr. A. Jänchen
3
Jiříkov 1. (Georgswalde)
Dr. Josef Ulbrich,
Dr. Fl. Köttig
4
Jiříkov, 2.zdr. obvod
Dr. Ant. Rudolf
5
Staré Křečany (Altehrenberg)
Dr. Adolf Hendl
6
Lipová (Hainspach)
Dr. Heinr. Zacke
7
Loučky (Schönau)
Dr. Leop. Ebert
8
Mikulášovice (Nixdorf)
Dr. Gust. Hellmich Dr. F. Kindermann
9
Lobendava (Lobendau)
Dr. Franz Rämisch
Dr. F. Fiedler
10
Brtníky (Zeidler)
Dr. Adolf Feig

Že se v nejstarších dobách vyskytovalo skoro právě tolik chorob
jako nyní, je nepopiratelnou skutečností. Občas přicházely epidemické
nemoci jako mor, cholera a další, kterým často padali za oběť obyvatelé
celých vesnic. Neplatila žádná sanitární opatření a každá obec, každá
osoba byla odkázána sama na sebe. Krajský úřad v Litoměřicích v roce
1788 vydal zprávu o zdravotních poměrech na panství Lipová. Často docházelo k velkému rozšíření nakažlivých nemocí hrozících ještě dnes
zrovna tak jako dříve. Například tyfus, záškrt, spalničky, neštovice, spála
atd. První očkování kravskými neštovicemi ve zdejším kraji zavedl v roce
1815 na lipovském panství Dr. Franz Jaroschka. Postupně, ale obzvláště
od zákonů z roku 1871, úřady a obce zdravotním poměrům věnovaly
větší pečlivost, takže díky odpovídajícím opatřením je dnes nějakému
dalšímu rozšíření nakažlivých (infekčních) nemocí zabráněno.
V okrese je několik veřejných nemocnic (špitálů): Šluknov, Mikulášovice a Jiříkov, poslední je nemocnicí obecní. Lékárny jsou ve Šluknově, v Mikulášovicích, v Lipové a v Jiříkově. V Jiříkově jsou k volnému
použití veřejností lázně. (Také se smrkovým jehličím.) Větší lázeňský
ústav zřídil šluknovský tělocvičný spolek na rybníku Boxteich. Kluziště
k ježdění na bruslích jsou umožněna v mnoha vesnicích.
Zvláštní péči se těší školní cvičení. Většina škol je opatřena odpovídajícími tělocvičnami, a také v zimě se ve většině škol cvičí. O cvičení
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dospělých pečují mnohé tělocvičné spolky a horlivě jsou nápomocné
také tělocvičné župy veřejnými cvičeními a okresní cvičitelské hodiny.
Dne 1. ledna 1897 čítaly všechny tělocvičné spolky okresu Šluknov 1308
členů s 539 aktivními cvičenci.
V mnoha obcích je velká péče věnována zásobování vodou. Město Šluknov má vzorně zřízený vodovod.
Požehnanou, ušlechtile mužnou činnost vyvíjí Okresní hasičská
jednota Šluknov–Lipová. Byla založena roku 1875 a v roce 1896 zahrnuje 23 spolků s 2078 aktivními hasiči. Jako dlouholetý předseda jednoty působí Robert Holfeld z Jiříkova. Nejstarší hasičstvo v okrese je to ze
Šluknova založené v roce 1867. Společný inventář jednoty vykazuje
následující nářadí: Hasicí nářadí: parní stříkačka, 52 sacích stříkaček, 11
stříkaček bez sacího čerpadla, 17 ručních stříkaček, vysokotlaké vodovodní vedení s 55 hydranty a 8711 metrů hadic. Lezecké nářadí: mechanický výsuvný žebřík, 113 příložných žebříků, 123 stoupacích žebříků,
28 vozů na nářadí, 47 vozů na stříkačky, 13 stoupacích stěn. Zdravotnické a záchranné nářadí: 19 příručních lékárniček, 4 nosítka, chytací
plachta, 7 dýchacích přístrojů. Každé hasičstvo má zdravotní oddíl, tedy
dohromady je k dispozici 23 zdravotních oddílů.
Okresní zdravotní pokladna v okrese Šluknov, v obcích Šluknov,
Loučky a Mikulášovice, čítá ke dni 31. prosince dohromady 3592 mužských a 2041 ženských členů, příslušejících k 53 druhům povolání. Nemocenských případů bylo v roce 1896 u 5633 pojištěnců zaznamenáno
1926 (=34%), se 41 162 dny nemoci. Vydání na nemocenské činilo
11 951,15 florinů. Pro lékaře a na nemocenské kontroly 7497,01 fl. a na
léky 7183,01 fl. Od zaměstnanců bylo v roce 1896 zaplaceno celkem
9628,15 fl. a od zaměstnavatelů 20 471,88 fl. Všechny pokladny na
konci roku 1896 vykazovaly stav majetku 10 053 955 zlatých (Gulden).
Zdravotní policie pro zvířata. Pro provádění prohlídek masa, jako
důležitému odvětví, je zřízena potravinová a veterinární policie, které
se dostává náležité pozornosti teprve v posledních letech. V každé obci
je ustanoven prohlížecí orgán, jemuž je k dispozici jeden zastupitel.
Jako prohlížecí vykonavatelé působí pokud možno zvěrolékaři, v druhé
řadě lékaři a v menších obcích nějak odbornější, důvěryhodní laici. Díky
pokračujícímu dohledu na správné provádění těchto prohlídek je případné nemocné maso nebo vnitřnosti pozastaveno a odklizeno. V okre-
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se se nachází 21 obecních, úředně povolených mrchovišť, která jsou
udržována v předepsaném stavu. Dále je ve šluknovské oblasti k dispozici schválený pohodný (ras) a pro uzavírání nakažlivě nemocných
zvířat prostor pro stahování zvířat z kůží a tavírna. Pro celý politický
okres je ustanoveno jedno mrchoviště s umístěním ve Šluknově, které
odpovídá za všechny služební úkony.
Péče o domácí zvířata je všude dobrá, díky usilování o poučování
v novinách a na shromážděních zemědělců o odstraňování ještě existujících nešvarů a vzhledem k péči o zdraví ve chlévech apod. Díky neustálému dohledu na dobytčí průvodní listy je nyní podstatně zabráněno zavlečení epidemií zvířat.
C. k. okresní soudy.
Šluknov.
Soudní okres Šluknov je velký 86 čtverečních kilometrů a má
26 640 obyvatel v obcích: Staré Křečany, Filipov, Fukov, Knížecí, Jiříkov,
Panský, Císařský, Království, Kunratice, Nové Hraběcí, Rožany a Šluknov.
C. k. okresní soud ve Šluknově započal svou působnost 1. července
1850. V letech 1855-1864 měl okresní soudce titul okresní přednosta a
vedle úřadu soudce obstarával také politickou správu. V roce 1864 přešel tento titul na politické úředníky, protože vedoucí soudu předsedal
úřadu soudu. To trvalo až do roku 1868, kdy byly zrušeny smíšené
okresní úřady a byly opět zavedeny samostatné okresní soudy. Poslední
Justitiär (soudní úředník velkostatku) byl Kienast.
Jak je známo z nejstarších časů a až do roku 1850, vykonával soudní
pravomoc panství jeho soudní představený, později jeho právník (Justitiär).
Nazývá se to vrchnostensko-dědičná soudní pravomoc (Patrimonialgerichtsbarkeit). O právních záležitostech ve starých časech podává zprávu profesor
A Paudler, který ve své knížce „Schluckenau“ uvádí řadu právních případů: Nejstarší zpráva se týká smrtelného napadení, kterého se dopustili bratři F. z obce
Císařský a který ve Šluknově dne 24. dubna 1520 projednával soudní představený Keilingk. Oba bratři měli zabít Hanse Kuntheo. Pachatelé byli odsouzeni
k následujícímu trestu: K zaplacení jedné čtyřtýdenní mše, k duchovně očistné
lázni, k pouti do Cách (Aachen), ke čtyřem měřicím obilí a k zaplacení dvaceti
kop dobrých zhořeleckých peněz. V roce 1527 zadržel Hans von Schleinitz
(z nyní neznámých důvodů) jedenáct litoměřických měšťanů se 66 voly a jiným
zbožím, ale 17. dubna toho roku je propustil pod podmínkou, že nechají ve
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Šluknově na 600 guldenů oceněné voly. (Jména těch měšťanů jsou uvedena ve
spisu profesora Paudlera „Schluckenau“.) V roce 1541 byl u rozhodčí stolice
v Lipsku, kvůli jednomu dotazu podanému ze Šluknova, projednáván rozsudek
jednoho obžalovaného. Tím je také podán důkaz, že ve sporných případech
v právních věcech byla právní rozhodnutí pro oblast tohoto panství obstarávána v Lipsku. Dne 17. června 1555 Wolf Schmidt nebo Engelmann ze Šluknova
odčinil modlitbou „pomluvu“ Pany Magdaleny Döbnerové z Budyšína, v přítomnosti kapitána Antona Uechtritze z Fukova, úřadujícího přísedícího soudce
Jobsta Nosse, rady a představeného ze Šluknova. Koncem 16. století mohla být
s dovolením soudu přiměřeně prováděna „židovská lichva“. Posledním vyhlášeným případem ze soudní pravomoci byl v roce 1742 v Chřibské. Dva provinilci byli kvůli kostelní loupeži v Schirgiswalde (město v Sasku) a kvůli žhářství a
zlodějství ve Šluknově, po předchozím zardoušení, upáleni na hranici. Posledním delikventem šluknovské šibenice byl s předchozím případem spojený
Abraham Klinger. (Viz. Pověst o Abrahamu Klingerovi.) Ten měl domněle provinilce popouzet k paličství a ještě je jinak podporovat, jeho vina ale nebyla prokázána. Popravčí meč se nachází v soukromém vlastnictví, je ale pravděpodobně uložen ve veřejném muzeu. Popraviště se šibenicí bylo v blízkosti
vrchu „Schweidrich“, dodnes se tam nacházející niva lidově nazývá „šibeniční
louka“ („Galgenwiesen“).

Jako okresní soudci, popřípadě okresní přednostové, ve Šluknově
působili: Karl Maschek v letech 1850-1864, Adolf Heller 1864-1876,
Alois Barthel 1876-1887, Emanuel Ungar 1887-1895 a Josef Weigl od
roku 1895. Nynějšímu c. k. okresnímu soudci jsou k služdám: Robert
Hantschel, c. k. okresní adjunkt; Florian Puchegger, c. k. vedoucí pozemkových knih a Johann Schmidt, c. k. okresní soudní kancelista.
Provoz soudu je nepřetržitý a následující pohled do civilních a
trestních věcí od roku 1855 ukazuje jeho činnost po desetiletích.
V letech 1851-1854 byl civilní a trestní protokol spojený a v posledním
roce vykázal 5638 kauz. Kauzy na c. k. okresním soudu Šluknov:
Rok
civilní věci
trestní věci
1855
2815
985
1865
3730
1195
1875
5320
1702
1885
7003
2977
1895
7422
3686
C. k. úřad pozemkových knih ve Šluknově.
V roce 1895 bylo v „držebnosti“ zaznamenáno 576 641,53 florinů: 245
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případů kupních smluv s 372 118,26 fl., 14 jiných smluv s 34 349 fl., 8
výkonů exekucí s 20 726 fl. a 165 vypořádání úmrtí se 149 448,27 floriny. Ve „stavech závazků“ bylo zapsáno 324 094,93 florinů: 150 případů dluhů kupujících s 86 073,87 fl., 421 zápůjčních smluv se
196 443,01 fl., 48 jiných smluv s 4020 fl., 94 exekučních zápisů do pozemkových knih s 12 592,12 fl. a 173 dědických podílů s 24 965,93 fl.
C . k . n o t á ř s t v í bylo zřízeno v roce 1869. Nyní je c. k. notářem ve Šluknově Franz Rössler.
A d v o k á t n í k a n c e l á ř e . J.U.Dr. Fr. Hasenöhr otevřel kancelář ve Šluknově 4. srpna 1879 a Dr. R. Neukirchner 15. září 1891.
L i p o v á.
K tomuto soudnímu okresu o velikosti 104 čtverečních kilometrů
s 23 029 obyvateli patří obce: Dolní s Horní Poustevna, Lipová, Lobendava, Nová Víska, Mikulášovice, Liščí, Šenov, Vilémov a Brtníky.
C. k. okresní soud v Lipové byl po zrušení vrchnostenskodědičných soudů otevřen 1. července 1850. Od roku 1854 do 1. září 1868 byl
okresním úřadem a teprve od roku 1868 je okresní soud opět pověřen
výlučně soudní pravomocí. Posledním soudním úředníkem na velkostatku byl Anton Maschek. První okresní soudce Musch působil v letech
1850-1854. Okresním přednostou popřípadě okresním soudcem byl
v letech 1855-79 Franz Utschik, v letech 1879-88 následoval Franz
Eisenkolb, 1888-92 August Hayek, 1892-93 Dr. Franz Lampel, 1893-96
Eduard Brehm, 1896-97 Josef Horn a od roku 1897 Josef Kahler.
Současnému c. k. okresnímu soudci jsou k dispozici následující úředníci:
C. k. okresní soudní adjunkt Josef Glässner, c. k. aukultant Dr. Josef
Knobloch, c. k. vedoucí pzemkových knih Georg Karl a c. k. kancelista
Heinrich Leubner. Provoz po desetiletích vykazuje následující čísla:
Rok
civilní věci
trestní věci
1855
3664
680
1865
3884
874
1875
5360
1473
1885
7039
3023
1895
9656
3345
Ze starých časů je hodno ke zmínění následující: Lipovský „Jus-gladi“
existuje již před rokem 1574. Dne 22. června 1765 vychází nový řád hrdelního
soudu, přičemž byl „Jus-gladi“ zrušen a hrdelní soud Lipová platí do krajské po-
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kladny vězeňský příspěvek 11 florinů a 15 krejcarů. Přísahy „služebnictva“ (čeledíni, děvečky) zde byly již odedávna, od roku 1664 byly ustanoveny. Někdy
bylo uskutečňováno právo krátkého procesu a dokonce byly prováděny kvůli
krádežím i tresty smrti. Tak v roce 1668 hrabě Hans Joachim Slawata odsoudil
Zachariase H. z Mikulášovic za zlodějství k smrti provazem. V roce 1708 byla
Anna H. z Dolní Poustevny odsouzena k smrti za cizoložství, ale byla císařem
omilostněna. V roce 1734 byl Joh. Christ. P. z Louček odsouzen k smrti za „zakopání“ své manželky Anny Marie. Trest byl ale změněn na pětiletou práci na
panské půdě (Dominicalarbeit). Některé další případy jsou uváděny u popisů
příslušných obcí. Tři poslední odsouzenci lipovské šibenice: Pověstný Jakob R.
dostal po mnoha vraždách rozsudek k vlečení a k lámání kolem a roku 1736 byl
v kravské kůži přivlečen k šibenici a potom byl lámán. V roce 1740 Johann
Georg F. z Louček vyloupil Georga Pilze z Mikulášovic a byl popraven mečem.
Poslední delikvent, Johann Georg G. ze Stvolínských Petrovic u Jablonného
v Podještědí (Petersdorf bei Gabel), byl roku 1741 kvůli loupeži na Christophu
Pietschmannovi z Mikulášovic popraven mečem. Pro Lipovou se popraviště nacházelo na tak zvaném „šibeničním vrchu“ (Galgenberge), v blízkosti cihelny
u silnice do Lobendavy.

C . k . ú ř a d p o z e m k o v ý c h k n i h v L i p o v é v roce
1895 vykazoval následující změny v „držebnosti“: 77 obchodních smluv
s 200 412,11 fl., 29 jiných smluv s 76 110 fl., 14 provedených exekucí
s 59 418 fl. a 62 vypořádání úmrtí s 148 636,84 fl., tedy celk. 484 576,94
fl. Ve „stavech závazků“: 51 případů dluhů kupujících se 148 632,54 fl.,
187 zápůjčních smluv s 191 312,92 fl., 61 jiných smluv s 25 046,57 fl.,
63 exekutivních zápisů do pozemkových knih s 19 992,38 fl. a 81 dělení
dědictví se 17 632 fl., tedy celkem 402 616,41 fl.
C . k . n o t á ř s t v í bylo zřízeno v roce 1869. Nyní spravuje
úřad jediného notářství v Lipové Dr. Karl Vondörfer.
A d v o k á t n í k a n c e l á ř e . V Lipové v roce 1884 otevřel
svou kancelář J.U.Dr. Alfred Beck a roku 1893 J.U.Dr. Robert Mikesch.
C. k. berní úřady.
C. k. berní úřady jsou ve Šluknově a v Lipové, oba započaly působit dne 1. ledna roku 1850. Stávající berní úředníci ve Šluknově: C. k.
berní výběrčí Walentin Gampe, c. k. kontrolor Laurenz Demuth, c. k. adjunkti Gustav Wienert a Josef Czerwenka. V Lipové: C. k. berní výběrčí
Franz Rösler, c. k. kontrolor Alois Domabyl; adjunkt Gottlieb Haun.
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Výběr daní v roce 1895:
Šluknov
Lipová
Pozemková daň
23 881,27 florinů
21 887,89 fl.
Domovní daň
10 036,36 fl.
9 738,68 fl.
Domovní třídní daň 5 626,12 fl.
7 209,40 fl.
Výdělková daň
12 588,20 fl.
14 776,96 fl.
Důchodová daň
14 319,69 fl.
9 780,51 fl.
5 % dávka
243,35 fl.
360,11 fl.
Přirážkový fond
41 750,56 fl.
44 874,77 fl.
Úroky z prodlení
67,90 fl.
64,52 fl.
Výdaje obch. komory 269,20 fl.
521,30 fl.
Z nepřímých daní, popřípadě poplatků jsou uvedeny položky:
Kolky a bezpr. popl. 29 068,39 fl.
30 464,27 fl.
Potravní daň z masa 3 290,- fl.
3 510,- fl.
Peníze za kolkování 14 616,72 fl.
14 351,54 fl.
Za směn. blankety
1 076,- fl.
1 270,11 fl.
Potravní daň z piva 48 203,80 fl.
69 528,06 fl.
Spotřební daň
4 515,- fl.
8 400,- fl.
Hudební popl. úhrn. 1 035,50 fl.
875,01 fl.
Vojenská taxa
3 005,- fl.
1 353,- fl.
Splacené sirotčí přísp. 14 843,86 fl.
28 314,58 fl.
Stav sirotčích pokladen.
Šluknov
Hodno připomenutí je to, že rezervní fond lipovské sirotčí pokladny je jedním z největších toho druhu v Bohemii, větší je snad jen
v Plzni. Celkové přímé daně za politický okres Šluknov v roce 1895 činily
127 744 florinů a tím zaujímá 37. místo z 89 okresních kapitanátů (Bezirkshauptmannschaften) v Bohemii. Celkový peněžní pohyb v roce
1895: Šluknov: Příjem . . . . 932 014 florinů
Výdej . . . . 623 963
„
celkem 1 555 977
„
Lipová: Příjem . . . . 522 183,21 „
Výdej . . . . 507 840,67 „
celkem 1 030 023,88 „
Ve starých časech existovaly daňové odvody původně v naturáliích,
později k tomu přišly také peníze, zpravidla jako císařské daně, vybírány byly
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jako „císařské peníze“. Kromě dávek v naturáliích existovala také časná robota,
práce se spřežením a práce ruční. Dále byly různé, někdy také zvláštní povinnosti, jak to s sebou přinášely poměry (podrobně je o tom pojednáno u příslušných obcí). Vrchnost s každou obcí uzavírala smlouvu, v níž byly až do maličkostí uvedeny povinnosti té obce. Jsou uloženy smlouvy: V roce 1512 uzavřela obec Království smlouvu s Heinrichem von Schleinitz, obec Horní Poustevna v roce 1573 s Christophem von Schleinitz atp. Povinnosti jednotlivých
členů obce, rolníků, domkářů, obyvatel a řemeslníků, byly uvedeny v tehdejších pozemkových knihách (Urbarien) a byly případ od případu různé, takže
jejich úplná reprodukce není ani přibližně možná. Později, také již kolem roku
1660, mohla být robota, jakož i všechny ostatní povinnosti placeny v penězích.
Časem se tyto povinnosti zmnožily, byly zavedeny například peníze na obranu,
dále příspěvky pro kriminální inkvizici a exekuční povinnosti. Na místo všech
dřívějších plateb, z nichž některé teprve budou muset být odňaty, byly od roku
1850 postupně zaváděny současné daně a poplatky. Jeden příklad z plateb ve
starých dobách a ještě v roce 1847 v kupní smlouvě uvedený, týkající se tak
zvaného „bílého mlýna“ v obci Leopoldka: „Kupující každoročně platil 24 tolarů
za pilu na prkna a 10 tolarů za mlýnské složení, jako dědičný úrok, ve čtyřech
splátkách do vrchnostenské renty panství Lipová. Kupující byl povinen
vrchnosti nařezat 45 kusů špalků za náhradu jednoho dobrého feniku za jeden
kus. Piliny však měly být pokud možno z vrchnostenské rybí vody odstraněny a
pod jedním bodem bylo, aby mlynářův dobytek nepůsobil škodu na pozemcích
sousedů, a přísluší mu povinnost držet jednoho honicího psa a na hon ho zaopatřit jedním kusem chleba nebo místo toho vrchnost požaduje zaplacení
čtyř zlatých peněz atd. Řemeslnická daň byla dvacet dobrých grošů . . .

Okresní zastupitelstva.
Na základě zákona z 25. července 1864, bylo v roce 1865 zřízeno
zastupitelstvo Š l u k n o v a . Zastupitelský okres zahrnuje ty samé obce jako okres soudní a čítá 24 zvolených členů. První skupina, statkáři,
nyní nemá žádného zastupitele. Skupina vysoko zdaněného průmyslu a
obchodu vysílá dva zastupitele, skupina měst a městysů (Šluknov, Jiříkov, Staré Křečany a Království) má sedmnáct a venkovské obce pět zastupitelů. Okresní výbor čítá sedm členů. Jako první předseda okresního
zastupitelstva působil v letech 1865-1869 Josef Novak, ředitel panství
ve Šluknově, jeho následoval do roku 1891 J.U.Dr. Leo Nagel, advokát
ze Šluknova, poté do roku 1893 Ludwig Jahnel, ředitel panství Šluknov,
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do roku 1896 Friedrich Protze, továrník a starosta ve Šluknově a od roku 1896 Joh. Herm. Kindermann, starosta ze Šluknova.

C. k. přímé daně činí na 68 000 florinů. Okresní přirážka činila od
roku 1865 do roku 1894 10 %, od roku 1895 12 %. Počet poplatníků
stoupl ze 400 na 800. Podle pravidla, kterým byla v roce 1802 na panství
Šluknov zřizována pozemková daň, přišel k rozdělení na jednotlivé obce, na
zasedání 31. března 1887 kontribuční fond I z válečných dodávek v částce
30 499,96 florinů, v únoru a březnu 1889 fond II., v částce 630,80 fl. a fond III.,
sestávající z fondu I. a z daru hraběte Bonaventury von Harrach s 3950 floriny.
Tak obdržely úhrnem: Staré Křečany 9344,18 fl., obec Království 8144,94 fl.,
Jiříkov 6861,31 fl., obec Císařský 6131,54 fl., Rožany 1733,91 fl., Knížecí 939,92
fl., Kunratice 937,85 fl., Panský 562,15 fl., Fukov 247,58 fl., Šluknov zámecký
obvod 188,73 fl., Nové Hraběcí 15 fl. a Harrachov 3,65 florinů. K podpoře

zimní dopravy byl roku 1885 zaveden sněhový pluh a v roce 1890 byly
pořízeny ochranné zásněžky, jež od té doby se významně zmnožily.
Dne 31. prosince 1896 bylo ve šluknovském zastupitelském okrese rozhodnuto o zrušení okresních mýt. Okresní rozpočet pro rok 1896
vykazuje celkový požadavek 8048,80 florinů. Zde jsou uvedeny některé
položky: Na mzdy a odměny 2262,80 fl., štěrkový materiál na údržbu
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okresních silnic 845 fl., na úroky a amortizaci 250 fl., na výstavbu silnic
600 fl., na odklízení sněhu 600 florinů atd. Oproti tomu příjmy činí 1600
florinů, takže schodek činící 6448,80 fl. bude pokryt 12 % přirážkou. Dne
3. března 1897 okresní šluknovský daňový peněžní fond, dosahující výše
3290,52 fl., na němž se podílí 2595 daňových poplatníků, je k rozdělení na jednotlivé obce s určením k obecně prospěšným účelům. Na mnoha příslušných
činnostech se záslužně přičinili následní pánové: Zemřelý starosta Eduard Richter a Robert Holfeld, oba z Jiříkova a dále tajemník Ferdinand Riedel ze Šluknova. Bylo rozděleno: Šluknovský zámecký obvod 19,03 florinů, Steré Křečany
435,84 fl., Nové Křečany 242,29 fl., Valdek 32,98 fl., Starý Jiříkov 778,86 fl.,
Nový Jiříkov 84,99 fl., Filipov 138,27 fl., Loučné 111,63 fl., Království 393,24 fl.,
Císařství 332,38 fl., Rožany 145,38 fl., Harrachov 40,59 fl., Královka 38,06 fl.,
Nové hraběcí 117,97 fl., Fukov 163,64 fl., Knížecí 46,93 fl., Panský 40,59 fl. a
Kunratice 77,38 fl.

Pro rok 1896 činí obecní přirážky: V Kunraticích 48 %, v Novém
Hraběcí 42 %, ve Starých Křečanech 40 %, v Jiříkově 33 %, v Královce 32
%, v Knížecí 23 %, ve Fukově 22 %, v Rožanech 21 %, v Království 17 %,
ve Šluknově 15 %, v Panském 10 % a v obci Císařství 10 %. Jako tajemníci okresního zastupitelství působili: V letech 1865-74 Johann Wanderla,
pokladník na panství a jako účetní okresního zastupitelství Franz Krause, správce panství. Od roku 1874 vykonává oba posty Ferd. Riedel.
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Okresní zastupitelství L i p o v á čítá 24 členů a je složeno
z následujících zájmových skupin: statkáři volí dva členy, vysoko zdaněný průmysl a obchod čtyři, města a městyse (Lipová, Mikulášovice, Loučky, Brtníky) devět a venkovské obce devět členů. Okresní výbor sestává ze sedmi členů. Zastupitelský okres zahrnuje stejné obce jako okres
soudní. Jako první předseda okresního zastupitelství působil v letech
1865-68 Johann Hille, továrník z Lipové, v letech 1868-1883 jej následoval Ferdinand Hauser, ředitel panství Lipová, v letech 1884-1890 c. k.
notář Hugo Ritter Seidl von Rechtenau, dále v letech 1890-1895 Franz
X. Richter, majitel přádelny ve Vilémově a od roku 1895 působí Hermann Weit, správce pivovaru v Lipové.
Počet projednávaných věcí se rok od roku zvětšuje. Až do roku
1884 to bylo 200 až 250 věcí a v roce 1896 je projednáváno již 554
záležitostí. Každoročně se koná několik zasedání výboru a čtyři zasedání
zastupitelstva. Rozpočet na rok 1896 vykazuje celkovou potřebu 11 643
florinů. V tom je určeno 5500 fl. na štěrk na silnice, mzdy pro jeho rozprostírače 1642 fl., na podporování a subvence 1200 fl., (z toho 800 fl.
na náklady vytyčování železnice), 530 fl. na služné a kancelářské potřeby, úroky z půjčky 21 800 fl. a 981 florinů na další. Oproti těmto výdajům stojí příjmy za lovecké lístky s 250 floriny a zůstatek v pokladně 120
fl., takže schodek činící 11 273 fl. je vyrovnáván pokrytím z 19 % přirážky k přímým c. k. daním ve výši 62 626 florinů. Až do roku 1880 byla
vybírána přirážka 10 %, potom, obzvláště kvůli mnoha silničním
stavbám, 15, 161/2, 17, 19 a pro rok 1897 20 %. Důležitá jsou přijatá
rozhodnutí o stavbách mnoha silnic, která jsou uvedena v odstavci „silnice“ u kapitoly „doprava“. V roce 1888 bylo zrušeno mýtné na okresních silnicích a v tom roce byl opatřen první silniční sněžný pluh pro
ulehčení dopravy v zimě.
Jednotlivé obce zastupitelského okresu Lipová vybírají pro rok
1896 obecní přirážku: Mikulášovice 40%, Lobendava 30%, Loučky 29%,
Horní Poustevna a Brtníky po 25%, Lipová 21%, Nová Víska 20% a obce
Severní, Liščí a Vilémov po 10 %. Jako první tajemník okresního zastupitelství působil od roku 1886 Josef Jaroschka z Lipové.
Pro obě okresní zastupitelství, Šluknov i Lipová, je od roku 1896
v Lipové k dispozici stanice zásobování potravinami. V ní nacházejí chudí a práci hledající pocestní bezplatné stravování a zaopatření, a také je

233

zde pro ně zprostředkovávána práce. Náklady na tuto stanici nesou obě
okresní zastupitelství rovnoměrně. Obě okresní zastupitelství, Šluknov a
Lipová, v roce 1894 rozhodla o výstavbě okresní silnice Šluknov – Kunratice – Brtníky v délce 7,174 kilometrů. Stavba této silnice je bez placení pozemku odhadnuta na 42 828 florinů a k tomu zem Bohemie podmínečně vnáší 12 000 fl. Výstavba této silnice na obecní náklady má
být zahájena v roce 1898.
C. k. č e t n i c t v o . V politickém okrese Šluknov má okresní
velitelství četnictva sídlo ve Šluknově. Sestává ze strážmistra, jako velitele a dvou četníků. Tomuto velitelství jsou podřízena stanoviště v Lipové, v Mikulášovicích, v Jiříkově a ve Starých Křečanech. První tři hlídky jsou složeny z velitele stanoviště a dvou četníků a na stanovišti Staré
Křečany je hlídka jadnomužná. Veškerá stanoviště jsou podřízena velitelství četnického oddílu v Č. Lípě, jemuž velí vyšší důstojník. Stávajícím
strážmistrem okresního velitelství četnictva je Johann König.
C. k. f i n a n č n í s t r á ž – okresní kontrolní oddělení. a) Šluknov. Tomuto okresnímu kontrolnímu oddělení jsou podřízeny oddělení
finanční stráže ve Filipově, ve Fukově, v Jiříkově, v obci Království, v Rožanech, ve Šluknově a v Brtníkách. Velitelem tohoto úřadu je c. k. komisař finanční stráže Johann Schnabl. b) Lipová. Okresnímu kontrolnímu
oddělení Lipová jsou přidělena následující oddělení finanční stráže:
Polní Poustevna, Lipová, Severní, Lobendava, Mikulášovice a Vilémov.
Velitelem je c. k. komisař finanční stráže Karl Hirschmann.
C. k. c e l n í ú ř a d y . V politickém okresu Šluknov jsou následující celní úřady: Nádraží Jiříkov – Obersbach (v Sasku), vedoucí je c. k.
celní správce Emil Carmin; Jiříkov - silnice, vedoucí je c. k. celní asistent
Karl Schallowetz; Fukov, vedoucí je celní výběrčí Josef Tassl; obec Severní, vedoucí je celní výběrčí Jaromir Woyka; Lobendava, vedoucí je
celní výběrčí Gustav Weber; Dolní Poustevna, vedoucí je celní výběrčí
Franz Linke; Rožany, vedoucí je celní výběrčí Wenzel Rudolf; Tomášov,
vedoucí je celní výběrčí Anton Batzal.
C. k. ú s t ř e d í v y d á v á n í t a b á k u . Ústředí vydávání tabáku se nachází ve Šluknově a přiděluje jeho rovnovážný odbyt na 155
tabákových trafik. V roce 1895 byla jeho spotřeba vyčíslena na
154 154,82 florinů a v roce 1896 stoupla na 166 757,66 florinů.
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C. k. t e r m i n á l y č í s e l n é l o t e r i e (Lotto). Terminály číselné loterie v okrese Šluknov jsou obcích: Dolní Poustevna, Filipov, Fukov, Jiříkov, Lipová, Císařský, Lobendava, Mikulášovice, Rožany, Šluknov, Loučky a Brtníky.
Vynikající muži a ženy okresu.
Od učitele Karla Stephana z Louček u Šluknova.
Motto: „Co jednou velké bylo, a šlechetné a vznešené, nezůstává navždy
v čase pohřbeno! Vzkříšením vstává z mrtvých a dlouho pohřbené vystupuje
na slunce svit.“

Je jistou měrou aktem povinnosti, pohroužit se občas duchem do
proudu minulosti a vynášet z něj perly a zároveň je přinášet světu k nahlédnutí. Tak jsme také postavili úlohu v této kapitole přinést výtečné
charaktery minulosti, mužů a žen, kteří pocházejí z politického okresu
Šluknov nebo v něm strávili mnoho let svého života a svým působením
a snažením vést potomky kupředu, plně zasluhují jejich posmrtnou
vzpomínku. Ale i vynikající osoby současnosti, jejichž význam potomci
ještě budou poznávat, zde nacházejí zmínku. Patří sem jak osobnosti
hierarchie, tak perly vědy a umění. K připomenutí přinášíme ty, podle
možnosti v chronologické posloupnosti, které nám nabízejí stávající
prameny.
M a x i m i l i a n R u d o l f b a r o n v o n S c h l e n i t z , první
biskup z Litoměřic, narozen v roce 1606 ve Šluknově, vstoupil do duchovenstva, v němž rychle dosáhl na nejvyšší hodnosti. V roce 1633 byl
jmenován děkanem ve Frýdlantu (Friedland) a brzy na to byl kanovníkem a generálním vikářem v Praze. („Krátká historie biskupů v Litoměřicích“ od Antona Frinda, gymnaziálního ředitele z Chebu.) Od roku 1637 byl
kolegiálním proboštem v Litoměřicích, v roce 1655 byl císařem Ferdinandem III. navržen jako Proto-Episkopus v Litoměřicích, dne 9. července toho samého roku byl zasvěcen a 25. května byl intronizován.
Stavěl dómy a čtyři kanovnické domy a pro biskupskou rezidenci
koupil stavební pozemky. Zároveň získal panský „Drum“, kde nechal
vystavět nový zámek. Tak celé své dědictví po otci, 148 000 zlatých,
spotřeboval ku prospěchu své diecéze. Biskup Schleinitz vydal přísné
diecézní stanovy (takzvaný schleinitzův církevní řád) a v roce 1657 vysvětil hrabětem F. Schildem zřízený nový kostel u v roce 1649 od dobro-
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dinců zbudovaného nového kapucínského kláštera v Litoměřicích.
V červenci roku 1670 ustanovil šest okresních děkanátů, v Litoměřicích,
v Bílině, v Lípě, v Ústí, v Mělníku a v Lipové, kterým zachoval názvy příslušných okresních vikariátů. Pečoval také o venkovské misie. Biskup
Schleinitz při tom ještě získal čas pro vědeckou činnost. Jeho peru vděčíme za v roce 1672 vytištěné dílo „Memorabilium Romanorum exornatorum centuria“ a za obsáhlý historický manuskript „Vandalo Bohemia“
(genealogie šlechtických rodů v Bohemii). – Biskup Schleinitz zemřel
v Litoměřicích 13. října 1675 v sedmdesátém roce svého života a byl
pohřben do jím vybudované krypty před oltářem „B. V. Mariae Gaudoise“ v litoměřickém velechrámu.
Z osobností našeho okresu z 18. století výtečné v hudební oblasti:
J o s e f S c h u s t e r se narodil v roce 1721 jako syn tesařského mistra
v obci Království a roku 1733 přišel jako chlapecký zpěvák do Drážďan. zde se
později zdokonaloval u proslulé dvorní kontraaltistky W. Annabili. V letech
1744-1778 působil v Drážďanech jako královský dvorní basový zpěvák. Zemřel
roku 1784.
Koncertní mistr H o l f e l d . V roce 1738 se ve Šluknově narodil jistý
Holfeld, jenž později vynikal jako koncertní mistr na violu. Několik let strávil
kvůli obchodu ve Flandrech. Když neměl v obchodě žádoucí úspěch, hrál pilně
na svou violu v kostelích a na koncertech. Tím způsobem dosáhl takové dokonalosti, že do budoucnosti platí za největšího violinistu. V roce 1765 se vydal
do Paříže, kde se svou zručností dostal na místo ve velké opeře, a také k činnosti u jiných velkých hudebních institucí. Tam se neúnavně usiloval, až dosáhl
se svým nástrojem koncertování. Po desetiletém pobytu v Paříži byl svým otcem povolán zpět do vlasti k péči o domácí záležitosti. Brzy nato (1775) jej kapelník Reichardt slyšel hrát v kostele ve Šluknově. Tuto příležitost prohlašoval
za poslední, a také již v žádném větším městě nehrál.
E l e o n o r e R i c h t e r , (sepsáno podle „Kroniky města Schluckenau“
od Roberta Lahmera) rozená Schwab, vynikající pianistka, se narodila 8. prosince 1757 ve Šluknově. Její otec, vedoucí hospodářství, Mathias Schwab, jenž byl
velmi dobrým houslistou a znalcem hudebního umění, jí nechal již jako malou
dívenku vyučovat hudbě, a tak byla později mistrovskou klavíristkou. Když dosáhla 18. let, vdala se za hospodářského ředitele Jakoba Richtera z Bernstadt
v Lužici, který byl tak jako jeho přítel znalcem hudebního umění. Ještě dále se
zdokonalovala ve hře na klavír a v roce 1791 dokonce koncertovala s velkým
úspěchem před drážďanským dvorem.
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F r a n z L ö b e l , narozen v roce 1768 v obci Království, byl v letech
1777-1786 sopranistou u drážďanského dvorního orchestru. Později se pod
mistrem Korneliusem zdokonalil ve znamenitého basistu a jako takový působil
v dvorním orchestru.
J o h a n n W e r f f e l byl kolem roku 1787 farářem v Lobendavě. Byl
výtečným znalcem hudebního umění a mnozí významní hudební odborníci mu
vděčí za své pozdější štěstí. Zrovna tak byl dobře znalý v bohoslovectví a podle
ústních svědectví v užívání více jazyků.

C h r i s t i a n S a l m , velkoobchodník s plátnem z Jiříkova se
narodil 21. listopadu 1723. Jeho skutečné příjmení bylo „Salomon“, ale
později si jej sám zkrátil na „Salm“. Jako chlapec se věnoval hudbě a
živil se až skoro do 30. roku života velmi nuzně jako kočovný muzikant
hrou na housle. Okolo roku 1751 začal v Jiříkově provozovat plátenické
řemeslo, jež tam dříve poskytovalo jen všední, neumělou práci a prodej
jeho výrobků do sousední země vynášel velmi skrovný výdělek. (Kniha
pamětí z Georgswalde.) Teprve v uvedeném roce se dostalo plátenictví
více povzbuzení a odbyt zboží rozsáhlejší objem tím, že Christian Salm
obratně a trpělivě propojoval obchodní styky s blízkým i vzdáleným
okolím a dále přešel k rozumnému udržování obchodních styků s Itálií a
dokonce i s Amerikou. Díky jeho příkladu se probudila a podnítila vynalézavost jeho spoluobčanů. Mnozí jej následovali, a tak vzrůstal všeobecný blahobyt nejen obce Jiříkova, ale vedlo to také k zalidňování
mnoha cizinci, kteří zde rychle nacházeli placená zaměstnání. V tom čase zde stouply duše ze 4000 na přes 6000. Díky vytrvalé píli také sám
Christian Salm dosáhl na tehdejší dobu vzácného bohatství 400 000
florinů. Přitom ale stále pamatoval na svou dřívější bídu, byl dobročinný
v pravém smyslu toho slova a při vzpomínce na své mládí pomáhal obzvláště štědrým způsobem potulným muzikantům. („Bádání a vandrování
po severní Bobemii“ od A. Paudlera.)

Christian Salm, jemuž je jeho rodná obec Jiříkov povinna velmi
velkým díkem, neboť on byl celým lidským věkem svrchovaně činný pro
rozvoj plátenického průmyslu, zemřel 2. května 1795. Ve svém posledním pořízení ustanovil, vedle odkazu pro výstavbu školy a pro obecní
chudé, také smlouvu na 6000 florinů pro nadaci jednoho kaplanského
místa.
Opat W e n z e l J o s e f M a y e r (Podle „Čestné síně severní Bohemie“ od Roberta Lahmera.) se narodil 17. července 1734 ve Šluknově.
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Do řádu premonstrátů na Strahově vstoupil 2. září 1752, o čtyři týdny
později byl mnišsky oblečen a přitom dostal jméno Wenzel. V roce
vykonal řeholní slib a roku 1759 byl vysvěcen na kněze. Rychle stupeň
po stupni stoupal, v roce 1774 byl jmenován opatovým sekretářem a 8.
března 1779 byl zvolen opatem strahovského kláštera, v jehož čele stál
21 let. Během této doby se v jeho řádu seběhlo mnoho převratů. Na
Moravě (Mähren) a v Bohemii (Böhmen) byly zrušeny mnohé se strahovským klášterem spřízněné řádové domy a sesterské kláštery. Také
Strahovem v Praze vystavěný studijní ústav Collegium Norbertinum
s k tomu přináležejícím kostelem sv. Norberta byl zrušen a používán ke
světským účelům. Dále bylo v roce 1786 zrušeno se Stahovem související převorství Mühlhausen a jen díky úsilí ve vysoké vážnosti stojícímu opatovi Mayerovi zůstal klášteru Strahov statek Mühlhausen.
V roce 1788 převzal opat Mayer po zrušení kláštera Doxany patronát
nad tamním kostelem a jeho pobočkami, čímž byly vytvořeny čtyři nové
farnosti a zřídil pět Beneficien.
Vytvoření a udržování tolika kuratel s jejich kostely vyžadovalo
značně peněžních prostředků, to však prozíravý opat Mayer plynule
zvládal, ačkoliv Strahov musel také platit velké příspěvky na války s Turky. Díky tomuto svému velmi záslužnému působení dosáhl opat Mayer
v řádu tak velké vážnosti, že byl v roce 1789 všemi ostatními ještě zbývajícími kláštery řádu v Rakousku zvolen za Präses a Visitator (dohližitel). Kromě svého postavení v církevních kruzích, byl také ve velké
vážnosti u dvora a stavů. V letech 1790 a 1797 byl stavy zvolen za člena
výborů, které z Vídně spravovaly královskou korunu v Praze. V roce
1790 mu bylo císařem Leopoldem II. opět dovoleno zavést domácí studia a všemi následujícími opaty mu byl udělena hodnost královského
Almoseniers.
Všude byl také znám smysl pro umění opata Mayera. Protože
klášterní knihovna se silně zvětšovala, v roce 1792 rozhodl o přednostní
výstavbě nové knihovny. Když byl zrušen klášter Klosterbruck u Znojma,
obstaral ve Vídni povolení, odejmout náboženskému fondu umělecké
knihovní skříně tohoto kláštera a upotřebit je ve své nově založené knihovně. Také nechal klenutí sálu vyzdobit nádhernými malbami proslulým vídeňským dvorním malířem Antonem Maulbertschem. K tomu
opat Mayer tuto knihovnu obohacoval, nakupoval do ní drahocenné
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knižní sbírky jak od soukromníků, tak také mnoho děl nakoupil ze zrušených klášterů. Zrovna tak pro klášterní kostel získal mnoho vzácných
Paramente a nádob. Po dlouhé požehnané působnosti opat Wenzel
Josef Mayer zemřel dne 7. ledna 1800 a byl pohřben v kryptě
v Ouchonitz.
Historický malíř D o m i n i k J o s e f K i n d e r m a n n (Podle
„Čestné síně severní Bohemie“ od Roberta Lahmera.) se narodil 9. listopadu
1739 ve Šluknově a již ve svém útlém mládí ukazoval velkou zálibu
v malování. Během pobytu v Č. Kamenici chlapec uviděl u jednoho pozlačovače malby a malířské nářadí. Od toho okamžiku nedal klid, až od
svých rodičů dostal svolení, že mohl u uvedeného pozlačovače nastoupit jako učeň. Po tříletém pobytu v Č. Kamenici odešel Dominik Kindermann do Prahy ke svému strýci, sochaři Kleinovi, jenž byl také narozen
ve Šluknově. Zde byl malířem Ignazem Raabem zevrubně vyučován
v kreslení, olejomalbě a v míchání barev. Později se ještě dále vzdělával
ve Vídni u malíře F. Palka a roku 1769 přišel do Říma, kde pod vedením
věhlasného malíře Raphaela Mengse dělal velké pokroky. Kromě toho
se Kindermann dále vzdělával na dílech Rafaela a Caracciho. Potom, co
se v Římě zdržoval šest let, odešel do Neapole, a také zde studoval.
Později byl svým příznivcem, hrabětem Harrachem, povolán zpět do
Vídně a poté se zdržoval v Krásné Lípě, kde 9. června roku 1817 zemřel.
Kindermann vytvořil následující malby: Hlavní oltář Magdalena
(kajícnice) před Kristem v Simonově domu malomocných a postranní
oltář Johanna z Nepomuku v Krásné Lípě, hlavní oltářní obraz sv. Georga v Jiříkově, kromě mnoha obrazů v kostelích v Brtníkách, v Křečanech,
v Rokytnici (Rochlitz) a v Jile-mnici (Starkenbach) a dále oltářní obrazy
v kostelích v Maďarsku a na Moravě.
Ferdinand Kindermann, rytíř v. Schulstein,
sedmý biskup z Litoměřic, narozen 27. září 1740 v obci Království jako
chudý domkářský syn. Zde jeho rodiče tvrdě zápasili o nutné živobytí,
tak museli svého syna přitáhnout ke spoluvydělávání předením. Tak
docházelo k tomu, že on mohl navštěvovat školu jen nedostatečně.
Učení dychtivý chlapec se ale horlivě usiloval doma si ustavičně číst ve
svých knihách a často bylo vidět, že si knihy bral k přeslici a kvůli čtení
zanedbával práci, takže jej jeho otec často hlasitě napomínal: „Co z tebe může být, když se stále ukazuje, že máš více chuti ke čtení než k pře-
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dení?“ Na to vědychtivý chlapec odpověděl: „Otče, já chci být biskupem!“ Díky přímluvě šluknovských duchovních, kteří chlapce vyučovali
všem učebným předmětům také mimo školní dobu, byl Kindermann
přijat do cisterciánského kláštera jako chlapecký zpěvák a zde bezplatně absolvoval gymnaziální studia. Svá teologická studia dokončil v Praze, kde byl také vysvěcen na kněze. Dříve než však učinil krok do duchovní správy, vystudoval Felbigerské školské metody v Sagan a díky
tomu tam také mohl učit hähnskou učební metodou.
V roce 1771 Kinderman nastoupil farářský úřad v Kaplici, kde
řekl: „První den, který věnuji duchovní správě, bude také prvním, který
vynaložím na školu.“ Zde vystoupil poprvé jako reformátor v oblasti
školství. Vyučoval tamní učitele své nové metodě, sám vyučoval děti a
získal k účasti pro školu rodiče obzvláště tím, že naléhal u dětí na nabytí
dobrého rukopisu. Úspěchy vůčihledně vzrůstaly, takže škola v Kaplici,
s podporou hraběte Buquoye a měšťanstva byla zřízena jako vzorová
škola a později dokonce platila jako vzorový ústav pro všechny ostatní
školy v císařském státě. Rychlý úspěch kindermanovy učební metody
byl proto podnětný, že chlapce vyučoval vedle čtení, psaní, počítání a
náboženství také v rolnictví, předení, paličkování atd. a dívky v práci na
zahradě a v zelinářství. Tak se svou školou spojoval průmyslové třídy,
které byly ku prospěchu dětem i rodičům. Zařízení se rozšiřovalo po
celé zemi, takže Ferdinand Kindermann byl reformátorem veškerého
školství v Bohemii. V roce 1775 otevřel v Praze normální školu (normálku) jako vzorovou a učitelskou školu pro celou zem.
V uznání těchto zásluh o školství byl v roce 1775 vrchním dozorcem německého školství v Bohemii a referujícím radou u zrovna vytvořené školské komise. V tom samém roce byl také jmenován učitelem
pedagogiky na gymnáziu na Malé Straně (Kleinseite). V roce 1777 Kindermann dostal místo děkana u Všech svatých v castro Pragensi a od císařovny Marie Theresie byl povýšen do rakouského šlechtického stavu
s titulem „Ritter von Schulstein“ („Rytíř von Schulstein“). Brzy nato byl
biskupským opatem u sv. Petra v Maďarsku a v roce 1781 proboštem
na Vyšehradě (Wyschehrad). V roce 1786 byl vrchním ředitelem nově
organizované chudinské ústavu v Praze. Dne 27. dubna 1788 vstoupil
jako scholastikus do pražského metropolitního kanovnického sboru.
Dne 29. ledna 1790 byl Ferdinand Kindermann císařem Josefem II. jme-
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nován biskupem v Litoměřicích a to s ponecháním hodnosti c. k. školského dohlížitele a za ponechání vyšehradského probošství. Také jako
biskup učinil mnoho pro povznesení školství. V roce 1791 zřídil v Litoměřicích novou velechrámovou farní školu a na vlastní náklady dívčí výchovný ústav. Před městem vysvětil nový hřbitov, kde také jako první
biskup našel místo svého posledního odpočinku.
Biskup Ferdinand Kindermann, tento pro školství velice zasloužilý
muž, zemřel 25. května 1801. Podle testamentu z 5. července 1799 odkázal škole v obci Království 500 florinů, které mají být učitelem rozděleny deseti chudým dětem pro bezplatné vyučování. (Tato nadace trvá
ještě dodnes, ale ze strany obce jsou tyto účasti každoročně využity na obutí
chudých školních dětí.) V ocenění jeho velmi záslužného působení byla na

škole jeho rodné obce Království dne 3. června 1883 umístěna pamětní
deska s nápisem: „Otci rakouského národního školství páteru Ferdinandu Kindermannovi, rytíři von Schulstein, jenž skonal dne 25. května roku 1801 v Litoměřicích. Čest jeho památce!“ Roku 1884 mu byl v Kaplici, tamějším učitelským spolkem, zřízen kamenný pomník.
Učitel P e t e r F r a n z M i l l e r (Sepsáno podle „Kroniky města
Šluknova“ od Roberta Lahmera.), narozen 2. dubna 1745 jako syn chudých
rodičů. Jeho otcem, tkalcem, byl přitahován k řemeslu, ale využíval již
jako učedník každou příležitost, aby mohl číst dobrou knihu. Když se
Miller vyučil, putoval do Saska a pracoval jako tkalcovský tovaryš v Sohland. Jeho chlebodárce častěji navštěvoval kantor Küchler, jenž rozpoznal talent a touhu po vědění mladého Millera a rozhodl se několik
hodin týdně jej vyučovat. V krátkém čase si Miller osvojil krásný rukopis, a také v ostatních školních předmětech udělal rychlé pokroky, přičemž ani své řemeslo nezanedbával. Když v tom čase vrchní představený panství Šluknov Schwaab slavil své jmeniny, Miller mu odevzdal
jím sestavené a ozdobně napsané blahopřání. Zaujat jeho krásným rukopisem mu Schwaab nabídl učení psaní jeho dcery a dalších dvou
dívek v jeho péči. Krátkým kursem je Miller pěknému rukopisu naučil.
Z toho důvodu nechali také ostatní šluknovští úředníci od něj vyučovat
své dcery, které zrovna tak dělaly velké pokroky ve čtení, psaní a počítání.
Také Miller sám využil tento čas pro své další vzdělávání. Učil se
hraní na klavír a varhany a zlepšoval si znalosti v Generalbasse (harmo-
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nická struktura skladby), takže k jím složeným školním a dětským písničkám mohl komponovat vhodné melodie. Dobré millerovy učební
metody byly nyní rychle známy obyvatelům Šluknova a ti zámožnější
mu nabízeli, aby také jejich dcery vyučoval. Měšťané najali dům, poskytli potřebné vyučovací pomůcky a založili první soukromou dívčí školu, jejímž učitelem byl ustanoven Peter Franz Miller. Ten neváhal zaopatřit si titul školního učitele a jako takový se podrobil zkoušce na
hlavní škole v Liberci, kterou hladce vykonal.
Millerovy žákyně u každé vybrané zkoušky podávaly důkaz svých
znalostí, takže jeho škola ve Šluknově byla uznávána jako vynikající a on
sám byl se souhlasem tehdejšího školského komisaře Franze Kohla, jenž
Millera prohlásil za nejhorlivějšího učitele litoměřického kraje, jmenován stálým učitelem vyšší chlapecké třídy. Jako takový vždy působil,
stejně činný a požehnaný, až do své smrti. Miller si horlivě vyměňoval
dopisy s pedagogy z vnitrozemí i z ciziny, byl přítelem Weisse, Vullaumeho, Salzmanna a dalších, a také nabyl přízně biskupa Kindermanna
von Schulstein.
Během svého dlouhého života byl Miller opakovaně postižen
utrpením. Byl postižen nemocí Starkrankheit, kvůli čemuž oslepl nejdříve na levé a brzy nato i na pravé oko, proto svou působnost na několik
měsíců zastavil a musel se v Praze dne 11. srpna 1814 a 13. srpna 1816
podrobit nebezpečným, avšak šťastným operacím. Jak vysoký stupeň
měl Miller rozvinut smysl pro povinnost, dokládá to, že ačkoliv byl již
nějaký čas sužován velkou slabostí, přes všechno zrazování dne 7. února 1823 dovrávoral do školní budovy. Došel do své učebny, katedry
mohl dosáhnout jen s podporou svého učitelského pomocníka a k plačícím dětem zakoktal slova: „ Děti, milé děti, modlete se za mne, za vašeho starého, oddaného učitele, abych nyní mohl od vás přejít do lepšího světa!“ Po těchto slovech se ještě jednou nadechl – a zemřel.
S o c h a ř K l e i n se narodil ve Šluknově v roce 1746. Zhotovil, mimo
jiné, oltář v centru Č. Kamenice se nacházející mariánské kaple a sloup sv. Trojice na tamním Tržním náměstí (Marktplatz) a později kazatelnu v městském
kostele ve Šluknově.
J o s e f S c h w a r z se narodil roku 1750 v Mikulášovicích. Od 9. roku
svého života byl v Drážďanech, kde se od mládí s velkým úspěchem věnoval
sochařství. – Také věhlasný matematik Z a c h a r i a s W ä h n e r byl narozen
v roce 1728 v Mikulášovicích.

242

D r. J a k o b F r i n t , biskup od sv.Hypolita, jehož otec Hans
Friedrich Frint pocházel ze selského domu č. 91 v Lipové, se narodil 4.
prosince 1766 v Č. Kamenici. (Podle pamětního listu, jenž se nachází ve
vlastnictví pana okresního tajemníka Ferdinanda Riedela ze Šluknova, díky jehož laskavosti bylo autoru této kapitoly umožněno nahlédnutí do uvedeného
pamětního listu, se selský dům č. 91 v Lipové nachází v majetku rodiny Frind
od roku 1716 a pocházeli z něj: Dr. Jakob Frint, farář na dvorním hradě ve Vídni, později biskup od sv. Hypolita (Sct. Pölten), Dr. Anton Ludwig Frind, biskup
z Litoměřic, Dr. Anton Salesius Mayer (jehož matka byla rozená Frindová),
prelát z Oseka (Osseg) a emer. Rector magnificus Karlo-Ferdinandovy university v Praze, Dr. Wenzel Frind, c. k. univerzitní profesor, emer. Rektor magnificus Kalro-Ferdinandovy univerzity a kanovník metropolitní velechrámové kapituly v Praze a Dr. Eduard Frind, c. k. poručík v záloze 42. pluku pěchoty.)

Jakob již jako chlapec vynikal velkou vědychtivostí, ale jeho přání studovat mu bylo umožněno až po obdržení nadačního místa za bohoslužbu
v kostele v Klagenfurtu v Korutanech. Tam absolvoval s vyznamenáním
gymnázium a poté dva roky filozofie v Laibach. Jako dvaadvacetiletý
mladík studoval práva ve Vídni a kvůli nedostatku dalších prostředků
zde musel získávat svou obživu soukromými hodinami ve školních předmětech a hudbou. Když měl již skoro vystudovaná práva, přešel na teologii a roku 1795 byl ve stáří 29 let ve Vídni vysvěcen na kněze.
Svědomitě působil v duchovní správě a ve volném čase se zabýval hudbou. Díky svému znamenitému nadání byl Frint v roce 1801 jmenován dvorním kaplanem a roku 1803 spirituálním teologem císařského
konviktu. V roce 1810 mu císař Franz I. udělil místo dvorního a hradního
faráře. Nyní působil také spisovatelsky, sepsal několik teologických děl
jako „Literae pastorales – Kázání o vzájemných povinnostech biskupa a
věřících – Duchovní cvičení – Postní kázání – O zlepšování vyučování a
výchovy mládeže“. V době vymírání augustiniánského kláštera ve Vídni
přijal císař Frintův podnět, aby talentovaným farářům ze všech diecézí
v monarchii mohla být umožněna snadnější příprava na univerzitě pro
doktorát teologie a možnost jeho získání. Tak vzniklo „Frintaneum“,
vyšší vzdělávací ústav pro světské kněze (duchovní), který je ještě dnes
k dispozici pro výchovu doktorů teologie. V roce 1816 byl Jakob Frint
jmenován kanovníkem ve Velkém Varadínu (Grosswardein), potom
opatem v Pagrany v Maďarsku.
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Jak velká byla důvěra císaře Franze ke svému dvornímu hradnímu
faráři, vidíme z toho, že při obsazování vysokých církevních úřadů slyšel
na jeho rady a přenášel na něj zkoumání důležitých případů, jako například proti univerzitnímu profesorovi Bolzanovi v Praze a u kněžského
semináře v Litoměřicích. Biskup Hurbalek z Litoměřic totiž pojal podezření, že seminární předseda Michael Fesl je nejistý ve svém snažení.
Tento horlivý žák pražského profesora Bolzana od roku 1810 suploval
na litoměřické farní škole více učebních oborů a nakonec se ucházel
o předsedu semináře. Utvrzování příštích farářů v již od Bolzana vycházejícím dogmatickém nazírání bylo již méně vhodné, a tak se právě muselo jevit nebezpečné, když Fesl mezi svými teology úzkého tajnůstkářství působil zvláštním řádem – křesťanského spolku – a mimo jiného přinášel cestu volnější četby. Do Říma proniklo tajné oznámení a
18. prosince 1819 papež Pius VII. napsal biskupu Hurbalkovi ostrý reskript (krátká písemnost). Také do Vídně přišly zvěsti o událostech v Litoměřicích. Fesl byl nenadále policejní eskortou odvezen do Vídně
k přísnému vyšetření věci v Litoměřicích pod dohledem dvorního hradního faráře Jakoba Frinta. Fesl po formálním odvolání dosáhl svobody,
ale nikdy více se nevrátil zpět do místa své působnosti. Biskup Hurbalek
v roce 1822 rezignoval na biskupství a až do 27. prosince 1833 žil v Praze, kde v tento den zemřel. („Krátká historie biskupství v Litoměřicích“ od
Antona Frinda, ředitele gymnázia v Chebu.) Dne 15. července 1827 (jmenován byl 2. ledna) vstoupil Jakob Frint na biskupský stolec sv. Hypokrata (Sct. Pölten), kde založil opatrovací školu pro dívky a dne 11. října
roku 1834 zemřel.
G e o r g G ö t t l i c h se narodil v roce 1770 ve Cvikově (Zwickau). Roku 1804 byl jmenován farářem v Jiříkově a zde působil ku prospěchu obyvatel po 39 let až do své smrti 11. září 1843. Kromě své
povinnosti duchovního správce svůj volný čas věnoval přírodovědectví,
byl činný jako znamenitý spisovatel a jako člen učených společností ve
vnitrozemí i v cizině obdržel za vědecké práce ceny v celkové částce 200
dukátů, které šlechetným a velkomyslným způsobem vynaložil na založení dvou chudobinců (v Jiříkově a ve svém rodném městě Cvikovu).
Jeho největší zásluhou v Jiříkově bylo zavedení ovocnářství v tomto
městě. Zájem, který pro toto odvětví zemědělství v obyvatelstvu vzbudil, se stejně tak zachovalo až do současných dnů.
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F r i e d r i c h E n g e l m a n n , narozen ve Šluknově v roce 1775,
vynalezl roku 1817 „matové broušení a umění opálování dokončené křišťálové
vrstvy libovolné průhledné barvy“. Díky tomuto vynálezu se zmohlo mnoho výrobců skla a obchodníků se sklem. Zemřel v Boru u České Lípy (Haida) 1. ledna
1864.
F r a n z A u g u s t S i e b e r t (Podle zprávy Vycházkového klubu
severní Bohemie: „Starý potulný pěvec z Dolní Poustevny“.), naroz. 3. srpna

1780 v Dolní Poustevně jako syn statkáře Josefa Seiberta. Vyučil se pletačem punčoch a na svou cestu na zkušenou odešel do Berlína. Baryton
svého hlasu si postupně zdokonalil na vzácný, silný bas. Později se
zdržoval v Dolní Poustevně, kde se nechával slyšet při zvláštních
příležitostech jako zpěvák a veřejně vystupoval jako potulný zpěvák
v jednom šenku v Albersdorfu, vesnici mezi Schandau a Sebnitz v Sasku.
Siebert svým krásným hlasem a hudebním nadáním brzy vzbudil
všeobecnou pozornost, takže byl s 1800 tolary angažován u drážďanského dvorního divadla. Zde dosahoval svých největších úspěchů
v operách: „Puritáni“ a „Kouzelná flétna“. Vzhledem k náhlé přeměně
svých dřívějších jednoduchých životních poměrů Siebert zbohatl a v roce 1821 byl u příležitosti návštěvy ve své rodné obci svými krajany obdivován díky své eleganci, bohatství a štědrosti. Ačkoliv měl ještě dva
roky hrát v Drážďanech a podle smlouvy s jedním pensionem měl dostávat 2000 tolarů, Siebert opustil Drážďany i proti přání krále, jenž mu
při jedné audienci předpovídal, že toho bude jednou litovat. Nyní zároveň se svou sestrou nalezl angažmá u opery ve Vídni, kde dostával
zde Salär (odměna za práci) 6000 florinů a byl velmi oslavován. V té době navštívil Karlovy Vary, kde jej publikum také velmi zbožňovalo. Siebert jedl u mnoha vrchností a dokonce mu v Hágu (Haag) měla královna Holandska vlastnoručně servírovat čaj, takže není divu, že ukazoval přehnanou hrdost umělce. Když byl v Karlových Varech žádán
něco zazpívat, zdráhal se, že se mu divadlo nezdá hodno a jen klečící
první operní pěvkyně nakonec zařídila, aby zpíval „Trubadůra“ – „Troubadour“.
Siebert však nechal zanedbáváním také svého angažmá ve Vídni.
Potom zpíval v Mnichově, v Petrohradu, v Berlíně a v Kopenhagenu,
kdy v posledním městě za každou pohostinskou roli dostával honorář
2000 florinů. V Kopenhagenu navázal známost se slečnou von Fleken-
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stein s níž odejel do Anglie, kde se v Cretna-Green nechali skotským
způsobem sezdat známým „podkovářem“. V Londýně mladou paní
Siebertovou tak okouzlil jeden přítel svou kytarou, s níž v jednom baru
doprovázel domácí písničky, že s ním utekla do Ameriky.
Od té doby to šlo se Siebertem z kopce. Sice ještě dával koncerty,
avšak přišel o celý svůj majetek. Jako chudý muž přišel zpět do Dolní
Poustevny a zde, kde měl být obklopen svým pokladem, si utahoval
opasek. Něco si ještě mimochodem vydělával, hrál na housle na svatbách a na křtinách. Nakonec zcela zchudl, takže jej musel bratr podporovat. Siebert zemřel po svrchovaně proměnlivém a podivuhodném
životě v Dolní Poustevně dne 13. prosince 1857. Z prvního manželství
zanechal dceru Claru, která se narodila 4. června 1807 v Dolní Poustevně a později byla první operní pěvkyní (primadona) v dvorním divadle v Petrohradě. Vdala se za královského saského komorního hudebníka v Drážďanech, kde také zemřela. Ze svého druhého manželství se
slečnou von Flekenstein Siebert zanechal syna Friedricha Emila Sieberta, jenž byl hercem a zpěvákem v Norimberku a obdržel královský bavorský záslužný řád sv. Michaela.
Jeho excelence D r. A u g u s t i n B a r t h o l o m ä u s H i l l e ,
jedenáctý biskup z Litoměřic, narozen v Loučkách 2. prosince 1786 jako
syn nemajetných, ale bohabojných rodičů. Pilný, talentovaný chlapec
dostal od svého otce, krejčovského mistra, teprve po dlouhých prosbách a po zřeknutí se všeho podporování, dovolení vykročit na životní
dráhu studování a moci se stát duchovním. Tak Hill v roce 1801 vstoupil
do staroměstského gymnázia v Praze a klopotně se živil jako sborový
zpěvák a jako posluha lépe postaveným studentům, později rovněž i
jako soukromý učitel. (Jako biskup si při vizitacích často vzpomínal na to, že
jako student tomu nebo onomu faráři čistil boty.) Svůj čas studií prožil
strastiplně, ale v pevné víře v Boha. Odpočátku oblíbený žák Bolzana
přišel v roce 1807 na teologii do Litoměřic a 23. dubna 1810 byl biskupem Chlumczanskym vysvěcen na kněze.
V témže roce přišel jako kaplan do Šluknova a zde působil tak
horlivě, jako málokdo jiný, z části ve škole jako katecheta a přítel dětí,
z části jako dobrodinec chudých, často přesahujíc své síly, z části jako
obratný kazatel, takže na jeho kázání ze sousedního protestantského
Saska sami přicházeli mnozí poučení dychtiví posluchači. Přitom se od-
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dával studiu různých věd a sepisoval různé statě pro teologické a pedagogické časopisy. V roce 1817 napsal při příležitosti jubilejní slavnosti
reformace, povzbuzován svým příznivcem, apoštolským vikářem
v Drážďanech, Johannem Aloisem Schneiderem, své proslulé a vlivné
dílo: „Má ještě dále přetrvávat překážka mezi protestanty a katolíky?“.
Tím že bylo ve vyšších kruzích chvalně známo, byl v roce 1820 biskupem
Hurbalkem, jako bohosloveckým předsedou, povolán na vysokou radu
do litoměřického kněžského semináře. K překonání byly velké překážky
a těžkosti, takže se Hille vrátil zpět do Šluknova.
Mezitím byl na biskupský stolec v Litoměřicích, dosazeným ve víře horlivým a nadaným Vincenzem Eduardem Mildem, kněžský seminář
nově přeorganizován a Hille byl jmenován jeho rektorem. V roce 1826
byl posledním čestným kanovníkem a v tom roce napsal nové dílo:
„Trvalé katolické vzory“. V roce 1831 se Hille jako kanovník rozloučil
s kněžským seminářem, ale tato jeho nová hodnost neměla mít dlouhého trvání. Jeho biskupský příznivec Milde byl 31. prosince 1831 jmenován arcibiskupem ve Vídni a 21. března 1832 se rozloučil se svou diecézí. Za svého nástupce na biskupském stolci v Litoměřicích císaři Franzi
I. doporučil kanovníka Hille, takže byl potom dnem 31. prosince 1831
chudý krejčovský syn z Louček ve věku 45 let ustanoven biskupem v Litoměřicích a musel okamžitě jako zvolený generální vikář spravovat diecézi. Když v tom čase řádila asiatská cholera, sepsal pro věřící knížečku
útěchy. Dne 2. července 1832 byl v Římě konfirmován na biskupa, 16.
září byl v Praze vysvěcen a 7. října byl intronizován v litoměřické katedrále.
Také potom Hille ve velké míře pěstoval vědy a v uznání toho dosáhl čestného doktorátu teologie. Od nynějška patřila pod jeho požehnané působení celá velká diecéze. Je třeba upozornit na jeho mnohé
znamenité pastýřské listy, jež byly ostatními biskupy často užívány jako
vzory, na jeho mnohé pastorální instrukce, na jeho nedělní a sváteční
odpolední pobožnosti celého katolického církevního roku, které se dočkaly mnoha vydání, na v roce 1843 zavedená kněžská duchovní cvičení
a v roce 1853 zavedené pastorální konference a lidové misie. Na trvalé
časy se ale biskup Hille prostavil v roce 1845 pomník výstavbou a vybavením mariánského sirotčince v Litoměřicích, a v roce 1849 také zde založeným diecézním učitelským vzdělávacím ústavem činným jako první

247

v Bohemii jako úplný učitelský seminář. Dále také v Litoměřicích zřízením pensionátu se školou a sirotčincem u sv. Vavřince (Sct. Laurentius),
zřízením biskupského chlapeckého semináře v Bohosudově (Mariaschein) a ústavu pro hluchoněmé v Litoměřicích, obnovou zrušeného
kostela sv. Václava (Sct. Wenzelkirche) v Litoměřicích, nadací jednoho
kaplanství, darováním oltářních obrazů, podporováním kostela a chudých ve své domovské obci Loučky, jakož i díky mnoha dalších dobrých
a prospěšných skutků. Takové obětavé skutky umožnila jen vlastní
neobyčejná skromnost, jež neznala luxus hostin a která zaostávala za
zařízením a ošacením některých venkovských farářů. Hille tak následoval pravý význam slov učitele božího zakladatele našeho náboženství a
tím se ukázal jako pravý následovník učedníků Ježíšových. Hluboká
zbožnost a přitom ryzí, nepokrytecká pokora byla základním rysem jeho
biskupského charakteru. (Na hlubokou zbožnost biskupa Hille ukazuje jedno
místo z jím vydaného ustanovovacího dekretu, jež doslovně zní: „Tímto ujišťuji
mé velevážené a velectěné pastýře ochotou, a zároveň jsem Pánu nebeské
moudrosti ku prospěchu silou a k pokornému požehnání a k plodnému vzkvétání přecházejícího církevního úřadu a stavu.“) V roce 1857 biskup Hille

slavil 25. výročí svého jmenování biskupem a v roce 1860 50 let svého
kněžství. Jeho vysoké zásluhy papež ocenil jeho jmenováním trůnním
asistentem a domácím prelátem, císař mu udělil Leopoldův řád a hodnost tajného rady a saský král představenému řádu kříže udělil nevojenský záslužný řád routové koruny (Rautenkrone).
V roce 1865 přivedl horečnatý zánět na noze 79 letého kmeta na
úmrtní lože. Dne 25. dubna přijal v přítomnosti veškerého litoměřického kléru světící svátosti a následující noci s modlitbou zavřel své oči.
Jeho pohřeb se konal 2. května, za v Litoměřicích ještě nikdy nevídané
účasti duchovenstva a věřících celého okolí, do krypty na hřbitově v Litoměřicích. Nezapomenutelné zůstane jeho „Rozloučení s diecézí“, později vytištěné v mnoha exemplářích, z něhož znova promlouvá svědectví o jeho opravdové bázni boží a hluboké zbožnosti, jakož také i o jeho
vzácné lásce k příslušníkům jeho diecéze.
Obec Šenov-Loučky počítá ke svým příslušníkům ještě dále uvedené
duchovní hodnostáře:
Páter J o s e f L a u e r m a n n , biskupský kanovník, senior litoměřické
velechrámové kapituly, narozen v Loučkách 25. března 1791 jako syn někdejšího rychtáře a sedláka Josefa Lauermanna, zemřel 23. prosince 1864.
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Páter A l o i s H i l l e , narozen 29. ledna 1812. Byl doktorem teologie
a profesorem na litoměřickém kněžském semináři. Po dne 10. září 1877 zemřelém biskupu Augustinu Wahalovi byl zvolen za správce diecéze a jako takový fungoval do 8. června 1879, kdy byl v Praze vysvěcen za biskupa výše uvedený Anton Ludwig Frind. Když chtěl Hille po církevní slavnosti jít k hostině, upadl
na schodech bez života a skončil zde své tiché, ale požehnané působení. Jeho
pozemské tělesné pozůstatky byly převezeny do Litoměřic, kde byl pohřben na
katolickém hřbitově.

J o s e f E m a n u e l F i s c h e r E d l e r v. R ö s l e r s t a m m
se narodil v Rumburku 19. února 1787. V roce 1817, spolu se svým strýcem Ignazem Röslerem, založili v Mikulášovicích továrnu na jemné ocelové zboží. Oba obdrželi císařskou výsadu jako první majitelé továrny na
ocelové zboží a díky svým zásluhám o průmysl ocelového zboží byli císařem Franzem I. roku 1819 povýšeni do šlechtického stavu, a sice Josef
Emanuel Fischer s přízviskem „Edler (urozený šlechtic) von Röslerstamm“ a Ignaz Rösler s přízviskem „Edler von Chrenstahl“ .
Josef Emanuel Fischer von Röslerstamm patřil k prvním znalcům
nauky o malých motýlech a měl věhlasnou sbírku píďalek a malých motýlů. Své hlavní dílo: „Vyobrazení k zevrubné zprávě a k doplnění nauky
o motýlech, zvláště o motýlech malých“ nechal vytisknout v Lipsku v roce 1834. Josef Emanuel Fischer, Edler von Röslerstamm, zemřel dne 17.
března roku 1866 v Hetzendorf u Vídně.
J o a c h i m L o r z se narodil v roce 1792 v Novém Hraběcím. Po 30 let
byl ve své rodné obci školním dozorcem; to znamená, že byl učitelům k ochraně nebo k podpoře a z té strany byl velmi horlivý. Když byla roku 1856 škola
v Novém Hraběcí zrušena a žáci měli být posíláni zčásti do Šluknova a zčásti do
Rožan, projevil svou nezměrnou snahu, pádnými důvody vymoci opětovné obsazení učitelského místa v Novém Hraběcí. Až do nového obsazení učitelem
Lorz sám čtyři měsíce děti vyučoval a rozvinul zde vzácný talent, zvládat zlobivé děti a něčemu je naučit. Ze všech jeho činů září opravdová zbožnost a nejvyšší nezištnost. Kde mohl tak pomáhal, v noci i ve dne. Lorz zemřel v 78. roce
života 1. srpna 1870.

Děkan páter W e n z e l K a r l se narodil chudým rodičům
v Žatci (Saaz) 2. dubna 1802. Po dokončení gymnazijních studií v Žatci a
filozofických studií v Praze, byl posluchačem teologie v Litoměřicích a
roku 1826 byl vysvěcen na kněze a až do roku 1845 požehnaně působil
jako kaplan a katecheta ve Šluknově. Zde se začal zabývat botanikou a
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tomuto studiu se oddával s velkou horlivostí, až do v roce 1868 vytrpěného strádání, kvůli němuž ztratil svou paměť a svou soudnost, a proto
nebyl více k duchovní činnosti způsobilý.
V roce 1845 navštívil Řím, kde se zdržoval přes jeden rok. Během
té doby se oddával zvláště studiu botaniky a shromažďoval herbář italského rostlinstva. O této své cestě také sepsal popis. Po svém návratu
z Itálie byl Karl farářem ve Fukově a jako takový působil až do roku
1854, kdy v tom roce byl na stejný post přeložen do obce Království.
Zde si získal velké zásluhy o obec a kostel a zemřel jako děkan dne 10.
června roku 1870.
Karlovo jméno je s obzvláště velkým uznáním uváděno v přírodohistorických dílech Rabenhorsta z Drážďan, s nímž byl ve spojení. Děkan
Karl je objevitelem dosud neznámé rostliny, která je podle něj pojmenovaná „Carliana“. Jeho herbář, sestávající z řas, mechů, lišejníků, hub
atd., byl universitou v Halle zakoupen v dražbě za obzvláště významnou
cenu. Děkan páter Wenzel Karl, jeho opravdu vynikající kněžské vlastnosti, jeho šlechetnost a hluboké vědomosti byly oceněny daleko za
hranicemi malého okruhu jeho působiště a získal velký ohlas také díky
své lidové mluvě.
Křižovnický probošt J o h a n n N e p o m u k M a y e r (Podle
„Dvorany cti severní Bohemie“ od Roberta Lahmera.), narozen 1. května
1803 v obci Liščí, byl vychováván u svého strýce Josefa Myera, učitele
v Bohosudově, kde se mu také dostalo vyučování ve sborové hudbě. Po
absolvování základní školy navštěvoval cisterciátské gymnázium v Chomutově. Po jeho opuštění s vynikajícím prospěchem, byl v roce 1824
posluchačem filozofie v Praze a po svém návratu byl přijat jako novic
generálním velmistrem Köhlerem do řádu křižovníků s rudou hvězdou.
Dne 7. června 1829 Mayer složil slavnostní Profess a 15. srpna byl vysvěcen na kněze. Jako mladý farář Mayer našel zpočátku své působiště
v řádovém domě v Praze. V roce 1831 nastoupil jako kaplan k duchovní
správě do Lokte (Elbogen), avšak již roku 1834 byl povolán zpět jako
spirituální ředitel řádových kleriků (kandidát kněžství) a inspektor hudebního sboru. V roce 1837 byl kooperátorem na farním kostele řádu
křižovníků sv. Karla ve Wieden ve Vídni, kde zůstal až do roku 1855. Ve
svém tamějším postavení Mayer zvelebil kostelní hudbu a zaopatřil jí
platnost zvláštního církevního stylu. Také zavedl provozování mše
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„Papae Marcelli“ od Pälastrina z roku 1565, o níž v roce 1878 vydal brožuru.
Po uzdravení z těžké nemoci se v letech 1855 až 1856 zdržoval na
proboštském zámku v Pöltenberg (hradiště sv. Hypolita u Znojma) a potom 15. března 1856 odešel jako děkan do Lokte, odkud byl 21. srpna
1876 povolán jako představený řádového sídla křižovníků do Mostu
(Brüx). V březnu 1879 byl Mayer jmenován proboštem von Pöltenbeg
na Moravě, kde měl hodnost pontifikáta a byl zemským prelátem pro
Moravu. Zemřel v Pöltenberg 5. ledna 1888. – Probošt Mayer obdržel
dílem u příležitosti jeho Secundiz, dílem při dožití 80. roku života od Jeho Výsosti c. k. řád Franze Josefa, od litoměřického biskupa hodnost
konsistorního rady a ze strany jeho rodné obce jmenování čestného
občana.
Kanovník páter F r a n z S c h u b e r t , narozen v Žihli (Scheles)
2. dubna 1807. V roce 1831 nastoupil jako kaplan do Jiříkova, roku 1844
byl tamtéž ustanoven farářem, roku 1850 byl jmenován vikářem a dozorcem školského distriktu a v roce 1873 čestným kanovníkem litoměřické velechrámové kapituly. V uznání jeho velkých zásluh za povznesení školství byl Jeho majestátem vyznamenán rytířským řádem Franze
Josefa. – Kanovník Schubert získal svým laskavým chováním, svým přívětivým charakterem a svou upřímnou křesťanskou tolerancí lásku a
úctu všech, kteří jej poznali. Zvláště učitelé, kteří působili v časech, za
tehdy pro školu tak nepříznivých poměrech, jsou svorní v chvále a úctě
svému tehdejšímu nadřízenému.
K a r l F r o s t (Podle statě Antona Klingera, ředitele měšťanské školy
ve Varnsdorfu, uveřejněné ve „Zprávách exkursního klubu severní Bohemie“
z roku 1897.), se narodil 22. září 1809 v obci Císařský. V 7. roce života jej prarodiče vzali k sobě do Lipové, kde navštěvoval školu až do svých 12 let. Poté
chodil až do svého 14. roku do školy v Lípě (Leipa) a potom se s vysvědčením
vrátil domů. Když bylo Frostovi 15 let, šel proti svému přání do učení k jednomu tkalcovskému mistrovi, kde se, přestože neměl žádnou chuť k tomuto
řemeslu, velmi dobře učil, takže si ho jeho mistr nemohl vynachválit. Ale Frost
měl brzy obrátit pozornost na jiný obor. Na přímluvu bratra purkrabího
Hohlfelda ze Šluknova byl nakonec se svolením svých rodičů přijat jako písař.
V roce 1830 jej najal hrabě Harrach jako písaře do Sovětic u Hradce Králové
(Sadowa bei Königgrätz). Poté, co byl Frost v krátké době přemisťován na
různá místa, nechal jej hrabě na své náklady jeden rok studovat ve Vídni a po-
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tom jej jmenoval správcem sklářské hutě v Novém Světě u Harachova. Různé
neshody však brzy daly podnět, aby tohoto místa zanechal a tak v roce 1842
nastoupil u hraběte Ledeboura jako hospodářský správce v Křemíži u Bíliny (Krzemusch bei Bilin). Zde na panských pozemcích objevil mnohá uhelná pole, příležitostně se také zabýval vyhledávacím kopáním po uhlí a studiem starožitností a ve Zprávách exkursního klubu severní Bohemie uveřejnil práci „Prehistorické nálezy“.
V roce 1852 se Frost oženil a roku 1857 se se svou rodinou přestěhoval
do obce Karlín, kde zřídil obchod s umělým hnojivem. Později však opět na
dlouhou dobu odešel k hraběti Ladebourovi do Křemíže. V roce 1870 byl c. k.
referentem oceňování pro oceňování pozemků se sídlem v Litoměřicích a
nakonec se opět vrátil zpět do Karlína. Zemřel dne 16. května 1888 v Praze.
Karl Frost s velkou láskou lpěl na své malé vlasti, „böhmischen Niederlande“
(české Nizozemí). V celém svém počínání ukazoval opravdovou skromnost, nikdy se nehonosil se svými znalostmi z různých vědních odvětví, především
z hospodářství a z vědy o starožitnostech.

Básnířka T h e r e s i a H e n t s c h e l se narodila 6. května
1813 ve Vilémově jako Theresia Heine a později byla ženou tamního
slévače mosazi Franza Hentschela. Theresia Hentschel, lidově nazývaná
„Dichter-Resi“ – „básnířka Resi“, žila v rodičovském domě ve velmi
skrovných poměrech, proto mohla školu navštěvovat jen málokdy a naučila se tak jen nezbytnému čtení a psaní. Když ale na louce pásala krávy a kozy, se zálibou si četla staré kalendáře a zpěvníky. Při tom jí často
napadaly vlastní myšlenky, které si později zapsala. Tak se u ní stále
více a více rozvíjelo nadání k „básnění“. Postupně vznikaly příležitostné
básně ke svatbám, ke křtinám a k pohřbům. Vážné náboženské básně
střídala s rozpustilými milostnými básněmi, oslavováním ročních období a s malými dětskými básničkami, přičemž ty poslední si vybásnila
u dětského kočárku s jejím malým potomkem a potom je zapsala. Tak
z jejího pera plynul nespočet básní s vážným i humoristickým obsahem,
které byly přednášeny při různých slavnostech, na školních výletech a
školních produkcích.
Hlavní činnost básnířky ale mířila do dramatické oblasti. Napsala
pár malých divadelních kusů, jež zachovávají lidový způsob řeči.
Básnířka Resi je ale také uváděla sama, přičemž si herce vyhledávala
mezi hochy a děvčaty z vesnice, naučila je role a zařizovala jeviště a
kulisy. Sama vedla režii a hercům napovídala. Výnosy z divadelních
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představení, ta skromná, všeobecně vážená paní, darovala obcím na
dobročinné účely. Byly s nimi zaváděny mnohé účelnosti, mezi nimi také osvětlení ulic a mohlo být podporováno mnoho chudých a nemocných. Mladí i staří okolo té laskavé paní uváděli i velké divadelní kusy a
všeobecně bylo smutno, když byla povolána na onen svět.
Mezi jejími mnoha básněmi je obzvláště zdůrazňována sága o vilémovském léčivém prameni a o založení kostela ve Vilémově. Ve známém albu „Vrchol mnohého básnění v severní Bohemiii“, sebraném Dr.
F. Hantschelem a profesorem Paudlerem, je básnířka uvedena pod
jménem „Theresia Hentschelin“. (Podle „Básnické pozůstatky, povahopisný
obraz z českého Nizozemí - böhmischen Niederlande“, od Wilhelma Schindlera,
uveřejněno v „Z německých hor“ – „Aus deutschen Bergen“, z roku 1896.)
Ve Vilémově se 12. listopadu 1807 narodil K a r l L u d w i g W a h l ,
pozdější obecní lékař ve Vilémově, který zemřel v roce 1889. Díky své činnosti
a zručnosti, zvláště v chirurgii, si získal pověst nejen ve své domovské krajině,
ale obzvláště v cizině.

F r a n z M a r s c h n e r , učitel reálky v Č. Lípě, narozen 2. prosince 1814 v Mikulášovicích, jehož rodiči byli Anton a Apollonia Marschner. Matka se snažila zušlechťovat obzvláště srdce dítěte, otec musel
více působit na časný a účelný rozvoj jeho rozumu. „Když jsem dospěl
v hocha“, vyprávěl sám Marschner, „byla to obzvláště otcova péče, že
jsem byl stále bohatší na správné představy a pojmy, že jsem se učil posuzovat a vyvozovat, že jsem prospíval jen z dobrých a krásných radostí.“ Vedle jeho znamenitého učitele Adalberta Wahla, to byl jeho
tehdejší katecheta páter Franz Leipeld z Mikulášovic, který působil požehnaně zrovna tak na chlapce, jakož i později na mladého pana
Marschnera. Leipeltův správný pohled brzy poznal, že ten snaživý, vědychtivý chlapec je obzvláště způsobilý pro školní vyučování. V roce
1826 jej nechal v Č. Lípě přezkoušet a po velmi příznivém výsledku této
zkoušky byl vysloven souhlas pro učitelský stav a pro jeho teoretickou a
praktickou přípravu na toto povolání. V roce 1831 Marschner v Lípě nastoupil do čtvrté třídy hlavní školy (Hauptschule – 2. stupeň zákl. školy)
a v jednom roce absolvoval s výtečným výsledkem dva její ročníky. Potom navštěvoval vzorovou hlavní školu v Praze a s převzetím výtečného
vysvědčení a s vážností ducha i srdce nastoupil v roce 1834 úřad „učitelského pomocníka“ ve čtvrté třídě hlavní školy v Lípě. – Marschner
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tak s neúnavnou horlivostí působil deset let, dvakrát obdržel nabídku
zaměstnání na krásném postu do blízkého Saska v městě Grimm a potom v Budyšíně. V té době udělal zkoušky z literatury a ve hře na varhany s výtečným výsledkem a jen na prosbu své matky přinesl oběť a zřekl
se daleko lepšího bezstarostného životního postavení. Po roce obdržel
svůj ustanovovací dekret jako „samostatný třídní učitel“.
Když byl lipský školní ústav rozšířen na nižší reálnou školu, byl roku 1853 Marschner jmenován jejím druhým učitelem. Němčina, zeměpis a přírodopis byly předměty, které nyní mládež vyučoval. „Láska je
spojená s přísností“, bylo vodítkem a heslem, kterým se řídil při svém
těžkém díle vyučování a výchovy. Společenský styk a porady se zkušenými pedagogy a diskuse směřující ku prospěchu školy mu byly prostředkem být svým žákům oddaným průvodcem na jejich životní dráze.
Mnozí žáci v Marschnerovi ctili a milovali nezapomenutelného učitele –
a on také užíval nezměnitelnou lásku a příchylnost všech. Marschner se
tak cítil šťasten a bohatě odměňován i bez četných uznání ze strany
svých představených.
Heslem jeho života bylo: „Být po celý den neúnavně činný – všemi silami pro všechny.“ Marschner také v roce 1859 převzal práci účetního lipského soukromého chudobince. Také v tomto dobrovolně převzatém úřadu působil s obětavostí, nezištně a požehnaně. – V roce
1864 byla v Lípě otevřena vyšší reálka a Marschner se těšil, že také zde
bude moci věnovat své síly mládeži, k tomu měl zde být jmenován profesorem. Došlo ale k něčemu jinému. Na začátku roku školního roku
1863/64 se ještě účastnil porady o učebních plánech a rozvrhu hodin,
netuše, že ukazatel hodin jeho života již ukazuje na poslední hodiny.
Brzy nato jej postihl tyfus a již po několika dnech zmizela každá naděje
na jeho záchranu. Dne 12. listopadu roku 1863 zemřel. Všichni, kteří jej
znali, se shodují na tom: „Marschner byl šlechetný učitel doslova vznešeného významu“ - vždyť jej také c. k. zemský školní inspektor Johann
Maresch počítá k nejznamenitějším učitelům Bohemie.
Profesor F r a n z S c h i d l i k (Podle „Síně cti severní Bohemie“
od Roberta Lahmera.), narozen 13. ledna 1814 v Tomášově u Mikulášovic.
Již jako chlapec dával najevo zálibu pro hudbu a byl zdatným hráčem na
flétnu. Zaujal tím tehdy pozornost hraběte Franze von Salm-Reifferscheidt, díky jehož prostřednictvím, ačkoliv sám by byl raději polesným,
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v roce 1828 odešel na konzervatoř do Prahy, kde se na náklady hraběte
Franze vzdělával. U příležitosti jednoho koncertu slyšel jemu dosud
neznámý nástroj hoboj (Oboe), pro níž pojal velkou zálibu. Přešel do
třídy hobojí, kde pod vedením profesora Bauera činil velké pokroky.
Po dokončeném vzdělání na konzervatoři Schidlik koncertoval
v Liberci a ve Frýdlantu, kde na sebe upoutal všeobecnou pozornost.
Potom se nechal slyšet ve Varnsdorfu, v Budyšíně a v Teplicích. Z posledního místa byl angažován do Frankfurtu nad Mohanem (Frankfurt
am Main). Poté, co zde působil dva roky, dostal v roce 1836 angažmá
v Antverpách, kde pobyl tři roky a dostalo se mu tak velkého uznání, že
obdržel povolání do Bruselu ke královské dvorní kapele a ke královskému divadlu. Zde spoluúčinkoval na různých koncertech s věhlasnými
umělci, přičemž svými výkony došel všeobecného obdivu. Potom v letech 1845 - 1846, v čase své dovolené, podnikl uměleckou cestu do Anglie a přijal profesuru na konzervatoři v Gentu v Belgii. Schidlik byl také
znamenitým virtuózem na anglický roh, kterýžto instrument před ním
jako koncertní nástroj nebyl vůbec znám a teprve díky jemu byla provedena různá zlepšení a došlo k jeho velkému studování. Na konzervatoři
v Gentu Schidlik vyučoval ve dvou třídách, v jedné hoboj a ve druhé
anglický roh. Odtud byl také opakovaně povoláván do Německa na
různé velké hudební slavnosti, kde hrával první hobojový part. V roce
1881 obdržel za zásluhy rytířský kříž Leopoldova řádu a v roce 1885 řád
„La Croix civique“ 1. třídy. Poté, co Schidlik po 36 let působil jako profesor na konzervatoři v Gentu a vychoval mnoho žáků, odešel do výslužby a dostával doživotní penzi. Ačkoliv se v Belgii nenechal naturalizovat, zůstal věrný své otčině. Letitý Schidlik dnes žije v Bruselu a je počítán k největším umělcům Evropy.
Profesor D r. F r a n z D i t t r i c h (Podle „Síně cti severní Bohemie“ od Roberta Lahmera.) narozen 16. října 1815 v Mikulášovicích. Po
navštěvování národní školy v Mikulášovicích se Dittrichovi dostalo dalšího vzdělání na gymnáziu v Litoměřicích, kde se počítal k lepším žákům.
V roce 1833 odešel na univerzitu do Prahy. Již brzy Dittrich pojal velký
sklon k přírodním vědám, což jej také přimělo, po skončení dvouletého
filozofického kursu, věnovat se studiu medicíny. Zde s velkou zálibou
provozoval především anatomii a botaniku. Vzdělával se ale také v očním lékařství a na oční klinice opakovaně šťastně prováděl operace
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zákalů. Po své v roce 1841 úspěšné promoci se Dittrich odebral do Vídně ke zmnožení svých znalostí v patologické anatomii. V roce 1842 nastoupil jako pomocný lékař do všeobecné nemocnice v Praze a ve studijním roce 1844/45 dostal místo adjunkta pro patologickou anatomii
na univerzitě v Praze, kde v tomto postavení prováděl veškeré otevírání
mrtvol pražských nemocnic a staral se o obohacování patologicko-anatomického muzea univerzity.
Psal mnoho vědeckých pojednání, které mu v širokých kruzích
zjednaly velkou pověst, takže Dittrich zaujímal vedle Oppolzera, Jaksche a Arlta přední postavení na pražské univerzitě. V roce 1848 dostal
Dittrich k zastupování profesuru patologické anatomie v Praze, avšak
neuspěl v jím očekávaném a zaslouženém jmenování skutečným profesorem, čímž se cítil tak těžce ponížen, že roku 1850 dostál pozvání k dosažení profesora speciální patologie a klinické medicíny na univerzitě
v bavorském Erlangen. Také zde byla brzy potvrzena jeho pověst jako
jednoho z nejlepších na klinice. Ve studijním roce 1852/53 byl již na
univerzitě zvolen profesorem a od bavorského krále obdržel řád sv. Michaela. Opakovaně mu přicházela pozvání z dalších univerzit, jako do
Heidlberku, do Curichu a do Rostoku. V roce 1855 mu byla za skvělých
podmínek nabídnuta profesura patologické anatomie v Praze, ale on
tento návrh přemohl a zůstal v Erlangen. Za tuto oddanost byl v roce
1855 králem jmenován rytířem občanského řádu bavorské koruny. Důvěra jeho kolegů jej ve studijním roce 1855/56 povolala nadvakrát jako
prorektora.
Bohužel jeho působení nemělo trvat dlouho! Již během jeho
druhého prorektorátu a ještě více v roce 1857 se ukazovaly příznaky
onemocnění mozku. Již v roce 1858 byl Dittrich nucen vzdát se své
učitelské činnosti. V tom roce, jakož i v roce 1859, se odebral k zotavení
ke svým příbuzným do Mikulášovic. Jeho stav se natolik zhoršoval, že
zde, v domě svého narození, dne 29. srpna 1859 své nemoci podlehl.
Věda v něm ztratila jak bystrého, tak i horlivého vědce, univerzita
v Erlangen největší ozdobu a jeho žáci nejlepšího učitele.
O Mikulášovice se ve své době velmi zasloužila rodina Römischů, již patřil Císařský dům č. 2 a památný dům č. 574. Obchodník Z a c h a r i a s R öm i s c h mladší vlastnil sbírky obrazů, kamenů a knih a v Mikulášovicích založil třicetičlennou literární společnost. – F r a n z Z a c h a r i a s E d l e r

256

(šlechtic) v o n R ö m i s c h , majitel stříbrného čestného kříže, v roce 1803
koupil panství Malá Skála (Klein-Skal) a postaral se o věhlasný skalní panteon
nebo chrám cti proslulých mužů.
Cisterciátský rada D r. S a l e s i u s A n t o n M a y e r (Vybráno ze „Síně cti severní Bohemie“ od Roberta Lahmera.) se narodil 28. května

1816 v obci Liščí. Potom, co absolvoval gymnázium a filozofický kurs
v Praze, nastoupil jako novic do cisterciátského kláštera v Oseku
(Ossegg). Teologická studia dokončil zčásti v klášteře v Oseku, zčásti
v Litoměřicích a vysvěcen na kněze byl 29. července 1841. Později
Mayer získal doktorát z teologie, potom studoval orientální dialekty a
biblickou nauku starého zákona a poté byl povolán do Prahy, aby zde
zastupoval vysokoškolskou učitelskou stolici pro mravouku. – Mayer byl
skutečným profesorem orientálních nářečí na teologické fakultě v Olomouci (Olmütz) a v roce 1853 obdržel profesuru pro mravoučnou teologii v Praze. V následující době byl teologickou fakultou opakovaně
zvolen děkanem a ve studijním roce 1873/74 univerzitou jako Rektor
magnificus. Při příležitosti návštěvy kláštera byl Mayer jmenován tajemníkem a jako takový dosáhl významných zásluh při reformování života řádu. Později byl jmenován knížetem biskupské konsistoriální rady, a sloužil také jako knížecí biskupský komisař ženských řádových kongregací Boromejek, Křížových sester, Milosrdných sester, du sacré
coeur a Školních sester. Dne 20. května roku 1875 byl Mayer zvolen
opatem kláštera Osek, ale již 19. listopadu 1876 podlehl záchvatu
mrtvice.
J o h a n n H i l l e , narozen 11. září 1816 v Loučkách jako syn
výrobce stuh Ambrose Hille. Z podnětu svého strýce Augustina Bartholomäuse Hille, biskupa z Litoměřic, nastoupil ve svých dvanácti letech
na gymnázium do Litoměřic, kde byl po dobu svého tamějšího studia
zaopatřován v biskupské rezidenci. Po ukončení gymnazijních studií byl
posluchačem filozofie v Praze a poté, v letech 1840 - 1844, se věnoval
právnickým studiím nejprve na pražské a potom na vídeňské univerzitě.
V té době, jakož také i později, byl Hille činný spisovatelsky. S oblibou
sepisoval pověsti (viz. kapitola „Pověsti“) a povídky ze severní Bohemie,
dále básně v místním nářečí, které byly vytištěny v několika časopisech
ve vnitrozemí i v cizině. V roce 1844 nastoupil do obchodu se stuhami
svého otce, v němž ve spolku se svým švagrem Emanuelem Hamplem
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založili tovární a obchodní firmu „Hille a Hampel“ v Loučkách a v Lipové. – V roce 1862 se Hille přestěhoval z Louček do Lipové, kde 27.
července 1870 zemřel.
Malíř J o h a n n E n d l e r se narodil 17. května 1821 v Salmově u Mikulášovic. Navštěvoval školu v Mikulášovicích a jako dvanáctiletý chlapec šel do čtvrté třídy hlavní školy do Č. Lípy, kde byl jedním
z nejlepších žáků a vykazoval zejména zcela obzvláštní talent pro malování. Což přimělo jeho otce, nechat jej v Praze vzdělávat na rytce. Když
Endlerův strýc, Johann Fritsch, jenž byl v Římě ředitelem papežské továrny na peníze, při příležitosti své návštěvy u svých příbuzných v Mikulášovicích v roce 1841, poznal svého synovce a ocenil jeho výsledky, přiměl jej odjet do Říma, kde ho nechal vzdělávat na malíře, neboť k tomuto povolání se mladý Endler cítil být nejvíce přitahován.
V Římě Endler využil svého vzdělávání u mistra Karla Rahla, věhlasného historického malíře, aby svými pracemi brzy získal jeho chválu
a pod jeho vedením byl příslibem znamenitého umělce. Občas svým rodičům posílal svá menší, zdařilá díla a pro kostel v Lobendavě namaloval velký oltářní obraz představující Navštívení Panny Marie, ale z jeho
uměleckých děl do jeho vlasti dospěla jen velmi malá část. – Po desetiletém pobytu v Římě chtěl pro obnovu svého zdraví, již nějakou
dobu se cítil být nemocen, navštívit své rodiče a sourozence v Mikulášovicích. Během cesty se jeho stav natolik zhoršil, že byl v Terstu
(Triest) donucen k zastávce, kde také po krátkém čase dne 15. února
roku 1851 zemřel.
D r. A n t o n L u d w i g F r i n d , třináctý biskup z Litoměřic
(Podle „Dr. Anton Ludwig Frind, biskup z Litoměřic“, od jednoho jeho přítele ve
Varnsdorfu, 1883.), narozen 9. října 1823 v Lipové. Jeho otec Josef byl dí-

ky své poctivosti vážený muž a majitel statku č. 91 a až do změny obecní správy dlouholetý rychtář. Školu v Lipové Frind navštěvoval s velkou
pílí, takže tehdejší k dětem laskavý kaplan Ludwig Sommer na něj zaměřil svou pozornost. Instinkt jeho talentu a snad také vyprávění jeho
dědečka o mládí jeho prastrýce, biskupa od sv. Hypolita (Sct. Pölten),
Dr. Jakoba Frinta, v něm vzbudila touhu po studiu. Ačkoliv při skromnosti půdy otcovského statku mohl být z domu podporován jen nevalně, přece se Frind pod vlivem kaplana Sommera v roce 1835 vydal do
Prahy, kde mu mohl poskytnout nějakou pomoc jeho starší studující

258

bratranec, pozdější univerzitní profesor a osekský cisterciátský opat Dr.
Salesius Anton Mayer a jeho příznivec, farář řádu křižovníků Johann
Nep. Mayer, pozdější moravský zemský prelát. Gramatické třídy Frind
absolvoval s vynikajícím prospěchem zčásti na akademickém staroměstském, zčásti na novoměstském gymnáziu v Praze a potom v letech
1840 a 1841 obě humanitní třídy dokončil v Litoměřicích pod chvalně
známým prefektem ústavu a pozdějším zemským školním radou Franzem Effenbergerem. Poté, v letech 1842 a 1843, byl posluchačem filozofických ročníků v Praze. Potom se věnoval duchovnímu stavu, který
se zanícením miloval až do své smrti. Se studijním rokem 1844 nastoupil do biskupského kněžského semináře v Litoměřicích. Zde si hleděl
studia, avšak dostavilo se u něj chrlení krve, takže k uzdravení byl poslán do otčiny, kde si při své silné konstituci tak užíval, že později na tuto nemoc zcela zapomněl, což bylo pro něj osudné. Dne 26. července
1847 se mu dostalo vysvěcení na kněze.
Frind začal své působení duchovního správce ve Varnsdorfu, kde
našel pro svou činnost, jak svou pracovní horlivostí tak také pro své
vědomosti, příjemné prostředí a v krátké době nabyla jeho obliba obyvateli takového stupně, že obec Neu Leutensdorf v Sasku, po svém oddělení od farnosti Varnsdorf a po připojení k vlastnímu farnímu obvodu, požadovala Frinda za prvního místního faráře, ale toto přání leutersdorfských nebylo uskutečněno. Po znamenitě složeném konkursu
byl Frind v roce 1851 ustanoven učitelem náboženství na vyšším gymnáziu v Litoměřicích, kde se vedle povinných vyučovacích hodin s velkým zanícením věnoval studiu historie, takže již v červenci roku 1852 se
sešla c. k. gymnaziální zkušební komise v Praze a byl prohlášen pro „neobvyklý stupeň způsobilosti“, učitelem historicko-geografického oboru
na celém gymnáziu. V důsledku toho byl v roce 1852 ustanoven pro
tento obor „skutečným gymnasijním učitelem“.
Úspěšné Frindtovo působení stále sledoval biskup Hille, a tak jej
pověřil úkolem, spolu se spolukatechetou páterem Franzem Demelem,
sepsat pro studující mládež modlitební knihu a knihu rozjímání, která
vyšla v roce 1857 pod titulem: „Deus lux, laetitia et salus mea“ a díky
svému pečlivému obsahu se dočkala vícero vydání. Když litoměřická
diecéze v roce 1856 slavila 200-leté výročí svého zřízení a roku 1857
800-letou připomínku založení své dříve kolegiální a nynější katedrální
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kapituly, převzal Frind na přání biskupa Hille k velebení těchto pamětní
slavností vyhotovení dějin diecéze a z toho důvodu si vzal od října roku
1857 do velikonoc roku 1858 dovolenou na prozkoumání knihoven
pražského biskupského knížectví, jakož i metropolitní velechrámové kapituly, c. k. univerzity a nadace strahovské a sv. Thomase. Díky ohromnému nalezenému materiálu sám Frind pojal plán, rozšířit práci na církevní dějiny Bohemie ve všeobecnosti a přitom brát zvláštní zřetel na
litoměřickou diecézi.
V roce 1859 byl na svou žádost jmenován ředitelem c. k. vyššího
gymnázia v Chebu, kde po deset let velmi zdárně organizoval a vyvíjel
činnost, jak je to zřejmé z výročních zpráv a z mnohých úředních pochval. V té době také z jeho literární činnosti vyšla velmi ceněná díla.
V roce 1861 studie „Dějinný sv. Johann z Nepomuku“ a v roce 1862 jeho „Učebnice katolické apologie pro 5. třídu rakouských gymnázií“.
V letech 1862 až 1864 uveřejnil sešitově první svazek svého velkého
historického díla „Církevní dějiny Bohemie ve všeobecnosti a v jejich
zvláštním vztahu k současné litoměřické diecézi“, který v roce 1866
následoval svazek druhý. Toto dílo jej v literárním světě učinilo chvalně
známým a také díky jeho uznání byl Frind jmenován členem učeného
výboru germánského muzea v Norimberku a c. k. ústřední komisí pro
výzkum a zachovávání uměleckých a historických stavebních památek
jejím korespondentem a v důsledku toho konzervátorem pro chebský,
budějovický a mladoboleslavský obvod. V roce 1867 napsal „Stručné
dějiny biskupů z Litoměřic“.
25. května 1869 Frind obdržel jmenování kanovníkem pražské
metropolitní velechrámové kapituly a při svém propouštění z chebského gymnázia v uznání jeho zásluh k tomu dostal od Jeho majestátu
rytířský kříž řádu c. k. Franze Josefa. Ještě v tom samém roce byl biskupským knížecím konsistorním radou a členem duchovenského soudního dvora. V roce 1872 vydal třetí svazek církevních dějin, po jehož
uveřejnění byl jmenován mimořádným členem císařské akademie věd
v Praze. K příležitosti v roce 1873 konané oslavy 9. století zřízení pražského biskupství Frind sepsal „Dějiny biskupů a arcibiskupů z Prahy.“
Později sám popsal vzpomínkovou slavnost v „Pamětní knize 900letého výročí zřízení pražského biskupství“ a dal podnět k fototypickému vydání ilustrovaného komentáře apokalypsy (skryté zjevení sv.
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Johannese), což byl první příklad fototypického rozmnožování. V roce
1874 pokročil ke kanovníkovi seniorovi, s využíváním jeho placené církevní funkce je spojeno tak zvané Portion (dávky). Toto využívání chtěl
začít prospěšným dílem, a proto zbudoval ve své rodné obci Lipová
hřbitovní kapli. Když mu byl v roce 1875 kardinálským biskupem předán
komisariát kongregace milosrdných sester od sv. Karla Boromejského a
od sv. Kříže, chtěl v Lipové zavést dobročinné působení těchto sester, a
proto zřídil těmito křížovými sestrami vedený ústav, v němž byla umístěna mateřská školka a škola práce. V průběhu posledního roku Frind
také vydal čtvrtý svazek svých církevních dějin, který vyšel v roce 1878.
V roce 1879 uveřejnil svou studii o sv. Johannesovi z Nepomuku pod titulem: „Sv. Johannes z Nepomuku, pamětní spis k svátku třetího padesátiletí jeho vyhlášení za svatého.“
V roce 1879 se uskutečnilo jmenování Frinda biskupem z Litoměřic, které probíhalo za všestranného a tedy přátelského ohlasu, neboť
na něj byly v litoměřické diecézi z dřívějška čestné vzpomínky a v širokém okruhu měl osobní přátele. Biskup Frind se staral o bezprostřední
kontakt s duchovenstvem i s lidem a těžiště svého biskupského působení kladl na návštěvy (vizitace). Ve všech místech své duchovní správy,
která při svých vizitacích navštívil, získal srdce věřících, kteří svému
dobrému pastorovi naslouchali s velkou oddaností. V červenci 1879 se
dostavila deputace z pražské Karlovo-Ferdinandovy univerzity, aby mu
odevzdala čestný diplom doktora teologie, který mu udělila teologická
fakulta ve vztahu ke dvěma rigorosům, která složil v letech 1863 a 1864
a za jeho dějepisné dílo. V postním čase roku 1880 Frind v kanceláři
chrámového kostela projednával důležité aktuální otázky současnosti,
zatímco uvažoval o trápení (Kreuz) na horách (na výšinách lidského
života), o souženích v údolích (o chudobě) rodiny, školy, o znamení kříže na koruně, na oltáři a na hrobě, které v sedmi postních kázáních, ještě v tom samém roce, odeslal do tisku pod titulem: „V kříži je spása“
(„Im Kreuze ist Heil“). Přece mu ale nemělo být dopřáno uzavřít své
hlavní dílo „Církevní dějiny Bohemie“.
Kvůli svým namáhavým, v letech 1881 a 1882 často nepřerušovaně prováděným vizitačním cestám a s tím spojeným v každé stanici
duchovní správy drženým kázáním, se dostavila neústupná katarová
infekce a jenom energií své vůle posiloval ubývající sílu. Jednou, ve sta-
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nici Perštejn (Pürstein) prohlásil, že chce být od kázání osvobozen, ale
když viděl ten velký zástup lidí, cítil se být povinnen a vystoupil na kazatelnu. Ale 22. července 1881 viděl nutnost odcestovat na léčení do
Mariánských lázní, kde vyšetřující lékař nabyl přesvědčení, že biskup
Frind, tento statný muž s kovovým hlasem, trpí tuberkulosou. Dne 18.
srpna, k oslavám narozenin Jeho Veličenstva, se biskup Frind vrátil zpět
do Litoměřic, aby ve velechrámu sám celebroval pontifikální úřad, ale
byl od toho, jen kvůli jeho povážlivému stavu, s velkou námahou odvrácen. Bohužel se jeho stav den ode dne viditelně zhoršoval, až tento
všeobecně ctěný biskup 28. října 1881 své nemoci podlehl. Prohlášení
účastenství nad jeho skonem nebyla jen z vyšších společenských vrstev,
ale zcela mimořádně vycházela i od obyvatelstva. Právě přijetí truchlivé
zprávy dokázalo, že se biskup Frind v tom krátkém čase svého působení
vpravil do srdcí lidu. Frindovo mrtvé tělo bylo pohřbeno do biskupské
krypty na katolickém hřbitově v Litoměřicích. Trvalým památníkem jeho
jména je nová velechrámová věž, jež vznikla jen díky jeho činnosti a je
obdivována jako okrasa města Litoměřic.
E d u a r d R i c h t e r , továrník a dlouholetý starosta Jiříkova se
narodil 22. září 1825 v Jiříkově a zamřel tamtéž 21. září 1895. Jako starosta v Jiříkově, od roku 1872, získal velké zásluhy o místní školní záležitosti. Za něj bylo zavedeno celodenní vyučování a školní docházka se
tak zvýšila, že platila za jednu z nejlepších v okrese. Získání pozemku
pro stavbu školy na křižovatce pěti silnic, výstavba jedné z největších
školních budov, zřízení zastávky, která se nyní počítá k nejfrekventovanějším stanicím české severní dráhy, vzorná správa obecního majetku,
založení městské spořitelny a za mnohá další obecně prospěšná zařízení
děkuje Jiříkov právě jemu. Neboť platí, že účinně podporoval lidi trpící
nouzí, stavěl se vždy do čela svobodomyslným a obětavým způsobem,
proto si plným právem zasloužil pojmenování otec chudých a potřebných. Ještě v posledním roce svého života jako poslanec zemského sněmu vymohl splacení peněžních daňových fondů obcím okresu a zavedení státní pošty. Velkolepě, velmi účelně upravená radnice, okrasa města, je posledním pomníkem jeho působení. Jeho Veličenstvem mu byl
22. ledna 1890, v ocenění za jeho zásluhy o veřejné blaho, udělen
rytířský kříž řádu Franze Josefa.
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Dvorní rada D r . A n t o n D r a s c h e (Podle „Síně cti severní
Bohemie“, od Roberta Lahmera.), narozen 2. července 1826 v Lobendavě,
začal své studia v roce 1839 na gymnáziu v Litoměřicích, v letech 18451847 dokončil dva filozofické ročníky v Praze a potom se věnoval medicínským studiím, které začal v Praze a dokončil je v Lipsku a ve Vídni a
1. února 1853 získal na univerzitě ve Vídni doktorát medicíny. Potom
byl Drasche sekundárním lékařem ve všeobecné nemocnici ve Vídni,
kde při epidemii v letech 1854 a 1855 vedl jako vrchní lékař cholerové
oddělení a v uznání svých zde získaných zásluh obdržel v roce 1854 zlatý záslužný kříž. Habilitoval se jako docent na univerzitě ve Vídni, kde
pro lékaře přednášel o choleře. V roce 1859 byl vyznamenán rytířským
křížem papežského řádu sv. Řehoře.
Dr. Drasche vystoupil také jako spisovatel. V roce 1860 vyšlo jeho
„Monografické slovo o choleře“, kde je zpracována zvláště statistika
o choleře v celém Rakousku od roku 1830 do roku 1860 a které platí za
poslední i první a nejobsáhlejší práci toho druhu v Rakousku. Jako uznání jeho zásluh o vědu obdržel v roce 1860 velkou zlatou medaili za umění a vědu. V letech 1862 a 1863 měl Drasche na zakázku c. k. lékařské
společnosti, veřejné přednášky o infekčních a plicních chorobách ve
Vídni a v roce 1866 byl vedoucím lékařem v obecním cholerovém špitálu ve třetím okresu. Od toho roku působil jako primář v Rudolfově nadaci a ve všeobecné nemocnici, kde v době epidemie vedl tyfové oddělení. Svým zveřejňováním v oblasti cholery a moru Drasche vzbuzoval
pověst daleko za rakouskými hranicemi. Také i v roce 1866, před vypuknutím německo - rakouské války, uveřejněním své statě „Cholera a
válka“ vzbudil pozornost předpovězěním cholerové kalamity v obou armádách. V roce 1866 Drasche za své zásluhy obdržel od Jeho Veličenstva rytířský kříž řádu Franze Josefa (Ritterkreuz des Franz JosefOrdens) a roku 1870 ruský řád sv. Anny (Sct. Annenorden). Při cholerové epidemii v roce 1873 vynikl svým studiem a vyšetřováním cholery a
roku 1874 předložil své příslušné zkušenosti v největší práci na mezinárodní zdravotní konferenci ve Vídni. Od roku 1865 do roku 1879 profesor Drasche, který v roce 1874 obdržel rytířský kříž řádu švédské severní hvězdy (Ritterkreuz des schwedischen Nordstern-Ordens), byl velitelem komendy (Komtur) portugalského Kristova řádu (Christus-Ordens) a ruského Stanislavského řádu (Stanislaus-Ordens), dále turecké-
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ho řádu Medschidie III. třídy (Medschidie-Orden III. Classe) a v roce
1875 dostal vyznamenání důstojníka francouzské akademie, byl opakovaně přizváván místodržitelstvím a ministerstvem vnitra k poradám a
komisím o choleře a moru.
Na geografické výstavě v Paříži v roce 1875 a na hygienické expozici v Bruselu v roce 1876 vzbudily velké statistické tabulky, grafická vyobrazení a kartografické práce profesora Drasche všeobecný zájem.
V roce 1883 Drasche přivezl na výstavu do Berlína podobné práce o vlivu vedení horských pramenů na Salubrität obyvatel Vídně a tyto práce
jsou pro Vídeň prvními a směrodatnými. Jako člen vídeňské obecní rady
se profesor Drasche s velkým zanícením podílel téměř dvanáct let na
všech zdravotních poradách a v roce 1884 byl členem vrchní zdravotní
rady, nejvyšší instancí ve zdravotních záležitostech. Potom v roce 1889
Drasche obdržel perský sluneční a lví řád II. třídy (Sonnen und Löwenorden II. Klasse) a v roce 1890 byl rakouskou vládou poslán jako vyslanec do Berlína, za účelem výzkumu a studia velkolepou pozornost vyvolávajícího Kochova způsobu očkování proti tuberkulóze. Po podrobném
pozorování poznal bezcen-nost tohoto jednání a varoval nemocné před
cestou do Berlína. Profesor Drasche v průběhu 44 let, kdy roku 1891
obdržel od Jeho Veličenstva titul dvorního rady a v roce 1897 od knížete z Černé Hory (Montenegro) kříž s hvězdou komtura Danilova řádu
(Comthurkreuz Daniloordens mit dem Stern), vyvíjel toho druhu mnohostrannou a užitečnou činnost, takže je počítán jak k nejproslulejším
vídeňským lékařům, ale je také povoláván ke konzultacím daleko za
hranice našeho císařského státu.
Bratr dvorního rady Dr. Antona Drasche, profesor teologie D r. J oh a n n D r a s c h e , se narodil 12. listopadu 1823 v Lobendavě a zemřel jako
kanovník v Litoměřicích dne 4. listopadu roku 1877.

F r a n z M a r s c h n e r , profesor c. k. německého vzdělávacího
ústavu pro učitelky v Praze, narozen v Lipové 28. července 1827. Potom, co absolvoval farní školu v rodné obci a složil zkoušku z předmětů
třetí třídy hlavní školy v Č. Lípě, navštěvoval její následné dva ročníky
čtvrté třídy (druhý stupeň) a poté v roce 1842 reálku v Rakovníku. Od
věku 15 let se věnoval učitelství a v roce 1843 nastoupil jako školní
praktikant v Lipové, na to v následujícím roce navštěvoval jednoroční
kurs pro učitele národní školy na krajské hlavní škole v Litoměřicích.
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V roce 1845 Marschner sloužil jako výpomoc na s hlavní školou spojené
večerní škole v Č. Lípě a v dalším roce nastoupil jako čekatel učitelského
úřadu na c. k. vzorové hlavní škole v Praze, kde obdržel způsobilost jako
učitel hlavní školy a v roce 1847 navštěvoval kurs pro technické obory.
V tom čase získal na stavovském tělocvičném ústavu vysvědčení učitele
tělocviku. V roce 1849 byl povolán jako technický učitelský adjunkt na
druhý stupeň hlavní školy a učitelské školy a s ní spojené průmyslové
školy v Krumlově, kde zavedl vyučování tělocviku. V roce 1850 byl jmenován dočasným učitelem na krajské hlavní škole a v následujícím roce
skutečným učitelem na trojtřídní nižší škole v Litoměřicích. Také zde
Marschner zavedl vyučování tělocviku a po deset let ho bezplatně vyučoval také kandidáty učitelského ústavu. Od roku 1850 byl Marschner
činný v literární oblasti a současně vydal mapy okresních kapitanátů
Rumburk, Děčín a Litoměřice. Jako první v Rakousku vytištěná tělocvičná knížečka vyšla: „Tělesná cvičení na národní škole“, dále „Příručka
k fyzikálnímu názornému vyučování“ a různé články v „Ročence pro učitele a vychovatele“ a v „Rakouském školním poslovi“. V roce 1864 byl
Marschner jmenován tvůrčím učitelem na c. k. vzorové hlavní škole
v Praze, kde se během své šestileté působnosti také účastnil vyučování
ve spolkem pro povzbuzení průmyslového snažení udržované večerní
průmyslové škole. Zároveň od něj vycházely: „První stupeň volného
vnímání a znázorňování prostorových předmětů“, „Návod k užívání fyzikálních přístrojů na národní škole“, „Vlastivědou k úctě a opravdovým
znalostem o korunní zemi Bohemii“, „Stručná geografie a dějiny Bohemie“ a další.
V roce 1870 byl Marschner jmenován hlavním učitelem a profesorem na c. k. vzdělávacím ústavu pro učitelky v Praze a jako takový
dále pokračoval v literární činnosti a uveřejňoval články ve školních časopisech. Již také jako vedoucí, poskytoval od úřadů požadované znalecké posudky různého obsahu. Na vídeňské světové výstavě v roce
1873 Marschner obdržel za jím vytvořený rýsovací systém pochvalný diplom. V roce 1876 byl jmenován členem německé zkušební komise pro
všeobecné národní měšťanské školy a v roce 1878 c. k. okresním školním inspektorem německých národních škol okresů Čáslav, Kolín a Kutná Hora (Kuttenberg). Franz Marschner zemřel v důsledku dlouhodobé
nemoci 22. června 1886, bez toho aby věděl, že mu při příležitosti jeho
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přeložení do trvalé výslužby, jako uznání za jeho mnohaleté vynikající
působení v učitelském úřadu, je udělen titul císařského rady.
W e n z e l E r n s t , c. k. profesor a spisovatel, narozený 26.
března 1830 v obci Liščí, byl po ukončení svých studií učitelem na reálce
v Č. Lípě. Později následovalo povolání profesora na c. k. polytechnice
ve Vídni a naposledy zastával úřad okresního školního inspektora.
V mnoha ročenkách a kalendářích uveřejňovaných jeho básních, povídkách a novelách ze života lidu podává svědectví o svém zanícení pro
vzdělávání lidu a o jeho ideálech svobody a lidském blahobytu. Všeobecně známá je krásná lidová činohra „Císař Josef II. v Lobendavě“. Je
napsaná ve zdejším nářečí a její nejlepší literární podoba je obsažena ve
světoznámém „Spitzberg-Album“. Vyznamenán Jeho Veličenstvem císařem titulem „císařský školní rada“, nyní Ernst žije na plně zaslouženém
odpočinku ve Vídni.
A u g u s t i n N o a c k , majitel hospodářství a klempířství v obci Liščí,
narozen tamtéž 8. dubna 1830, získal svou obecně prospěšnou tvůrčí činností
nezapomenutelné zásluhy o svou rodnou obec. Díky jeho popudu a přímluvě
byla v obci Liščí založena samostatná národní škola. Nová školní budova, zřízení hřbitova a nové krásné kaple na hřbitově jsou díla, která vznikla díky jeho
podnětům a neustálým příspěvkům a podporování. Jako přítel pokroku Noack
v roce 1870 v Liščí založil, ve spojení se stejně smýšlejícími obyvateli obce, Ekonomicko-průmyslový spolek, který pod jeho vedením vyvíjí chvalitebnou činnost a je jedním z prvních zemědělských spolků v okrese.
J o s e f L i e b i s c h , ředitel účtárny českého zemského královského
účetnictví v Praze, se narodil 27. května 1830 v Loučkách. Po absolvování školy
ve své rodné obci, studoval zpočátku na reálce, později na gymnáziu v Praze.
Univerzitní studia, kterým se Liebisch potom věnoval, však musel přerušit a nastoupil jako oficiál (podúředník) zemské účtárny v Praze, kde postoupil na
účetního radu a nakonec na ředitele účtárny a jako takový i dne 31. prosince
1890 zemřel. V průběhu své úřední činnosti po několik let přednášel o účetnictví státu.

J o h a n n H i l l e , c. k. okresní školní inspektor, narozen 22.
listopadu 1830 v Šenově-Loučkách, nejdříve navštěvoval školu ve své
rodné obci a potom od roku 1843 do roku 1847 hlavní školu a jednoroční přípravný kurs v Litoměřicích. Po jeho absolvování sloužil jako vyšší školní pomocník v Litoměřicích, jako podučitel v Dolním Žlebu (Niedergrund), jako učitel na duchovní hlavní škole v Dolní Světlé (Walters-
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dorf), na farní hlavní škole v Libné (Liebenau), na nižší reálné škole
v Mladé Boleslavi (Jungbunzlau) a nakonec v měšťanské škole v Kraslicích (Graslitz), celkem 48 let. V roce 1869 byl Hille jmenován c. k. okresním školním inspektorem kraslického a roku 1875 c. k. okresním školním inspektorem žlutického (Luditz) školního okresu a německých škol
karlovického (Kralowitz) školního okresu. V roce 1895 odešel do výslužby a podle nejvyššího rozhodnutí mu byl 16. května 1896, v uznání za
jeho zásluhy o školu, udělen zlatý záslužný kříž.
Hille, jenž byl ve velmi vysoké vážnosti u svých nadřízených i podřízených, byl a je horlivým přítelem školy a učitelů a jimi byl vyznamenán nádherným věnováním, jakož i jmenováním čestným členem učitelských spolků Žlutice, Buchau v Německu a Manětín (Manetin). Při odchodu do výslužby věnoval kapitál 3000 florinů na nadaci pro potřebné
učitele žlutického a karlovického školního okresu. Jeho velká dobročinnost se projevila také tím, že v roce 1897 ve své rodné obci značně podpořil díky úsilí a obětavosti děkana z Louček pátera Davida Hentschela
založený azylový dům. – V oblasti hudby se Hille účastnil na J. D. Manzerově sbírce cvičebních skladeb pro varhany a opakovaně uveřejňoval
malé články, týkající se obzvláště záležitostí hudby a školy.
J o s e f L i n d n e r , narozen v roce 1830 ve Šluknově. Vzdělával se na
obchodníka ve Vídni, potom zastával mnohá privátní místa, až nakonec provozoval výrobu loubkové tkaniny (Sparterie). V roce 1878 byl na pařížské světové
výstavě vyznamenán diplomem a velkou stříbrnou medailí. Od roku 1889 se
Lindner ve Starých Křečanech zasloužil o pozvednutí dopravy, pošty a telegrafu, a také se velmi usiloval i o výstavbu plánované železnice ze Sebnitz v Sasku
do Rumburku.
Profesor dvorní rada r y t í ř v o n R z i h a (Podle „Síně cti severní Bohemie“ od Roberta Lahmera.) se narodil 28. března 1831 v Lipové.

Od svých 11 let navštěvoval piaristickou školu a v letech 1847 až 1851
vysokou školu technickou v Praze. Na podzim roku 1851, po marné snaze o přijetí do rakouských státních služeb, našel soukromé místo na
stavbě Semeringské dráhy. Během této stavby nashromáždil mnoho výpočtů a snímků nesnadných detailů výstavby tamního tunelu a tím založil základ svého pozdějšího spisovatelského působení v oblasti stavby
tunelů. Od nového roku 1853 Rziha pracoval jako inženýr-asistent při
výstavbě krasové dráhy v Blansku (Karstbahn) a zde, jakož i od roku
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1856 v Czernitz bei Ratibor v Prusku, vynikl při provádění náročných
staveb tunelů. Díky doporučení šéfa pruské železnice, ministeriálního
ředitele Theodora Weisshaupta, přišel Rziha v roce 1857 do Alteny ve
Vestfálsku (Altena in Westphalen), kde s Knäbelem uskutečnil mnoho
tunelů na Ruhr-Siegbahn. V roce 1860 poprvé provedl výstavbu štoly
s železničními kolejemi. V roce 1861 byl dočasně povolán do brunšvických (Braunschweig) státních služeb, kde mu byla předána výstavba
dvou náročných tunelů v Raensen a v Ippensen. Při těchto různých tunelových stavbách získal vědecké znalosti v geologii a v hornických dovednostech a jeho mnohaletý pobyt v různých uhelných revírech a jeho
praxe v uhelných a rudných dolech jej učinila natolik známým, že byl
v roce 1866 vládou Brunšvického vévodství definitivně vzat do státní
služby a bylo mu svěřeno místo vrchního vévodského báňského mistra.
Když převzal vrchní vedení vévodských hnědouhelných dolů, dostal
mimo to také vytyčování tratě železniční dráhy z Clausthal am Harze
(v pohoří Harz) do města Seesen v Brunšvicku, ze Seesen do Osterode
(města v pohoří Harz) a z Helmstedt v Dolním Sasku do Königslutter
(město v Brunšvicku), jakož i vedení výstavby té poslední linie.
V roce 1869 se Rziha nechal vyvázat z brunšvické státní služby a
roku 1870 přešel do služby tehdejšího bankovního domu Johann Liebig
a Comp. ve Vídni, který plánoval velké drážní stavby a jako stavební ředitel vytyčoval trať železniční linie do Bohemie a do Saska. Ale finanční
krize z roku 1873 překazila provedení Liebigova projektu. V letech 1871
- 1874 Rziha stavěl čtyři české železniční tratě, a to v zadání Turnovsko
– kralupsko – pražské dráhy a České severní dráhy (Böhmischen Nordbahn) linie Praha – Lieben, Rumburk – Šluknov a Rumburk – Jiříkov –
Ebersbach v Sasku, a v zadání Duchcovsko–podmokelské dráhy trasu
Osek – Chomutov. V roce 1874 byl povolán jako hlavní inženýr na c. k.
rakouské ministerstvo obchodu a zde mu byly přikázány zvláště studie
projektů Vídeňské městské dráhy, vídeňské regulační projekty, projekty
Česko - Moravské transversální (příčné) dráhy a studie různých tras Arlbergského tunelu.
V roce 1876 Rziha obdržel profesuru pro výstavbu železnic a
tunelů a pro encyklopedii železničních a mostních staveb na C. k. vysoké škole technické ve Vídni. Rziha uskutečnil výstavbu 15 těžkých tunelových staveb a asi 120 německých mílí železničních tratí a na opakova-
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ných studijních cestách se blíže seznámil s velkou částí evropské železniční sítě a s nejvýznamějšími důlními revíry Rakouska a Německa. Byl
také opakovaně zván jako expert k železničním a důlním projektům, jakož i také k těžkým tunelovým stavbám. Zrovna tak byl často konzultován v těžkých technických otázkách, jako od c. k. říšského ministerstva
války, od c. k. ministerstva zemědělství, od c. k. státního místodržitelství a zemědělského výboru v Praze, od vrchního královského báňského úřadu v Clausthal am Harze a dalších. Rziha také napsal pro různé časopisy mnoho statí o výstavbě železnic, tunelů a dolů a o historii
stavitelství a hornictví a velká inženýrsko-vědecká díla, jako: „Učebnice
tunelového stavebnictví“ a „Železnice - spodní a vrchní stavby“. První
obsahuje obšírné vylíčení tunelového stavitelství a ve druhé je historie
a konstrukce železničního stavitelství.
Profesor dvorní rada Franz rytíř von Rziha zemřel 23. června
1897. Byl rytířem řádu Franze Josefa a řádu železné koruny III. třídy,
saského Albrechtova řádu I. třídy, bavorského řádu sv. Michaela a pruského korunního řádu IV. třídy. Na základě statu železného korunního
řádu obdržel v roce 1883 šlechtický titul. Dále byl držitelem medailí ze
světových výstav v Paříži, ve Vídni a ve Filadelfii. Mimo toho byl členem
c. k. ústřední komise pro umělecké a historické pomníky, výboru c. k.
geografické společnosti, rakouské a hannoverské inženýrsko-architektské společnosti, dopisujícím členem c. k. říšského geologického ústavu
ve Vídni a společnosti pro železniční nauku v Berlíně. Rytíř von Rziha byl
také poslancem zemského sněmu za městský volební obvod Rochlitz.
Dvorní rada D r. f i l . J o s e f V i r g i l G r o h m a n n se narodil 12. prosince 1831 v Lipové. Po gymnaziálních studiích v Litoměřicích a na univerzitě v Praze se vrátil zpět. Později byl profesorem na
obchodní škole v Praze a potom ředitelem tehdejší komunální vyšší
reálky v Litoměřicích. Vzhledem ke svým znamenitým službám ve školství byl povolán do c. k. zemské školní rady v Praze a byl jmenován místodržitelským radou. Dr. Grohmann obdržel řád železné koruny III.
stupně a s titulem a hodností c. k. dvorního rady je ještě činný u c. k.
zemské školní rady jako člen zemského politického úřadu.
Ředitel měšťanské školy F e r d i n a n d J a k l , emeritní c. k.
okresní školní inspektor, narozen 21. května 1833 v České Poustevně Mníšek (Böhmisch-Einsiedel) v okrese Most, jako syn tamního učitele.

269

Potom co Jakl absolvoval pět gymnaziálních tříd v Mostě a druhý ročník
na nižší reálce v Litoměřicích, navštěvoval v letech 1852 a 1853 dva ročníky učitelského ústavu v Litoměřicích, kde obdržel vysvědčení učitelské
způsobilosti pro hlavní školy. Dne 25. dubna 1871 získal vysvědčení učitelské způsobilosti pro první odbornou skupinu na měšťanských školách. Jakl sloužil v nepřetržité časové posloupnosti po tři roky a dva měsíce jako podučitel na hlavní škole v Lanškrounu, čtrnáct let jako učitel
na hlavní škole v Rumburku, devět měsíců a čtrnáct dnů jako učitel a
třiadvacet let a čtyři měsíce jako ředitel na měšťanské škole ve Šluknově. V době od 16. prosince 1869 do poloviny dubna 1875 fungoval jako c. k. okresní školní inspektor pro školní obvod Šluknov a v době od
půli dubna roku 1875 do konce února roku 1890 jako c. k. okresní školní
inspektor pro spojené školní obvody Šluknov a Rumburk. (O působení
Jakla jako c. k. okresního školního inspektora viz. v kapitole „Školství“.)
Koncem školního roku 1894/95 ředitel měšťanské školy Jakl odešel do
zasloužené výslužby a od té doby žije v Teplicích (Teplitz-Schönau).
J o h a n n N o a c k , starosta z Lipové, narozen 9. února 1835 v obci
Liščí se nejdříve zasloužil o svou rodnou obec, v níž se usiloval a velkým podílem se účastnil na výstavbě nové kaple, která je vystavěna v krásné podobě.
Kapli vyzdobil krásným oltářem, obdaroval jí varhanami se třemi registry, a také pro věž opatřil zvony. V uznání jeho zásluh o rodnou obec byl jmenován jejím čestným občanem. Potom Noack přesídlil do Lipové a byl zde tři roky prvním obecním radou a roku 1883 byl zvolen starostou, z něhož odstoupil v roce
1895. Díky jeho působnosti obec Lipová v roce 1885 zřídila kontrolní stanoviště
pro záložní mužstvo a pro zeměbranu, roku 1886 zřídila spořitelnu, v roce 1887
došlo k otevření c. k. telegrafní stanice a roku 1889 bylo zřízeno odvodní stanoviště. Zrovna tak se díky Noackovu úsilí podařilo, že v roce 1892 od Janova
mostu (Johannesbrücke) do Lipové přes obec Liščí vedoucí obecní silnice byla
převzata do okresní správy, že Lipová v roce 1893 dostala svolení ke zřízení
měšťanské školy a že se zde v témže roce započalo s výstavbou budovy
okresního soudu.
J. U. Dr. L e o N a g e l , básník (Podle Kroniky města Šuknova od
R. Lahmera.), se narodil 15. března 1835 na zámku Kroměříž na Moravě

(Kwassitz in Mähren). V Praze na Malé Straně (Kleinseite) absolvoval
gymnázium a právnická studia a poté byl 21. října 1858 na právnické fakultě v Praze promován na doktora práv. V květnu roku 1866 Nagel ve
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Šluknově otevřel advokátní kancelář a v roce 1872 byl zvolen za předsedu šluknovského okresního zastupitelství.
Dr. Leo Nagel, jenž zemřel 12. dubna 1891, získal dobrou pověst
jako vlastenecký básník. Jeho básně jsou pomníkem jeho vpravdě národního smýšlení, a proto byly také přívětivě přijímány. Z nich jsou obzvláště vyzdvihována „Básnická pozdravení ze severní Bohemie“ („Dichtergrüsse aus Nordböhmen“) a „Podzimní listí“ („Herbstblätter“).
Senátor A r n o l d o C a n t a n i (Podle „Síně cti severní Bohemie“
od R. Lahmera.), jehož otec byl italského původu, se narodil 15. února
1837 v Lipové. Jeho rodiče se v roce 1842 přestěhovali do Prahy, a tak
zde mladý Arnoldo navštěvoval novoměstské gymnázium. Již jako
gymnazista se s oblibou zabýval přírodními vědami, zvláště botanikou.
Poté co v roce 1854 s vyznamenáním maturoval, byl studentem medicíny a jako takový, s monografií Friesschova a Robertsova systému lišejníků, dosáhl fakultou vypsané ceny. V tom čase také uveřejnil několik
prací v Dr. Weitenweberem redigovaném „Lotosu“. Potom, co Cantani
v roce 1860 promoval, nastoupil jako externista ve všeobecné nemocnici v Praze, kde rychle postupoval až na sekundárního lékaře. V roce
1862 v italštině v „Gazetta medica italiana Lombardie“ uveřejňoval kritické dopisy o pražské medicínské škole se zřetelem na stav italské medicíny té doby, čímž v italských novinách vyvolal živou polemiku a upoutal na sebe všeobecnou pozornost. Dále do italštiny přeložil Niemeyerovu „Speciální patologii a terapii“ a tento překlad opatřil mnoha
poznámkami a velkým dodatkem, přičemž mu tato kniha zjednala takový úspěch, že po této a dalších originálních pracích byl v roce 1864 italskou vládou jmenován mimořádným profesorem nauky o léčivých prostředcích na univerzitě v Pavii.
V roce 1867 byl Arnoldo Cantani jmenován profesorem medicínské kliniky v Miláně, avšak již po krátké výtečné učitelské činnosti byl
povolán jako řádný profesor a ředitel druhé medicínské kliniky v Neapoli. Zároveň obdržel rytířský kříž řádu sv. Mauritiuse (Sct. Mauritiusordens), později komturský kříž italské koruny a po neapolské cholerové epidemii v roce 1884 sanitní záslužnou medaili. Také „lid della
Platta“ v Jižní Americe mu udělil velkou zlatou medaili za jím úspěšně
zavedené léčení cholery nazvané „tříslo-kyselinová Enteroklyse“ a za
zavedení takzvaného vstřikování slané vody pod kůži při pokročilém
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onemocnění. Nyní byl jmenován členem nejvyšší rady pro vyučování a
později také nejvyšším sanitním radou. V roce 1888 byl profesorem a
ředitelem první medicínské kliniky v Neapoli a v roce 1889 senátorem
italského království.
Cantani přeložil do italštiny tři Niemeyerova díla s jedním svazkem originálního dodatku, „Patologii a terapii látkové výměny“, obecně
známé práce o cukr-močové úplavici, o dně (pakostnici), o ledvinových
kamenech atd., „Nauku o klinických léčivých prostředcích“, práce
o prvním případu Wanderleber (bludná játra), o Lathyrismu (otrava hrachorem), o progresívní Hautatrophii (kožní atrofie), o různých indikacích Enteroklyse, o Hypodermoklysi, o léčení cholery a další. V němčině
psal o jedovatosti cholerových bacilů, o léčení asijské cholery, o šíření
Wuthgiftes podél nervových tkaniv, o střevní sepsi, o odnětí teploty
prostřednictvím hojného pití studené vody a prostřednictvím studené
Enteroklyse, o Antipyresi a konečně o medicínském vyučování v Itálii.
Dr. m e d . F r a n z K i n d e r m a n n se narodil v prosinci roku
1842 v Novém Hraběcí. V prvním roce svého školou povinného věku
navštěvoval školu své rodné obce a potom tehdejší hlavní školu ve Šluknově. Poté, co chodil do prvního ročníku reálky v Dvoře Králové (Königinhof), přešel do první třídy gymnázia v Litoměřicích, avšak
druhou až včetně šestou gymnaziální třídu dokončil na biskupském
chlapeckém semináři v Bohosudově (Mariaschein). Dále přešel na
gymnázium v Č. Lípě, kde s vyznamenáním absolvoval sedmou a osmou
třídu, takže podle tehdejšího branného zákona dosáhl osvobození od
vojenské služby.
Po složení maturitní zkoušky se Kindermann obrátil ke studiu medicíny na univerzitě v Praze a ve Štýrském Hradci (Graz) a s povolením
z vysokých míst, ještě před skončením desátého semestru, složil s dobrým výsledkem první rigorosum. Počátek i pokračování jeho medicínských studií nyní bylo umožněno díky podpoře příbuzných jeho matky,
protože jeho otec bez zůstavení nějakého jmění již dříve zemřel. Ve válečném roce 1866 dobrovolně přešel jako lodní chirurg k válečnému námořnictvu Jeho Veličenstva. Po dosažení diplomu doktora medicíny se
Kindermann v listopadu roku 1868 usadil jako praktický lékař v Mikulášovicích, kde vykonává praxi až dodnes a v každém ohledu si v obci získal velké zásluhy. Tuto praxi však přerušil od října roku 1875 do června
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1876 kvůli dalším studiím na univerzitě ve Vídni za účelem složení fyzikální zkoušky, čehož také v květnu roku 1876 s dobrým výsledkem
dosáhl. V listopadu roku 1882 byl Kindermann v doplňovacích volbách
zvolen za poslance do říšského sněmu a později, kvůli abstinenci Němců (Deutschen) v zemském sněmu v Bohemii, byl při příležitosti doplňovacích voleb zvolen také do něj. Jako poslanec říšského sněmu v roce
1882 přešel ke sjednocené levici, po volbách roku 1885 do Německého
klubu, po nových volbách v roce 1891 k Německé národní straně a
v nových volbách roku 1897 k Německé lidové straně a každým způsobem a všemi silami zastupoval zájmy nejen svých voličů, jakož i také
veškerého lidu v Rakousku.
Vládní rada a velechrámový kapitulář D r. W e n z e l F r i n d
(Podle „Síně cti severní Bohemie“ od R. Lahmera.) se narodil 26. ledna 1843
v Lipové (Podle přehledného soupisu pana okresního tajemníka Ferdinanda
Riedela má obec Lipová v poměru k počtu obyvatel – podle posledního sčítání
lidu 2907 obyvatel – neobvykle velké množství osobností. Celkem téměř šedesát osob, kterým v celé monarchii, v církvi, ve školství, v úřadech a u vojska připadá požehnaná působnost.), v roce 1855 odešel do Litoměřic, kde v roce

1866 dokončil gymnaziální a teologická studia a 29. června 1866 byl vysvěcen na kněze. Krátkou dobu působil v činnosti duchovní správy jako
kaplan ve Varnsdorfu, neboť již v roce 1867 přešel do vyššího kněžského vzdělávacího ústavu (takzvané Frintaneum) do Vídně, kde složil tři
rigorosa. Dne 22. července 1870 byl pověřen úřadem tajemníka biskupa Augustina Paula Wahaly a za ponechání tohoto místa mu v roce
1871 bylo svěřeno suplování mravoučné teologie na litoměřickém teologickém učilišti, avšak již v září roku 1872 byl jmenován profesorem
tohoto oboru.
Potom, co Frind složil poslední rigorosum, byl roku 1873 na vídeňské univerzitě promován na doktora teologie. V roce 1878 Frind docílil jmenování řádným profesorem mravoučné teologie na c. k. KarloFedrinandově univerzitě v Praze, na níž byl také pro studijní rok 188485 zvolen děkanem teologické fakulty a pro studijní rok 1885-86 rektorem magnificus. S výlučným titulem c. k. dvorního rady, od září roku
1887, byl 24. března 1890 zvolen kanovníkem metropolitní velechrámové kapituly u sv. Víta (Sct. Veit) v Praze, jako který se ovšem vzdal
řádné profesury, avšak s ponecháním práva držet přednášení na c. k.
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německé Karlo-Ferdinandově univerzitě jako honorární profesor. Frind
je činný také spisovatelsky a dosud uveřejnil pojednání o Friedrichovi
von Savigny a přirozeném právu a o právních pojmech v morálce a v jurisdikci a dále přednášky o „víře a vůli“, o „svobodě myšlení“ a mnohé
další.
J o h a n n A n t o n T i t t m a n n , c. k. okresní kapitán, narozen 23. července 1843 v Chomutově jako syn chudých rodičů. Po
ukončení národní školy studoval od roku 1855 do r. 1863 na vyšším
gymnáziu v Chomutově. Od začátku třetího ročníku gymnázia si musel
na své živobytí vydělávat soukromým vyučováním, neboť byl starým
strýcem jen skromně podporován. V roce 1863 se Tittmann odebral ke
studiím právní vědy na německou univerzitu v Praze, kterou absolvoval
v roce 1867. Poté se od konce roku 1869 věnoval státní službě a jako
povolání si zvolil politickou správní službu. Jako v roce 1874 jmenovaný
okresní komisař pro Dvůr Králové, byl Tittmann v roce 1877 ve stejné
funkci přeložen do Ústí (Aussig) a v roce 1882 do Kaplice (Kaplitz).
V roce 1885 byl jako místodržitelský tajemník přidělen k výkonu služby
v c. k. zemské školské radě v Praze, poté byl roku 1887 jmenován okresním kapitánem pro Aš (Asch) a po deseti letech zdejšího působení byl
na vlastní žádost ve stejném postavení přeložen do Šluknova, kde svou
službu nastoupil 1. července 1897. V průběhu doby služby a činnosti ve
veřejné správě byly Tittmannovi mnohokrát uděleny pocty, byl odměňován četným občanstvím, byl jmenován čestným kapitánem c. k. výsadního střeleckého sboru v Aši a čestným členem mnoha vědeckých,
humanitárních a hospodářských společností. Dne 19. prosince 1897 byl
také zvolen předsedou Horského spolku pro severní Bohemii, oddělení
Šluknov. Tittmann je od roku 1859 stenografem (těsnopiscem) podle
Gabelsberga a samostudiem si osvojil ještě i další systémy, rovněž
pěstuje také stenotachygrafii. Z jeho podnětu byly v ašském okresu zřízeny tři válečné pomníky, a sice v Aši, v Trojmezí u Chebu (Gottmannsgrün) a v Neuberku u Aše (Neuberg).
Tittmann však vyniká i na literární půdě. V roce 1893 vydal
„Vlastivědu okresu Aš“, která v asi 2000 exemplářích směřovala do světa, dokonce je i v Americe. Vyzkoumal a popsal písmem i v obraze jednotlivé oblasti pramene Bílého Halštrova (Elsterquelle) a posílá různé literární příspěvky do časopisu „Unser Vogtland“ - „Naše Fojtsko“ (okres
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v Sasku), jakož i do dalších listů. Byl jím přepracován „Atlas vlasti“, jenž
obsahuje 78 velkoosmerkových listů, vedle historických, statistických a
topografických částí. Ve volných chvílích pěstuje kreslířství a k okresnímu albu sbírá krajinné snímky přírody. Tittmann je ale také vřelým přítelem školství. Všude zaměřuje svou pozornost na zřizování nových
školních budov a také podněcuje zřizování škol pokračovacího zemědělského vzdělávání. Jeho zájem o rolnické obyvatelstvo mu přineslo mnohé pocty a důkazy díků ze strany zemědělských spolků, jakož i zemědělského tisku, jmenovitě německých rolníků.
R o b e r t L a h m e r , syn vrchního učitele Augusta Lahmera,
narozen 20. listopadu 1846 ve Vrchlabí (Hohenelbe). Po absolvování
vyšší reálky v Liberci si zvolil textilní branži a vedle toho se věnoval studiu národní ekonomie, statistiky a dějin kultury. Až na dva roky, které
prožil v Rumburku, se po 33 let zdržoval v Jiříkově. V roce 1896 odešel
jako majitel lékárny do Č. Kamenice. V Jiříkově se Lahmer velmi čile
účastnil na podporování obecně prospěšných zařízení, obzvláště rozvoji
školství. Kromě toho byl činný literárně, uveřejňoval kulturně-dějepisné, národně-hospodářské a průmyslově-historické práce v různých časopisech a denících. V knižní podobě vydal následující díla: „Pamětní
listy o Jiříkově“, „Dějiny města Rumburku“, „Průmyslové listy ze severní
Bohemie“, „Kronika města Šluknova“, „Síň cti severní Bohemie“ a
„Pamětní kniha města Krásná Lípa“.
F a n n y Z e k e l , narozená ve Šluknově, je tamtéž od roku 1872 učitelkou, opakovaně vynikla jako básnířka. Z jejího pera vyšlo: „Dějiny založení a
rozvoje města Šluknova“, „Láska a život“ (lyrická báseň), „Věrnost císaři, věrnost lásce i povinnost“ a řada epických básní. Poslední básně byly Jeho Veličenstvem vyznamenány přijetím do nejvyšší rodinné knihovny.

Profesor F r a n z W i s c h o h l i d , c. k. okresní školní inspektor, narozen 31. října 1852 v Slunečné u Nového Boru (Sonneberg bei
Haida). Jeho otec, jenž byl revírníkem u hraběte Kaunitze, byl přeložen
do Heřmánek u Dubé (Hirschmantel bei Dauba), takže Wischohlid navštěvoval národní školu v Dřevčicích u Dubé (Sebitsch bei Dauba). Potom ve školním roce 1864/65 navštěvoval hlavní školu a školu kreslení
ve Kamenickém Šenově (Steinschönau), k 1. říjnu 1865 přešel do vyšší
reálky v Č. Lípě a v roce 1871 tam složil s vyznamenáním maturitní
zkoušku. Od 1. října 1871 navštěvoval jako řádný posluchač na němec-
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ké vysoké škole v Praze přednášky z matematiky, fyziky a deskriptivní
geometrie a zároveň jako mimořádný posluchač přednášky z matematiky a fyziky.
Po absolvování technických studií v roce 1874, byl Wischohlid
asistentem na první c. k. německé vyšší reálce v Praze a potom suplujícím profesorem na vyšší reálce v Č. Lípě. Od začátku školního roku
1881/82 učil na národní škole a ve školním roce 1882/83 na měšťanské
škole ve Vídni. Wischohlid získal učitelskou způsobilost pro matematiku, fyziku, geografii a deskriptivní geometrii na vyšší reálku, jakož i učitelskou způsobilost pro národní i měšťanské školy (třetí skupiny). Dne
15. září 1883 byl hlavním učitelem na c. k. učitelském ústavu a poté byl
jmenován členem c. k. zkouškové komise pro všeobecné národní a
měšťanské školy v Litoměřicích. Od 21. července 1890 funguje jako c. k.
okresní školní inspektor školního okresu Rumburk a Šluknov, který byl
na jeho žádost od 1. září 1895 rozdělen a poté si podržel inspekci rumburského školního okresu. Učitelstvo šluknovského okresu se s okresním školním inspektorem jen nerado loučilo, protože jeho pětileté působení si získalo hojně jejich sympatií. Wischohlid byl také 11. ledna
1896 jmenován čestným členem Šluknovského učitelského vzdělávacího spolku a 12. září 1896 čestným členem Svobodné učit. společnosti
školního okresu Šluknov. Během jeho působení ve šluknovském školním okrese bylo zřízeno čtrnáct nových tříd a systemizováno devatenáct učitelských míst, na mnoha školách bylo zrušeno polodenní vyučování, díky přístavbám a nástavbám bylo rozšířeno sedm školních budov,
na některých měšťanských školách bylo nově zavedeno nepovinné vyučování jazyků a na více školách bylo zavedeno průmyslové vyučování.
Dr. f i l. T h e o d o r T u p e t z , c. k. zemský školní inspektor,
narozen 8. listopadu 1852 na rychtě ve Fukově jako syn celníka. Po
absolvování národní školy navštěvoval gymnázium v Chomutově a
v Plzni a potom od roku 1871 do r. 1875 studoval na univerzitě v Praze
a v posledním roce byl promován na doktora filosofie. Tupetz dosáhl
učitelské způsobilosti z historie, geografie a němčiny pro vyšší gymnázia. V roce 1875 byl suplentem a v roce 1876 hlavním učitelem na c. k.
německém učitelském ústa-vu v Praze. V roce 1888 byl jmenován ředitelem c. k. učitelského ústavu v Trutnově a již v roce 1891 byl jako zem-
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ský školní inspektor pro německé národní školy a učitelské ústavy povolán k c. k. zemské školní radě v Praze.
Tupetz uveřejnil následující vědecké statě: „Turecká válka v roce
1739 a mír z Bělehradu“, „Bavorské panování v Bohemii 1741 - 1742“
(obě v Sybelově „Časopisu historie“), „Restituční výnos 1629“ (ve „Zprávách ze zasedání c. k. akademie věd“). Dále vydal následující učebnice:
„Všeobecné a rakouské dějiny“, „Dějiny literatury“, „Nauka o výchově“,
„Nauka o vyučování a dějiny výchovy“, „Výchova pro učitelské ústavy“ a
další. Tupetz byl spolupracovníkem na „Rakouské historii pro lid“, vydávané Helfertem (sedmý svazek) a „Rakousko-Uherská monarchie slovem i obrazem“ (zemské dějiny 1526 - 1617) a je také vydavatelem
Školních úloh pedagogické klasiky.
Profesor J o h a n n L o r z , c. k. okresní školní inspektor, se narodil 7. ledna 1853 v obci Království. Národní školu navštěvoval ve své
rodné obci, potom čtvrtou třídu hlavní školy ve Šluknově a ve školních
letech 1865/66 do 1872/73 c. k. gymnázium v Litoměřicích. Po složení
maturitní zkoušky byl jednoročním dobrovolníkem, a poté byl jmenován poručíkem v záloze 42. pěšího pluku a později nadporučíkem
v neaktivní zeměbraně (44. prapor). Od studijního roku 1873/74 do
1876/77 byl Lorz posluchačem klasické filogie na filozofické fakultě
pražské univerzity a 16. září 1877 byl ustanoven jako suplent na obecním gymnáziu v Chomutově. Po složení zkoušek učitelské způsobilosti
pro vyšší gymnázia působil od 1. září 1879 do 31. srpna 1886 jako řádný
učitel a profesor na státním gymnáziu v Hostinném (Arnau) a od 1. září
1886 jako profesor na státním gymnáziu v Litoměřicích. Dne 1. srpna
1890 byl Lorz jmenován c. k. školním inspektorem školního okresu
Č. Lípa a na tomto postu je činný doposud.
Sochař I g n a z F r a n z W e i r i c h , narozen 21. července
1856 ve Fukově, navštěvoval národní školu své rodné obce a již jako
chlapec projevoval značnou náchylnost pro sochařské umění tím, že
pro svého otce, který svého času vyráběl v celém okolí známé žlaby, vyřezával figury. Od učitele Grosse z Taubenheim v Německu dostával
zvláštní vyučování v kreslení a od patnácti let šel k uměleckému truhláři
a sochaři Hegenbarthovi do Košťan u Proboštova (Kosten bei Mariaschein). Potom, co skončil svou učební dobu ke spokojenosti svého
mistra, se odebral v roce 1879 do Vídně, kde díky svému zjevnému ta-
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lentu našel přátele a příznivce, kteří mu umožnili vzdělání na uměleckoprůmyslové škole v c. k. muzeu. Zde Weirich pod vedením profesorů
Königa a Klotze docílil takových výsledků, že obdržel státní stipendium a
díky svým pracím dosáhl uznání a účinné podpory Jeho Jasnosti vládnoucího knížete Liechtensteina.
Po absolvování kursu v c. k. muzeu Weirich navštěvoval, oduševnělý úsilím a uměleckou dokonalostí, c. k. akademii výtvarného
umění ve Vídni, kde za své znamenité výkony obdržel jak školní cenu,
tak také zlatou Fuggerovu medaili. Potom se dále vzdělával na speciální
škole významného mistra profesora Zumbusche, pod jehož vedením
nakonec za kompozici skupiny, znázorňující Abelovu smrt, obdržel Římskou cenu (Rom-Preis). Proto mohl Weirich ve šťastném stavu odcestovat do Říma, cíle všech umělců. Od prosince roku 1893 má díky zprostředkování rakouského velvyslanectví byt na Palazzo Venetia a velmi
pěkně vybavený atelier – a byl již poctěn velmi významnými zakázkami,
zvláště prací pro „Její Veličenstvo, císařovnu Elisabeth von Oesterreich“, a sice sochou Aspasia.
Profesor F r a n z F i e g e r , c. k. okresní školní inspektor, narozen 6. listopadu 1859 v Hošt-ce (Gastorf), politický okres Dubá
(Dauba). Po absolvování národní školy své rodné obce navštěvoval od
školního roku 1870/71 do šk. r. 1877/78 vyšší reálku v Č. Lípě a od
1878/79 do 1880/81 vysokou školu technickou v Praze. Po skončení
jednoroční dobrovolné služby byl poručíkem rezervistou a v listopadu
1882 složil zkoušku učitelské způsobilosti pro matematiku a deskriptivní
geometrii na vyšší reálné školy. Se začátkem šk. r. 1883/84 Fieger přešel jako zkušební kandidát do školní služby na vyšší reálku v Litoměřicích, kde také v dubnu roku 1884 složil zkoušku učitelské způsobilosti
pro třetí odbornou skupinu na měšťanské školy. Od šk. r. 1884/85 až do
1889/90 byl suplentem na vyšší reálce v Krnově (Jägerndorf) a během
té doby (červen 1886) se ještě podrobil zkoušce učitelské způsobilosti
pro fyziku na nižší reálky. Ve šk. r. 1890/91 byl Fieger suplentem a ve
šk. r. 1891/92 byl provizorním hlavním učitelem na c. k. učitelském
ústavu v Litoměřicích, odkud byl ve šk. r. 1894/95 jmenován definitivním hlavním učitelem na c. k. učitelském ústavu v Chomutově. Od
1. září 1895 Fieger působí jako c. k. okresní školní inspektor šluknovského školního okresu, kde si díky svému přísně poctivému charakteru,
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již během svého dosavadního krátkého působení, získal úctu veškerého
učitelstva.
R e i n h o l d K ü h n e l , narozen v roce 1859 ve Šluknově, přišel jako
chlapecký zpěvák na kůru do drážďanského dvorního kostela, kde se mu dostalo hudebního vzdělání. V roce 1878 byl učitelem a od té doby si získal významnou pověst jako skladatel.

F r a n z J u l i u s H e i ne , továrník v Praze, narozen 19. prosince 1823 v Salmově, ve velmi jednoduchých poměrech žijícímu bednáři a
hostinskému Franzi Heinemu. V osmnáctém roce života se vyučil řemeslu pasíře, později jako pasířský pomocník odešel do Prahy a v roce
1847 tam sám zřídil továrnu na litinové zboží a na dýmky. Svůj obchod,
který rozumně vedl se štěstím, obratně a s velkým zanícením, přivedl
Heinem rychle k takovému rozkvětu, že se časem stal jedním z předních
a nejbohatších obchodníků v Praze.
Ve stálé lásce nakloněn své rodné obci Salmovu, jí nechal v roce
1882 nákladem téměř 12 000 florinů vybudovat nádhernou, požadavkům nové doby odpovídající školní budovu, vybavenou všemi náležitými předměty zařízení a mimo to škole daroval bohatou sbírku učebních
pomůcek významné hodnoty. V následujícím čase obohatil knihovnu
národní školy a ještě nyní každoročně věnuje značný příspěvek na
konání vánoční nadílky pro potřebné žáky. S ohledem na jeho prospěšné působení, byl v roce 1883 jmenován čestným občanem své domovské obce. Při příležitosti v roce 1897 konané oslavě jeho zlaté svatby zvětšil mikulášovický sirotčí fond o značný příspěvek tisíc zlatých
(Gulden).
Franz Julius Heine, jenž je majitelem c. k. továrny na dýmky,
opasky a galanterní zboží, jakož i majitelem mnohých pozemků a domů
v Praze, zaujímá díky svému mnohaletému dobročinnému, obecně prospěšnému a umění mecenášskému působení jedno z předních míst ve
společnosti.
J o h a n n L i s s n e r , ředitel c. k. gymnázia v Chebu, narozen
10. prosince 1829 jako syn prostého rolníka z Mikulášovic. Absolvoval
gymnázium v Litoměřicích a v Praze, potom v Praze dokončil univerzitní
studia a tamější gymnaziální zkušební komisí byl s předností aprobován
pro klasickou biologii pro všechna gymnázia. Poté, co později jeden rok
působil jako suplent na c. k. gymnáziu v Budějovicích, byl v roce 1854
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profesorem na c. k. gymnáziu v Chebu a v roce 1870 byl tamtéž jmenován ředitelem.
Ředitel Lissner byl vždy přísně svědomitým mužem, otevřený,
upřímný, poctivý a až do své smrti celou duší oddaný vědě. Byl vzorem
nejen svým kolegům, ale také svým žákům a byl ozdobou stavu, kterému se věnoval a na němž lpěl tělem i duší až do svého posledního dechu. Jak vážné, jak obsáhlé a důkladné bylo jeho vědecká úsilí, dokládá
mnoho uveřejněných pojednání v chebských gymnaziálních výročních
zprávách z let 1855, 1856, 1865, 1870 a 1873, dále jeho zevrubné práce
pro „Rakouské gymnaziální noviny“ v letech 1861 až 1867, jakož i čilá
výměna dopisů s jeho učitelem a přítelem, profesorem Dr. Georgem
Curtiusem, která trvala až do jeho smrti 9. listopadu 1873. Jak vysokou
mírou bylo městem Cheb ceněno záslužné působení Johanna Lissnera
na tamějším gymnáziu nejlépe dokládá hojná účast všech kruhů obyvatelstva na jeho pohřbu. S největší oprávněností mohla chebská gymnaziální výroční zpráva z roku 1874 obsahovat řediteli Johannu Lissnerovi
věnovaný nekrolog, končící slovy básníka: „Quis desiderio sit pudor aut
modus tam ceri capitis!“ („Kdo by nepožadoval největší vážnosti pro tak
milého a vzácného muže!“)
F r a n z L i s s n e r , bratrské dvojče ředitele Johanna Lissnera,
absolvoval gymnaziální studia v Litoměřicích a v Praze, potom univerzitu v Praze a tamější c. k. gymnaziální zkušební komisí byl aprobován pro
učitelský úřad na gymnáziích. Potom jeden rok působil jako suplent
v Hradci Králové a od roku 1854 byl profesorem na c. k. státním gymnáziu v Olomouci, kde zemřel 31. prosince roku 1871.
Země a lidé, zvyky a obyčeje.
(Od Fanny Zekel, učitelky ze Šluknova).

Jedno z nejzajímavějších území Rakouska je naše severní Bohemie. Tato pravda je známá také venku a povzbuzuje cizince směřovat
kroky svého putování sem, k obdivování nádherného krajinného obrazu, do svěžího čistého horského vzduchu, jenž posiluje prachem velkoměst poškozené plíce, k potěše průmyslu a němectví věrných bodrých
obyvatel. To bylo a je cílem „Vycházkového klubu severní Bohemie“
(„Nordböhmischen Exkursionsclubs“) a jeho zakladatele a nadšeného
příznivce pravé lásky k otčině, profesora A. Paudlera z Lípy. Slovem a
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písmem, poezií i prózou, bádáním a zkoumáním působí ve svých volných chvílích pro svou vlast, pro svůj lid a tímto nezištným úsilím rozněcuje také i v ostatních němectví oddaných srdcích stejnou míru zanícení pro jejich malou vlast a tím také pro celou velkou otčinu.
Že je naše hornatá severní Bohemie (Nordböhmen) a obzvláště
takzvané Nizozemí (Niederland) krásná a líbezná, ví ovšem každý obyvatel, jeho skutečnou hodnotu se ale člověk naučí opravdu znát a oceňovat teprve potom, až uvidí jiné země. Zde se nenacházejí žádné až do
oblak strmějící cesty do hor, žádné hrozivé propasti, divoce romantické
rokliny a bouřící vodopády, ale je to zde jako odpočívající Boží zahrada,
která uchvátí oči hojností svých půvabů. V širokých údolích a na rozlehlých plochách se rozprostírají velké řemeslnické a průmyslové osady,
mezi horami a temnými jedlovými lesy leží úhledné vesničky a jednotlivé dvorce a jak se sluší obdělaná pole vypovídají o píli zemědělců.
Ale všude zaznívá německá loutna a severní hranice Rakouska zůstávají
a také mohou a budou napořád německé.
Němčina v našem kraji ale není zcela čistě hornoněmecká, nýbrž
je nářečím, a sice zde přetrvává dialekt duryňsko-francký, jenž je svou
širokou výslovností podobný nářečí slezskému. Podivuhodná je ale ještě okolnost, že skoro každá obec má ve svém dialektu zvláštnosti, které
jí odlišují od sousedních obcí. Tak se také „Nizozemec“ široko daleko
pozná podle své řeči a zasvěcenec z nářečí ihned ví, zda jde o Šluknovana, Jiříkovana, Lipovana (popřípadě Mikulášovce, Loučkovana a jiné),
nebo zda je ten onen ze sousedních obcí šluknovska. Z výslovnosti a
z důrazu na slovíčko „Ja“ se dá jednoduše usoudit, z které obce je před
námi stojící dítě. Šluknovan řekne „jou“, Královan, Císařovan atd. řekne
„joa“ (to oa je zvuk mezi o a a), Jiříkovan řekne „ju“ a ti z lipovského
panství říkají „jaa“. Také pojmenování předmětů a vůbec mnoho hovorových výrazů, se v různých obcích navzájem liší. Tak například v tomto
okrese všichni obyvatelé říkají „Ardäppel“ (pochází z „Erdbirnen“-brambor), Jiříkovan ale řekne „Appun“. Ve Šluknově a okolí se říká „Kerche kostel, Schule - škola, Wertshaus - hospoda, worschte – házej!, herschte
– slyšíš?, v Jiříkově se říká „Kurche, Schoule, Wursthaus, wurschte,
hurschte“ atd.
Dr. Anton Jarisch, jenž si získal mnoho přátel svým nářečním básněním v dialektu severní Bohemie, se v předmluvě k jedné sbírce básní
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zmiňuje, že je dokázáno, že čím více se v řeči vyskytují a, o a u, tím je
zvučnější. Naše řeč, to jest nářečí, má tuto výhodu, a je tedy nejzvučnější řečí! K lepšímu posouzením nářečí může jako zkouška dialektu
sloužit následující báseň:
Wos de Pothe soute.
„Herschte, worscht ju ne derheme, Wull zwee Stunden dien ´ch gesaff´n,
Wie ´ch etz wor a oiern Stiebel, dischkerierte mit der Pothe.
Emgesahn hoi ´ch mich ollendch´n, Soi ´ch tersch sohn, wos die vor Arjcher
Nimm mersch oder ock nee übel. Ueber miech dernouchern soute ?“
„Nee, do kennt ´ch ver Buust no plotzen! ´s es doach ene faule Trine !
Ond sich langes Sitz´nbleiben Es halt oh nee zahnmol schiene,“ F. Z.
(Pozn. překladatele: Mými laickými schopnostmi je to nepřeložitelné.)

Co se týká oděvu, tak se podrobuje právě vládnoucí módě a není
skoro žádný rozdíl mezi paní a služebnou, mezi továrníkem a dělníkem,
mezi obyvatelem města a vesnice. Volí se stejné látky, nechávají se
zpracovat podle stejného žurnálu a měšťák, jenž se v neděli při cestě do
a z kostela připojí k zástupu, nebude přitom k rozeznání. Za národní se
kroj v našem kraji nikdy nevydával, nicméně se zde udržují jednoduché
zvyky po předcích hodné obdivu, můžeme vidět mnoho vystrojených lidí a všichni konají a žijí přítomností. „Na tržiště přijíždí moc“ dříve znamenalo, že nad ním vládnou lidé v kočáru. Jak mnoho panstva by nyní
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muselo být, když tolik lidí jezdí a ještě k tomu ve svých moderních landaurech (krytý čtyřsedadlový kočár)!
Mužský kroj je pestrý, čížkově zelený frak se žlutými kovovými
knoflíky, krátký živůtek a dlouhé šosy, k tomu žluté krátké kalhoty a
dlouhá červená vesta se dvěma hustými řadami žlutých knoflíků, není
žádným vzácným oděvem. K tomu přijde ještě třírohý klobouk, vysoký
škrobený nákrčník nebo široce rozložený šátek na krk s lepenkovou
vložkou (aby na něm spočívala brada) a vlastní oblek doplňují punčochy
a střevíce s přezkou. Vlasy nosí muži dlouhé, ale vzadu spletené do
pečlivého copánku, který zdobí mašle. Začátek tohoto století přinesl
změnu, kalhoty se prodloužily, místo fraku je velmi dlouhý kabát s dlouhými šosy a namísto třírohého klobouku se nosí kulatý. Jen se ještě
zachovává čepice se střapcem a zcela hrdě se nosí pod kloboukem.
Ženy a děvy nosí kuní kožešinou obšité, úzce přiléhavé, krátké kazajky na zapínání, vzadu s mnoha záhyby, dále s širokým přeloženým
límcem a hlubokým výstřihem, k tomu jemně vyšívaný batistový šátek
na krk a nechávají vidět zlatý nebo stříbrný řetízek s dukátem s ouškem
nebo se stříbrným křížkem a stužku na krk s pozlátky. K tomu mají přiléhavý kabát z pestrého kartounu, Tschersche (žoržet - tuhá, tvrdá, lesklá
bavlněná látka) nebo hedvábí, velmi širokou zástěru z hedvábí z jemně
vyšívaného batistu, klínkované punčochy a nízké boty bez podpatku.
Pokrývka hlavy sestává z lesklého, mnohastuhového čepce nebo Schnebenhaube , a právě zde může nositelka ukázat, zda je bohatá či nikoliv.
Lesklé čepce sestávají ze za hlavou se uzavírající čepičky, jež je u chudších z hustě škrobené, šedé nebo bílé tkaniny s vyvýšenými kvítky, u bohatých z tkaniny zlaté nebo stříbrné barvy, která kromě toho ještě bývá
pošitá zrovna takovými flitry. Kolem tohoto čepce je usazeno až třicet
centimetrů široké, na drátu spočívající nařasené okruží z bruselské nebo tylové krajky, ale vzadu hlavu zdobí kolo ze stužkových kliček s dlouhými, dolů visícími konci. Mnohastuhový čepec také sestává z více či
méně cenné čepičky, má ale jen úzkou špičatou obrubu bez drátu a vzadu s jednoduchou mašlí ze stuhy z flóru nebo z atlasu, ale rovněž
s dlouhými konci. Obličej zde zůstává volný, neboť je zcela ukryt pod
zářivým čepcem. Schnebbenhaube je malý, půvabný čepeček se špičkou, laskavě pokrývající vrchol a je upevněn pod bradou Spitzenbarben
nebo dlouhou stuhou. Ženy a dívky nosí vlasy hladce rozděleny pěšin-
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kou, za hlavou jsou upevněny do drdolu, jenž je držen pohromadě hřebenem. Jedinou ozdobou hlavy nebo vlasů tvoří čelenka z černého sametu pošitá zlatými flitry. Tento zde popsaný oděv nosily v každém ročním období a zcela hrdě si vykračovaly v nejparnějším létě v kuní kožešině a v nejdrsnější zimě v bělostné zástěře a v zářivém čepci.
Velký požár v roce 1838 ve Šluknově zničil mnohé, a tak skoro zároveň s opětovnou výstavbou města vznikal nový kroj, který ten od
ohně obyvateli ze Šluknova a ze sousedních obcí zachráněný vytlačuje.
Jen tu a tam je ještě vidět muže v čepici se střapcem nebo starší matičku v lesklém čepci a s kuní kožešinou. Ale jednoduchý a úsporný nový
kroj je přece zpět. Každá žena a dívka má šaty do kostela z vlněné nebo
bavlněné látky, ale také se nebojí vyjít si v neděli odpoledne v pantoflích. Na plesy nosí mnohé ženy šokující oblečení.
Způsob života byl dříve velmi jednoduchý, také to je zcela jiné.
Zábava byla dříve také nabízena a zrovna tak užívána šetrněji. Co by naši předkové říkali, když by ve městě i na vesnici viděli nynější mnohé
hostince, nesčetné horské, údolní a lesní restaurace s jejich výzdobou,
hlukem, veselým, zmateně se pohybujícím životem a často se tlačícím
davem lidí. Dříve se chlapci a dívky z lepších domů spokojili s nedělí a
svátkem, kdy šli společně k nějakému sedlákovi, kde jim nechali velkou
mísu mléka, nadrobili s sebou přinesené žemle a potom je vesele lžícemi vybírali. Takový návrh by v nové době, kdy je tolik nabízeno, vyvolal
bouři rozhořčení.
Ano, nová doba mnohé změnila. Právě snadnější, rychlejší a levnější dopravní prostředky umožňují každému poznat svět a s tímto poznáním zároveň přichází rozpad tradic. Staré zvyky byly potopeny novými, jen tu a tam něco z dřívějška zůstává. Jedním takovým dřívějším
obyčejem byl „Noppergiehn“. Navečer se v mnohých domech sejdou
přátelé a sousedé a několik hodin tráví příjemným povídáním u fajfky
tabáku. „Zurockengiehn“ a „Lichtengiehn“ byly výsadou žen a dívek. Se
šitím nebo s košíčkem vlny a s Pfeifen zum Treiben nebo s kolovrátkem
s přeslicí se nenadále odpoledne sešly známé a příbuzné, pracovaly, přitom se bavily, pily kávu se žemlemi a se sirupem a večer šly zase domů.
„Lichtengiehn“ se konal večer, jinak ale tím samým způsobem. Tu a tam
se tento zvyk ještě pěstuje, dokonce ještě starým způsobem, ale s bohatě obloženým stolem a ve velkých celcích se ale dělají nóbl pozvání.
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Velký převrat nastal také při námluvách, zásnubách, svatbách
atd. K seznámení většinou docházelo na cestě do kostela, zřídka někde
jinde, kde také chlapec dívku své volby opětovně hleděl potkávat. Přátelé a známí potom museli zařídit, jestliže těm dvěma měli být činní jako kmotři nebo jako svatební hosté, aby chlapci byla nabídnuta příležitost dovést jej do domu rodičů vyvolené. Při tomto přivedení domů
(Nachhauseführen) se potom obyčejně dovolovalo umožnění občasného konání návštěvy. Byl-li hoch řádný, tak mohl přicházet a v kruhu rodiny se svou nevěstou hovořit, až otec nebo matka dali nějakým způsobem na srozuměnou, že je čas k odchodu. Dívka nyní doprovodila milého ven a mínila-li to s ním opravdu vážně, předložila mu svou kožešinovou čepici, aby si nenachladil nohy. Když chlapcovy kamarádi tušili, že
opravdu může dojít ke svatbě, tak byl milenecký pár jeden večer nenadále celou společností překvapen, měli šprýmovné proslovy, jejichž závěrem bylo, aby také bylo dáno něco k lepšímu. Nazývalo se to „Hanseln“ –„Škádlení“. Ti škádlení ale byli nyní veřejně pokládáni za milenecký pár. Tu a tam se tento zvyk ještě udržuje, většinou se ale mladý muž
po kratší známosti uchází u rodičů nevěsty, dostává svolení (Jawort),
pár si vymění prsteny a tak se v rodinném kruhu slaví zasnoubení.
Při dřívějších svatbách měl hodně co do činění „Kamschner“. Obstarával pozvání, vedl průvod do kostela, posluhoval při svatební hostině, svými špásy bavil hosty atd. (Nechávám na uvážení, jak bylo nemístné a ponižující v „dobrých starých časech“, kdy učitel musel hledat ještě
všelijaká vedlejší zaměstnání, aby se protloukl životem, a kdy byl takovýto post pro něj.) Takový svatební průvod byl obvykle řádně dlouhý (to
nikdy nebylo ohroženo). Vpředu šel Kamschner, potom v bílých šatech
věnečková dívka (Kranzelmädchen), za ní nevěsta mezi dvěma družby
(Brautführer), potom ženich mezi dvěma věnečkovými pannami (Kranzeljungfern), potom nevěstina matka (Brautfrau) se svým doprovodem,
za nimi druhá Brautfrau (matka ženicha) se svým průvodcem. Dále se
po dvou připojili ostatní svatební hosté, konec tvořili oba otcové svatebního páru. Dříve než průvod opustil dům nevěsty, byly „Werbche“
(verbování). Kamschner zde po jednoduché snídani měl ještě právo
„rührsame“ - plačtivého proslovu ke snoubencům, v němž zdůraznil
ctnosti Joachima a Anny, Zachariáše a Elisabethy, jako vzoru manželů.
Nakonec se obrátil na rodiče nevěsty, ve jménu dcery jim děkoval za
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všechno, co se jí dostalo dobrého, dceři ukázal v rodičích dobrý vzor a
konečně opět ve jménu nevěsty snažně poprosil o rodičovské požehnání. To bylo přijato v kleče, potom ještě družičky (Brautjungfern)
připevnily shromážděným svatebním hostům kytičky z myrty nebo
z rozmarýnu a šlo se do kostela. Cestou ale často došlo k tomu, že známí přes cestu natáhli provaz a tak průvod donutili k zastavení. Po peněžním daru ženicha ale byl průchod uvolněn. A před branou do kostela opět stáli všemu přihlížející zvědavci. Ženich mezi ně hodil drobné
peníze a během jejich sbírání průvod vešel do kostela. – Jak je to dnes
jiné! Skoro každý snoubenecký pár provádí pozvání na svatbu sám, ceremonie v domě nevěsty se většinou opouštějí a do kostela se potom
jede jenom vozem, je přitom také méně překážek.
Místo k sezení snoubeneckého páru u svatební tabule dříve určoval Kamschner. Nevěsta vždy seděla v koutě, v nevěstině koutě, vpravo
a vlevo po jedné Brautfrau, potom ostatní ženy, naproti muži, svobodní
lidé na jednom konci stolu a ženich musel obsluhovat. Brautfrauen nyní
nevěstu opatrovaly, aby se jí nic nestalo. Obyčejně jí byl jedním družbou nenadále sejmut střevíc, který musel ženich vyplatit penězi. Brautfrauen se zase snažily podloudně vpašovat čepec nebo klobouk, zbavit
nevěstu věnce, jiné jí klobouk rychle nasadily a nyní byla považována za
„paní“. Družbové měli za úkol tomu zabránit a když se jim to podařilo,
tak musely Brautfrauen nebo „Salzmesten“ ten klobouk vyplatit penězi,
jinak museli družbové platit pokutu. U svatební hostiny hosté posílali
domů plné talíře jídla, tak zvané „beschedne Assen“, které ale často, ke
škodě hostitele, nebyly právě skromné. Dostavovaly se žebravé děti a
obvykle obdržely krajíce chleba ponořené v sádle. Po skončení jídla bylo
„obdarování“. Před nevěstu se postavila polévková mísa a Kamscher
měl k hostům projev, v němž myslel na mladou domácnost novomanželů, na velké výdaje na svatební tabuli atd. a všechny požádal, věnovat
dar na dobrý účel. Nyní šel s talířem k hostům (všichni byli v párech),
každý peněžní dar nesl nevěstě zvlášť a poté dárcům doručil díky. Když
byl hotov, ženich mísu s penězi odnášel, ale u dveří místnosti byl družby
zastaven a odchod si musel vykoupit peněžním darem. Tyto peníze byly
potom v nějaký následující den (v posvatbové době) prohýřeny. Nyní
došlo na dary. Kamschner opět šel ke každému hostovi a dostal buď
malý peněžní příspěvek nebo předmět do domácnosti nebo něco pro
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časem se ubytující rodinu. Jednou jemnými, jindy drsně žertovnými slovy Kamschner obstarával Holen, Übergeben i díky. Každý „dárce“ dostal
od první Brautfrau skleničku vína nebo kořalky. Nyní se na stůl postavily
tři talíře. Do jednoho se položila dřevěná vařečka, do druhého obložený
chlebíček a do třetího hrst soli. Kamschner dal nyní na srozuměnou,
kuchařka si může spálit zástěru, pradlena opařit ruce a mistr jídla a
Kamschner (tedy on sám) na svůj oděv dostane mastnou skvrnu, on si
ale může koupit jen ještě tak sůl na své brambory, ale žádný oděv. To
byl až příliš srozumitelný pokyn aby každý talíř dostal své dary. Nyní je
spotřebováno poslední jídlo, a buď se v hostinci koná „Brautschoun“
nebo se tancuje v domu svatby při velmi jednouché hudbě. Nevěsta a
ženich zahajují tanec, ostatní následují příkladu. Na „Brautschoun“ mohou přijít také další pozvaní i nepozvaní hosté. Pozdě večer se ještě podávají koláče a káva. Chvályhodná novinka je to, že je při svatbách stále
více odstraňováno veřejné obdarovávání. Také „Brautschaun“ přebírá
více charakter věnečku, k němuž mají vstup jen pozvaní. Svatba podle
dřívějšího stylu trvala často osm dní. Vše se vždy platilo společně a neúnavně se jedlo a pilo. Nyní to je ujednáváno rychleji.
Tak jako na svatbách, tak také při „Kirweih“ (hody) nebo při
„Kerms“ (Kirchweihfest – posvícení) panovaly různé obyčeje, jež se poměrně nefalšovaně udržují. Posvícení vůbec se slaví již od devátého století. Církevně se tím slavilo výročí vysvěcení kostela. S tímto svátkem
bylo spojeno mnoho světských potěšení, obzvláště na druhý a třetí posvícenský den. To se hodovalo a tancovalo, zápasilo a běhalo, střílelo se
šípy a tloukli se kohouti (Hahnschlagen). Při tom posledním se účastníci
postavili do kruhu, v jehož středu stál hliněný hrnec (místo dříve používaného živého kohouta) a jeden po druhém se nyní snažili se zavázanýma očima mávajíce cepem ten hrnec trefit. Když se to podařilo, tak
byl již v koši držený kohout zabit, klobouk vítěze byl ozdoben jeho
ocasním peřím a sám vítěz byl na ramenou ostatních odnesen do tanečního sálu. K této slavnosti byli zváni přátelé a příbuzní. Císař Josef II.
tato posvícení omezoval, neboť skoro každá obec slavila své vlastní, což
vedlo k velkým vydání, promeškání času a k prostopášnostem. V zemi
se mohl slavit jen jeden Kirmess a to posvícení císařské (Kaiserkirchweih). Přesto jej ale dnes skoro každá obec drží na jinou neděli, přičemž
se často pořádají také střelby na ptáka na hvězdu.
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Velmi starým obyčejem, který ale kvůli přísnému mysliveckému
zákonu odumírá, je „Maibaumsetzen“ – „stavění májového stromu“. Na
dlouhém, oloupaném kmenu bylo nahoře pestrými stuhami upevněno
ovoce a stejným způsobem vršek jedle, a hochem byl v předvečer
prvního května postaven před oknem dívky, kterou obzvláště zbožňoval. Chtěl-li ale někoho pozlobit, tak na ten strom pověsil pazdeří a
hadry nebo na něj připevnil ze všelijakých cárů zhotovenou figuru. Stavění májek má pocházet od Římanů (Römern), kteří prvního máje každého roku slavili k uctění domácího boha ochránce (Lares familiares)
svátek bezpečí (die Laria), přičemž rovněž stavěli stromky. V Bohemii
tento obyčej zdomácněl ve třináctém století.
Když byl statek převáděn na syna nebo byl prodán někomu jinému, tak byla zavedena hraniční pochůzka, při níž se nový majitel seznamoval s rozsahem pozemkového komplexu. Podle nového obecního
řádu, jenž byl vydán v jedenáctém století, majitelé pozemků v jednotlivých obcích jednou za rok obcházeli hranice každé obce k prohlídce,
zda jsou v pořádku hraniční kameny a ukazovali je mladší generaci.
Viklavé hraniční kameny byly upevněny, špatné cesty byly poukázány
ke stavbě, a když byla obchůzka skončena, tak se šlo do obecní světnice
(Gemeindestube) nebo do hostince, kde se pilo „Umgehbier“ – „obchůzkové pivo“. V dobách nevolnictví pocházelo v určeném množství
z panského pivovaru.
V čase, kdy byl zaveden první obecní řád, také vznikl obyčej, který se v mnohých obcích udržoval opravdu dlouho. Když totiž představený obce (Schulze) nebo rychtář chtěl s obyvateli své obce projednat
nějakou obecní záležitost, tak mu poslal kladivu podobný nástroj, na
němž byla v zářezech upevněna popsaná cedulka, jež obsahovala výzvu
k dostavení se v určenou dobu do soudní světnice. Potom tento nástroj
putoval do nejbližšího sousedního domu, jehož majitel jej bez meškání
poslal dále. Kladivo tak putovalo dům od domu, a kdo jej dostal naposled, přinesl jej opět zpět do obecní světnice. V té době se říkalo: „Kladivo jde kolem“ („Der Hammer geht herum“). Nikdo se nezpěčoval, následovat zavolání tohoto kladiva a i kdyby hlava rodiny měla na ten den
jiné ujednání, tak bylo slovy: „Dnes je přikázáno!“ („Heut´ist Gebot!“)
neplatné. Když byly veřejně prodávány nějaké předměty, bylo také

288

dokola posíláno kladivo, odtud se věci, která má být vydražena, ještě
dnes říká: „Sie kommen unter den Hammer.“ – „Jde pod kladivo.“
Velmi starým obyčejem, jenž také pochází ze Šluknova a dnes je
vžitý také v sousedních obcích, je na Popeleční středu „Korbschreien“
(česky nepřesně „házení košem“). Jeho počátek je velmi truchlivý. Když
v roce 1555 zde mor řádil tak, že skoro žádný dům nebyl ušetřen, nechal se do domů ve Šluknově velkým silným mužem postavit koše s potravinami, aby se zjistilo, zda jejich obyvatelé ještě žijí. Když byl prázdný
koš opět vyhozen, tak v něm byl ještě živý člověk, jestliže vyhozen nebyl, tak se vědělo, že jsou všichni mrtví a že se musí odklidit mrtvoly nebo že se nemocným musí podávat posílení. Dnes na Popeleční středu
chodí děti s košem dům od domu, sbírají milodary a přitom volají:
„Koarb, Koarb, Koarb!
Es der Mohn e ihrlicher Mohn,
Lässt er ´n Koarb nee leer naustrohn.
Koarb, Koarb, Koarb!“
(Pozn. překladatele: Pro mne je to nepřeložitelný dialekt.)

Také dospělí často chodí v celých společenstvech s rozsvícenými
lucernami ke svým známým a dostávají peněžní dary. Večer za to kupují
potraviny a společně je snědí. S rozsvícenými lucernami se hledá zmizelý masopustní čas, který se v našem kraji oslavuje tancem a hodováním, průvody masek atd. Je to také starý zvyk, pocházející ještě od pohanských Římanů, kteří k poctě svého boha „Saturna“ slavili takzvané
„Saturnálie“ a při nich se oddávali nevázanému veselí. Když již Němci
(Deutsche) převzali křesťanství, drželi se tohoto veselí masopustního
úterka proto tak silně, neboť si tím následně odškodňovali tenkrát velmi přísnou postní dobu. Také zvláště pro tu dobu rozmarných her a frašek platí, že zůstává velmi oblíbenou. Lidový básník Hans Sachs napsal
mnoho takových věcí, které jsou drsné a svérázné, odpovídající charakteru té doby, ale postupně se vyvinuly do veseloher a od období k období se vylepšují a zjemňují a pokud nejsou přeloženy nebo napodobeny do nějaké frivolní francouzské látky, tak také již splňují všechny požadavky dobrého vkusu.
Poslední masopustní den (Faschingstag) se také rádo v přestrojení chodí dům od domu, dobírá se chyb ostatních, jim ke zlosti, kritizují
se rozmanité skutky a vydávají se v posměch a úšklebky. Je to téměř
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podobné s Haberfeldtreiben (staré lidové právo) v Bavorsku. V našem
okolí se tato neplecha moc nevyskytuje. Vpravdě starým obyčejem ve
Šluknově je „Honba divého muže“, o čemž je podrobně pojednáno v kapitole Pověsti! Zatím co se konají hry masopustního úterý (Fastnachtsspiele) komického obsahu, jsou na druhé straně zase konány náboženské hry, kterým se se vším zanícením věnuje určený čas. Farář obvykle
důrazným způsobem lidem uvádí nějaký svatý skutek, přitom vykonává
jeho připomenutí živoucím, a tím má na zvyky zušlechťující vliv. Patří
k nim hry štědrovečerní a Krippelspiele (hry u jeslí), Tříkrálové procesí,
velikonoční jízda a velikonoční zpěvy. Již před vánocemi se škole odrůstající děti zabývají tím, že ve večerních hodinách chodí do domů kde
jako „Petrus, anděl, svatý Ježíš a úplně hrozivě vypadající Ruperus“, rozličnými průpovídkami, často v nářečí, hrozí zlobivým dětem trestem, ale
hodným slibují odměnu. Přitom vybírají peněžní příspěvky, které potom
obvykle promlsají.
O vánocích se konají také Krippelspiele, kdy se v uzavřeném prostoru před publikem předvádějí události Ježíšovy, od příchodu lidí do
Betléma, až po vzývání svatých tří králů. Také po vánocích opět chodí
děti kolkolem a po domech zpívají koledy (Krippellieder). Všechny tyto
obyčeje, jakož i Tříkrálové zpívání, kdy tři chlapci v bílých přehozech,
s korunami z pozlátka, představující podobu orientálců, skoro zcela pominuly. Také velikonoční zpívání již není tak všeobecným zvykem. Mimo vzkříšení toho, že často celé společenství chodí s kytarou a harmonikou dům od domu a tam potom zpívají příslušné církevní písně. Často
za to přijímají peníze, které jsou ale zrovna tak lehce utraceny, jak byly
vydělány. Protože toto zpívání je často provozováno až do ranních hodin Velikonočního pondělí, je, alespoň ve Šluknově, zakazováno.
Velikonoční zpěvy jsou v Německu velmi starým zvykem, který
byl ale do našeho kraje zaveden teprve v polovině šestnáctého století,
díky z Německa povolaným pastorům. Skoro každá větší obec šluknovsko-lipovského okresu, kromě Šluknova, má svůj velikonoční jezdecký
spolek, který většinou na druhý velikonoční svátek táhne vesnicí, vpředu s hudební kapelou a oroduje za obdržení peněžních darů, jak na pokrytí vzniklých nákladů, tak také na dobročinné účely.
Hodný zaznamenání je ještě jeden starý velikonoční zvyk, jenž je
ještě dnes v mnoha rodinách pěstován, na Zelený čtvrtek (Grün-
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donnerstag) obdarovávání dětí pestře zbarvenými vejci. Na Zelený
čtvrtek se jí chléb s medem a natvrdo uvařená vejce v upomínku na Johannese na poušti, který se sytil kobylkami a divokým medem, a tak se
také na Velikonoce musí sníst jedno natvrdo uvařené vejce. Tento obyčej je prastarý, již u Egypťanů a Peršanů vejce platilo za symbol stvoření
a za Říma byl uctíván obzvláště při svátku Cerese. Židé (Juden) při slavnosti Pesah (Pascha nebo Passah - pašije) pokládali na požívaný ungefäuerten chléb vejce. První křesťané ho uctívali jako symbol zmrtvýchvstání Krista. To může být důvodem, že je tento kult provozován, aniž
by někdo myslel na jeho význam nebo o něm něco jen věděl. O Zeleném čtvrtku v některých obcích děti v zástupu táhnou od domu k domu a zpěvným tónem říkají průpověď: „Buď chvála Kristu, přicházíme
ke Grün-Dorscht´che“, a poté dostanou milodar. Tento, původně jen
mezi příbuznými obvyklý obyčej, se zvrhává do žebroty, takže je to
v mnoha vesnicích zakázáno jako zlořád.
Připomenutí hodný je ještě Mikulášův večer (Nikolausabend) a
s ním spojený zvyk, že jeden dospělý jako Mikuláš (Nikolaus), ale nikterak v biskupském rouchu svatého, nýbrž vystupující jako hrozivá postava, přichází do jednotlivých rodin, aby dětem buď hrozil metlou, nebo
je obdaroval ovocem. Ale děti před spaním někam pověsí své punčochy, aby je sv. Nikolaus naplnil ořechy a bonbóny.
V některých obcích se vyskytuje další užitečný zvyk, takzvané
„Schulpatronzüge“ – školní průvody k uctění patronů. Ty jsou zde zmiňovány jen z Rožan (k uctění svatého Jana Křtitele – heiligen Johann des
Täufers) a z obce Císařský (k uctění svatého Jakuba – heiligen Jacobus)
do Šluknova a z Kunratic do Brtníků (k uctění sv. Jana Křtitele). Jsou to
procesí konající se z uvedených obcí v následující neděli po výročním
dnu jako patrona zvoleného svatého, do kostela jejich farnosti. Jejich
účastníky jsou muzikanti z obce, školní děti, děvy a jinoši, existující spolky a ostatní věřící. Dívky v bílém přinášejí věnce, jež jsou předány
ochotným pánům, kteří procesí slavnostně vedou do kostela. Po přítomnosti na slavnostní mši svaté průvod za zvuku zvonů opět odchází
domů. Odpoledne je v učebně školy křesťanská nauka.
Ve Šluknově mají vlastní, vpravdě krásný zvyk. V předvečer svatého Innocenze a svaté Innocenzie, jakož i v samotný výroční den je po
Aveläuten (zvonění Zdrávasu) na věži hráno a zpíváno a okna mnoha
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domů jsou slavnostně osvětlena. To vše se děje v upomínku na slavnostní přivezení těl svatých Innocenze a Innocenzie, které odpočívají ve
skleněných rakvích vlevo a vpravo u hlavního oltáře a jež byly, na přímluvu zbožné hraběnky Sophie Agnes von Dittrichstein a jejího syna,
hraběte Philippa Siegmunda von Dittrichstein, v roce 1674 přivezeny
z Říma do Šluknova.
Jedním velmi starým obyčejem, který se ale vyskytuje i jiným
způsobem, je vyvádění aprílem (Aprilschicken), to znamená, že na
prvního dubna někdo nějakým způsobem, šikovná osoba směšně udělenou zakázkou někoho někam pošle a později se mu za to může
posmívat.
V předvečer Walpurgi (Walburga), dne 30. dubna, jsou v mnoha
vesnicích zabíjeny nebo vyháněny „Hexen“ (čarodějnice). To probíhá
tak, že se se dvěma k sobě přibitými prkny, nebo jen s jedním tluče
o zem. Ten večer se nemá chodit přes žádnou křížovou cestu. Na
„Hexenabend“ - „večer čarodějnic“ rolníci neradi prodávají mléko.
Z pohanských časů pochází ještě německý zvyk, kdy na den Jana
Křtitele (Johannes des Täufers), jakož i v jeho předvečer, se zapalují na
polních mezích a na návrších ohně. Tak jak se dříve o slunovratu vzýval
Bůh žehnající úrodě a jak se nyní s německy věrnou houževnatostí tento obyčej udržuje, tak se tím zároveň dává najevo příslušnost ke starému germánství.
Z pohanských dob převzatým zvykem je i konání hostin po pohřbech, přičemž však s tím spojené hlučné zábavy jsou z pietních důvodů vypuštěny. Ve Šluknově a v sousedních obcích je zvykem, že se v domě kde někdo zemřel, ode dne úmrtí až do dne pohřbu, všechny večery
modlí růženec, k čemuž se scházejí příbuzní, přátelé a sousedé. V obcích se při tom zpívají nábožné písně.
K obvyklým lidovým slavnostem patří střílení, dílem na terče, dílem z luku a je spojováno s rozličným obveselováním. Lukostřelba se
skládá ze střílení na ptáky a na hvězdy a skoro každá malá vesnička něco takového vykazuje.
Zde uvedené zvyky a obyčeje jsou většinou ještě zbytky z kultu
uctívání Bohů v pohanském dávnověku a buď byly na počátku křesťanství většinou zachovány, a potom k nim byly přistavěny nové vzory, nebo si je lidé dříve ke shodě přizpůsobili. Mnoho zvyků ale bylo také za-
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váděno prvními apoštoly víry nebo díky zbožnému zanícení prvních
křesťanů a v běhu času se stávajícím poměrům více či méně přizpůsobovaly, ale i ve svých nejpokročilejších stadiích nechávají přece jen ještě důkazy o svém původu.
Nyní ještě předložíme zvyky, které patří více do oblasti pověr,
které tedy nemohou mít ani náboženský obsah, ani nedokládají kulturní
význam a je vůbec s podivem, že ještě ve světle dnešní osvěty odolávají. Ve „Sděleních Vycházkového klubu severní Bohemie“ z roku 1888
autor Ludwig Petters, toho času učitel v Lipové, uveřejnil velmi bohatou
sbírku takových pověrčivých zvyků, průpovědí a rolnických pravidel, že
je zcela odpustitelné, když tu s pílí shromážděnou látky na tomto místě
použijeme.
Číslo „třináct“ je číslem nešťastným. Sedí-li si někde třináct lidí ke
stolu, tak během roku jeden z nich zemře a je opovážlivé, pokoušet
osud touto zkouškou. – Rostou-li za časného jara houby, tak nastane
časná, drsná zima. To samé se stane, když vřes kvete až na špičce. –
Hledá-li někdo na vysvěceném místě jedlé houby, tak brzy zemře. –
Vylézají-li krtkové nebo pobíhají-li slepice sem tam po cestě, nebo
„škrábou-li“ pěnkavy, tak bude brzy pršet. – První kukaččí volání, jež se
v květnu slyší, nám vypovídá počet let života. – Nad každým novým
chlebem se má před nakrojením udělat znamení kříže. – Vydává-li se na
cestu, nebo se jde za obchodním řízením a přeběhne-li přes cestu kočka, tak se přitom určitě stane něco nepříjemného. – První březnový sníh
rozsypaný do světnic a komor, zahání po celý rok blechy. – Kokrhá-li
kohout na sloupu, tak bude pěkné počasí a žere-li kočka trávu, tak bude
brzy pršet. – Nosí-li se chléb nebo máslo na hlavě, tak přijde drahota,
zrovna tak, když dítě při hraní hněte chlebíček s jílem nebo s hlínou. –
Plivnout pod kámen zahání píchání v boku, plivnout pod nohy pomáhá
k růstu, poplivat první výplatu (závdavek) přináší dobré příjmy a bohatý
zisk. – Když se děti rádi pomalu procházejí v májovém dešti, tak rostou.
– K ochraně před bolením v krku se potřebuje jen spolknout po svěcení
velikonočních ratolestí tři svěcené palmové datle nebo na den sv. Jana
(Johannistag – 24. června) pít během poledního zvonění bezový čaj,
k čemuž ty květy mají být trhány a pařeny během zvonění. - Vejít třikrát
za sebou do kostela, pomáhá pro odvrácení bolesti zubů zrovna tak,
když se tvář ováže suknem, které se otře o obličej umrlého. – Když má
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žába vylezlá z vody vlhký hřbet, tak bude pěkně a když je suchý, tak bude brzy pršet. – „Pavouk ráno, přináší žal a starosti“; „Pavouk večer,
potěší a posílí“ (přináší štěstí). – Schovávají-li se slepice během deště,
tak bude brzy opět hezky a tlučou-li křepelky, nebo potí-li se kameny,
bude brzy pršet. - Při rolnické svatbě musí nevěsta navštívit dobytek ve
stáji, jinak se jí přihodí neštěstí. - Když někdo v domě zemře (zvláště
majitel), tak se to musí ohlásit všemu jeho dobytku, jinak dojde k záhubě. – Vdá-li se některá za vdovce, jemuž již zemřelo více manželek,
tak se musí ve svatebních šatech v tom domě postavit do okna, aby jí
brzy nepostihl také takový osud. – Kdo ze svatebních hostí se ve svatebním průvodu nebo u oltáře otočí a podívá zpět, brzy ovdoví. – Bradavice se zapudí, když se pomaže vodou z klidně stojícího rybníka nebo se
pomaže špekem nebo cibulí a to se položí k mrtvole do rakve nebo se
na niti udělá tolik uzlíků, kolik je bradavic, každá bradavice se propíchne, krví se svlaží každý uzlík a nit se zahrabe pod okap. Jistě zmizí také,
když se přes každou bradavici udělá znamení kříže s černým lesním slimákem. – Domovní houba se odstraní, když se sekerou, která patřila
nebožtíkovi, odsekne o půlnoci kus houby, potom se jde okolo domu,
přitom se na každý roh domu třikrát zaklepe a potom se ten kus houby
hodí pod most, přes který je nesena mrtvola. – Vleklá choroba bude odstraněna, když se kousek šatů postižené osoby dá do rakve se zemřelým. – Když se překročí dítě, tak již neroste a vyndá-li se nad ním ven
nůž, přihodí se dítěti neštěstí. - Překříží-li se při pozdravu více rukou,
tak se také přihodí nějaká nepříjemnost. – Když se kuřím okem potře
motouz a zahrabe se tak, až ztrouchniví, kuří oko zmizí. – Sny o duchovních, rybách, kalné vodě, shnilých vejcích, oznamují neštěstí. – Vypadne-li ve snu s velkou bolestí zub nebo si ho nechá vytáhnout a silně
krvácí, zemře blízký příbuzný. – Hodí-li se vytržený zub přes hlavu se
slovy: „Kočko, dávám ti tento zub, dej mi za něj zub železný!“, tak brzy
vyroste nový a lepší. - Zahrabe-li se zub několik metrů od domu, tak se
již nikdy nedostaví bolení zubů. – Proti nemoci očí se třikrát plivne přes
rameno, pak zmizí. – Křečí postižené dítě se položí na koště a modlí se
přitom Otčenáš, tak neduh unikne. – Když má koupený dobytek brzy
zdomácnět, tak se musí vést přes pometlo nebo musí být do stáje vedeno pozpátku. – Psům a kočkám se dává žrát výhradně chléb, tak nebudou odbíhat a když jsou trápeny hmyzem, tak se krmí během klekání na
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hnojišti. – Hodí-li někdo koštětem, tak zhubne. – Chválí-li se dítě nebo
domácí zvíře za jejich dobrý vzhled, tak se při tom musí říkat: „Bůh
uchovejž“ („Gott behüt´s“), jinak se stane politováníhodným. – Když
zemře včelař, tak se musí zaklepat na úly a včelám oznámit jeho smrt,
jinak přijdou nazmar. – Nůž nesmí být pokládat ostřím nahoru, jinak se
utrpí chudostí ducha. - Chléb nesmí být krájenou plochou ke dveřím do
místnosti, jinak si člověk volá o neštěstí a nikdy nesmí být vrchní stranou dolu, jinak bude v domě hádka. – Leží-li v noci nůž na stole, je měkké spaní. – Březnový prach přináší dobrý rok. – Každá březnová mlha se
o sto dní později vrátí jako bouřka. – Co se ve „dvanácti přenocováních“
zdá, dojde k vyplnění ve stejně počítaných měsících. – Krákají-li vrány,
bude brzy pršet a zrovna tak když mnoho mravenců běží přes cestu. –
Chce-li se vědět, kde hnízdí vrány, tak se za nimi při vzlétnutí zavolá:
„Vrány, vrány, vaše hnízdo hoří!“ a ony letí přímo k jejich hnízdu. – Petri
Kettenfeier (1. srpna) je nešťastný den, nikdo nemá nic podnikat, nikam
stoupat, nikam lézt atd. – V čase neštovicové epidemie se člověk má
chránit kouskem česneku, má se dávat do úst. – Kdo pěstuje ovocné
stromy, má také své první plody sníst. – Vyrostou-li na stromu první
plody a setřese je cizí, tak na něm sedm let nic nevyroste. – Sázet brambory při novoluní, vyroste jen nať. – Když se jde na Bartolomäuse skrz
zelné pole, tak nebudou žádné zelné hlavy. - Dívka sedící pod zrcadlem
nedostane žádného muže a nakrájí-li si novou hroudu másla nebo sedne-li si při jídle na roh nebo do rohu stolu, tak bude muset čekat na
svatbu sedm let. - Ztratí-li dívka nebo vdova podvazek nebo zástěru, tak
přijde brzy nápadník. – Ováže-li se malému dítěti levá ruka červenou
stužkou nebo korálky, nebude uhranuto. – Nevěsta nemá nikdy o svém
svatebním dni nosit růžové nebo modré šaty, přináší to neštěstí. Do boty si ale má vložit peníz, bude bohatá. Je také dobře, když na svatební
věneček zaprší nebo zasněží, přináší to blahobyt. Přichází-li ženich, aby
si odvedl nevěstu do kostela, tak ta jej musí vidět dříve, jinak s ní bude
špatně zacházet. – Prší-li 10. června (sieben Brüder - sedm bratrů), tak
bude pršet sedm týdnů, ale prší-li na Magdalenu (Magdalenentag), tak
bude pršet jen čtyři týdny. – O svatých večerech, na Silvestra (Sylvesterabend) a o Třech králích (Dreikönigsabend) se lije olovo a předpovídá se budoucnost. Chlapci a dívky napíší na cedulky jméno toho,
kterého by si chtěli vzít, vezmou si je na půlnoční mši a během ní je
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vytahují. Jména nyní ukazují budoucí nevěsty a ženichy. Takové cedulky
se také vkládají před spaním pod polštář a po ránu se jedna vytáhne.
Na ní uvedené jméno ukazuje, koho si vezme. Na velikonoce si také berou dívky na jitřní mši jablko, a jak lidé na první sváteční den vycházejí
z velké mše, stavějí se s ním před domovní dveře. Podle prvního vycházejícího muže usuzují na svého budoucího životního druha. – Při zapálení světla o svatém večeru se hledí na svůj stín, je-li bez hlavy, tak se
v tom roce zemře. – Kam na svatý večer pes po večeři běží, odtamtud
přijde ženich. – K bramborovému salátu, který se často na svatý večer
připravuje, se musí vzít devět přísad, to přináší štěstí. - Na svatý večer
každý kus hovězích zvířat dostává ke žrádlu něco z pod vánočního stromu, tím dá mnoho užitku. – Na svatý večer a poslední tři dny pašijového týdne (Charwoche) rolníci neprodávají žádné mléko, tím stáj nebude
behert ?. – Při cestě na půlnoční mši se má potřást s ovocnými stromy,
tím následující rok bohatě ponesou. – Chce-li se vědět, zda se bude následující rok hodně plakat, nabírá se ze studánky bez dívání lžící do
hrnku a lžíce se počítají. S odvráceným obličejem se nyní voda ve
světnici opět vybírá a přitom se počítají lžíce. Když voda zbývá, přichází
smutný rok. – Také se na svatý večer stavějí čtyři hrnky, pod první se
položí peníz, pod druhý prsten, pod třetí kus chleba a pod čtvrtý hřeben. Se zavázanýma očima k nim nyní přijde osoba a dotkne se jednoho
hrnku. Prsten znamená svatbu, peníz bohatství, chléb hojnost ve všem,
ale hřeben – hmyz. Potom se hrnky zamění a věštbu zkusí další.
Oblíbenými věšteckými hrami je také „plavení světel“ („Lichtelschwemmen“) a „házení pantoflem“ („Pantoffelwerfen“). Při prvním se
naplní mísa vodou a na ní se položí dvě ořechové skořápky s hořícími
svíčkami, když plavou pospolu, tak bude do roka svatba. Při házení pantoflem si dívka sedne na podlahu, zády ke dveřím a nohou hodí pantofel přes hlavu. Stojí-li tato špičkou ke dveřím, tak se dívka ještě během
roku vdá. – Kdo se na Zelený čtvrtek během zvonění Gloria umyje
v rybníku, nedostane žádné letní pihy, tak jako kdo se na 1. května
časně před východem slunce omyje rosou. – Při zvonění Gloria na Bílou
sobotu (Charsamstage) se má zvednout kámen a má se držet tak dlouho, jak trvá zvonění, to ochrání před tělesnou újmou. – Také na
Andreasův večer („Andris-Obte“) panují různé pověrečné zvyky. Jako je
tahání kůlu (Pfahlziehen). Večer jde dívka ke hranici dříví a vytáhne
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jedno poleno, je-li dlouhé nebo krátké, tak také nastávající bude dlouhý
nebo malý. – Dále přichází „Nopperhorchen“ (Nachbarhorchen – naslouchání sousedů). Chlapci a dívky večer poslouchají u okna souseda.
Zaznamenají-li něco kladného, tak se v tom roce vezmou, v jiném případě musejí ještě rok čekat. – Také se dávají dohromady kapesníky a
vkládají se do dřevěné díže, kterou se potom otáčí. Ta osoba, jejíž kapesník první vypadne, první se vdá. – Nebo se dojde pro housera bez
vědomí vlastníka. (Předchozí domluva s důvěrnou osobou není přirozeně vyloučená.) Všichni se postaví do kruhu a ke komu se ten rozespalý houser nejdříve rozejde, ona nebo on také bude první nevěstou
nebo ženichem. – Dále je házení hadrem (Haderwerfen). Vlhký hadr se
hází na dveřní kliku a počítají se hody. Při kolika zůstane viset, v tolika
letech se osoba vdá (ožení). – Předvečer před Tomášovým dnem (Thomastag) je slaven jako „Thomsoubt“ a opravdu se celou noc gethomst,
to znamená nespat, nýbrž pracovat. Ve dvanáct hodin se podává káva a
koláč. – Dodatečně je ještě záhodno uvést, že na čarodějnickou noc
(Hexenabend – 30. dubna) se posvěcenou křídou dělá na dveře od stáje
kříž k zažehnání čarodějnic. To samé se dělá s dřevěným uhlím svatojanského ohně (Johannisfeuer). – Na dveře od stáje nebo od stodoly
přibitý netopýr chrání před povětrnostní pohromou.
Také různé nahodilosti dávají popud k pověrám. Vykonává-li se
na neděli sv. Trojice (Dreifaltigkeitsonntag) těžká práce, tak udeří blesk.
Vyje-li pes a drží-li přitom nos k zemi, tak někdo zemře, drží-li ale hlavu
do výšky, tak se brzy vznítí požár. V mnoha obcích je na smrtnou neděli
(Todtessonntag) vynášena smrt (slaměná panna, upevněná na tyči) a
před vesnicí je vhozena do potoka nebo do rybníka. Když upadne před
nějakým domem, tak tam někdo zemře. – Kokrhá-li slepice, tak do domu přijde smrt, proto se taková slepice hned zabíjí. – Padají-li silně
kroupy, tak se tři kroupy položí do vody pro dobytek, a nečas přestane.
– Vlaštovčí hnízdo na domě přináší štěstí a chrání před nebezpečím požáru. Jestliže žádné není, dochází lehce k požáru. – Jede-li hasičská stříkačka k požáru a musí-li se bez pořízení opět obrátit, tak se brzy vznítí
požár a zrovna tak tomu je, když musí k požáru za novoluní, tak všechny
dny této měsíční čtvrti je v použití. – Najde-li se „Lorei“ (malé slepičí
vejce), tak se musí hodit přes střechu, jinak dojde k požáru nebo někdo
zemře. – Vznítí-li se požár a kvůli větru jsou v nebezpečí ještě jiné do-
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my, tak se zde postaví „Erbteese“ (děděná, dřevěná káď k přípravě
těsta na chleba) a oheň se odvrátí. Nebo se ve směru bez domů drží
zlomený klíč nebo hřeben, jemuž chybí jeden zub a vítr potom oheň
žene tam. – U domu se nemají odtrhávat žádné listy rozrazilu – Gewitterblume (Ehrenpreis), jinak tam lehce udeří blesk. – Hnízdí-li ve
špaččí budce ohňové vlaštovky (Feuerschwalben), tak v blízkosti nevznikne žádný požár, ale zdržuje-li se ve městě kukačka, tak bude brzy
někde hořet. – Upadne-li někdo při pohřbu, tak brzy zemře někdo
z nesoucích tělo. Nebude-li do nosiče kříže zastrčena kytička, tak se
opět brzy vyskytne úmrtí a zrovna tak, když nosiči těla nejdou těsně za
sebou. – Zapomene-li se po smutečních hostech zamknout dům zároveň s domovní bránou, tak se bude brzy opět vynášet mrtvola. Není-li
mrtvola ztuhlá, tak zesnulého dohoní ještě někdo. – Jsou-li máry omylem přineseny do jiného domu, tak se tam zastaví smrt. – Musí-li se během pozdvihování kýchnout, potom se mezi příbuzenstvem přihodí
úmrtí. Také když na podzim u domu rozkvete ovocný strom nebo když
se na velikonoce v blízkosti zdržují vrány, tak dům jistě zastihne smrt. –
Osobami, které žijí úzkostlivým životem, jsou všechny tyto pověrčivé věci zachovávány a zabírá jim mnoho času, když se mají řídit
všemi s tím spojenými preventivními opatřeními. Některé z nich by
v dobách čarodějnických procesů stačily pro výkon mučení a plamenů.
Slovem a písmem se ale trvale působí k vytržení mysl tísnících pošetilých přeludů, k nepředpojatému pojímání všech událostí, a tak ke zřízení opravdového lidského blaha. Tato snaha je provázena úspěchem,
stále více blížíme ke dnům, kdy konečně přijde čas, že čilý duch a tvůrčí
radost německého obyvatelstva severní Bohemie zlomí všechny takovéto stále se udržující zvyky. Dobře pečovat o víru, ale ne o pověry, to
zaujímá první místo mezi všemi, kteří na rozsáhlých rakouských hranicích hrdou rukou povznáší korouhev pokroku a osvěty.

Pověsti.
(Od Fanny Zekel, učitelky ze Šluknova.)

„To bylo jednou“ – Kdo by je neznal, ta kouzelná slova, která, vycházejíc ze rtů, vždy nacházejí naslouchající uši a naplňují srdce teplem
a staré i mladé stahují do svého kouzelného kruhu! Sotva zazní „To bylo
jednou“, staví před nás z trosek a kamení zjevení mocných hradů,
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v jejichž hradbách koluje vřelý, pulzující život, zaznívá zvuk rohů a štěkot hafanů na hradním nádvoří, kde bují břečťan a kořání (Farrenkraut)
vidíme obrněné rytíře bojovat v turnajích a půvabné děvy a rytířské
slečny věnčící vítěze. Z pozemních vězení ale řinčí řetězy zatčených a
psanců a do života dne pronikají žalostné steny. Také se oživují temné
lesy a odlehlé samoty, uvnitř hor se třpytí ukryté poklady a obři a trpaslíci jsou jejich strážci . . . .
Kdo by chtěl naslouchat zvukům, kterými bublá zmizelý čas,
pověstem, jež láskyplně krášlí zlatými šperky minulost,
aby ještě jednou vyvstala před naším užaslým pohledem
a které leckdy obratně připomínají k zamyšlení změněné časy!

Císař Josef II. na celním úřadu v Lobendavě.
Jak známo, císař v letech 1779 - 1780 podnikl inspekční cestu po
severní Bohemii a poskytoval přitom mnoho důkazů šlechetné lidumilnosti. Jednoho dne, bylo již opravdu chladno, přijel do Lobendavy a
před tamnějším celním úřadem viděl stát třináct nebo čtrnáct formanů,
kteří již skoro tři hodiny čekali na příchod výběrčího, aby jim zkontro-
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loval náklad. Ten den jeli z Drážďan přes Faustenberg a chtěli do večera
ujet ještě kus cesty do Lípy. Všichni mrzli, a aby nenechali údy zcela
ztuhnout, tu a tam si podupávali a přitom se přes jejich rty přece vykradla některá rozhořčená slova. Náhle k nim přistoupil slaboučký, jednoduše oblečený a ještě mladý muž, který se jich s podivením ptal, nač
v té zimě tady čekají. „Náš náklad má být zkontrolován“, řekl jeden,
„ale hraniční dozorce nedělá nic a pan výběrčí drží polední klid, v čemž
ho nikdo nemůže vyrušovat!“ Když to cizinec uslyšel, svraštil čelo, potom si od formanů vypůjčil halenu, filcový klobouk a bič a s tím oblečen
vešel do kanceláře. Zde byl celníkem přijat s nadávkami, a když se ptal
po výběrčím, tak na něj dolů hrubosti jen pršely. „Já s ním ale musím
mluvit“, trval na svém cizí muž. „Potom si ho vzbuďte sám“ zvolal celník, „o odplatu se s vámi dělit nechci!“ Cizinec šel po schodech nahoru
a zaklepal na dveře. Ty se po chvíli otevřely a na prahu se ukázal, v obličeji třešňově rudý od zlosti, klející výběrčí, popadl toho domnělého rolníka a strčil ho opět po schodech dolů do kanceláře. Tam rozkázal přinést sem lavici s tím, že ten drzý forman bude za svou nestoudnost výchovně bit holí. Ten zvolal: „Neopovažuj se mne dotknout!“. Přitom
strhl dolu halenu, rozepnul svrchník, pod nímž se třpytil velký řád.
„Před tebou stojí císař!“, rozkřikl se na zblednutého úředníka, jenž třesoucí se nyní padl císaři k nohám a jako dítě hlasitě brečel. Císař ale pokračoval: „To bych nevěřil, že se v mé říši s mými řádnými poddanými
takto zachází, oni musí pracovat, aby mohli žít. Ale, přísámbůh (bei
Gott), má to být jinak!“ Potom přikázal podúředníkovi, aby formany odbavil a přenesl na něj místo výběrčího. Dosavadní výběrčí byl přes
všechny prosby svého úřadu zbaven. Vědom si viny a bez naděje opustil
kancelář, odešel do Gütelbergu a tam se oběsil. Císař nechal formany
řádně najíst v Erb- nebo Lehngerichte (dědičný nebo lenní statek), každého obdaroval dukátem a příští den jeli dále.
Také císař zůstal se svou později následující družinou přes noc
v Erbgerichte. Když se rozšířila zvěst, že císař Josef je zde, přihrnuli se
skoro všichni obyvatelé vesnice, aby císaře viděli. Císař k nim přistoupil,
s mnoha pohovořil a obdaroval je dukátem. Urovnal také mnohé sváry
mezi sedláky a panstvím Lipová a do lobendavské obecní pokladny věnoval třicet dukátů. Tehdejší nájemce Knoth si vyprosil milost, aby se
na věčnou památku na tuto událost mohl honosit dvojitým orlem na
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průčelí lobendavského lenního statku, císař této prosbě blahosklonně
vyhověl. Příběh o císaři Josefovi a nespravedlivém úředníkovi ale žije
dále ústy lidí i v těch župách, jež jsou vzdáleny daleko od místa skutku.

Poklad v hoře sv. Jáchima (St. Joachimsberg) u Lobendavy.
(Rytíř Wilm.)
Mezi Lobendavou a Langburgersdorf (obec v Sasku) leží vrch
Raupenberg (Roubený). Před více než pěti sty lety tam stál pevný hrad,
jenž byl obýván jedním loupeživým rytířem, jménem „Wilm“. „Rytíř
Wilm“ („Ritter Wilm“) byl postrachem celého kraje, neboť se svou divokou družinou daleko a široko po celé zemi pustošil, plundroval a zabíjel.
Když se ale zdržoval doma, tak žádný poutník nemohl jít klidně svou
cestou. Hora se svou z daleka viditelnou tvrzí odtud dostala jméno
„Rauberberg“ - „Loupežnický vrch“, z čehož v běhu času mohl vzniknout jeho název „Raupenberg“ (vrch Roubený). Také na hradech Krásný
Buk (Schönbuch), Tolštejn (Tollenstein), Karlsfriede, Ojvín (Oybin), Landškroun (Landskron) a Grabštejn (Grafenstein) žili loupeživí rytíři. Mezi
nimi a rytířem Wilmem existoval pevný spolek pro výboje a odboj, aby
se navzájem v nebezpečí varovali a chtěli si pomáhat. Jejich signálem
v nouzi bylo zažehnutí bečky smoly.
Když se jednou rytíř s bohatou kořistí se svou družinou vrátil domů z jedné loupežné výpravy a lahodným vínem posiloval své tělesné
údy, vrazil strážný Kunz do sálu a hlásil, že z tvrze Krásný Buk dávají oh-
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ňové znamení. Rytíř Wilm vyskočil, strašně zaklel a dal svým pacholkům
rozkaz ihned se připravit k výpadu a po několika minutách již s nimi vyjel ven z brány na pomoc Krásnobukským. Jeho věrný hradní správce
Jochen byl nyní s jedním zbrojnošem na hradě sám. To se díky svému
zvědovi ihned dozvěděli Budyšínští, hrad přepadli, jeho málo obyvatel
kladlo jen malý odpor a do základu ho zbořili. To se událo v roce 1338.
(V roce 1337 byl Žitavany zbořen Tolštejn.) Mezitím, co hrad hořel, sestoupil Jochen s obeznámeným zbrojnošem do tajného sklepení, kde
rytíř ukryl bohatý poklad. Tam sebrali tolik, co mohli unést a tajnou cestou utíkali údolím dolů k hoře, kde Jochen věděl o jeskyni, v níž zůstal
s pokladem neodhalen. Zbrojnoše vyslal na výzvědy, ale ten již nepřišel.
Pravděpodobně byl zajat Budyšínskými. Tak se Jochen zvedl hledat
svého pána, ale hrad Krásný Buk byl zbořen a nikdo mu nemohl dát
o rytíři Wilmovi zprávu. Smutný se vrátil domů, vplížil se podzemní
chodbou do pokladního sklepení hradu, které žádný Budyšíner neobjevil a postupně veškeré drahocennosti odnosil a potom je na tom kamenném vrchu zakopal.

Kvůli podivuhodnému snu, v němž se mu zjevil ochránce jeho
jména sv. Joachim a nabádal jej k vedení kajícného života, došel k rozhodnutí být poustevníkem. Své rytířské šaty vyměnil za žíněný kajícnický oděv a netrvalo dlouho, všichni obyvatelé z okolí jej znali, ctili a
milovali, neboť znal všechny léčivé byliny a uměl poradit, utěšit a po-
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moci ve všech životních situacích. O svátcích konal s lidmi kteří jej vyhledávali poutě do kostela ve Světlinách (Lichtenhain) a obvykle o nedělích se s nimi modlil v blízko své jeskyně postavené kapli, v níž byl zřízen oltář s obrazem svatého Joachima a Anny. Vrch byl k uctění toho
zbožného poustevníka pojmenován „Jochensberg“ (Jochův vrch).
Když Jochen jednou ráno ještě klečel v modlitbě na kolenou, přiblížil se k němu poutník se slovy: „Pozdrav Pán Bůh, zbožný bratče!“
Otec Jochen se zdvihl a přátelsky poděkoval. Náhle jej poutník objal a
dal se poznat jako rytíř Wilm, který se kdysi připojil k výpravě do Palestiny a na hrobu Spasitele přislíbil konat za své těžké hříchy pokání. Když
mu tehdy Jochen nabízel k přijetí opětné vyzvednutí jeho zachráněného
pokladu, znovu vystavění jeho hradu a užívání radostí světa, Wilm se
rozhodně bránil a zároveň klidně prohlásil, že chce vést bohulibý život
jako postevník. Příhodné místečko našel na výšině na druhé straně lesa,
u potoka. Na jejím úpatí crčí z tvrdé skály pramen.

Několik dní zůstal bratr Wilm, jak se nyní jmenoval, u Jochena,
potom šel dále, uskutečňovat své předsevzetí. Několik drvoštěpů, kteří
tam byli usazeni, mu pomohli zřídit jeho poustevnu a kapli. Jeho půso-
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bení bylo nyní požehnané, brzy se tam usídlilo více lidí a tak vznikla malá vesnička, jež se podle starých pamětních knih nazývala Wilmsdorf,
toto pojmenování bylo postupně změněno na Wölmsdorf (Vilémov).
Otec Jochen žil ještě mnoho let a věnoval se jen Bohu a blahu jej vyhledávajících lidí. Nakonec dosáhl svého životního cíle. Zemřel při
modlení, právě na den svatého Joachima. Obyvatelé z okolí, kteří jej
chtěli potěšit dary ho našli ještě klečíc, ale již ve smrti vychladlý, před
oltářem své kaple. Tu všichni spustili hlasité bědování. Třetího dne byl
pohřben uprostřed kaple. Bratr Wilm požehnal jeho hrob, tak jak si
vždy přál. Také bratr Wilm, po životě plném pokání a odříkání, zemřel
klidně a spasen bez toho, aby pátral po svém pokladu. Ten ještě odpočívá v Hoře sv. Joachima, a ačkoliv tudy prošlo velice mnoho zbožně
se modlících lidí, ještě nikdo neodkryl místo, kam mu Jochenova opatrnost a oddanost ustlala.
Bern-Dittrich.
(Lobendavská pověst, často také Dittrichova klatba nebo Bann-Dittrich.)

Před dlouhým časem žil v myslivně v Dolní Poustevně polesný,
jménem Bernhard Dittrich. Nevěřil v žádného Boha, byl divoký a hrubý
a vedl velmi špatný život. Byla štědrovečerní noc a tak pacholci a služky
prosili polesného o dovolení, moci se účastnit na bohoslužbě v lobendavském farním kostele. Polesný, ještě smrtelně unavený z úspěšného
lovu v divokém hvozdu, z něhož se právě vrátil domů, hněvivě odvětil:
„Jděte k čertu!“ („Geht zum Teufel!“). Oni odešli do kostela a doma zůstal jen sluha k péči o pána a k obstarání domácích zvířat. Když bylo
brzy k půlnoci, chtěl se odebrat k odpočinku, ale před tím se ještě šel
podívat do stáje na koně. Divil se, když uviděl, že žere uhlí, ačkoliv mu
před chvílí do žlabu nasypal oves. Poděšeně to nahlásil svému pánovi,
ten ale se zkaleným pohledem odvětil: “Je čas!“ („Es ist Zeit!“). Vstal,
osedlal koně, přivolal psy a hnal jako ztřeštěný ven do tmavého lesa. Po
dlouhých letech se jednou vrátil do vsi, aby u svého bývalého obydlí
u nosiče vody napojil koně. Ale ohnivá kopyta jeho koně zanechala
v kamenech otisky, které zde byly k vidění ještě dlouho potom.
„Bern-Dittrich“, jak se zkráceně nazýval, opět zmizel a své neplechy nyní dnem i nocí tropil na hustě zalesněném Ječném vrchu (Gerstenberg), jenž se táhne mezi Lobendavou, Lipovou, Vilémovem a obcí
Margatetou. Jeden sedlák z Dolní poustevny jel jednou o Květné neděli
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(Palmsonntag) po Ječném vrchu. U křížové cesty se jeho kůň vzepjal a
dál nešel. Náhle kolem něj pádil cizí jezdec a sedlákův kůň se uklidnil až
potom, když onen na svém čilém oři zmizel.
Jiná pověst praví: Jednou večer jel sedlák z Lobendavy na voze se
senem přes Ječný vrch. Náhle byli koně neklidní, vzepjali se, kopali a za
nic nešli dál. Také sedlák byl zcela poděšen, neboť viděl, že velký, černý
pes leží přes cestu a nijak nemíní odběhnout. Když pes zmizel, tak koně
běželi domů tak rychle jak mohli. Na potvrzení toho zjevení sedlák přislíbil zřídit na tom místě obraz matky Boží v životní velikosti. Ten obraz
matky Boží se tam nachází ještě dnes a je všude znám pod názvem
„Hampelův obraz“ („Hampels Bild“).
Bern-Dittrich se zjevoval pod rozmanitými podobami a strašil lidi. Když to strašidlo bylo příliš zlovolné, poslali pro jednoho moudrého
muže. (Pověst o otci z Tovaryšstva Ježíšova - Vater aus der Gesellschaft
Jesu.) Ten Berna-Dittricha vyobcoval na malé místo v lese. To ale trvalo
jen určitou dobu, a jak to bylo dál, Bern-Dittrich, nyní byl nazýván
„Bann-Dittrich“ („Dittrichova klatba“), řádil jako dříve. Tak byl vyobcován ještě jednou, ale na věčné časy, a sice pod skálu nazývanou Zeschelstein. Později byl ale sám jdoucí poutník mezi černým křížem
(schwarzen Kreuz) a Anenským vrchem (Annaberg), doprovázen černým psem, jenž vlekl řetěz. Buď se zjevil u černého kříže a zmizel u kostela sv. Anny nebo obráceně.
Před několika lety šly dvě mladé dámy okolo půlnoci z Lobendavy
do Lipové. Když již byly mimo od kostela sv. Anny, přišel od něj černý
pes, který táhl vůz a pomalu je následoval. Zůstaly-li dámy stát, učinil
tak pes také, šly-li dál, klusal opět s nimi. U černého kříže i s vozem zmizel.
Dávné „Breitenau“.
Na vrchu mezi Loučkami a Lipovou kdysi stávalo město jménem
„Breitenau“, jež bylo poprvé zničeno husity (1430) a podruhé Švédy. Na
poměrně rozlehlý prostor ukazuje nyní křovím pokrytý zemní val, jemuž
nechybí ani nutné zářezy pro případné vchody. Také tam byly již často
nalezeny hroty oštěpů, rukověti mečů a mnoho modrých kamenů, jež
mohly být celkem dobře dlažebními kameny. Přirozeně jsou spředeny
také pověsti o podivuhodném místě se stále zelenými popínavými
rostlinami, a jak tam někteří předpokládají mnohé ukryté poklady a jak
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tam jiní slyší ve sluncem rozpálených poledních hodinách zvláštní šelesty a zvonění, snad k připomenutí nebohých duší oněch tam zabitých.

Poustevna (Einsiedel).
Před mnoha sty let, když veškerou krajinu ještě pokrýval hustý
prales, žil na území, kde se dnes rozprostírá obec Poustevna, zbožný
poustevník. Zřídka nebo nikdy neviděl lidskou tvář a mohl nerušeně žít
službě Boží. Náhle to ale v lese ožilo, obrovské kmeny staletých dubů a
buků byly poraženy sekerami a pilami, štíhlé jedle byly otesány na trámy a na nářadí a byla jimi vyztužena obydlí, neboť válka velice mnoho
rodin donutila k opuštění svých dlouho obývaných domovů a k jejich
zakládání na nových klidnějších místech. V osamělosti těchto tichých lesů nyní nacházelo, co hledaly: Klid a nové štěstí. Osadníci brzy poznali
zbožného poustevníka, jenž jim byl přítelem, utěšitelem a pomocníkem
ve všech událostech života. Když se domy rozhojnily, dalo se obci na
připomínku prvního obyvatele jméno Poustevna (Einsiedel). V pozdější
době tam vystavěl jeden bohatý urozený šlechtic pevný hrad, jehož stopy jsou ještě patrné. Jméno té rodiny je neznámé, ale ještě se hovoří
o třech sestrách: Margareta, Karoline a Franzisca, po nichž jsou pojme-
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novány obce Margaretendorf (Markéta), Karolinsthal (Karlín) a Franzthal (Dolina).
Plesající nebo hřbitovní rybník.
Nedaleko Poustevny leží v tmavém borovém lese jednoho mírného stoupajícího příčného údolí malý rybník značné hloubky. V tom údolí
mělo kdysi stát město Frohnstadt (plesající město), podle jiných
Frommstadt. (Náznak pojmenování Frombusch nebo Frohnbusch – Veselé
křoví, Frohnholz bei Einsiedel – Veselé dřevo u Poustevny a Neudörfel - Nová
Víska.) Ale Boží trestající ruka město nechala propadnout a na místě

hřbitova vznikl zmíněný rybník, z něhož mají být občas slyšet vzdechy a
bědování těch, kteří zde nenacházejí pokoje.
Knoflíkový muž.
Před více než dvěma sty lety byla velká rolnická vzpoura, jíž se
účastnili také rolníci z lipovského panství. Jako trest za to museli vykopat vodní prohlubeň k založení lipovského zámeckého rybníka a tuto
práci vykonávali v řetězech. Při stavbě hráze jeden trestanec zemřel a
byl pohřben v blízkosti malé uzavírací roury. Zde ale neleží v posvěcené
zemi, tak nenachází žádného klidu, ale každou půlnoc na tom místě stává nebo chodí až k sousedním domům, přičemž lze zcela zřetelně slyšet
drnčení kovových knoflíků jeho vězeňského oděvu.
Drobivá skála (Brockstein)
se zdvihá v takzvané „staré oboře“ u Ludvíkoviček a tvoří rozsáhlé převislé skalisko, na němž se velmi rozkošně odpočívá za sluneční záře,
ptačího zpěvu a šumění lesa. Z něj měl kdysi skočit dolů rytíř se svým
koněm a ještě dnes lze na té skále postřehnout otisky podkov.
Budování šenovského kostela.
(Podle Johanna Hilleho přílohy k „Východ a západ“, Praha r. 1841.)

Založení obce Loučky – Šenov, která je dnes široce známá jako
průmyslová obec, spadá do dávno zašlých časů. Domy se v ní již opravdu zmnožiiy, ale ještě stále chyběl kostel a osadníci, kteří patřili k farnímu úřadu Lipová, to měli vpravdě obtížné s účastí na bohoslužbě, obzvláště když tam museli putovat často neschůdnou cestou. Tak bylo
rozhodnuto o stavbě chrámu Páně a k tomu bylo určeno místo zdvi-

307

hajícího se pahorku uprostřed vesnice, jenž se nazýval Urberg, ačkoliv si
mnozí přáli jiné místo. Ti chtěli mít kostel na pozemku, kde byl před několika lety nalezen kalich. Zůstalo ale u prvního rozhodnutí, a když
vlastník pozemku k tomu bezplatně svolil, sedláci sem ochotně opatřili
kameny, jakož i dřevo. Tu se ale událo něco tak strašného, že se všechny plány zhroutily. Jednoho rána se tam našla dcera vesnického kováře
jménem Lise, mrtvá, s nožem v srdci. Všechen stavební materiál ale
zmizel a ležel srovnán na pozemku, na němž byl nalezen ten kalich. To
se považovalo za znamení nebe, aby byl kostel postaven tam. Tak se také stalo. Ihned po hrůzném činu se pátralo po vrahovi, to bylo zcela
lehké uhodnout, neboť se svým útěkem učinil podezřelým. Byl to Philipp, hezký, všude oblíbený selský chasník, jenž byl Lise srdcem oddaný
a ten mord vykonal z neodůvodněné žárlivosti. Přemluvil dívku, aby přišla v neděli o půlnoci na Urberg společně prosit Boha, aby byli prvním
snoubeneckým párem, jenž bude v novém kostele sezdán, ale když Lisa
řekla „Amen“, zabil jí. Philipp byl velmi zkroušený, ale přece dostal zasloužený trest. Na Urbergu se ale nyní zvedá kaple, v níž jen velmi zřídka někdo koná svou modlitbu.
Bílá paní.
Před velmi dlouhým časem žila na lipovském zámku hraběnka,
která nechala manžela utopit v zámeckém rybníku. Kvůli tomuto hroznému činu nemůže v hrobě nalézt žádného klidu, proto vždy o půlnoci
prochází malou brankou zámecké zahradní zdi, obejde rybník aby našla
utopeného a skrze velkou bránu se vrací zpět do zámku.
Vilémovská kaple.
Jeden z hrabat z Lipové, pravděpodobně hrabě Leopold von
Salm-Reifferscheid, jednou se svým panošem lovil v hustém hvozdu vilémovského okolí. Náhle stanul proti mohutnému medvědovi, který ho
již uchvátil dříve, než se hrabě mohl chopit své zbraně. Hlasitě volal
o pomoc, a když jeho průvodce, od něhož se neúmyslně vzdálil, přispěchal, uviděl nerovný boj. Tu, v okamžiku nejvyšší nouze, třeskl výstřel,
medvěd se válel ve své krvi a hrabě byl zachráněn. Z vděčnosti nechal
na úpatí vilémovské Křížové hory (Wölmsdorfer Kreuzberg) zřídit Mariánskou kapli, jež je ještě dnes k vidění a tuto událost připomíná.
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Krvavé hvozdíky na vrchu Herrschelsberg.
V blízkosti Mikulášovic je vrch Herrschelsberg. Před dávným časem na něm měl stát hrad jednoho loupeživého rytíře, který znepokojoval celé okolí. Nikdo si před tím zlosynem a jeho vraždychtivými pacholky nemohl být jist. Tak se obyvatelé z Mikulášovc a okolí dali dohromady, po dlouhém krvavém boji vyšplhali na horu, vnikli do hradu a
loupeživého rytíře shodili z vysoké věže dolů na skalní úbočí, takže ten
zůstal ležet roztříštěn na zemi. Pevný hrad byl zbořen a již ani kámen
nenaznačuje místo, kde stával. Krev zlým rytířem zavražděných lidí, které všechny shodil do hloubky, je ještě dnes vidět, neboť nesčíslně krvavých hvozdíků (polní nebo Mariánské hvozdíky) pokrývají horu a udržují
tuto pověst na věčnou památku.

Růžová dívka (Rosenmädchen) z Mikulášovic.
(Tato pověst je vypravována také v sousedním saském Hinterhermsdorfu.)

V rohu mikulášovického hřbitova byla okolo roku 1560 malá
hrobka, která patřila rodině Schubertových. Zámek byl chatrný, dveře
jen lehce podpíral, takže se mohly nechat lehce otevřít. Právě to ale zajímalo dívku, která si ráda hrála v blízkosti s jedinou hrobníkovou dceruškou Elisabeth a velmi často do hrobky plná zvědavosti nahlížela nebo si jí dokonce volila jako úkryt. Poslední rakev, jež byla do té krypty
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uložena, obsahovala mrtvolu desetileté dívky, jež zemřela po krátké
churavost.
Jednu neděli odpoledne si tam Elisabet hrála s devíti dalšími děvčaty ve stáří od devíti do deseti let. Ze všech očí zářila radostná chuť
k životu a do daleka byl slyšet veselý smích. Náhle v jejich kruhu stanula
cizí dívka v bílém oblečení a s věnečkem z růží na světlých kadeřích. Rády jí nechaly si s nimi hrát a jejich potěšení bylo tak veliké, že si vůbec
nevšimly, že se již stmívá a na nebi se objevily hvězdy. Konečně
rozdělily kruh, všechny se rozloučily s cizí dívkou, kterou si tak oblíbily a
ona zároveň z vděku sundala s hlavy svůj věneček a nasadila jej dceři
pekaře, vedle níž byla při hraní. Ještě když všechny o tom příběhu mluvily, dívka zmizela. Tím věnečkem obdarované dítě ale následující ráno
onemocnělo, po třech dnech zemřelo a v sobotu bylo pohřbeno. Následující neděli si hrálo jen devět dětí. Brzy se ke vší radosti opět objevila
ta cizí dívka. Také tentokrát se již objevovali na nebi hvězdy, když se
loučily a opět to cizí dítě nasadilo svůj věneček jedné z devíti dívek a
potom zmizela. Když dítě s věnečkem přišlo domů, matku polekalo. A
ne nadarmo, neboť příští ráno onemocnělo a po třech dnech zemřelo.
V sobotu byl pohřeb. Tak se to dělo každý týden. Vždy v neděli přišlo
jedno dítě domů s růžovým věnečkem, v pondělí onemocnělo, po třech
dnech zemřelo a v sobotu bylo pohřbeno. Zemřelo již devět dívek a všechny ležely v jedné řadě. Hrobník vykopal desátý hrob a hned vedle ještě jeden, ale větší, ačkoliv nikdo nezemřel. Přišla Elisabeth, jeho dceruška, ta jediná zbyla z té hrající si společnosti, aby odvedla otce domů.
Zvědavě se zeptala, pro koho jsou ty dva hroby. „Pro mne a pro tebe“
smutně odvětil otec. „Ale já jsem zde ještě zcela zdravá“, řekla Elisabeth „a také ty ještě dlouho nezemřeš, jen tomu věř!“. „Jak Bůh chce!“,
mumlal hrobník. „Tak, nyní jsem hotov, Pojď Elisabeth!“. Mezitím se
zcela setmělo a přes hroby se táhl chladný noční vítr. Dříve než Elisabeth se svým otcem opustila hřbitov, zavolali zpět: „Dobrou noc!“ a
z krypty odpověděl jasný hlas: „Dobrou noc! Spi dobře! Brzy se opět
uvidíme!“. Elisabeth v něm plna radosti poznala onu růžovou dívku (Rosenmädchen). Ještě v noci Elisabeth onemocněla a přes všechnu lékařskou pomoc zemřela. V nohách ale seděl otec, hlavu položenou na kraji
postele, a když jej matka chtěla odvést, byl také mrtev. Matka žila ještě
několik let a pečlivou rukou se starala o hroby svých milých. Potom ta-
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ké zemřela a byla pochována vedle nich. Růžovou dívku ale nikdo víc
neviděl a ani o ní neslyšel.

Noční myslivec.
(Podle Johana Hilleho přílohy k „Východ a západ“, Praha 1841.)

To byla jednou doba, kdy v našem kraji řádili loupežníci, před nimiž si nebyl jist ani usedlý osadník, ani tudy procházející poutník. Jejich
shromažďování a porady se konaly v jednom malém, půvabném údolí
mezi Loučkami a Mikulášovicemi a přece se ani zde ani jinde nepodařilo
je polapit nebo zabít. Oni hned vyhledali své skrýše, jeskyně, skalní rozsedliny a vykotlané kmeny stromů a tam zůstali tak dlouho ukryti, až
pronásledovatele čekání unavilo a odešli opět domů.
Uprostřed toho obávaného lesa přebýval v malé, vlastními silami
postavené chatrči myslivec Peter, u něhož již mnoho osadníků našlo radu a pomoc, neboť měl jasnovidného ducha a znal tajné síly přírody.
K němu tedy přišli muži z okolí, vylíčili mu nouzi, kterou do celé krajiny
přivedli bezcitní loupežníci a snaž-ně ho prosili o radu o pomoc. Se slzami v očích vyslechl Peter stížnosti, s pohnutím poděkoval za jejich důvěru a vyzval je, aby při setmění opět přišli v opravdu hojném počtu a
plně opatřeni zbraněmi, potom jim chce sdělit bližší.
Myslivcovo záhadné počínání měli všichni za podivné, přesto za
setmění přišel velký počet ozbrojeným mužů po různých cestách k jeho
chatrči, kde se on nacházel klečíce před křížem, ponořen v hluboké
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modlitbě. Mezitím nastala noc, jen jednotlivé měsíční paprsky se chvěly
skrze houštinu stromů a nějaký temný zvuk sám vléval srdnatým mužům hrůzu. Ale myslivec, jenž byl dosud mlčenlivý, jim nyní vyprávěl, že
ve svém mládí vedl hříšný život, a proto na něm spočívá trest Boží a neštěstí a soužení se dostaví všude, kde prodlévá. Zářivý duch jeho matky
mu ale zvěstoval, že Boží milost mu bude opět přidělena teprve potom,
až bude utlačovanými lidmi, v důvěře v jeho silného ducha, prošen
o úlevu od nějakého soužení. Nakonec jim dal ještě radu, aby po přemožení loupežníků vysušili rybníky, neboť tam si ukládali své naloupené
poklady. Zatím co myslivec mluvil, loupežníci se přiblížili a nyní začal
hrozný boj, v něm bylo mnoho divokých tovaryšů zabito, ostatní ale byli
zahnáni. Z osadníků nepadl nikdo, jen Peter našel v tom krveprolití smrt
a s ní pravděpodobně našel také spásu. Byl pohřben na místě, kde vypustil svou duši. Poklady byly vyzvednuty a rozděleny.
Ony rybníky již neexistují, byly proměněny na louky, ale jasně
jsou ještě poznat jejich tehdejší tvary, a také pojmenování pozemků:
Lesní rybník (Beute Waldteiche), mezilesní rybník (Perwaldteiche) atd.,
pamatují na jejich bývalou existenci. (Lidově se ještě dnes těmto lesní nivám říká jako před třemi stoletími, Beutewald - Kořistní les ? Výklad, že na tom
pozemku byly „dva lesní rybníky“ není nezvratný, neboť opravdu v oné době
tam existovaly více než dva rybníky; které se ještě dnes dají jasně rozpoznat.)

Zvláště k tomu nadaní lidé mohou na těchto loukách v noční době vidět
neklidně přecházejícího myslivce a za dlouhých zimních večerů jsou vyprávěny mnohé příběhy o „nočním myslivci“ („Nachtjäger“).
Jak vznikl vrch Pončín (Botzen).
Před nepamětným časem byla místa, kde se nyní zdvihá vrch
Pončín, zcela plochá. Jednou tudy cestou šla stará paní, která nesla na
zádech k ševci plnou nůši úplně obnošených bot, aby jí je opravil. Náhle
nad sebou ve vzduchu slyší silný hukot, a když pohlédne vzhůru, spatří
strašlivou, ohnivou obludu, které na rameni ležel balvan. „Jak daleko je
to ještě do Drážďan!“, zafunělo na ní to strašidlo. Ona třaslavě odpověděla: „O, daleko!, celý tento koš bot jsem na cestě odtud rozedrala!“.
Tu ďábel strašlivě zaklel a zuřivě mrštil balvanem na zem, až se rozbil na
mnoho kusů. – Tak vznikl vrch Pončín (Botzen).
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Kostel sv. Michala na vrchu Pončínu.
Mezi obcemi Císařský a Loučky se zvedá vrch Pončín (Botzen), daleko se táhnoucí, hustě zalesněný vrch, k němuž se váže velmi mnoho
líbezných pověstí. Jedna taková vypráví, že před velmi dlouhou dobou,
kdy ještě celé okolí pokrývaly ponuré pralesy a jen málo osadníků žilo
v roztroušeně položených domech, stál na severní straně tohoto vrchu
na vystupující skále kostelík, jenž byl zasvěcen svatému archandělovi
Michaelovi. Někteří zcela usoužení lidé utíkali z údolí nahoru do odlehlého lesního ticha, aby si Bohu postěžovali na soužení těla i duše a utěšeni a posíleni opět sestupovali zpět do skrovného domova. Ale také ti,
kteří pracovně prodlévali v blízkosti, se také rádi chvilku zdrželi v posvěceném prostoru kostelíka.
Thekla, sedmnáctiletá půvabná dcera jednoho chudého obyvatele údolí, šla jednoho slunečného srpnového dne do lesa sbírat jahody a
přitom došla k samotnému kostelíku, kde nábožně poklekla u oltáře a
modlila se. Když se zvedla a s plným košíčkem v ruce se chtěla opět vrátit, přešel přes práh mladý, ztepilý rytířský muž v mysliveckém oděvu.
Thekla se velmi polekala, neboť se jí chopil, potom jí opravdu přátelsky
oslovil, pochválil její zbožnost, poptával se na její rodiče, na její domov
a vypravoval jí, že šel včera s několika svými přáteli na lov, ztratil se a
strávil noc v lese. Nyní je ale hladový a žíznivý a pletená taška i roh na
pití jsou prázdné. Nakonec jí poprosil, aby jej vzala s sebou k jejím rodičům, aby se posilnil chlebem a mlékem. Když se také poptával, jak
daleko je Tolštejn (Tollenstein), tak brzy věděla, že to je daleko široko
známý rytíř z této tvrze. Ne to, ale potíž, jež jej postihla, přiměla Theklu
toho přátelského rytířského muže vzít s sebou domů, kde si opravdu
dobře pochutnal na chlebu a mléku. Potom podal starému Martinovi,
otci Thekly, několik kousků zlata a poprosil, aby se k němu Thekla přidala, aby mu ukázala správnou cestu. Dívka s ním ochotně šla, však rytíř
přislíbil, že ji bezpečně vhodně brzy pošle domů.
Otec a matka se nyní radovali, protože oba měli stále za to, že
tak lehce vydělané peníze pro ně znamená jmění. Ale brzy v srdci staré
matky vyvstaly všeliké pochybnosti, že přece bylo nerozumné, svěřit
dívku tomu rytíři, ale otec jí uměl uchlácholit, takže se brzy uklidnila.
Při práci přešly denní hodiny, když se ale večer Thekla ještě nevrátila
domů, byli nebozí rodiče neklidní, neboť se strachovali, že v divočině
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zabloudila. Přešla také noc a přišlo ráno a s ním vzrostla starost a žal.
Opět a opět chodil otec hledat, ale Thekla zůstala nezvěstná. To staré
lidi hluboce sklíčilo a přáli si zemřít.

Uplynulo sto dní, tu se náhle otevřely dveře a na prahu stála
Thekla. Plačíc se pozdravila s rodiči a potom vyprávěla svůj úděl. Cestou
jí rytíř vypravoval mnoho o nádheře jeho hradu a tak v dívce vzbudil
přání jej vidět. Pochybnosti, jež Thekla přitom ještě chovala, odstranil
uhlazenými slovy a tak s ním šla až na Tolštejn. Tam jí rytíř již nepropustil, i když velmi o svou volnost prosila, zavřel jí do nádherného pokoje,
posílal jí ta nejlepší jídla, poskytl jí mnoho služebnictva. Nejprve se
v mírnosti ucházel o její přízeň, potom ale i opravdu čest postrádajícím
způsobem, až došlo na výhrůžky a Thekla, které nikdo nepřispěl k pomoci, padla za oběť jeho hrubému násilí. Štěstná náhoda jí nabídla
příležitost k útěku a nyní byla zde a čekala na mínění z úst rodičů. Ale
oba mlčeli. Dobrá matka ve slabé chvíli hrůzou umřela, otec ale doma
nenacházel slov pro hanbu svého dítěte a tak vystoupal ještě jednou
vzhůru ke kostelu sv. Michala a archanděla snažně prosil, aby na něm
pomstil dívčino neštěstí, on ho způsobil. Po osmi dnech zemřel.
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Thekla nyní žila sama v domku, jenž dříve ukrýval sice chudé, ale
šťastné lidi a denně chodila vzhůru ke kostelu sv. Michala a úpěnlivě
prosila Boha o přispění. Když se tam opět jednoho dne během prudké
bouřky modlila, přišla její hodina a ona položila nově narozená dvojčata
na malý oltář a poručila je v horoucí modlitbě do Božího všeobjímajícího otcovského srdce. Tu uslyšela šum, a jak pohlédla ke dveřím, stál
tam onen rytíř s Tolštejnu. Thekla hlasitě vykřikla, sesunula se na zem a
byla mrtvá. V tom okamžiku sjel dolů blesk, zabil Tolštejnera a zbořil
kostelík. Dřevorubci, kteří dleli v blízkosti a slyšeli výkřik Thekly, se chtěli podívat, co se děje. Viděli, že kostelík zmizel, zůstal jen oltář a na něm
ležící děti. Theklino mrtvé tělo, půvabně ozářené, s lilií v ruce, leželo
vedle. Po rytířovi se nenašlo nic než několik ožehnutých kusů jeho
oděvu. Dřevorubci nesli ty malé domů a přinesli je svým ženám jako dar
z kostela sv. Michala. Vystupující skála, na níž měl stát ten kostelík, se
ještě dnes jmenuje „die Michelskirche“ - „kostel sv. Michaela“ a na ní
kolikrát leží malé děťátko, jež si milující rodiče pokládají do kolébky.
Ženská hlídka na vrchu Pončínu.
Švédská válka přinesla mnoho bídy na celou zem a lid, a strachující se srdce viděli odcházet lidi naproti divokým hordám, jež do pokojných údolí přinášely loupení, zabíjení a oheň. Náš kraj byl ještě od toho
ušetřen a přece to bylo očekáváno, neboť od ohňové záře zrudlé nebe
nechalo uhodnout, jak v blízkém Sasku řádí. Všichni zbraně schopní muži již následovali zvuk verbovacího bubnu, kdo tedy měl chránit ty, kteří
zůstali před ukrutnostmi nepřátel? Tak ženy přišly na myšlenku, úskokem dosáhnout toho, co jim síla a násilí neumožňovalo. Rychle si zhotovily červené kabáty a v časných ranních hodinách, dobře zásobeny potravinami, táhly k vrchu Pončínu (Botzen), kde zřídily věnec táborových
ohňů a šly v dobře vyřízených řadách na kopec, jako kdyby tam pochodovalo nějaké nedohledné vojsko. Ty, co zůstaly doma, s potěšením do
úskoku zasvětily ty neznalé, ale třásly se před blízkým nebezpečím.
Mnoho dní a nocí hořely táboráky na Pončíně a ženští válečníci
vypochodovávali na kopec. Nakonec ale byly jejich síly vyčerpány a
klesly k smrti podobné dřímotě do měkkého lesního mechu. Také oheň
zhasl a vše bylo tiché a tmavé jako dřív. Když spáčky procitnuly, stály
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tam jejich příbuzné a odvedli je domů, neboť Švédové, ze strachu že
narazí na nepřítele, odtud odtáhli.
Za krátkou dobu ale byli Švédová zcela nenadále zde, plundrujíce
táhli od domu k domu, rozdupali úrodná pole a uvrhli lidi do nouze a
bídy. Také pro Švédy nezůstal ten den bez odplaty. V roce 1642 zde
došlo mezi švédským a císařským vojskem k bitvě, při níž mnozí z nich
našli svou smrt skoro na tom místě, na němž jednou nemilosrdně zničili
štěstí mírumilovných lidí.
Poklady vrchu Pončína.
Na vrch Pončín (Botzen) se váží pověsti, že v něm leží ukryty bohaté poklady, jež může vyzvednout jen ten, kdo je na místě na Květnovou neděli (Palmsonntag) během v kostele čteného Passion - Kristovo
utrpení. To se hora otvírá a každý může bez překážek vejít dovnitř a
může si tam z pokladů uchvátit tolik co unese, ale nesmí se tam zdržet
déle, než trvá Passion, jinak se hora uzavře a on musí čekat, až příští
Květnová neděle přinese vysvobození.
Jednou byla jedna chudá paní, tak vypráví pověst, která se svým
dítětem také na Květnovou neděli na vrchu Pončínu sbírala něco dříví.
Tu vidí širokou skalní bránu, skrze níž může pohlédnout do nitra hory.
Když vidí ty mnohé poklady a vzpomene na svou chudobu, láká jí to vzít
si z nich nějaké peníze. Posadí tedy dítě na pařez, vejde do jeskyně a
vezme si z jedné velké, zlatými kusy naplněné pivovarské kádě úplně
plnou zástěru, potom běží ven. Dítě je ale pryč a i když velmi volá a hledá – již ho nenachází. Tu plná zoufalství spíná ruce, přitom jí ale vypadávají ty peníze a beze stopy mizí. Chudší než jindy a s hořkým žalem
v srdci se vrací domů, neboť jen kvůli její žádostivosti po bohatství přišla o své jediné dítě. Plna zármutku žila dále a na Květnovou neděli stanula opět na Pončínu, tentokrát ale jen ponořena ve smutnou vzpomínku. Tu opět vidí otevřenou skalní bránu, a jak pohlédne do jeskyně, přichází její dítě zdravé, vesele jí běží vstříc a v ruce má velké, krásné jablko, ale mnoho dalších nese ve své zástěrce, kterou si pevně přidržuje.
Žena popadne své dítě vzhůru a rychle běží z jeskyně, která se hned za
ní zavírá. Když bez dechu se svým břemenem přišla domů a chce jablka
uklidit, jsou proměněna na ryzí zlato, žena tím tedy byla velmi bohatá a
od té doby žila šťastně a bezstarostně.
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Slaný pramen na vrchu Hrazený (Pirsken).
Před nesmírně dlouhou dobou mělo na vrchu Hrazený svá stáda
mnoho pastevců. Jeden z nich byl svým chlebodárcem obzvláště
oblíben, neboť jeho zvířata, i když nežrala nic jiného než ostatních
pastevců, byla vždy tučnější. Sám pastevec si nemohl ten postup
vysvětlit. Jednoho dne si chtěl na pastvě uvařit polévku. Našel pramen,
který ještě nikdy neviděl, nabral tam potřebnou vodu, a když později
sundal hrnec z ohně, byl jeho obsah zkamenělý. Byla v něm sůl. Nyní
ten pramen hledal, aby získal ještě více soli, ale nemohl jej již nelézt, a
tak zůstal zmizelý až do dnešních dnů.
Poklad ve vrchu Hrazený.
Tak jako v mnoha jiných horách našeho kraje, tak je také ve
vrchu Hrazený (Pirsken) ukrytý poklad. Úsilí hledačů pokladů bude odměněno za předpokladu, že jsou narozeni na nedělňátka (Sonntagskind) a na den slunovratu (Sonnenwendtag). Pak uvnitř hory, která se
otevře jen po silném kouzelném zaříkání, plave na stříbrných vlnách
velká, zlatá kachna, která je cennější než všechna království na Zemi.
S nej-silnějšími kouzelnými prostředky, motykou, rýčem a vrtákem, se
před několika lety doráželo na tuto poklady bohatou horu a nyní se
„stříbrné vlny“ řinou v nevyčerpatelném toku do Šluknova, osvěžují a
posilují a jsou žehnány všemi obyvateli.
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Lesní zámek u Brtníků.
(Podle sdělení Josefa Denke, vrchního učitele ve Starých Křečanech.)

Nedaleko Brtníků stojí uprostřed lesa bývalý lovecký zámek
Sternberg (Šternberg). Před lety byl ruinou a kvůli vnikajícímu dešti a
sněhu byl vydán všanc úplnému zničení. Nyní je opět částečně obnoven a mnozí poutníci táhnou ven do tiché lesní samoty, těšit se z půvabné idyly a vzpomínat na staré, pomalu zanikající ságy, jež se k tomuto místu váží. Ty totiž vypráví, že před dávnými časy stál v jeho blízkosti hrad, jehož pozůstatky nechal k užívání při stavění zámečku jeho
budovatel Franz Wenzel, říšský hrabě ze Salm-Reifferscheidt. Zámek
dostal jméno k uctění jeho manželky Walburgy, rozené říšské hraběnky
von Sternberg.

Na onom hradě žil starý hradní pán Dietrich, zasmušilý, škarohlídský muž, který na zemi žil nerad, i když se jeho vlastní syn Gelfhart,
líbezný jinoch, plný mladické síly a hrdosti, rozvíjel do mužnosti. Jednoho škaredého podzimního večera, seděl ponořen do hlubokého zamyšlení u krbu, v němž praskala velká polena, a křižující se vysoké plameny téměř tajemně osvětlovaly starobylou komnatu. Náhle napjatě poslouchal, neboť ze dvora zazněl psí štěkot, hradní brána zaskřípala ve
svých stěžejích a dovnitř se přihnal jezdec. Trvalo jen minutu, otevřely
se dveře do pokoje a jeho syn překročil práh a přátelsky pozdravil své-
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ho starého otce. Na jeho obličeji ležel slabý svit, který vykouzlilo jen
velké, vnitřní štěstí, starý rytíř to s úžasem pozoroval, ale nehloubal
o důvodu. Po několika lhostejných řečech ale řekl: „Gelfharte, ty dnes
slavíš své narozeniny, znamenitě rozumíš vedení meče a rozdílu mezi
právem a bezpráví. To je doba, kdy ti musím svěřit tajemství, které
dlouho spočívá na mé hrudi a jímž jsem ti nechtěl kalit tvé šťastné mládí. Tak tedy věz: Pocházím z bohaté a vážené šlechty Berků a dříve jsem
vládl nad rozsáhlými pozemky a k dispozici jsem měl množství zbrojnošů a celé zástupy poddaných se klaněli mé moci. Toho jsem byl ale mým
nevlastním bratrem pomluvou proti mně zbaven, a tak jsem byl zapuzen z dědičného panovnického sídla a štván jako zvěř, až jsem pronásledovatelům unikl a nyní mohu spočívat zde v této divočině. Někteří věrní
sluhové mne následovali, z trosek mého bývalého majetku jsem vybudoval tento hrad a nyní zde žiji a jako prchající se vyhýbám lidem.
V mém srdci nežije nic víc než láska k tobě a myšlenka na pomstu.
Dvacet let uplynulo od oněch hrozných událostí, ale já jsem jich
plně využil. Poddaní jsou tvrdým jařmem jejich nového pána zemdlení a
každým okamžikem ho již setřesou. Čekají na můj povel a ten zazněl, zítra již vytáhneme, a ty s námi, svrhnout toho proradce!“. Syn v obličeji
při otcových slovech zbledl a snažně jej odrazoval od jeho úmyslu přinášet válku do pokojných údolí. „Na mé přání, otče“, vykřikl on pohnutě,
„nejděme tak daleko, mně je prospěšné tiché, skrovné štěstí, jež je
v moci a lesku jen sotva k nalezení!“. Potom s potlačovanou zlobou naslouchajícímu otci vyprávěl, že se právě dnes zasnoubil s líbeznou dívkou, která je dcerou Hintersassera z Brtníků. Jeho ústa byla stále výmluvnější, stále více velebil půvaby a ctnosti té roztomilé panny a stále
bledší byl po celém těle se třesoucí otec, jenž nyní rozřízl ubrus ve dví a
chvějícím hlasem řekl: „Ty sám jsi se odtrhl od našeho starobylého,
hrdého rodu. Tak tedy budiž. Jdi, kam tě tvá pošetilost nese, ty zavržený!“. V Gelfhartovi vzpěnila vznětlivá, prudká berkovská krev, popadl
nůž a naklonil se přes stůl, aby jej vrazil otci do srdce. Uviděl strnulý,
skelný pohled jindy tak milých očí a před duši mu přišla neblahost jeho
činu. Zkroušeně klesl vedle otce a pokryl jeho studenou ruku slzami a
polibky. Ale z otcových rtů nevyšlo ani slovo. Mladík poznal, že jej v rozčilení zabil a jako pronásledovaný zlým duchem prchal z místa neštěstí
ven do temné noci, kde jej bouře deště bičovala do tváří a silné jedle
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v lese ohýbala jako třtinový rákos. Kvapné kroky jej vedly ke starému
poustevníkovi, a když si se zde odpočinul a vyznal se ze svého provinění, táhl dál a deset let zůstal pryč. Když se opět vrátil, byl otcův hrad
v troskách, a také okolí se neobyčejně změnilo. Zůstal u stařičkého lesního mnicha, a když ten zemřel, pochoval jej a byl zbožným, všemi
osadníky oblíbeným sousedem, až také jeho srdce našlo ve smrti kýžený klid.

Raschauer (válečný vysloužilec Jakob Raschauer).
Kdo by již neslyšel o něm vyprávět, o jeho zlých činech, o jeho
smlouvě s knížetem pekel (satan) a tím získaným čarodějnictvím! Nebo
to není žádný čarodějnický kousek, když se někdo může najednou udělat neviditelným? A to ten Raschauer může pomocí červené vesty. Když
si jí oblékne, tak svým pronásledovatelům unikne pod rukama. Kvůli jeho lumpárnám se lidé vyhýbají jemu i jeho domu stojícímu v obci v blízkosti myslivny na Vlčím vrchu (Wolfsberg). Na úpatí tohoto vrchu, který
svým kuželovitým vrcholem s poměrně vysokou vyhlídkovou věží, znamením nové doby, vládne dalekému okolí. V prastarých dobách, kdy se
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zde nacházely jen hluboké lesy, se tam zdržovali vlci, z čehož také pochází jeho jméno „Wolfsberg“ – Vlčí vrch. (K tomu se také vztahuje
„Wolfschlucht“ – Vlčí rokle u Brtníků.)
Dne 8. října 1736 (?) šel pekař ze Starých Křečan jménem Zacharias Siegert, obvykle ale nazývaný „Kramer“ (kramář), přes Dolní Chřibskou (Kreibitz) a obec Studená (Kaltenbach) do České Kamenice (Böhmisch-Kamnitz). V Einsattelung mezi Chřibskou a Studenou na něj Raschauer číhal a zabil ho sekerou, aby jej poté oloupil, neboť Siegert
u sebe vždy vozil mnoho peněz k nákupu obilí. Když byl zabitý nalezen,
byl pohřben v Křečanech, ale jeho mrtvola se nechala odstranit všemi
obcemi. Každý, kdo místo vraždy míjí, zde pokládá ratolest proutí, a
když je hromada opravdu velká, tak se zapálí. Einsattelung se ještě dnes
nazývá „Kramerloch“ (kramářské doupě).
Jednou Raschauer na vrchu Dymníku (Rauchberg) zabil starého
židovského obchodníka. Ten šel nic netušíc po cestě, když na něj
z houští vyrazil Raschauer a požadoval od něj všechny jeho peníze. Tak
padl na kolena ujišťujíc, že žádné nemá a prosil o svůj život. Přece brzy
padl mrtvý na zem, zasažen raschauerovým silným úderem. Umírajíc
zvolal: „Brzy udeří také tvá poslední hodinka!“ Když Raschauer zabitého
prohlížel, našel u něj jen několik feniků.
Konečně byla míra raschauerových hříchů naplněna a uvažovalo
se o tom jej polapit. To se mohlo provést jen lstí. Na hranici jeho pozemku stály nádherné buky, které by rád koupil. Polesný sám nemohl
nic dělat, a tak jej odkázal na příchod nadlesního. Jednoho dne přišla do
blízkosti jeho domu soudní osoba v mysliveckém obleku a polesný šel
dovnitř oznámit mu uzavření obchodu. On šel polooblečen ven, kde byl
zatčen a svázán. Nyní snažně prosil, aby mu bylo umožněno se úplně
doobléci, ale to mu bylo odepřeno. Raschauer byl dopraven do Lipové,
kde byl odsouzen k smrti vpletením do kola, a také byl velmi brzy popraven. Slova toho umírajícího Žida (Juden) se vyplnila.
Silák Christjohnsens.
(Podle staťe Fanny Zekel ve „Sdělení k naučným procházkám sev. Bohemií“.)

„Christjohnsens Starker“ – (vlastně Josef Kindermann) byl selský
syn z osaměle stojícího zástavní-ho selského statku v obci Horní Království a již jako chlapec vykazoval neobyčejnou tělesnou sílu. Proto
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v práci soupeřil s každým dospělým, ale byl také stavu požít na posezení
bochník chleba a lahev pálenky. Na jedné svatbě v obci Císařský zvedl
ten silný hoch kamenný žlab na vodu, jenž stál v domě, na svá ramena a
po chvíli jej opět položil na staré místo. Při jiné příležitosti si na svůj trakař naložil, když jel do dolního mlýna, pět pytlů obilí a když se trakař na
hrázi pod těžkým nákladem rozlomil, vyšvihl si dva pytle na ramena a
nechal si na ně ještě třetí položit, poté si ty ostatní vzal do podpaží a
tím způsobem je odnesl do mlýna.

Když později přišel na vojnu, snědl z důvodu sázky, kterou měl se
svým plukovníkem, na posezení půl telete a vypil k tomu vědro piva.
Jindy měl tomu samému plukovníkovi přinést vystrojeného koně. Tak
toho koně uchopil jednou rukou u předních nohou, druhou u zadních
nohou, vyzvedl jej na svá záda a přinesl ho svému pánovi do domu a až
do pokoje. Za tuto rozpustilost měl být přísně potrestán. Jednou přišel
na dovolenou domů. Všichni byli v kostele, neboť bylo posvícení. Ale
mezitím než se vrátili, snědl ten „Starker“ – „silák“ všechny koláče, na
zdi světnice jen ještě visely jako proutky okraje koláčů. Starker sloužil
také v Lužickém Srbsku (Wendischen) a tam našel dívku, jež byla později
jeho ženou. Ale zde jej postihla také nehoda. Jeden velmi silný čeledín
uchopil zuby pytel pšenice a skočil s tím břemenem ze zdi mlatu dolů
na mlat. Starke to udělal také, ale neodrazil se prsty, nýbrž celou nohou
a přivodil si úraz břicha, který mu později opravdu překážel. Sice zůstal
ještě pilným pracovníkem, ale výdělek přece nepostačoval potřebám
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jeho žaludku. Aby výtěžkem utišil hlad, chodil tedy také s pašeráky, nebo nosil z cizího lesa dřevo. To byl již letitý (1820 - 22), když zase jednou
šel na dřevo na jiříkovský pozemek. Jak šli lidé příští ráno (bylo to na
první adventní neděli) z obce Horní Království do Jiříkova do kostela,
našli „Starkena“ v blízkosti jedné studánky poraněného. Když se chtěl
zvednout, ještě jednou zasténal a byl mrtev. Kulka z neznámé ruky
učinila rychlý konec jeho života.
Obři z vrchu Jitrovníku (Jüttelsberg).
Jako divoké a surové plémě zde a v okolí řádili obři. Vedli zpupný,
hanebný život a byli obávaní jako lidožrouti. K rozkoši si zřídili kuželník
s devíti kuželemi a šesti koulemi z ryzího zlata. Při hře hýřili a hodovali,
úplně hrozně přitom proklínali a haněli Boha i lidi. Právě o svátku Všech
svatých tropili až pozdě do noci své neplechy hlučněji než jindy. Tu se
náhle otevřel měsíční kotouč, dolů slétla ohnivá koule a zarazila kužele,
koule i obry do země. Ještě dnes leží pod vrchem Jitrovníkem (Jüttelsberg) roztavené hroudy zlata, čekající své nálezce.
Umučený sedlák.
V časech sedmileté války mnoho trpěl i náš kraj. Prusové bez překážek vtáhli do Bohemie a prováděli z jejich válečného práva tak hrozné
zvyky, že se báli i nejsrdnatější venkovští obyvatelé. Loupíc, drancujíc,
podpalujíc a zabíjejíc, táhli nepřátelé od vesnice k vesnici a černá spáleniště ruin a rozšlapané mladé obilí ukazovalo cestu těch divokých
houfů. V těch svízelných dobách mnoho lidí utíkalo do lesů a brali s sebou dokonce i dobytek, aby nebyl Prusy pozabíjen. Oděvy, prádlo, peníze, ale i zlaté a stříbrné předměty se zakopávaly do země, aby se neztratily. Nepřátelé loupili i cennosti z kostelů, tak dostal tehdejší farář
z Jiříkova strach o kostelní poklad a šel se k rychtáři obce poradit, jak jej
má urýt. Náhodou tam byl přítomen rychtářův soused, řádný a počestný muž, z jehož popudu byl k poradě povolán. Potom, co se již navrhlo
a opět zamítlo množství plánů, rychtáře napadlo, že u souseda na poli
stojí v blízkosti jeho domu stará, vykotlaná lípa, což nabízí dost místa
k dobrému a jistému uschování všech věcí. Návrh byl schválen a hned
následující noci ti tři muži dopravili cennosti z kostela k tomu stromu,
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spustili je do dutého kmene a potom přísahali, nikomu o tom nic neprozradit.

Ještě dlouho trvající válka natropila mnoho hrůzy a zničila mnohý
blahobyt. Tím spíše se radostně plesalo, když konečně zaznělo slovo
„mír“ a každý s láskou vznikající domov mohl být obydlen v klidu a bezpečí. Také zakopané a ukryté věci mohly být opět dopraveny na světlo.
Jeden z prvních, který to chtěl učinit, byl farář z Jiříkova. V doprovodu
rychtáře a toho souseda šli k lípě, ale ta byla prázdná, kostelní poklad
zmizel. Farář byl leknutím celý zsinalý, soused se zhroutil, jen rychtář si
ještě ponechal duševní rovnováhu a sem a tam, jak to bylo možné, se
radil s narychlo shromážděnými obyvateli obce, zda o tom přece jen
někdo něco neví. Nakonec ale řekl: „Že farář ani já jsme ty věci nevzali,
mně snad všichni věří, neboť jeho před podezřením chrání jeho velebnost a mne můj úřad. Nikdo jiný tedy není zloděj, nežli soused!“ Ten
chudák se hrůzou skácel. „Vidíte“, pokračoval rychtář, „to je to špatné
svědomí! Drábe, chopte se ho, a odveďte ho!“ Všichni stáli jako ochromení a ačkoliv nikdo nevěřil ve vinu toho řádného muže, nikdo se neodvážil za něj promluvit. Když on při výslechu ujišťoval o své nevině, rych-
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tář mu nevěřil a nařídil natáhnout jej na skřipec a přiložit palečnici, to
již zlomí jeho odpor. Nebylo to ale k ničemu, s ujišťováním o nevině na
rtech ten nebožák nakonec strašným mukám podlehl a byl za temné
noci pohřben venku v lese, jak to tehdejší zákon pro zločince určoval.

Příští ráno při východu slunce se šlo mnoho obyvatel z Jiříkova
modlit za nevině odsouzeného, ale jak žasli, když na hrobě viděli stát
dvě čerstvě rozkvetlé, sněhobílé lilie! Byly pevně zakořeněné, i když byl
podzimní čas, kdy se zde takové květiny vůbec nikdy nevyskytují a tak
se velmi brzy volně a nahlas říkalo, že to je zázrak, kterým chce Bůh přinést na světlo nevinu toho řádného muže. Tisíce lidí putovalo k onomu
hrobu a všichni se těšili z té příhody, jen rychtář se plížil po tmě a ohlížel se sem a tam, jako by ztělesňoval špatné svědomí.
Tak přešel jeden rok. Tu rychtář onemocněl. Když cítil, že to s ním
jde ke konci, nechal přijít faráře, aby od něj přijal poslední pomazání.
Pln lítosti mu oznámil, že on sám ten kostelní poklad z lípy vybral, ale že
farář mu může udělit rozhřešení teprve potom, až to v obci ohlásí. Tak
se také stalo. V domě toho nevinně zmučeného sedláka se ale dnes říká
u „mučeného sedláka“ – beim „Folterbauer“.
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Cesta divoké zvěře.
Před mnoha lety šel muž jménem Hentschel po Wildbretstrasse
(cesta divoké zvěře) z Jiříkova do Šluknova k soudnímu jednání, aby byl
vzat do přísahy. Vtom uviděl ležet přes cestu u obrazu svaté světice
šedého mužíčka. Když ale přišel blíže, tak onen vyrazil a zmizel v lese.
Po složení přísahy šel Hentschel po stejné cestě domů a právě u svatého obrázku opět ležel přes cestu šedý mužíček. Tak udělal velkou okliku
přes les a potom uháněl plným během do Jiříkova.

Poklady Holubího vrchu (Taubenberg).
Hranice naší vlasti severní Bohemie jsou vroubeny nádherným
věncem lesy korunovaných hor, které vytvářejí krásnou hradbu mezi ní
a sousedním Saskem. Dvojnásobně půvabný je ale věnec pověstí, jež je
opřádají líbezným kouzlem svých příběhů o bohatých, zlatých pokladech, které dokonale chráněny odpočívají v jejich nitrech, očekávajíc
okamžik, kdy budou vyzvednuty nějakou štěstím obdarovávající událostí země. Ano, naše hory, jak zde v kruhu stojí, sice nejsou tak obrovské,
aby zemi vládly svými třpytnými stříbrnými vrcholy, ale na jejich úpatí
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pulzuje prací bohatý lidský život a v jejich tvrdých kamenech odpočívá
tolik neraženého zlata, aby všem umožnilo bez námahy a úsilí knížecí
život. Tak je to také i se zde uvedeným Holubím vrchem (Taubenberg),
který sice celý patří k Sasku, ale na své západní straně se svým úpatím
opírá o české selské statky a v podivných příbězích českých hledačů pokladů hraje významnou roli. Do této hory si také ukrylo za války mnoho
lidí své peníze a jiný movitý majetek, neboť věřili, že budou pod ochranou satana. Také jeden bohatý muž z Bohemie si za temné noci v Holubím vrchu ukrýval svůj majetek. Říkal při tom tato slova: „Já sem již
nepřijdu, ale jestliže jednou přijde na svět chlapec, jenž bude nosit sněhobílé vlasy, nechť jej vyzvedne!“
Válka skončila, ale peníze zůstaly ležet, neboť vlastník zemřel. Ta
věštecká slova se ale zachovala v paměti a byla znova osvěžena, když
v blízké saské vesnici přišel opravdu na svět chlapec se sněhobílými vlasy. Vyrostl, a když mu bylo dvacet let, viděl všude vedle sebe šedivého
mužíčka (Männlein). Ten mu jednoho dne pravil, aby jenom šel na Holubí vrch a vyzvedl peníze, ležící ve skalní skulině. Mladík ale řekl, že se
sám bojí, a mužíček mu dovolil přibrat si souseda a dal mu radu, aby na
tom místě nakreslil posvěcenou křídou kříž a pomodlil se křesťanskou
modlitbu, potom že se poklad objeví. Ale oba neměli nikomu říkat, co
se zde děje. Tak ti dva šli a jednali podle mužíčkovy rady. Vtom se tryskem přihnal jezdec a ptal se, zda neviděli jet kolem pána v kočáře a potom přijel pán v kočáru, který se ptal, jestli neviděli jezdce. Ti hledači
pokladu odpověděli, že ne. Nyní se spustil déšť kamenů, ale žádný je
nezasáhl, potom začala hrozná bouřka, která ohýbala stromy, že skřípěly a sténaly a náhle se nad oběma muži sklonila jedna velká jedle. Ten
soused zvolal: „Ach, Ježíši, Maria, nyní nás zabije!“ Skály se rozestoupily, zem se otevřela a oni uviděli velkou bednu, na níž seděl myslivec.
Ale v okamžiku vše opět zmizelo a hledači pokladu zde stáli třesouce se
a kolem nich byla zase tichá noc, plná pokoje. Šli mlčky domů, ale od té
doby byl ten mladík plachý mlčenlivý, neboť stále vedle sebe slyšel
kňučení, jež jej provázelo i ve snu. Po dvou letech zemřel. Poklad leží
ještě dnes, ale nikdo se již neodváží jej vyzvednout.
Soused toho zemřelého byl dobrým přítelem Lasken-Christela,
zahradníka v Rožanech a navzájem se leckdy navštěvovali. Jednou chtěl
Laske opět navštívit přítele v obci Taubenheim v Sasku a dal se cestou
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přes Holubí vrch. Když dosáhl nejvyššího vrcholu, potkal svého přítele,
ale bez nohou, Laske z něj viděl jen horní část těla. Když se setkali pohledem, přítel zmizel. Lasken-Christel šel dál, a když došel do domu, našel přítele jako mrtvolu. Zemřel v tom okamžiku, v němž jej Laske potkal. O tomto podivuhodném zjevení měl Laske ještě jako starý muž často vyprávět, když byla řeč o znameních.
Že v Holubím vrchu leží ukryty velké poklady má své oprávnění a
již po mnoho let se vypráví, že soudní hledači pokladů je nacházejí a bez
zaříkávacích formulí je vyzvedávají. Ovšem žádné zlato se v penězích na
den nevykutálí, ale v bohatých dioritových ložiscích jsou ukryty desky a
bloky, jež se potom umělecky zpracovávají, brousí a leští, až jsou jako
pomníky odesílány do všech směrů. Tak přicházejí poklady hor k dobru
všem, přinášejí práci a chléb a jsou požehnáním naší vlastii severní Bohemie, blízko hraničícího Saska.

Křovinová žena.
V blízkých saských hvozdech dříve bydlelo mnoho Buschweibchen, jež se leckdy nechaly vidět i v našich těsně hraničících lesích. Byla
to malá stvoření dobrých způsobů, která lidem prokazovala mnohé milé
služby. Ve všech nesnadných věcech dávala prospěšné rady, ve zlých
nemocech posilující koření a děti chodící pro dřevo a stelivo obdarovávala suchým listím, které se při příchodu domů měnilo ve zlato,
jen se muselo těm obdarovávajícím „Křovinovým ženám“ za to pohladit
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jejich rozcuchané vlasy a poškrábat na hlavě. Náhle ale přišel od vysokých nadřízených úřadů v Sasku a v Bohemii příkaz, který zakazoval sbírání dříví a chození pro stelivo a více chodil do lesa jen zřídka kdo. Tak
byly Buschweibchen smutné, neboť se jim po lidech stýskalo. Odcházely
a při loučení zpívaly: „Vrátíme se do Saska (Sachsenland), teprve až
bude opět v kurfiřtových rukách!“

Sága o rybníku Schützenteich u Šluknova.
Severně od Šluknova leží v půvabném údolí vesnice Rožany. Na
k ní vedoucí silnici stojí kaple, líbezně stíněná mocnými větvemi statné
lípy. Několik kroků vlevo od kaple se nachází rybník nazývaný Schützenteich, jenž byl v dřívějších dobách vždy usilovně obhospodařován, potom se ale nechal vyschnout a teprve za nynějšího majitele panství byl
opět naplněn. Staří i mladí se nyní na něm obveselují bruslením, zatímco dříve byly tyto radovánky výsadou jen městskému a zámeckému
písaři. Říká se, že jednou o masopustu, právě během bohoslužby, se po
hladké ledové ploše rybníka proháněla společnost masek, sestávající
z dvanácti osob. Náhle jeden z nich uviděl, že se k nim přidružil cizinec
velké postavy v dlouhém kabátu, se špičatým vousem na bradě a s péry
na klobouku a upozornil na něj také ostatní. Onen jel po ledové dráze
jako hnaný bouřkou a jeho cestu ukazovala hluboká rýha. Ta pocházela
od koňského kopyta, které na okamžik odhalil vlající kabát a jako na povel všech dvanáct osob strhlo masky a pokřižovalo se. Vtom se ale zved-
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la strašná bouře, vzduch naplnil hromový hukot a rachot a mezi to zazněl děsný, pronikavý smích, z něhož se všichni roztřásli. Když se opět
vše uklidnilo, cizinec, kterým nebyl nikdo jiný než sám čert, byl pryč a
roztřesená a bledá společnost šla domů.
Za bouřlivých dnů a za měsícem osvětlených nocí lze ale často vidět na ledové ploše toho rybníku dlouhého muže v tmavém kabátu a je
slyšet pronikavý smích, když se okolo jdoucí věřící pokřižuje. Na trvalé
zahnání knížete pekel byl v blízkosti zřízen jednoduchý dřevěný kříž, ale
ten byl pravděpodobně za zmatků a soužení ve švédské válce zničen,
ale později byl důstojně nahrazen ještě nyní stojící kaplí.
O stavbě rožanské kaple.
U rybníku Schützenteich na rožanské silnici stojí krásná, před
dlouhou dobou vystavěná kaple, skoro na tom samém místě, kde byl
dříve zřízen jednoduchý dřevěný kříž v upomínku na hrozný zážitek jedné společnosti masek. O stavbě této kaple se vypráví následující: V poblíž ležícím „horním mlýnu“ (nyní továrna na knoflíky) dříve žil mlynářský mistr jménem „Abraham“. Jeho paní jednou šla s procesím na poutní cestu do Bohosudova (Maria-Schein). Když přišli k Labi, jež bylo právě
velmi rozvodněné, nechali se převézt přívozem. Pramice, v níž se nacházeli kromě jiných také ona mlynářka a muž z Rožan jménem „Fabich“, byla vlnou odehnána stranou, převržena a všichni cestující, kromě mlynářky, našli ve vlnách svůj hrob. Zahynulo dvacet osob. Mlynářka vyprávěla, že v okamžiku utonutí se zjevila bílá paní, vytáhla jí na
břeh a zachránila jí. Když se vrátila domů, nechala jako díky postavit na
již zmíněném místě kapli. Příbuzní utopeného Fabicha ale nechali
v upomínku na jeho truchlivý konec zřídit na silnici ke mlýnu Lochmühle
sochu bolestné matky Boží, která je ještě dnes dobře zachovaná.
Divý muž ze Šluknova.
Na hradu Dubá (Dauba - podle jiného mínění na hradu Tolštejn Tollenstein) žil před přibližně pěti sty lety rytíř z rodu pánů z Berky a Dubé (von Berka und Dauba). Ten měl velmi zlého hradního správce jménem Knaut, jenž byl velmi zlomyslný a krutý a proto nebyl nikým oblíbený. Ve službě u hraběnky byla také Hildegarde, půvabná dívka, kterou Knaut velmi nepřístojným způsobem obtěžoval. Ona ho rozhořčeně
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odmítala a chodila mu z cesty, jak to jen bylo možno. Knaut tedy vymyslel pomstu. Jednoho dne ukradl hraběnce drahocenný náhrdelník a
ukryl ho do věcí Hildegardy, která byla proto obviněna a byla zavřena
v hlubokém hradním sklepení. Knaut byl nyní jejím žalářníkem a velmi jí
trýznil. Jednoho dne zapomněl zamknout dveře, takže dívka mohla
uprchnout. Dlouhé dny bloudila sem a tam po lesích, až poblíže Šluknova, na nynější rumburské silnici, vysílena klesla. Tam jí nalezl mladý
muž jménem Paul, bydlící u Václavova pramene ve Šluknově (dříve
„Gasselpaul“, nyní Ohmanns Haus - Ujcův dům), který jí ze soucitu vzal
s sebou ke své matce. Tam nyní měla chráněné útočiště, a kde jen mohla, pomáhala svýma rukama pracovat. Později byla Paulovou ženou a
přes nepříjemné zacházení od její tchyně se mohla cítit docela šťastná, i
když se jí neustále vynořovala obava se zlým kastelánem, od něhož
před-pokládala, že jí bude pronásledovat. Její strach se zvětšil, když slyšela, že se v lesích v okolí potlouká zcela zdivočelý muž, který vše, co
mu přijde pod ruce, krutě zamorduje. Mnohými byl považován za ďábla, neboť kvůli vlasům a vousům se sotva nechal rozpoznat jeho obličej,
Kolem ramen a boků nosil kožešinu a v ruce měl velký kyj. Za jediný den
byly na cestě z Budyšína do Neustadt a Stolpen (města v Sasku) nalezeny čtyři mrtvoly dětí a tři dospělých. Tehdy les u Šluknova dosahoval až
do okolí nynějšího hasičského skladiště a vinul se podél potoka, který
nyní pod zemí protíná náměstí (Marktplatz) a vychází na povrch u domu pana učitele Röslera.
Jednoho dne Paul odcestoval a jeho synáček mu chtěl jít naproti,
ale zůstal u potoka a hrál si. Tam jej ten divý muž uloupil, odvlekl ho do
hloubi lesa a chtěl ho roztříštit o strom. Právě v tom okamžiku k tomu
přišla Hidegarda, matka toho dítěte, která plná strachu spolu s domů se
vrátivším chotěm chlapce hledala a chtěla mu kořist vytrhnout. Musela
v tom zhýralci poznat zlomyslného Knauta a nyní mu již ani ona nemohla uniknout. Její muž ale slyšel volání o pomoc a přišel s drvoštěpy, kteří
v blízkosti pracovali, ještě včas těm hrůzám zabránit. Divoch unikl, ale
byl na něj uspořádán hon, a když se s měšťany spojili také zbrojnoši rytíře Berky z Dubé, jenž právě v tom hvozdu lovil, tak netrvalo dlouho, že
byl dopaden a usmrcen mečem.
Rytíř Berka von Duba daroval celý les, takzvaný „Schweidrich“,
v němž ten zhýralec řádil, městu Šluknovu jako vděčnou upomínku na
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statečný čin, a nyní tvoří ne nevýznamnou část obecního majetku. Také
Luigarde, manželka rytíře Berky von Duba, jež byla seznámena s nevinou Hildegardy, takže o ní již dlouho neměla žádné pochyby, jí i její
rodinu veřejně pochválila, čímž je přijala za velké přátele. V upomínku
na zabití divého muže byl čas od času, pokud možno věrným způsobem, uváděn obyčej, jenž se časem také vytratil, který připomínal nezbytnost opatrování půvabu mládí.

Sága o šluknovském zámku.
Před dlouhým časem žil ve šluknovském zámku jeden hrabě (říká
se, že to byl Mansfeld), který měl krásnou mladou paní a tu nevýslovně
miloval. On byl ale, a to bez nějakého důvodu, velmi žárlivý, a aby nikdo
kromě něj jeho manželku nemohl vidět, zavřel jí v komoře, která měla
okno vysoko nahoře v západním štítu. A tak tam den za dne pilně předla a nikdo k ní nechodil, než hrabě a komorná, která jí přinášela jídlo.
On byl vždy vlídný a láskyplný, ale přišla doba, kdy byl jiný, tak zasmušilý, tak mrzutý a nejmírnější slovíčko jej tak rozzlobilo, že běhal sem tam
jako bláznivý a svůj vztek si vyléval na zcela nevinných věcech. V jed-
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nom takovém okamžiku také popadl hraběnku, nejprve jí mrštil na stěnu, potom jí za vlasy vyvlekl až k oknu a vrhnul jí na dvůr. Tam se našla
mrtvá s roztříštěnými údy. Kámen, který se nachází přímo pod oním oknem, kryje místo, kde byla nešťastnice nalezena. Ale hrabě, soužen
hryzáním svědomí, se ještě tu noc dal na útěk, a ačkoliv svému koni nechal přibít podkovy obráceně, tak se přece vědělo, kam se obrátil. Stopy se nechaly sledovat až do Budyšína. Také se již nikdy neměl vrátit.
Krvavá skvrna v komoře je vidět ještě dnes a ať se také dělá cokoliv,
přece vždy opět vyjde na světlo.
Hraběnčin kolovrat byl na její upomínku a na její strašný konec až
do roku 1876 uchováván v té komoře, kde jí její bezdůvodně žárlivý
manžel držel zavřenou. Po prodeji panství nynějšímu majiteli, komerčnímu radovi Ernstu Grumbtovi, byl jako staré harampádí odklizen a
díky náhodě přešel do majetku pana Victora Schleichera, tehdejšího
ma-jitele zdejší brusírny kamene, který ho daroval městu. Nyní je
uložen v nově založeném městském muzeu.
Ze „zážitků“ lazebníkových.
Jeden zvláštní muž byl lazebníkem, jenž byl opatřen výsadou lhaní. Při nanášení pěny a mydlení tím obveseloval své zákazníky a ustavičně je ujišťoval, že všechno sám zažil. Zemřel již před více než šedesáti
lety, ale ještě žijí lidé, kteří jej znali a umějí o něm vyprávět. Z jeho „zážitků“ jen následující: Jeho bratr byl polesným na Moravě. Jednou byl
u něj na návštěvě a šel s ním na lov a byl doprovázen svým psem. Vtom
lazebník střelil zajíce a poslal svého psa, aby mu ho aportoval. Pes radostně se štěkáním vyskočil a šťastný střelec čekal na svou kořist. Ale
pes nepřicházel. On tedy pískal a volal – nadarmo! Byl večer a psa stále
ještě nebylo vidět. Lazebník šel domů rozmrzelý a s prázdnýma rukama,
a také musel následujícího dne již opět odcestovat. – Teprve po sedmi
letech mohl zase navštívit svého bratra na Moravě. Náhodou byl hned
po jeho příjezdu opět hon, na němž se samozřejmě účastnil a v lese přišel na to samé místo, kde před sedmi lety čekal na svého psa. Právě
když si na něj vzpomněl, pes poskakujíc, přiběhl a k nohám mu položil
toho před dlouhým časem zastřeleného zajíce.
Jednou šel onen lazebník okolo rybníku Boxteich u Šluknova a viděl na něm dvanáct divokých kachen. Neměl u sebe flintu, ale jen kou-
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sek špeku a provázkovou šňůru. Na tom vystavěl svůj smělý plán. Přivázal špek na provázek a ten konec hodil do rybníka. Jedna kachna po
druhé to sousto požily, až ho nakonec snědlo všech dvanáct, přičemž
byly ty kachny na šňůře navlečené jako perly. Potom konce šňůry svázal
k sobě, aby ten vzácný věnec vítězně přinesl k domácímu hejnu a již se
těšil na mnoho chutných pečínek, které potom z jeho kořisti budou.
Vtom se najednou kachny vznesly do vzduchu a jedna po druhé, jako na
šňůrce, uletěly směrem k vrchu Špičáku (Spitzenberg) a lazebníkovi zůstaly na ten šťastný lov jen vzpomínky.
Hledači pokladů na Vlčím vrchu u Šluknova.
Skoro každý vrch naší severní Bohemie má nějaký poklad, který
v něm zakopal buď strachuplný člověk, zlý loupeživý rytíř nebo strašlivý
čaroděj, a nyní je čertem a jeho sloužícím strašidlem tak dlouho ochraňován, až zazní správné zaklínadlo nebo až nějaká chudá lidská duše
obětuje svou věčnou spásu, aby to zlato přešlo do jejího vlastnictví. Poklady se ale nechávají vyzvednout jen o půlnoci, zřídka za bílého dne,
výjimkou je jen Květná neděle (Palmsonntag). Během čtení velké mše
utrpení Kristovo leží otevřeny za dne a nechají se lehce dosáhnout.
Také ve Vlčím vrchu (Wolfsberg) odpočívá poklad. Dva bratři,
které den před tím v lese naučil všechna kouzelná zaříkadla jeden malý,
šedivý mužíček, se na Květnou neděli vydali jej vyzvednout. Když ale
přišli na úpatí hory, již žádná slovíčka neznali. Tu uviděli skálu, na níž
stála otevřená pokladnice, ale bez kouzelného zaříkadla k ní nemohli
dosáhnout. K tomu se zvedla strašlivá bouře, která třásla a třepala se
stromy a ohýbala je skoro k zemi. Odevšad to rachotilo a praskalo,
vzduchem i zemí otřásaly mocné hromy, shora dolů se křižovaly blesky
a z dálky sem zaznívaly poplašné zvony. Oba bratry naplňoval smrtelný
strach a jeden zvolal: „To není k vydržení, musíme se vrátit!“ Náhle se
bouře uklidnila, nečas přestal, ale za dlouho trvajícího rachocení zmizela také pokladnice uvnitř země. Bratři šli domů chudí jako dřív, hledání
pokladů se ale navždy vzdali.
Zmijí král.
Jako v mnohých krajinách, tak se i zde věří na „zmijího krále“. Na
své hlavě nosí drahocennou, zlatou korunku a k jejímu získání se musí
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na místě, kde prodlévá prostřít bílý šáteček. On jí na něj položí a potom
odejde hledat si potravu. Kdo nyní rychle šáteček sbalí a s pokladem se
ukryje na bezpečném místě, je přebohatý. Kdo je ale pronásledující
zmijí dostižen, musí při jejím jedovatým uštknutím strastiplně zemřít.

Historie založení šluknovského Křížového vrchu.
Jižně od města Šluknova se za sady porostlým Zlatým vrchem
(Goldberg) zvedá Křížový vrch (Kreuzberg), který je z mnoha důvodů
pilně navštěvován zdejšími obyvateli i cizinci. Jedni se cítí být mocně
přitahováni k motlitbě laděnou křížovou cestou, druhé láká příjemný
stín, tak hojně vydávaný hustě olistěnými, vysokými lípami a mnohohlasý ptačí zpěv, znějící z jejich větví. Jiné láká nádherný daleký rozhled
přes město a nivy, až k věnci lesy korunovaných vrchů, které tak půvabně rámují ten okouzlující pohled.
Křížovému vrchu ono stromové zdobení dříve chybělo, pokrývala
jej jenom tráva a na ní pastýři pásli svá stáda. Do Šluknova přišel Anton
Drössel, svým řemeslem sládek a po dlouhé cestě na zkušenou odpočíval u sochy svatého Prokopa (Prokopuse). Ve své zbožnosti tam učinil
příslib, neboť mu bylo sděleno štěstí, že v tomto městě našel svou vlast,
a tak chtěl na před ním ležícím vrchu zřídit křížovou cestu (Kreuzweg).
Opravdu našel v panském pivovaru ihned přijetí, oženil se a měl zde
značné příjmy. V roce 1738 šel za svým dílem, vzal dláto a kladivo a za-
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počal vlastníma rukama budovat Petrovu jeskyni (Petrusgrotte), kterou
také sám dokončil. Zpočátku se jeho počínání lidé smáli, ale brzy našel
v tehdejším městském písaři, Heinrichu Grohmannovi, věrného příznivce a na druhé straně mnoho dobrodinců, kteří to zbožné dílo horlivě
podporovali hojnými dary. Jejich jména jsou zaznamenána na jimi zřízených zastaveních. Anton Drössel se úplného dokončení křížové cesty
nedožil. Zemřel, když stavba vyrostla až ke dvanáctému zastavení. Heinrich Grohmann si nyní vzal tu dobrou věc s dvojnásobnou horlivostí za
své a stavbu v roce 1756 dovedl do konce. (Postavy na Oelberge a obrazy zastavení měly být zhotoveny sochaři Kleinem ze Šluknova a Fabichem z Rožan.) Tato nově zřízená křížová cesta byla vysvěcena od Františkánů, kteří byli v tom čase ve Šluknově jako misionáři.
Svatá náhrobní kaple byla dříve jen ze dřeva a byla Franzem
Drösselem, synem výše uvedeného, vystavěna z kamene. Peníze byly
od jednoho pruského důstojníka, který mu je měl předat za sedmileté
války při svém odchodu k použití na dobročinné účely s podotčením, že
se již nikdy nevrátí. Tak se také tou stavbou stalo a přání tesklivou předtuchou smrti naplněného důstojníka bylo v krásném smyslu splněno,
neboť již tisíce lidí tam našlo útěchu v zármutku a v žalu a pomoc od
Boha, když byla pozemská nouze největší.
Dominik Kindermann. (Pravdivá příhoda.)
Šluknov je rodištěm proslulého malíře „Dominika Kindermanna“,
jenž tvořil v Římě a ve stáří 75 let zemřel v Krásné Lípě (Schönlinde).
Mnoho pracoval a v kostelích v okolí se nachází mnoho jeho oltářních
obrazů. Kindermannův otec provozoval krejčovskou dílnu a poněvadž
by chromý, tak se u něj obecně říkalo jen „u chromého krejčího“.
Když žil malíř Kindermann ještě v Římě, chtěla jej navštívit jeho
stará matka, a se svými nepatrnými penězi na cestu a kvůli tehdejším
špatným dopravním prostředkům se na cestu do města sedmi pahorků
vydala pěšky a po mnohém úsilí tam nakonec dorazila. Užasle si prohlížela městské domy a pyšné paláce, avšak svého syna nemohla najít a na
nutnost přesné adresy ani nepomyslela. Unavena po dlouhém a marném hledání se nakonec posadila na kamennou lavici stojící pod poměrně velkým domem a s dětskou naivitou a čistým šluknovským nářečím se kolemjdoucích zeptala: „Hotter nee lohmen Schneidersch Moler
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gesahn?“. Nikdo ale nemohl na toto oslovení podat nějakou informaci,
zčásti kvůli neznalosti řeči a zčásti kvůli dialektu. Na srdce jí padla tíseň,
seděla zde s unavenýma nohama a hledaný jí byl tak vzdálený. Právě,
když se již zcela váhavě tázala jednoho kolemjdoucího, otevřelo se okno a dobře známý hlas zavolal: „Mami, jsi to ty?“ Inu ano, byla to ona a
nyní přišlo tak radostné shledání, že zapomněla na všechny těžkosti
cestování a v jejím přesvědčení se potvrdilo: „Otázkami se také dojde
k cíli!“.

Pranýř.
(Tento sloup ještě v roce 1898 stál u domu č. 405 v Horní ulici
a tvořil oporu pro k němu připojenou klenbu.)

Až do roku 1838 byl na šluknovském tržišti rybník, který se lidově
nazýval „Plümpe“ („Žbluňk“), na jehož výhody před jinými městy byli
dřívější šluknovští obyvatelé velmi pyšní a měli o něm říkat: „Schluckenau ist Wasserreich, Es hat auf dem mittelsten Markt einen Teich.“
(„Šluknov je vodou bohatý, má uprostřed trhu rybník.“)
Za starých časů kolem něj stály stromy, ale ze dvou stran byly připevněny schody, aby lidé mohli sestupovat pro vodu. Na straně k vodotrysku byl postaven vysoký sloup, nazývaný „Staupsäule“ (pranýř) a
na něm byl vysoko nahoře připevněn koš. V něm musely za trest a pro
ostudu sedět takové děti, jež se špatně chovaly ke svým rodičům a potom k tomu byly voděny školní děti, aby si z těch odsuzovaných vzaly
varovný příklad, aby nikdy neporušovaly čtvrté přikázání.

337

V poslední době jeho trvání v něm měl pykat jeden muž z předměstí jménem Paul, neboť pozvedl ruku proti své matce. Následující
zcela pravdivá historka přitom nemusí být nezajímavá: Mnoho let po
potrestání onoho Paula musela jedna paní pykat za nějaké provinění
v městském vězení a jako zvláštní trest musela ještě zametat velmi velké tržiště a smetí musela odklidit ve velkém trakaři. Tu jí potkala dcera
kdysi potrestaného Paula. Bylo to velmi řádná, poctivá paní, jež se těšila všeobecné vážnosti. Soucitně řekla té pracující vězeňkyni: „Pověz
mi, kam to smetí musíš odklízet?“, načež ona s velkou obratností odvětila: „Do koše, v němž seděl tvůj otec!“
Klingabraham. (Pravdivá příhoda.)
Nynější ulici Křížového vrchu ve Šluknově se za starých časů říkalo „Prager Gasse“ – „Pražská ulice“. V jejím posledním domě bydlel
v roce 1735 jakýsi Tobias Zosel, jenž 19. února toho roku slavil svou
svatbu, která byla podle dobrého zvyku zakončena hostinou. Rozveselení lidé rádi dávají, a tak se dostavili také nějací potřební, aby z přebytku dostali nějaké milodary a žádný odtud neodešel neobdarovaný.
Jen dva dospělí kluci z Chřibské (Kreibitz), kteří se často potloukali potulkou ve šluknovském okolí, byli odbyti, neboť se mínilo, že mohou
pracovat, a proto nepotřebují být nikomu na obtíž. Nadávajíc odešli.
Veselá nálada hostů tím nebyla přerušena a zábava nabírala svůj další
průběh. Ve tři hodiny ráno zaznělo požární volání a sice hořelo v samotném svatebním domě. Přes veškerou pomoc nebylo jen u toho, nýbrž
ještě devět dalších měšťanských domů, vesměs patrových, lehlo popelem. Žháři, ti dva kluci z Chřibské, byli zadrženi hned na místě neštěstí,
jejich zlý čin byl úplně usvědčen a v Chřibské byli ztrestáni smrtí upálením. Napřed ale byla do procesu kvůli jejich výpovědi zapletena ještě
třetí osoba. Byl to sklenářský mistr a měšťan Abraham Klinger ze Šluknova, jenž těm mladíkům ze soucitu stále poskytoval přístřeší a tak byl
jimi zcela důvěřivě nazýván „otec Abraham“ („Vater Abraham“ - Lidově
se obvykle říkalo „Klingabraham“ - „cinkající Abraham“). Ti hoši totiž
měli říci, když byli přistiženi u požáru, že jim Abraham Klinger poručil,
aby Tobiasi Zoselovi, když jim nic nedal, posadili na střechu „červeného
kohouta“ („rothen Hahn“). Abraham Klinger byl proto zadržen a při výslechu popřel každou takovou pospolitost s těmi prolhanými mladíky.
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Když jej potom vzali k výslechu s nimi dohromady a on vstoupil do
soudní místnosti, oni k němu zvolali: „ Ach ano, zde je náš dobrý otec
Klingabraham!“ Nyní mohl říkat, co chtěl, byl shledán vinným a protože
tehdy každé město mělo vlastní soudní pravomoc s právem nad životem a smrtí, byl odsouzen ke smrti provazem a ke spálení mrtvého těla
na hranici. Tento rozsudek byl také brzy nato na Šibeniční louce u Šluknova na Abrahamu Klingerovi vykonán. Občané města museli přitom
popraviště v obdélníku uzavřít a odsouzený vrávoravým krokem vystoupal vzhůru na lešení. Ještě v posledním okamžiku, když již na jeho krku
ležela smyčka, zvolal: „Jsem nevinen, s tím žiji a s tím um - -.“ Vtom kat
utáhl smyčku, a Abraham Klinger visel popraven. Zda mluvil pravdu nebo se lží na rtech předstoupil před věčného soudce, to věděl jen on
sám. Jeho smrt s ním smířila rozčilené zástupy lidí a naklonila je k víře
o jeho nevině. Poprava Abrahama Klingera byla poslední, která byla ve
Šluknově vykonána. Šibenice měla shořet při velkém požáru v roce
1745.

Při zatýkání Klingera se událo něco zvláštního. Bylo to právě, jak
on ve večerních hodinách často dělal, na jednom popovídání v domě na
předměstí nyní patřícímu rodině Seifertově, kde se k tomu účelu scházelo ještě několik přátel. Společně si zaplatili čerstvý truňk a právě když
nalévali tomu sklenářskému mistrovi, jeho sklenice s pronikavým zvukem pukla. Všichni se lekli, Klinger zbledl a na prahu se již ukázali soudní osoby, které jej v následujícím okamžiku odvedli jako zatčeného.
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Pravdivá příhoda.
V dobách, kdy Friedrich Veliký (Friedrich der Grosse) ještě prožíval svá léta v plné síle, řídil dějiny Pruska (Preussland) a bojem a chytrou, vypočítavou taktikou zvětšoval a zveleboval svou říši a svojí domácí moc. Jeho verbíři ale s cinkáním mincí a s lichotivými slovy obcházeli všechny části říše a verbovali mladé statné hochy (Bursche) ze
všech spolkových zemí do vítězné armády velkého království.

I stalo se, že jednoho krásného jarního dne kráčeli dva řemeslničtí tovaryši veselé mysli berlínskou bránou, aby v pruské metropoli
nabídli a dále zdokonalili své pracovní síly. Oba byli ze Šluknova, nebo
jak se tenkrát ještě častokrát říkalo „Schluttenau“, a byli dětmi řádných
rodičů. Ten první, Franz Zenkner, byl řezník a mohl ihned nastoupit místo, neboť syn mistra, k němuž byl určen, byl dlouhou dobu na práci
u jeho otce. Svou cestu započal v doprovodu svého věrného psa a nyní
stanul u cíle. Druhý, Josef Hille, tkadlec, byl synem tkalce a doma měl již
jen starou matku, která jej nechala jít jen nerada, neboť mínila, že dny
jejího života již jsou sečteny. Nakonec přece jen dala na prosby syna se
zálibou v cestování, ale ten musel slíbit, že na cestách nezůstane příliš
dlouho. Dobře vybaven a doprovázen jejími přáními na cestu opustil
otcovský dům a nyní užasle měřil čilý život velkoměsta. Oba mladíci ale
byli unavení a hladoví a také pes potřeboval posilnění, tak se brzy obrá-
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tili do jedné hospody, do níž vešli poměrně hlasitě a vesele, skromně se
posadili ke stranou stojícímu stolu a občerstvovali se jídlem a pitím.
Zahloubáni do své činnosti si nevšimli, že jsou ostře sledováni
dvěma ve státních uniformách oblečenými vojáky, královskými verbíři,
kteří si spolu velmi šuškali. Nakonec se také s mladíky sblížili, navázali
s nimi hovor a zvěděli jejich jména a původ i důvod a cíl jejich cesty.
Potom vychvalovali vojenský stav, laskavost krále a stále znovu nechali
naplňovat sklenice a zvonit stříbrňáky v kapsách a vybízeli mladíky,
připíjet si na zdraví jejich krále. Nejříve podepsal Josef Hille, verbíři mu
nasadili pestře olemovanou vojenskou čepici, vnutili mu peněžní závdavek a před svědky přijal potřesení rukou. Josef Hille byl přiveden k plukovníkovi a již druhý den jej sevřel pestrý zbrojní kabátec a byl zavázán
přísahou věrnosti Fridrichu Velikému.
Uprostřed jásotu, který se nyní zdvihl, se Zenkner nepozorovaně
vyplížil ven, jen jeho pejsek vylekaný velkým hlukem, se ukrýval pod
lavicí. Někteří vojáci Zenknera pronásledovali, ale již jej nenašli. Ten
dosáhl domu řeznického mistra a nějaký čas se tam zdržoval schovaný,
až byl jeho útěk zapomenut. Pes se poté, co hluk pominul, vyplížil z hospodské místnosti, hledal stopu svého pána, ale již jí nenašel a o několik
dní později štěkal ve Šluknově před dveřmi domu Zenknerových, jehož
obyvatele smrtelně vyděsil, neboť ti mínili, že jejich syn byl v Berlíně zavražděn. Teprve po několika týdnech truchlící rodiče uklidnil dopis, ale
přinesl také zprávu, že Josef Hille je a musí zůstat pruským vojákem.
Co při tom pociťovala jeho matka, se nechá lehce domyslet! Nechala vyhotovit prosebný dopis a poslala ho na vojenské úřady do Berlína, ale bez nějakého úspěchu, její syn opět nepřišel. Tak uběhly již čtyři roky, churavost staré Hillovy matky se zhoršovala a ona věděla, že se
v jejím srdci již plně usadila smrt. Nyní ještě jednou žádala u úřadů, zda
by jí pomohli k osvobození jejího syna. Žádost té staré ženy dostal soucitný a obvykle vyhovující muž a sám jako člen vlády podal žádost pruskému králi o propuštění Josefa Hille z pruské armády a nakonec byl dosažen vytoužený výsledek. Sice potom ještě přešlo šest měsíců, ale den vykoupení přišel. K překvapení celé berlínské posádky přišel
rozkaz od krále, rozbít v blízkosti hlavního města slavnostní tábor. Ptali
se „k jakému účelu?“, ale nikdo neuměl odpovědět. Tábor byl postaven,
přítomen byl král se svým celým průvodem, oddíly byly rozmístěny na
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prostranství a pluk, u něhož se nacházel Josef Hille, zůstal nejblíže ke
králi. Ten náhle rozkázal: „Josef Hille ze Šluknova pokročit vpřed!“. Jmenovanému bylo přikázáno přikročit. Stál zde v napjatém, vojenském
držení a plný očekávání hleděl na krále. Ten si jej potěšeně měřil pohledem, potom se zeptal: „On neslouží úplně rád králi Pruska?“. Josef Hille
pokrčil rameny a řekl: „Je mi ctí, Vaše Veličenstvo, ale doma mám starou matku, která mne potřebuje!“. Tu král odpověděl: „My jsme se dotazovali u našeho Conduiten a slyšeli to nejlepší. Když si ale dokonce
vaše vrchnost a vláda dělá o vás starosti, tak ani my nechceme být proti. Plukovník z Blankenau ihned sem!“ A když se ten dostavil, král pokračoval: „Tomuto muži se vydá veškerý mundůr a vážené propuštění, aby
si odnášel čest a slávu!“. Potom král položil na již na stole připravený
talíř několik zlaťáků s poznámkou: „Nyní se postaráme o jeho peníze na
cestu!“ Všichni vyšší důstojníci následovali králova příkladu a brzy byl
talíř až po okraj plný stříbrnými mincemi. Josef Hille zde stál jako omámený a král k němu dokonce přišel, aby mu předal Zipfelmütze (čepice
se střapcem – tehdy ještě často nošená pokrývka hlavy, obzvláště pod
kloboukem) zdobenou válečným erbem, tu se on spustil před dobrotivým monarchou na koleno a chtěl poděkovat, ale jeho hlas potlačily
slzy. Král, přemáhajíc své vlastní pohnutí, řekl: „Tak dobře, jen se postavil, a pozdravoval od nás svou starou matku!“

Josef Hille se nyní chystal, oblečen do pěkné uniformy, na cestu
domů a těšil se již na okamžik, kdy své staré matce bude moci ukázat
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mnoho, mnoho peněz a dárek od krále, přece si ale nemohl odříci, jít
nejdříve ke své milé a upřímně se rozloučit. Přitom mu ale dívka navlékla prsten a přiměla jej přislíbit, že se opravdu brzy vrátí. Když toto loučení, jakož i s jeho nejmilejšími kamarády, skončilo, opustil Berlín a blížil
se tak rychle, jak to tenkrát vůbec bylo možné, do své rodné obce Šluknova. Když sestupoval kolem zámecké zahradní zdi, potkala jej paní,
zvědavě se na něj podívala a potom zvolala: „Ale ne, Hille Josef, je to
vůbec možné? Ach, měl jsi přijít včera, to jsme pohřbívali tvou matku!“

Josef Hille zůstal stát jako zakořeněný. To neočekával. U srdce
mu bylo tak bolno, stanul u zpustlého rodičovského domu a potom
obrátil své kroky ke hřbitovu, kde mu ukázali čerstvě zasypaný hrob,
místo odpočinku jeho staré matky. Tam pláčem ulevil svému bolu a pomodlil se za drahé, potom teprve šel domů. Opět začal tkát, ale bylo to
neočekávanou smrtí jeho matky nebo mocí malého stříbrného kroužku
na jeho pravé ruce, bylo mu tak teskno a byl tak sám v domě, v tak
malé světnici, nejraději by opět šel vandrem, ale sám věděl, že by zase
musel jít sloužit pruskému králi. Svůj úmysl by také provedl, neboť po
rodičích zděděný majetek jej nijak nepoutal, ale když nakonec od svých
známých v Berlíně slyšel, že dívka, které slíbil věrnost, si již vyvolila jiného milého, tak stáhl ten skromný stříbrný kroužek z prstu a položil ho
do spodní zásuvky svého prádelníku. Tím také zmizela jeho touha po
Berlínu, vyvolil si půvabnou dívku za ženu a žil šťastně ve svém při-
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souzeném domě. Rád v kruhu přátel vyprávěl o svých vojenských zážitcích, ale obzvláště o slavnostním ležení konaném na jeho počest a ta
Zipfelmütze, vlastnoruční dar krále Friedricha, tu nosil s odpustitelnou
hrdostí na velké slavnosti, při křtech nebo svatbách a nikdy si neopominul ten dar uctivě a vděčně připomenout.
Došuměla sága, dozněla píseň, ale ještě se nacházíme očarováni
a uchváceně hledíme na domácí hory, jež skví se nyní v dvojím kouzlu!
Jako ušlechtilé ozdoby ovíjejí půvabné vrcholy báje třpytivým závojem!
Ó údolí, ó hory, ó vlasti rozmilá, jsi nám tak milá, tak drahá!

Zvláštní část. Popis jednotlivých obcí v roce 1898.
a) S o u d n í o k r e s Š l u k n o v .
Městská obec Š l u k n o v .
(Podle „Kroniky města Šluknova“ od Roberta Lahmera.)

Město Šluknov má jako katastrální obec plošnou rozlohu 626,12
hektarů, na severu hraničí s územím Nové Hraběcí a Rožany, na východě s obcí Království, na jihu s Kunraticemi a na západě s obcí Císařský.
Šluknov leží na 510 1/2´ severní šíře a na 320 8´východní délky.
Tržní náměstí (Marktplatz) je 110,3 metrů dlouhé a 67 metrů široké a leží 350 metrů nad hladinou adriatického moře. Město má kromě čtyřhranného Tržního náměstí s v roce 1752 zřízeným trojitým sloupem ještě Kostelní náměstí, množství ulic, předměstí a nových domů.
Leží na Stříbrném potoce (Silberbach), který se nedaleko obce spojuje
se z rybníku Boxteich vytékajícím potokem Kaschelbach (sestávajícího
z vod z lesů a z vody Liliového rybníka - Lilienteich) a jako Růžový potok
(Rosenbach) se u obce Taubenheim v Sasku vlévá do Sprévy (Spree).
V blízkosti Šluknova, ale na území obce Království, leží rybník
Boxteich, na němž šluknovský Tělocvičný spolek (Turnverein) pilně využívá koupaliště a zřídil tam plaveckou školu. Střelecký rybník (Schützenteich) na rožanském pozemku je v zimě užíván jako kluziště. Na území města jsou dva Zámecké rybníky (Schlossteiche) a ve směru na Karlovo údolí (Karlsthal) je Hasičský rybník (Feuerwehrteich) a Farní rybník
(Pfarrteich).
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Šluknov (Schluckenau)

Okolí Šluknova je velmi půvabné. Hory, údolí, louky, pole a lesy
poskytují příjemný výhled. Výběžky Lužických hor (Lausitzer Gebirge)
s jednotlivě stojícími vrchy vytvářejí přírodní krásu, jež je ještě zvětšována historickými připomenutími a pověstmi. V nejbližší blízkosti města
malebně leží na jihu Máslový vrch (Butterberg), Zlatý vrch (Goldberg) a
Křížový vrch (Kreuzberg – 397 m), na němž založil sládek Anton Drösel
křížovou cestu, která byla 22. července 1756 vysvěcena Františkánskými misionáři.
Na východní straně leží vrch zlidověle nazývaný „Omsenbüschel“,
na západě se na vrch Hrazený (Pirsken) připojuje „schwarze Buschberg“
(„černý Křovinový vrch“), na jihozápadě je Stříbrný vrch (Silberberg), na
severu, na půdě obce Nové Hraběcí je Židovský vrch (Judenberg). Ten
má pojmenování podle pohřebiště Židů (Juden), kteří byli v 16. století
ve Šluknově usedlí. Ještě v nové době, kolem roku 1870, byly při výstavbě vykopávány rakve.
Jižně od Šluknova leží v blízkosti Kunratic již dříve zmiňovaný vrch
Schweidrich, na němž v 15. a 16. století existoval měďný důl. Na vrchu
Grohmannshöhe v roce 1886 šluknovský Horský spolek (Gebirgsverein)
zřídil rozhlednu. Na vrchu Schweidrich město vlastní živcový kamenolom (nerost Diabas). Blízko je také bývalé popraviště („Richtplatz“). Vý-
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chodně od vrchu Schweidrich leží, idylicky uprostřed lesa, oblíbené místo výletů „Karlsthal“ (Karlovo údolí), s krásným parkem, s mnoha hřišti,
s rybníkem s projížďkami na loďkách atp. V roce 1882 zde byla nájemcem Schützem nalezena vzácná kamenná sekyra z předhistorické doby,
která ležela jeden metr hluboko v zemi. Její délka činila 14,5 centimetrů, šířka byla 53/4 centimetru a topůrko mělo průměr 2 centimetry.
Obyvatelé bydlí v 592 domech a čítají 4889 lidí, mužů je 2308 a
žen 2581. Daleko největší počet je katolíků, evangelíků je jen 57, Židů 5
a 10 je jiného náboženství. Obyvatelé jsou většinou řemeslníci a obchodníci. Místní průmysl je velmi významný a velmi mnoho obyvatel
díky němu zde nalézá zaměstnání. Také zemědělství je promyšleně provozováno a vyžaduje mnoho pracovních sil.
D o p r a v a . Šluknov, jako okresní město, spojují se všemi sousedními obcemi dobré silnice. Státní silnice spojuje Rumburk – Šluknov
– Loučky-Šenov – Lipovou – Lobendavu a město Neustadt v Sasku.
Okresní silnice vedou do obce Království, do Jiříkova, do Starých Křečan, do Nového Hraběcí, do Rožan a do Fukova. Do Kunratic a Brtníků
je silnice také projektovaná.
P o š t a , t e l e g r a f , t e l e f o n . V roce 1836 byla ve Šluknově zřízena c. k. sběrna dopisů. Od té doby jezdí poštovní vůz z města Neustadt v Sasku přes Lipovou a Šluknov do Rumburku, kde byl k dispozici jediný poštovní úřad pro celé okolí. V roce 1848 byl ve Šluknově
zřízen c. k. poštovní úřad s poštovní stanicí. Vedoucí sběrny dopisů, Josef Kumpf, byl roku 1848 právě zde jmenován prvním poštmistrem.
Povozná pošta jezdila denně, a sice do Rumburku čtyřikrát týdně, přes
Loučky-Šenov, Vilémov a Dolní Poustevnu do města Sebnitz v Sasku
dvakrát týdně, do Lipové třikrát a do Jiříkova, Mikulášovic a do
Budyšína v Sasku jednou za týden. Dne 1. července 1865 byla ve Šluknově zřízena c. k. vedlejší telegrafní stanice, jež byla v roce 1885 spojena s poštovním úřadem. Dne 1. července 1889 byl poštovní úřad postátněn a zároveň byl zřízen c. k. pojezdný poštovní úřad. Poslední soukromý poštmistr Josef Kumpf byl synem prvního předtím jmenovaného
poštmistra. S poštovním úřadem spojený c. k. telefonní úřad byl otevřen 10. května 1897 a byl zapojen do meziměstského provozu.
Ž e l e z n i c e . Trasa Šluknov – Rumburk České severní dráhy
(Böhmische Nordbahn) byla budována od 23. března do 12. prosince ro-
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ku 1872 a předána do provozu byla 8. ledna 1873. V roce 1884 byla budována drážní linie ze Šluknova přes Loučky-Šenov, Vilémov a Lipová do
Mikulášovic. Otevřena byla 14. prosince 1884. Dotyčné údaje o provozu
se nacházejí na jiném místě.

Šluknov

O b c h o d , ř e m e s l a , p r ů m y s l . Obchod se zprostředkovával především Českou severní dráhou, poštovním, telegrafním a telefonním úřadem a dále se vedl po silnicích. Řemesla byla zastoupena
rozmanitě a silně. Dodávaly potraviny, oděvy, nábytek atd. Byly zde dva
mlýny na mouku, dva lihovary a jedna mechanická koželužna. Průmysl
byl velmi významný a rozličného druhu. Bylo o něm obšírně pojednáno
v jiné kapitole, podle toho, jak přiměřená data byla autorovi k dispozici.
Jednotlivá podnikání se rok od roku rozšiřovala (Tak například byla na jaře
roku 1898 přádelna W. Webera uspořádáním zvětšena na 30 000 vřeten.) a jiná byla nově zřizována, takže Šluknov jako průmyslové město zaujímal
mezi průmyslovými místy severní Bohemie významné místo. Převládající byl textilní průmysl, obzvláště tkalcovství. V tomto směru jsou zde
jako doplněk uvedeny následující firmy: Mechanické tkalcovny W. Weber, W. Jänchen jun., Josef Bizzerlich a synové Johanna Müllera. Tyto
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firmy vyrábějí bavlněné samety, oděvní látky, barchety, zefyry atd. K. J.
Müller, Josef Miller, Johann Jänchen, Joh. Waldhauer, Adolf Stracke,
Franz Krause, synové Benj. Conrada, Josef Straub, Franz Ramisch jun.,
Franz Kunz, W. Jänchen, Franz Zofel, A. Wander a J. Ullrich vyrábějí barchety, oděvní látky, vlněná sukna, flanely, kabátové podšívky z ovčí
vlny; to samé z bavlny a ze lněné příze. Franz Protze vyrábí „Jaguard“
přikrývky a nábytkové látky z hedvábí, z ovčí vlny a z bavlny.

Šluknovský zámek

Obzvláště připomenutíhodná je ještě Braucommune – právovarečná obec. Nyní existuje 120 pivovarských podílů, z nichž jedenáct
vlastní samotná právovarečná obec, zbývajících 109 se nachází v rukách
právovarečných měšťanů, kteří od roku 1862 vedou podnikání ve vlastní režii. Správu právovarečné obce vykonává patnáctičlenný výbor, jehož předsedou je od roku 1888 Stephan Stracke.
C e c h y . Za starých časů byly cechy nositeli řemesel a s nimi významně souvisí průmysl. Ve Šluknově již v roce 1500 existoval cech tkal-
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ců lněného plátna, který v šedesáti statích shrnoval řemeslnické zvyky
(„Handwerksgewohnheiten“). Kromě něj se tvořily ještě i jiné cechy, tak
v roce 1543 cech řezníků, který měl ve svých ustanoveních 27 článků,
v r. 1548 cech krejčích se 41 statěmi, r. 1548 cech ševců se 30 články,
r. 1560 cech kovářů a zámečníků s 18 statěmi, r. 1562 cech kolářů s 11
články a r. 1596 cech pomocníků kolářů se 4 artikuly. Pekaři vytvářeli
cech již v dobách George von Schleinitz a v roce 1649 obdrželi od hraběte
Mannsfelda nový cechovní řád. Další cechy si založili zedníci a kameníci v roce
1689, truhláři, sklenáři, hrnčíři, soustružníci a „Schiepfere“ roku 1689 a mlynáři
r. 1725. Mydláři a svíčkaři patřili k cechu v Č. Kamenici. Někteří řemeslníci si
uzavřeli buď nějaké podobné společenstvo, nebo zůstali sami, ve druhém případě nemohli přijímat žádné učedníky. K těmto cechům patřili také řemeslníci
z jiných obcí na panství. Po způsobu cechů měli v 15. století svá privilegia i lukostřelci. V roce 1552 jim Georg von Schleinitz potvrdil velké zmnožení. Šluknovští střelci tenkrát mohli tvořit nejstarší spolek v celém kraji.

J a r m a r k y se konaly čtyři pondělky v roce. První po Oculi
(3. postní neděle), druhý po Nanebevstoupení Páně (Himmelfahrt), třetí
po sv. Vavřincovi (Laurentius) a čtvrtý před posvícením (Kirchweihfest).
Dobytčí trhy byly konány ve dvoře střelnice. Týdenní trhy se konaly ve
čtvrtek a byly významné jen tehdy, když připadly bezprostředně před
vysoký svátek.
K o s t e l . Ve Šluknově je veden kostel od roku 1346, v každém
případě ale zde byl již dříve. Kolem té doby již také patří ke šluknovské
farnosti obce Císařský a Rožany. Později byly Ke Šluknovu přifařeny obce Císařský, Nové Hraběcí, Rožany a část Kunratic. Faráři Johannes z Holaun (Hohlen), rok 1359 a Michael 1388 byli připomenuti již na jiném
místě. Okolo roku 1512 byl ve Šluknově farářem Matthäus Selandt.
Heinrich von Schleinitz tehdy uložil kostelu sto tolarů úroků oproti jím
vyjednané zástavě dva tisíce tolarů. V každém případě to byl ještě první
kostel, jehož rok výstavby není znám.
V roce 1531 byl ve Šluknově farářem Sebastian Bauda. Ten 9.
prosince 1541 předal svůj majetek sirotkům Michaelovi, Bennovi a Walburze. V té době došlo ve Šluknově k příchodu reformace. Ve středu po
Oculi (třetí postní neděle), dne 17. března 1563, vyměnil farář Wolfgang
von Rothschitz kus příkopu za Gestifthause za farním dvorem za kus pole mezi mlýnskou stokou, kterou přitékala voda na mlýn „Brotküche“
(„chlebová kuchyně“) a zahradu Mertena Lehmanna. Tento mlýn byl
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přeměněn na továrnu a patřil Antonu Maderovi z Rožan. Niva si pojmenování „Brotküche“ zachovala až do současnosti. Toho samého dne vydal Georg von Schleinitz nařízení, že farář Rotschitz a jeho nástupci mají
na své vlastní náklady držet kaplana. Diakon (jáhen) Abraham Faber působil od roku 1567. V roce 1578 působil jako farář Christophor Gross.
Od roku 1615 do roku 1630 se ve Šluknově objevil jako evangelický farář Michael Bauda, jehož kaplany byli: Jáhen Matthäus Lossius roku
1615 a Matthäus Scholz roku 1616. Jáhen Berthold Marschner se musel
v roce 1624 vystěhovat. V roce 1630 působil jako pastor magistr Gregor
Portichius a v roce 1632 se Scholz do Šluknova vrátil zpět jako pastor,
protože rok před tím (1631) byl katolický farář Fortunatus Švédy
utrápen k smrti. Ještě jeden pastor se v té nejisté době objevil, Balthaser Hieronymus Lindener, od roku 1645 do roku 1647. (Viz. „Sdělení klubu procházek severní Bohemií“.)

Šluknov ulice císaře Franze Josefa

Požárem v roce 1634 zničený tehdejší kostel byl plně obnoven
nákladem osmnácti tisíc zlatých teprve roku 1650. Během té doby se
bohoslužby konaly na zámku. Kostelní věž byla vystavěna již v roce
1646 a věžní kopuli a dřík darovalo čtyřiačtyřicet členů cechu tkalců lněného plátna. Papežskou bullou ze 3. července 1655 byl Šluknov přidělen nově zřízenému biskupství Litoměřice. V roce 1710 kostel spolu
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s věží vyhořel a bohoslužby musely být opět konány na zámku, v létě
pod lípou na zámeckém dvoře. Dne 8. dubna 1711 započala, díky úsilí
děkana Ferdinanda Ignaze Reintsche, výstavba nového kostela. K ní
dobrodinci přispěli 650 zlatými (Gulden), solní pokladna dala dva tisíce
zlatých, šíření učení Fide z Říma šest tisíc zlatých a další. Jméno italského stavitele není známo, při výstavbě kostela vedl práce stavební mistr
Zacharias Hoffmann z Lipové a tesařský mistr Andreas Brener. V novém
kostele začaly bohoslužby v roce 1714. Malá kostelní věž byla hotová
v roce 1715 a obnovena byla roku 1738. Velká kostelní věž byla dokončena v roce 1722. Kříž měřil na dva metry při jednom metru šíře a věžní
báň měřila skoro jeden korec (Scheffel). V kopuli kostelní věže byly později nalezeny významné rukopisy. Stavitel uprchl, neboť směle napnutá
klenba nebyla vystavěna dost pevně. Skutečně se později, v letech 1804
a 1823, v klenbě ukázaly velké trhliny a nádherná sochařská práce po
kusech spadla dolů. Byly sundány všechny klenbové vazníky a klenbě
muselo být dáno nové pnutí.
Patronem kostela ve Šluknově je svatý Václav (heilige Wenzel).
Hlavní oltářní obraz byl v roce 1725 namalován Schmidtem z Kroměříže. Oltářů je celkem šest. Od roku 1674 kostel uchovává relikvie svatého Innocentia a svaté Innocenzy a jsou k dispozici také relikvie svaté
Sophie. V roce 1722 byl šluknovský kostel povýšen na kostel děkanský.
V roce 1768 byla obnovena kostelní věž a kostelní střecha a roku 1777
se konalo vysvěcení v obci Kopec ulitého velkého zvonu. Celkem zde
byly tři velké zvony a mimo toho ještě zvonek školní. Majetek kostela
v roce 1768 činil kolem 16 013 zlatých. K užívání faráři sloužilo šestadvacet strichů (plošná míra) polí a luk a tři strichy lesů. Za děkana Christophoruse A. Führicha byl v roce 1786 zřízen nový hřbitov. Následkem
mnoha válek bylo v roce 1810 pro fond válečných poplatků (Contributionsfond) ze šluknovského kostela staženo za 194 zlatých a čtyři krejcary zlatého a stříbrného náčiní a v roce 1819 došlo k zaplacení.
Dne 27. října 1844 byl vysvěcen nový hřbitov, měl rozlohu 1956
čtverečních klastrů (plošná míra) v ceně 1200 florinů a byl na prodej za
pohřební místo za 40, 38 a 35 fl. Byl dokončen díky dodání stavebního
materiálu ze strany panství. Horní hřbitov byl v roce 1846 prodán za
195 fl., které byly využity k nákladům na nový hřbitov v částce 4825 fl.
Fara se 24. května 1842 sesula a musela být postavena nová. K tomu
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přispěl také příznivec kostela hrabě Franz von Harrach. Po 160 letech
dlouhém užívání byly staré varhany nepoužitelné a tak byly v roce 1879
u mistra stavitele varhan Heinricha Schiffnera v Č. Lípě obstarány nové.
Toto prvotní dílo stálo 4371 florinů, ozdobení obstaral sochař Josef May
ze Šluknova. Varhany stály celkem 5400 florinů. K tomu přispělo Jeho
Veličenstvo císař 500 floriny a majitel panství Ernst Grumbt 400 floriny.
Dne 30. listopadu 1879 byly varhany vysvěceny. V roce 1890 byly tyto
varhany obnoveny Hermannem Eulem z Budyšína a dostaly uplně novou mechaniku. V roce 1882 byla pro presbytář opatřena za 1933 florinů nová malovaná skleněná okna, pocházejí z továrny Heuhauser
v Insbruku. V letech 1874 a 1882 byl opět rozšiřován hřbitov.

Š k o l a . Na panství Šluknov byly školy zakládány již ve 14. století. V samotném Šluknově je škola založena již v roce 1346. V 15. století
zde existuje ve vlastní budově. V roce 1545 přišel Peter Drausnick do
šluknovského kantorátu a učitelské služby z farní úřadu ve Wopece (Oppach - město v Sasku). Učitel Christophor Hermann působil ve
Šluknově před rokem 1567. Matthäus Scholz, učitel ve Šluknově, byl po
odchodu diakona Matthäuse Lossiuse v roce 1616 také kaplanem. Po
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Scholzovi přišel v roce 1617 jako Rektor scholae do Šluknova Georg
Arsenius, jeho žena Eva byla ředitelkou.
Učitelský sbor měl mimo učitelského úřadu různá působení. Tak
v letech 1616 až 1619 působil Georg Petersch (Peterschek) jako varhaník nebo kantor. V roce 1630 zde působil jako učitel Nicolaus Glansch a
jako kantor Adam Richter. Další učitel, Johann Mildner, působil v roce
1633, a později byl pastorem v Taubenheim (obec v Sasku). V historii
školy následuje velká mezera až do roku 1768, kdy byl učitelem Franz
Miller. Nová školní budova byla slavnostně otevřena 27. října 1814. Tato městská farní škola byla v roce 1854 povýšena na veřejnou hlavní
školu se třemi třídami a v následujícím roce byla rozšířena ještě o jednu
třídu a takto existovala až do roku 1870.
Odedávna z města Budyšína v Sasku do Šluknova vyplácená renta
pětatřicet tolarů (Tharern), byla v roce 1831 vystřídána sedmi sty tolary
a tento kapitál byl založen jako učitelský fond. V nové době školy byl
vložen do okresního školního fondu. V roce 1871 byla ve Šluknově zřízena měšťanská škola. V roce 1879 byla vybudována nová školní budova. V roce 1895 byla měšťanská škola sloučena s národní školou a byla
provedena odluka podle pohlaví, takže poté existovaly dvě národní a
měšťanské školy.
Ú ř a d y : C. k. okresní kapitanát. C. k. okresní školní rada. C. k.
okresní soud a c. k. úřad pozemkových knih. C. k. daňový úřad. C. k. notářství. Autonomní okresní správa. C. k. okresní vedení finanční stráže a
kontroly. C. k. okresní četnické velitelství. C. k. cejchovní úřad. C. k.
poštovní a telegrafní úřad s telefonním úřadem. Dále městský nebo
starostenský úřad. Ještě zaznamenání hodné veřejné ústavy, mimo již
uvedených, byly: C. k. odborná škola pro tkalcovství. Zemědělská zimní
škola. Spořitelna.
Z budov vynikala radnice s c. k. úřady, c. k. odborná škola, střelnice, špitál, sirotčinec a chorobinec. Pro následující dobu byly projektovány nové budovy poštovního, telegrafního a telefonního úřadu, školní
budova pro obě národní a měšťanské školy a jatky.
V o d o v o d . Nepochybně jedno z nejdůležitějších zařízení ve
zdejším městě bylo vodovodní vedení. Jeho výstavba započala koncem
května roku 1893 a již druhého listopadu se konalo otevření. Horní rezervoár postavil stavební mistr Gube ze Šluknova. Veškerá městská
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potrubní síť, hlavní připojení a jímání pramene byly provedeny teplickou firmou Rumpel a Niklas. Celkové stavební náklady činily 110 000
zlatých (Gulden). Vodovodním mistrem byl Frz. Kindermann, kotlář ze
Šluknova. K dosažení tehdejšího stavu vodovodu se obzvláště zasloužil
výbor s předsedou učitelem Josefem Schubertem, jakož také i Robert
Kindermann.

Karlovo údolí
Do obvodu vodovodu patří devět pramenů pramenících na vrchu Hrazený (Pirsken). Pro jejich sjednocení bylo použito 1900 metrů jílových trub. Nejlepšími prameny byl „kalte Borm“ (studené zřídlo), pramenící na úpatí vrchu
Hrazený a „Schachtborn“ (šachtový pramen). Ten poslední byl zajímavý obzvláště proto, že voda vyvěrala ve štole, jež byla pravděpodobně provozována
již za panství Schleinitzů. Prací jen špičatými železy se dokázalo proniknout křemenem žilkovanou horninou, ale ta se nenásledovala. Skála, kterou byla při
vstupu jen zvětralá žula (granit) a mastek, po dvou stech metrech přestává a
poté následuje trasa čtyřiceti metrů čistého čediče. Protože zde již žádná voda
neprýští, byla štola zastavena. Pojímání tohoto pramene, jakož i stavba štol a
dvou vystupujících šachet, stálo přes 8000 zlatých (Gulgen). Kromě oněch pramenů se přidaly tři sběrné komory a jedna komora tlaková. Městská trubková
vodovodní síť vodovodu s přívodem od tlakové komory na vrchu Hrazený sestávala (1897) z 12 857 metrů litinových nátrubkových rour, se čtyřmi až patnácti centimetry světlé šířky, dále z osmnácti kusů uzavíracích ventilů, z 27
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podzemních a 28 nadzemních hydrantů, přičemž bylo použito 3140 metrů plechových trubek. Domovními přípojkami bylo připojeno: 758 výpustných kohoutů, 11 úplných lázní, 10 klosetů a 14 měřičů vody. Tlak a přítok vody do
města byl regulován z ventilové komory; tlak dosahoval 4 až 8,5 atmosfér.

Sloup Nejsvětější Trojice

N e m o c n i c e . Z nadace Josefa Henkeho byl v roce 1872 vybudován nový špitál. Když se ale ukazoval jako nedostatečný, bylo usilováno o zřízení větší nemocnice. K tomuto účelu věnoval měšťan Franz Jos.
Bitterlich v roce 1891 značnou částku 10 000 florinů, spořitelna darovala 20 000 fl. a ve městě zavedená sbírka vydala 1716,10 fl. Ke zřízení nemocnice bylo také využito závěti Johamma Gottfrieda Köhlera 1681,10
fl., celkem tedy 34 488,71 fl. Městské zastupitelstvo dalo dům č. 573 a
k tomu pozemek a právě tak všechny kusy zařízení. Nemocnice byla dokončena v září roku 1893, 4. ledna 1894 byla otevřena jako soukromá
nemocnice a 1. července 1895 jako veřejná. Správa leží v rukách města
Šluknov a správcem nemocnice je Ferdinand Riedel. Oněch od Bitterlicha věnovaných 10 000 fl. tvoří nadační kapitál.
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L é k á r n a Adler ve Šluknově existovala již v 18. století. V roce
1826 jí majitel Rudolf Czemin prodal Adalbertovi Sagnerovi, jehož syn
Franz jí převzal v roce 1847. Jeho potomek Franz Sagner je také nynějším majitelem.
S i r o t č i n e c byl postaven v letech 1886/87 z nadace Barbary
Kumpf a byl veden sestrami řádu svatého Karla Borromejského (Orden
des heiligen Karl Borr).
C h o r o b i n e c . Dům pro neduživé nebo pro obročníky, pod
obvyklým názvem špitál (Spital), založil Wolfgang hrabě von Mannsfeld
25. července 1624 se 3000 Schock Meissn. (kop míšeňských) nebo 3500
florinů a určil, že panství tento kapitál zajistí nebo jej má zúročit šesti
procenty. Kvůli válečnému chaosu hrabě Mannsfeld od roku 1630 úroky nemohl platit a jeho nástupce na to zdá se také zapomněl. Odpovídajíc na přání své nevlastní matky, upsal Ferdinand Bonaventura hrabě
von Harrach 13. listopadu 1744 šluknovskému špitálu 1500 Schock
(kop) nebo 1700 florinů. Byl také zvýšen kapitálový úrokový přírůstek,
takže se sám zvýšil na 7000 florinů a od 25. července 1752 byl úročen
šesti procenty. Úroky v částce 210 florinů byly pololetně odváděny do
špitálské pokladny. Ve špitále bylo drženo šest mužů a šest žen, zaopatřování bylo počítáno pět krejcarů na osobu a den a špitálský otec
měl k užívání šest krejcarů denně. Kromě toho spiteléři, jak se obročníci
nazývali, dostávali ošacení, koupel atd. Práva a povinnosti nadátora
jsou uvedeny v nadačních dopisech, jakož jsou také podrobně vymezeny i v každém, v letech 1803 a 1848, připojeném dodatečném ustanovení. Nadační majetek dosahoval v roce 1848 na 25 500 zlatých (Gulden). Na základě nového nadačního dopisu s aktuálním nařízením byl
v roce 1896 majitelem panství Ernstem Grumbtem vybudován na Rožanské ulici nový dům pro neduživé a obročníky (chorobinec) a v roce
1897 zavedl nová ustanovení.
Na zřejmé dobročinné vědomí obyvatelstva ukazují mnohé fondy
a nadace. N a d a c e podle stavu v roce 1896/97:
Sirotčinec Barbary Kumpf se
.
.
16 000 floriny
k tomu jistiny a pozemky za .
.
112 838 fl.
Kmenová nadace Josefa Henke .
.
9 750 fl.
Nemocniční nadace Josefa Henke.
.
28 232 fl.
Nadace císaře Franze Josefa
.
.
24 157 fl.
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Nadace špilálu P. M. Pom. Franze Josefa Bittera 11 410 fl.
Katechetská nadace
.
.
.
6 000 fl.
Mobilizační fond císaře Franze Josefa
.
1 302 fl.
Zvonová nadace .
.
.
.
2 026 fl.
Nadace oltářního obrazu
.
.
1 214 fl.
Příspěvek pomocníkům varhaníka Barb. Kumpfe
100 fl.
Fondy:
Chudinský fond kolem .
.
.
3 000 fl.
Hälfteantheil Dom. Kindermanna
.
1 000 fl.
Fond Barbary Kumpf
.
.
.
300 fl.
Nadační fond Antina Maie
.
.
518 fl.
Městský fond
.
.
.
.
4 442 fl.
Fond Josefa Baumgartela .
.
.
21 fl.
Fond obutí školních dětí P. Franze Kofera
258 fl.
Městský fond obutí školních dětí
.
188 fl.
Ježíškův fond P. Franze Kofera .
.
2 607 fl.
Křesťanské úspory
.
.
.
928 fl.
Poslední vůle Barbary Kumpf
.
.
300 fl.
Školní výstavbový fond .
.
.
2 550 fl.
Školní oborový fond
.
.
.
1 000 fl.
Školní premiantský fond celkem .
.
529 fl.
Fond mateřské školky celkem
.
.
3 343 fl.
Školní nadační fond Antona Maie
.
584 fl
Školní industriální fond .
.
.
87 fl.
Školní premiantský fond P. Johanna Maresche
186 fl.
Hlavní školní fond
.
.
.
42 fl.
Školní stavební fond
.
.
.
61 fl.
Osvětlovací fond .
.
.
.
1 256 fl.
Fond Křížové hory (Kreuzberg) .
.
4 914 fl.
Fond monumentálního vodotrysku
.
786 fl.
a další fondy.
H i s t o r i c k é n a d a c e . Následně jsou uvedeny také nadace,
které by mohly možná nějakým způsobem existovat v souvislosti s tak
zvaným „Gestift“.
Dne 21. října 1438 potvrdil biskup Johann von Meissen, že rada města
Budyšín založila při radě a veškeré obci Šluknov nadaci kostela Panny Marie se
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čtyřmi markami úroků. (Chrámový archiv Budyšín.) V roce 1510 působil Hans
von Knylingk, kapitán ze Šluknova, jako Theidingsmann mezi Lobavou (Löbau –
město v Sasku) a bratry von Gersdorf z Berutz kvůli rentě. (Archiv v Lobavě.)
O této rentě se bližší dozvíme v následujícím: V letech 1586 až 1596 potvrzoval
Ernst von Schleinitz roční příjem 45 kop císařské renty, kterou dostával od
města Budyšína, kterou dříve dostával od Gottsche von Berutz a kterou se měl
zastavit král Wladislaw Berkovi von Duba. Tato renta byla polovinou devadesáti kopové renty, kterou dostával uvedený Gottsche von Berutz a kterou jeho
vdova v roce 1495 a 1502 měla zastavit Berkovi z Leipe. (Jak ta polovina přešla
na Schleinitze ? – Podle sdělení Dr. Hermanna Knothe z Drážďan.) Dne 30. července 1513 věnoval Heinrich von Schleinitz při Johannovi, biskupovi von Meissen, farnímu kostelu ve Šluknově na počest „Matky Boží“ několik mší a nechal
za to zaznamenat sto tolarů ke svému dobru s tím, že k tomu může upsat ještě
dva tisíce tolarů. Rada Šluknova, jako ustanovený správce této nadace, dala
farnosti svůj souhlas. Když chtěl Otto von Starschädel tuto nadaci přenést na
sebe, saský kurfiřt v roce 1622 rozhodl ve prospěch města Šluknova a rada Budyšína byla srozuměna s vyplácením úroků za předchozí rok. Rada Budyšína
také následně platila pro nadaci do Šluknova 45 kop míšeňských. Existovala ale
také roční renta 35 tolarů pro město Šluknov placená ze strany města Budyšína jako erárního správce chrámu Páně. Tato nadace mohla být s předchozí
identická. V roce 1831 byla městem Budyšín pro vždy zapravena sedmi sty tolary. Některými stranami je předpokládáno, ačkoliv také ne věcně, že tento
Gestift snad nějakým způsobem souvisí s „divým mužem“ („wilden Mann“).

Na ukončení psaní o tomto „Gestiftu“ ještě vezmeme pamětní
knihu šluknovského kostela, v níž jsou jak důležité, tak také zajímavé
zprávy o té Budyšínské nadaci (Bautzner Stiftung): „V roce 1201 bylo
lužické město Budyšín požárem téměř celé obráceno v popel. Ku pomoci a k opětovnému postavení nešťastného města tam byl Šluknovem zapůjčen kapitál. Jak byl velký a z jakého fondu byl vypůjčen, nemůže být
určeno, neboť, obzvláště kvůli požáru z 15. dubna 1577, byly originály i
opisy dokladů ztraceny. Důkaz, že město Budyšín na tento kapitál doposud zůstává povinno poplatkem, jsou odtud plynoucí zajímavé peníze, sedmnáct tolarů a dvanáct grošů, které uvedené město každoročně
ve dvou termínech na Walpurgu (filipojakubská noc) a na Michaela odvádí.“ (Tato zpráva byla zaznamenána pravděpodobně krátce po požáru
v roce 1577.) Někdy kolem roku 1500 byla ve Šluknově lobendavskými
statkáři a rychtářem z obce Severní zřízena nadace k „Frühmesse“ (ranní mše). Poslední rychtář platil ročně ve dvou termínech poplatek jeden
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rýnský zlatý. Dne 6. dubna 1662 se se šluknovskou radou srovnal tím
způsobem, že zaplatil 23 rýnských hotově a tak byl do budoucna od dalších poplatků osvobozen. Za tyto peníze šluknovská rada koupila velkou
louku u špitálu. V každém případě byly i poplatky ze strany lobendavských statkářů zapraveny.

Znak města Šluknov

L i d o v é s l a v n o s t i : Každoroční „Schiessen“ („střílení“) trvá
tři dny. Zpráva o „Honech divého muže“ - „Jagen des wilden Mannes“
je uvedena na jiném místě. Na památku velkého požáru v roce 1838 je
každoročně, za zpěvu tehdejším katechetou Karlem zbásněné „Žhářské
písně“ – „Brandlied“, pořádána slavnostní bohoslužba. Půldenní svátek
k uctění svatých patronů proti povětrnostním pohromám (Schutzheiligen gegen Wetterschäden) je slaven na „Johanna a Paula“ slavnostní
bohoslužbou. K připomenutí odchodu Francouzů v roce 1813 byla kaplanem a později biskupem Bartolomäusem Hillem na svátek anděla
strážného (Schutzengelfest) zavedena pobožnost.
N á p i s y. Na staré škole, pozdějším chudobinci, se nachází pamětní deska s následujícím nápisem, v překladu ve smyslu: Anno (léta
Páně) 1585, za vlády starosty a pořádku plně oddaného pana Hanse
Müldnera, za velkého umírání, právě zde, ve Šluknově a ve vesnicích je-
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ho farního okrsku zemřelo 1113 lidí, ve Šluknově 648 osob, na vesnicích
465. Na průčelí této školy se nachází kříž s nápisem: „Peter Franz Miller,
učitel na městské škole ve Šluknově, narozen 2. dubna 1745, zemřel 7.
února 1823. Třpyť se učiteli jako hvězda na nočním nebi. Ať se také Boží
slovo v dobrém vyplní. Věnováno jeho žáky.“
Na Tržním náměstí (Marktplatz) se na domě č. 371 Josefa
Bitterlicha nachází pamětní deska, na níž jsou zaznamenány roky městských požárů: 1634, 1710, 1745 a 1838. Na nápisu je uvedeno, že tento
dům 15. dubna roku 1577 shořel a jeho majitelem Hansem Opitzem,
úředním přísedícím, byl opět vystavěn.
H i s t o r i e o b c e . Dějiny města Šluknova jsou úzce spjaty
s panstvím stejného jména, ale někdy jsou od něj těžce rozdělovány.
Zde si dovolíme vylíčit jen to nejdůležitější a ve stručné formě nějak
zprostředkovat pochopení dějin města. Mnohé se nalezne také v dějinách panství Šluknov.
O počátku města Schluckenau se vypráví (Záznam v pamětní knize
šluknovského kostela.), že ke konci devátého století přišel do tohoto kraje
pán z Březové skály (Birkenfels), Birka von Birkenfels, rytíř z Tolštejnu
(Tollenstein) a z Dubé (Duba) a započal budovat zároveň Šluknov
(Schluckenau) a Neustadt v Sasku. K pánovi z Birkensfels (v originále
Birkenfeld) také vedou dvě březové ratolesti (Birkenästen) v erbu
města. K těmto dohadům vedou ještě další, jsou to hlasy pro a proti německému původu. Avšak skutečností je, že záznamy z nejstarších dob,
zrovna tak jako samotní obyvatelé, jsou deutsch (němečtí).
Pojmenování se odvozuje z německého Schlucken (doušek, hlt)
stejně jako z Verschluss (pečeť), také Schlund (hltan, jícen), a ze Schlacken (nečistoty), dále ze schlucken (polykat) a schlacken, což se vysvětluje jako schlingen (ovíjet se, proplétat), takže Schluckenau by měla být
„die sich schlängelnde Au“ - „klikatící se niva“. Bylo by také možné, že
název města pochází ze Slauko, Slawek a Slaukenowe, město nazývající
se Slauko (Slávkov). Poslední slovanský výklad je ještě z lužickosrbského
(wendischen) pojmenování: město Slanknow. To by ukazovalo na vařiče
soli, takže osada Slanknow by byla vysvětlová-na jako Salzsieder – Solivar. Skutečností také je, že Šluknov (Schluckenau) spojuje mnoho s obchodem se solí a také se tak o něm mluvilo. Slanknow by také mohl být
totožný s Lainkowitz, lužickosrbsky Slawikovice a Schluckenau - Šluknov
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by potom byl Nachtigallenau - Slavíkovice. Z právě uvedeného se dokazuje okolnost, že uvádění názvu Schluttenau nemá žádného oprávnění.
Je to svévolný způsob psaní, jenž byl kdysi bez uvážení zvolen také na jiných místech.

Šluknvský zámek po rekonstrukci

První zmínka o Schluckenau je z roku 1201, kdy Schluckenau bylo
ochotno půjčit saskému městu Budyšín (Bautzen) po jeho velkém požáru sumu peněz. Hinko III. biskupovi Rudolfovi von Meissen půjčil šedesát marek grošů, které biskup Rudolf přislíbil v určené lhůtě v roce 1414
vrátit zpět nebo jinak bude nucen přijet do městské obce Schluckenau a
tam zůstat ve, svým způsobem dobrovolném, zajetí až do konečného
zaplacení. Šluknov byl podle toho v těch letech již skutečným městem.
Bere se, že povýšení na město královským udělením městských práv si
vymohl Berka na Hohnstejnu (panství v Sasku), které mu patřilo již v roce 1359. Šluknov byl ostatně ještě před touto dobou způsobem výstavby městem, chybělo mu jen městské po případě tržní právo, jež mohlo
být propůjčeno jen králem. Propůjčovací právo pro tržiště později přešlo na hrabata a biskupy, nejdříve pro jejich sídla, a tím dostávala právo
ke zvýšení celních a tržních poplatků. Zároveň s udělením městských
práv vyplynulo v každém případě i propůjčení městského erbu. Může se
mít za jisté, že za panování Berky město Schluckenau obojí uděleno mě-
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lo, neboť znak Šluknova je tomu Berkovu velmi podobný: Dvě ve tvaru
Ondrášova kříže (Andreaskreuzes) přes sebe navzájem zkřížené dubové
ratolesti se šesti klouby na zlatém štítu.

Lázeňský hotel v Karlově údolí

Ani v katastrálních, ani v jiných úředních listinách zemského
archivu se nenachází zpráva o povýšení Šluknova (Schluckenau) na město. Pečeť města Šluknova pochází z roku 1566, z toho se ale nenechá
vyvodit závěr o době udělení městského znaku. Dne 24. června 1423
Hinko Berka z Dubé, pán na Hohnstein a Rumburg, potvrzuje v jednom
dlužním úpisu ručitelům, mezi jinými starostovi, soudci, rychtářovi a obci Schluckenau, který je částečně jeho otcovským dědickým podílem,
Niederhälfte. Rada z Drážďan zase posílá roku 1435 do Sluckenaw posla
kvůli masnému trhu, který se opět překládá na pondělí. Dne 12. září
1449 město Schluckenau také chválí smír svého pána, Albrechta Berky,
s Horní Lužicí (Oberlausitzern). (Radní archiv Budyšína – Bautzen.)
Kolem a před touto dobou byl Šluknov opevněn, obklopen hradbami, opatřen dvěma branami, z nichž ta, ležící na stranu Rožan (Rosenhain) „Gänsenthor“ – „husí brána“, byla v roce 1853 kvůli stavbě silnice
zbourána. Zrovna tak se kolem města táhly příkopy a ve městě se také
nacházel Zemský hrad (Landschloss). Až do roku 1850 měl vlastní hradní obvod s asi šestnácti domy.
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Město se těšilo péči většiny majitelů panství, obzvláště těch von
Schleinitz. Heinrich von Schleinitz zachoval městu některé výhody a
ulehčení v jeho ročních poplatcích. Dbal na přísnou církevní kázeň a
podporoval snahy tehdejšího šluknovského faráře Matthäuse Selanda.
V roce 1535 obdrželi měšťané Šluknova řád s částečným zacházením
podle saského práva. Rozhodnutí byla často opatřována u lipské soudní
stolice. V roce 1537 byl díky Georgu von Schleinitz obnoven s povolením rady režim „pivovaru a sladu“. V pondělí, na den svatého Donáta,
roku 1541 vydali Ernst a Georg Schleinitz nařízení, že „nikdo si již nemá
půjčovat více, než může splatit“. Georg von Schleinitz v roce 1552 městu udělil svobodné pivovárečné právo a měšťany osvobodil od veškeré
roboty. Obšírný pivní řád město obdrželo v roce 1559. Právovárečných
účastí nebo Biere kurzweg bylo 137. Někteří měšťané drželi jeden a půl,
někteří dvě nebo dvě a půl, někteří pouze půl „piva“. Městský písař
Johann Khoditsch měl právo jednoho a půl „piva“. V roce 1555 běsnil ve
Šluknově mor, to měl zůstat na životě jen jeden manželský pár. Odtud
na Popeleční středu (Aschermittwoch) dojemný obyčej „Korbschreines“
(„křičící koš“). Po rozdělovací smlouvě z roku 1565 měl Šluknov, mezi
jinými, následující povinnosti: Obyvatelé města neměli žádné dvorské služby. „Museli se jedině účastnit honu“. Z toho se mohli vyplatit za 74 tolarů, jen
na „Wolfsjagt“ – „vlčí hon“ museli jako ostatní. Měšťané měli svobodné vaření
a stáčení piva a z jedné měřice sladu odevzdávali půl bílého groše (weissen
Grosch). Také dávali ze všeho sladu měřici honcům. Z cizího piva dávali od sudu tří bílé groše sudového peníze (Fassgeld). Ze sladu byl placen poplatek od
mletí, čtyři bílé groše. Rada vydávala měšťanům rodné listy a z každého mělo
panství půl tolaru. Šluknov měl volný „Salzschank“ (výdej soli) bez poplatků.
Panství od rady dostávalo z „Keulenmarktes“ (prodej kýt) od řezníků ročně celkem čtrnáct Stein (objemová míra) loje a za to se udržoval stav masných krámů. Dávalo se také forsthafterům podle počtu koní. Ti chodili do panských lesů
se zápřahem („Schirr“) a sbírali dřevo podle návodu polesných. Deset tolarů
poplatku ročně dávali soukeníci. Zrovna takovou daň odváděli i jiní řemeslníci.
Zaznamenáníhodná je daň lazebníků se třemi tolary šesti bílými groši. Poplatek
biřicům činil dvakrát do roka vždy pět bílých grošů a ročně jeden Stein koňských žíní. Každý uživatel domu platil jeden bílý groš ochranné peněžní dávky
(Schutzgeld) a vykonával dva dny za rok na vlastní náklady robotu a ročně musel pro panství napříst jeden kus příze, za což obdržel dva groše. Poplatek
„Reumicht“ činil deset tolarů sedm grošů. Panské sídlo bylo dřevěné, u něj pi-
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vovar a sladovna, dva panské mlýny na mouku a k nim dvě cesty. Zahrada pro
panskou domácnost, uvnitř se pěstoval chmel a cihlová stodola.

Až do roku 1566 si museli krčmáři z Lipové, z Louček-Šenova a
z Btníků jezdit pro pivo do Šluknova. Potom byli rozdělovací smlouvou
přikázáni do pivovaru v Lipové. Dne 15. dubna 1577 bylo město zpustošeno velkým požárem. Naštěstí bylo v tom roce velmi lacino. To stála
jedna měřice pšenice 21 grošů a měřice žita jen 14 grošů. V roce 1585
zemřelo ve Šluknově a okolí 1113 lidí na mor. Dne 11. dubna 1596 shořela velká část města, přičemž bylo zničeno mnoho cechovních pokladen spolu s privilegii. V roce 1595 se ve Šluknově opět vyskytl mor.
V roce 1618 způsobil velký požár významné škody.

Šluknov (Schluckenau) - náměstí

Obzvláštní starostlivost většiny majitelů panství byla obrácena na
cechy. Opakovaně obdržely volnosti i řemeslnické obyčeje. Obšírně lze
číst v odstavci „Obchod“. Město Šluknov se odedávna těšilo vícero svobodám, oprávněným nárokům a privilegiím. Z nich jsou některá zdůrazněna: Právo tržiště, pivovárečnictví, výčep piva, obchod se solí a s pálenkou. V roce 1566 město od pána von Schleinitz obdrželo volné skladiště. (Sommer, „Česká panství“.) Jednotlivé cechy se těšily jistým výsadám, obzvláště tkalci plátna, jakož i Spolek střelců. Různá privilegia nebyla jen od majitelů panství, ale také byla zčásti potvrzována, zčásti roz-
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šiřována od většiny panovníků. Od císaře Rudolfa II., v roce 1661 od
Matthiase Leopolda I., roku 1749 od Marie Theresie, roku 1784 od
Josefa II. a roku 1794 od Franze II.
Město mělo také v předepsaném okruhu působnosti své vlastní
pravomoci. Podle šluknovského městského základního práva z roku
1657 byly stanoveny pokuty a tresty za jisté delikty: Za urážlivé tupení a
nadávání na radu dvě kopy grošů; za políček a záhlavec, jakož i za suché
rvaní za vlasy jeden zlatý; neposlušnost proti radě a městským úředníkům jedna kopa atd. Když si chtěl Otto von Starschädel z Budyšína na
městu Šluknovu pro sebe vybírat ke stávajícím poplatkům 45 kop, stěžovala si rada ze Šluknova u rady z Budyšína a saský kurfiřt v roce 1622
rozhodl ve prospěch města Šluknova. Podle listiny z roku 1623, platilo
213 ve Šluknově usazených lidí honební poplatek, obyvatelé předměstí
platili Erbzins, dále to byl řemeslnický poplatek, Güttelzins, Borkenzins,
osm jich platilo předměstskou daň, tkalcovskou ochranou daň atd.
Od srpna do prosince roku 1632 zemřelo na mor 559 lidí. Ze 151
manželských párů zůstalo na živu pouze osm párů, zatím co 27 manželských párů uteklo. V roce 1634 Šluknov až na čtyři domy a šatlavu
vyhořel. Statkář hrabě Mannsfeld nešťastné obyvatele podporoval. Dne
17. dubna 1637, založením ohně nepřátelským vojskem, bylo vypáleno
25 domů a osm stodol. Při tom s pokladnicí shořely všechny doklady a
privilegia cechu pekařů, až teprve v roce 1649 toto řemeslo obdrželo od
hraběte Carl Adama von Mannsfeld nová privilegia pro 16 pracovních
stolic. Dne 12. září 1645 sem přijel švédský generál Königsmark se svým
vojskem 8000 mužů a zdržel se až do 14 toho měsíce. (Viz. Válečné události!) Při té příležitosti byla vojáky zabavena v roce 1638 za dva říšské
tolary nově pořízená mistrovská pokladna pekařského cechu. V roce
1645 byl vrchním představeným Hans Uhlmann.
Dne 19. prosince 1660 ve Šluknově bouřka zničila zvonici. Dne
28. června 1710 bylo město velmi silně postiženo velkým požárním neštěstím. Shořelo 163 domů, mnoho stodol, kostel s velkou zvonicí a pivovar. Zůstala stát jen škola, 21 předměstských domů a osm domů na
nivách. V roce 1715 Šluknov čítal 3332 obyvatel. Kvůli blesku, 9. června
1745, mezi 11. a 12. hodinou večer, povstal velký požár, zachráněn byl
jen kostel, škola a tři právovárečné domy. Shořelo 152 domů s osmi
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řeznickými a osmi pekařskými stolicemi, škoda činila 105 116 florinů a 4
krejcary.
Dne 20. září 1779 navštívil město císař Josef II. a přijal zde doušek
piva. Džbán na pivo, z něhož císař upil, byl uložen ve sbírce pro tento
účel založeného muzea. V roce 1784 byla u městské rady zrušena instituce dvanácti radních, kteří se měsíčně střídali jako starosta. Na její
místo přišli čtyři starostové. Od roku 1793 úřaduje jen jeden starosta
spolu s jedním zkoušeným a dvěma nezkoušenými radními, jakožto se
třemi zástupci.

V roce 1791 byly vekou bouřkou strženy střechy osmnácti domů
v Pivovarské ulici (Bräugasse). Dne 13. dubna 1838, na Velký pátek
(Charfreitage), se ráno u pekaře Antona Webera vznítil požár, kvůli němuž se obrátilo v popel 162 obytných domů a 19 stodol, 263 rodin bylo
bez střechy nad hlavou. Čtyřicet hasičských stříkaček ze sousedních obcí, mezi nimi mnoho ze Saska, se marně snažilo zastavit působení
smrtonosně pustošícího živlu, doprovázeného bouří a sněhovou chumelenicí. Není možné, ani jen přibližně vylíčit tu velkou bídu. Byl oplakán jen lidský život osmdesátiletého starce Antona Riedela. Škoda byla
vyčíslena na 440 740 fl. C.-M. (tehdejší měna), pojištění proti požáru činilo 135 140 florinů 35 krejcarů. Sousední obce podporovaly obyvatele
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města penězi, oblečením a potravinami a mnohé obyvatele pohostinně
přijaly. Tehdejší biskup Hille městu, spolu s dlouhým utěšujícím psaním,
poslal tisíc zlatých císařských marek.
Dne 22. září 1847 se Šluknov těšil vysoké návštěvě. Ze Saska přes
Lobendavu, Lipovou a Šenov přijeli na krátký pobyt arcivévodové Franz
Josef, Ferdinand Max a Carl Ludwig. Přitom došlo k jedné veselé příhodě. Horlivý policista tlačil arcivévodu Carl Ludwiga do příkopu, aby udělal místo pro prince. Arcivévoda se nad touto událostí srdečně smál.

Šluknov – socha sv. Václava

V roce 1862 započala působení spořitelna a rozvinula svou požehnanou činnost. Po velké bouři ze 7. prosince 1868 bylo na šluknovském panství zpracováno asi 27 730 sáhů větrem polámaného dřeva.
V letech 1877/78 byla vedle zahradního parku dokončena střelnice.
Dne 29. srpna 1886 byl vedle budovy odborné školy slavnostně odhalen
monumentální pomník císaře Josefa II., který vytvářil trvalou ozdobu
města Šluknova. V roce 1890 byl Dr. Leo Nagelem podán podnět k založení městského historického muzea. Sbírka dělala potěšitelné pokroky a vykazovala většinou hodnotné a zajímavé kusy: Městská privilegia,
nádobu na pití, z níž pil císař Josef II. u císařského stavitele Pietschmanna v obci Království, pohár, z něhož pil císař ve Šluknově, kolovrat my-
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tické hraběnky, vícero cechovních pokladnic, „vítací“ pohár („Willkommen Becher“) tkalců, kamenný džbán na pití ševců z let 1651 a 1662 a
krejčích z roku 1767, mnoho zbraní, mezi nimi také dělovou kouli z roku
1813 atd.

Šluknov – starý pivovar

D o l o v á n í . Na 62 hektarech rozsáhlého šluknovského městského lesa „Schweidrich“ se od konce roku 1897 rozvíjel vpravdě čilý život. Platilo to pro mnohoslibný, tentokrát úspěchem korunovaný podnik niklového dolu, jenž byl otevřen na místě dolu starého hornického
sdružení „Kopperzeche“. Obzvláště důlní štola, takzvaná „Kupfergrube“
– „měděný důl“, která byla v provozu již za Georga von Schleinitz v letech 1548 až 1553, byla v době třicetileté války opuštěna, popřípadě
zpustošena. Stále ještě lze najít místo, na němž se v letech 1835 až
1838 nacházelo Silberwäsche - promývání stříbra, stoupa a vyschlý rybník. V roce 1896 získal továrník G. H. Richter z Varnsdorfu kutací právo
pro dolování na Schweidrichu, ale roku 1897 přešlo na konsorcium
(společenstvo), v jehož čele stál generální ředitel české báňské společnosti (Böhmischen Montangesellschaft) von Wittgenstein. Vedle štoly
byla zřízena dřevěná stavba, sestávající z domu společenstva, kancelá-
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ře, místnosti pro dělníky, kovárny a skladu. Práce vedl důlní inženýr
Rockstroh z Blanska a jemu pomáhal naddůlní, deset horníků a asi deset nádeníků. Dělníci fárali ve dvou směnách, takže mohlo být pracováno ve dne i v noci. Čtyři muži se zabývali lámáním rudy, zatímco ostatní
dělníci získanou rudu odváželi. Uprostřed štoly se nacházely mnoho
metrů vysoké schody, po nichž se mohlo slézat jen s vedoucím. Ruda se
sypala do trychtýřovitého otvoru, kterým se kutálela dolů 200 až 220
metrů dlouhou štolou. Niklový kov se nacházel v celkem významném
množství. Jednotlivé žíly horniny obsahovaly 4, 12, 19, ale jiné i 40 procent niklu, zatímco ruda ve Švédsku a v Kanadě obsahovala jen asi dvě
až tři procenta. Podle rozsahu a mocnosti vrstvy bylo odvislé, zda byla
ruda roztavena zde nebo bylali odvážena surová. Pro zkoumání oblasti
byla stanovena vyhlídka na tři čtvrtě roku. Mimo to měly být prováděny
zkoušky na obsah magnetitového pyritu a měděného kyzu.
S p o l k y v e Š l u k n o v ě (Letopočty v závorkách znamenají dobu
založení spolků.) Střelecká společnost (existovala již v 15. století.) Spolek
vojenských vysloužilců (1841), Spolek přátel pohřbívání žehem (1845),
Mužský zpěvácký sbor (1851), Spolek podporování nemocných (1867),
Spolek dobrovolných hasičů (1867), Spolek katolického čtení a družnosti (1870), Zemědělský, myslivecký a národohospodářský okresní
spolek Šluknov - Lipová (1874), Osazovací spolek (1874), Zemědělský,
lesnický a národohospodářský spolkový svaz pro severní Bohemii
(1876), První německý pěvecký spolek pro severní Bohemii (1876), Německý tělocvičný spolek (1878), Ochotnický divadelní spolek (1879),
Zpěvácký spolek „Kretschmer“ (1881), Polévkový spolek (1881), Místní
skupina německého školského spolku (1881), Spolek školního krejcaru
(1883), Německý spolek „Böhmerwald“ (1885), Ženská místní skupina
školského spolku (1886), Oddíl Horského spolku (1886), Učitelský spolek dalšího vzdělávání (1889), Spolek hostinských (1893), Spolek dílenských mistrů (1896), Spolek Němců v Bohemii (1896), Spolek chovatelů
drůbeže a králíků (1896), Německé kasino „Humor“ (1896), Národní
spolek (1897).
Obec R o ž a n y (Rosenhain).
Obec Rožany sestává za dvou katastrálních obcí: První jsou Rožany a druhá je Královka (Königshain) s osadami Královka a Harrachovo
údolí (Harrachsthal). Obec hraničí na severu s obcí Sohland, na východě
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s Taubenheim (obě v Sasku) a s Fukovem, na jihu s obcí Království a se
Šluknovem, na západě s Novým Hraběcím a se Sohland.
Obec Rosenhain (Rožany). Obec Rožany leží v půvabném údolí
mezi mocnými kopci a táhne se podél Růžového potoka (Rosenbach)
v délce asi dva kilometry. Velikost území Rožan činí 420,44 hektarů. Domů je 143 s 854 obyvateli. Mužů je 412 a žen 442 žen. Katolíků je 833,
20 je evangelíků a jeden je jiného náboženství. Stavební sloh domů je
smíšený, zčásti jsou domy kamenné, zčásti ze dřeva, střechy jsou většinou ze slámy.
V okolí Rožan leží Holubí vrch (Taubenberg), Jockelův vrch (Jockelsberg) a Brandbusch. Obec leží na Růžovém potoku (Rosenbach). Ten
přitéká od Šluknova a vesnicí protéká z jihovýchodu na severovýchod a
u obce Sohland v Sasku ústí do řeky Sprévy (Spree). U Rožan se také nacházejí čtyři velké rybníky, mezi nimi Střelecký rybník (Schützenteich),
Mlýnský rybník (Teichmühlteich) a Hraniční rybník (Grenzteich) a mimo
toho bezpočet menších rybníků.
D o p r a v a . Rožany leží na okresní silnici Šluknov – Rožany zemská hranice. Kromě toho do sousedních obcí vedou ještě polní a
lesní cesty.
P o š t o v n í p r o v o z obstarává posel ze Šluknova, jenž také
zprostředkovává spojení s obcí Sohland v Sasku.
Obyvatelé se zabývají rolnictvím a chovem dobytka. To je na obzvláště vysokém stupni, zvláště díky úsilí mlynáře Franze Rämische a
Ad. Mildnera. Zaznamenáníhodný je také chov ryb v oněch mnoha rybnících. Také v chovu včel je v novější době patrný pokrok. Důležitý je
průmysl. Nejlépe jsou zařízeny mlýny na mouku. Je zde i velký počet žulových a syenitových kamenolomů. Silně je provozován i domácký průmysl, jmenovitě tkalcovství.
C h u d i n s t v í . K podpoře chudých jsou k dispozici tři
chudinské pokladny, popřípadě chudinské fondy.
Od založení vesnice celá obec patří do f a r n í h o o k r s k u
Šluknov, i když se ovšem obec již v roce 1346 objevila jako přidělená
k arcikněžské stolici Bischofswerda (město v Sasku). Pamětním dnem je
neděle po Janu Křtiteli (Johann der Täufer), k jehož uctění se koná procesí do Šluknova.
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N á r o d n í š k o l a . Podle dekretu ze 14. června 1740 udělil
hrabě Harrach obyvatelům Rožan dovolení k postavení školy a uložil
lesnímu úřadu vydat stavebníkům deset kmenů stavebního dřeva z hraběcích hvozdů. V tom roce obec koupila domek, v němž škola měla být
a zařídila ho. Další údaje o škole a učitelích až do roku 1805 chybí. Jednotřídní škola byla v roce 1876 rozšířena na dvoutřídní a v roce 1880
byla vybudována nová trojtřídní škola. Do Rožan jsou školou přiděleny
také obce Královka a Harrachovo údolí. První zvonec na školní budově
byl odlit roku 1794 Josefem Pietschmannem v Litoměřicích, rozrazil se
v roce 1859. Na to byl ulit druhý Josefem Paulem v Č. Lípě, který praskl
roku 1884. Dne 4. dubna toho samého roku byl slavnostně vysvěcen
nově odlitý zvon od Petera Hilzera z Vídně - Neustadt.
H i s t o r i e o b c e . Rožany jsou poprvé listinně uvedeny v roce 1317. Když markrabě Woldemar von Brandenburg, tehdejší majitel
Horní Lužice (Oberlausitz), dne 4. prosince 1317 odkazoval k soudu
města Löbau v Sasku osm na pravém břehu Löbauerské vody (Löbauer
Wassers) ležících vesnic, byl do toho započítán i Rosenhain (Rožany).
Podle toho tedy Rožany existovaly již dříve. Název Rosenhain ukazuje
na osadu na Rosenhang - Růžová stráň (obě jména jsou dokonce
souznačná) a potok, na němž Rosenhain leží, se také nyní jmenuje Rosenbach (Růžový potok). V době založení této vesnice mohlo být v jejím
okolí mnoho růží, šípků, odtud to jméno. V míšeňské biskupské matrice
se v roce 1346 se také nazývá Rosenhain.
Při rozdělování dědictví v roce 1410 dostal Hinko III. von Duba
mezi jinými vesnicemi také Rosenhain. Když ale v roce 1443 přenechal
svůj podíl na panství Tolštejn – Šluknov (Tollenstein – Schluckenau) saskému kurfiřtovi, nacházíme na Rosenhainu a Schirgiswalde (obec
v Sasku), jako kurfiřtovy leníky Christofela, Heinricha a Albrechta Lutice.
Kdy tito bratři Rosenhain prodali, není známo. Při dědickém dělení
Schleinitzů v roce 1566 Rosenhain připadl Ernstovi von Schleinitz, jenž
když byl ve při se Šluknovskými, zřídil v roce 1581 v Rožanech rychtu.
V roce 1620 přešly Rožany na Wolfganga hraběte von Mannsfeld.
Obec platila na poplatcích - „Zinsengefälle“ 2 Schock (kopy) 44 Pf.
(feniky), mlýn na mouku jednu kopu a 30 feniků. Mezitím měl rožanský
statek (Rosenhaiher Grund) Christopf von Girsdorf, jenž ho prodal Isaaru Schmidtovi, který svůj majetek v Rožanech 26. března 1627 přepustil
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za 1147 Rth. (rýnských tolarů) a 51/3 grošů hraběti Mannsfeldovi. Carl
Adam von Mannsfeld v roce 1657 zprostil obyvatele Rožan povinnosti
využívání šluknovského městského piva, oproti tomu tam ještě dále
museli chodit pro sůl, víno a pálenku. Podle soupisu v roce 1623 měly
Rožany 11 rolníků, 25 zahradníků a 13 lidí na nivách. V roce 1665 město
Šluknov opět obdrželo koncesi obchodu se solí a pálenky v Rožanech.
K válečným nákladům museli Rožany do roku 1707 přispět 169 floriny
42 krejcary.
V roce 1760 dostávaly Staré Rožany (Altrosenhain) na různých
„Zinsen“ – poplatcích: 78 tolarů 13 grošů 5 feniků, domkáři platili 49 tolarů 10 grošů 9 feniků. Obec Nové Rožany (Neurosenhain) 60 Thl. 4 Pf.
Dále mohly Staré Rožany mít jednoho pekaře, jenž platil ročně 35 krejcarů. Rožanští mlynáři platili ročně v panských rentách: Horní mlýn 201
florinů, mlýn Loch 64 fl. 30 krejcarů, dolní mlýn 69 fl. 22 kr. 3 feniky,
prostřední mlýn 204 fl. 30 kr., Teuchtmühle 100 fl. 15 kr. a Granitzmühle 121 fl. 30 kr.

Šluknov – kostel sv. Václava
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Další sdělení: V roce 1642 byl ve středním mlýnu majitel pily
drancujícími Švédy přivázán na špalek připravený k řezání a byl rozříznut. V září roku 1707 obcí Rožany projížděl švédský král Karl XII.
V roce 1716 byla založena Rožanská Nová ves (Rosenhainer Neudorf) neboli Nové Rožany (Neurosenhain), podle jiných textů v roce
1669. První majitel domu zde měl každý čtvereční Klafter (plošná míra)
pozemku vydražit za dvacet Rthl. (rýnských tolarů). Rožanskou Novou
vsí vedoucí cesta se ještě dnes nazývá „Trebe“, Wiehtreibe – hnání dobytka a mohla bezpochyby pocházet z doby, kdy rožanský panský poplužní dvůr (Rosenhainer Vorwerk) byl v lepších poměrech. Tento panský Vorwerk byl na místě staré budovy č. 1, kde byl rychtář a zdá se být
zrušen okolo roku 1800, část polí byla prodána v letech 1810 a 1811,
další v roce 1818. V roce 1810 zcela vyloupil Rybničný mlýn (Teichmühle) pověstný K. a přitom zabil zde na návštěvě meškajícího duchovního, syna majitele. V roce 1813 utíkali do Rožan sousední Sasové i
s dobytkem a cennými věcmi, aby se zachránili před loupícími Rusy
(Russen). Našli zde pohostinné přijetí. Kvůli nemoci brambor v roce
1845 Rožany utrpěly značné škody.
Obec K r á l o v k a (Königshain). Královka leží romanticky na
úpatí Komářího vrchu (Mückehübel) a Holubího vrchu (Taubenberg) a
skoro celá je obklopena lesem. Rozloha území Královky činí 289,83
hektarů. Počet domů je 34 s 217 obyvateli, z nichž je 98 mužů a 119
žen; 213 je katolíků a 4 jsou evangelíci.
D o p r a v a . Do Rožan, Harrachova údolí, Fukova a do přeshraničních saských obcí vedou zčásti obecní a zčásti lesní cesty. Provoz
pošty je jako u Rožan.
C h u d i n s k á p o k l a d n a byla zřízena v roce 1851 a první
peníze byly složeny z výtěžku licitace dřeva ze strany panství.
H i s t o r i e o b c e . Královka byla založena za hraběte Philippa
Siegmunda von Dittrichstein v roce 1716. Čile se rozvíjela a vytvořila
vlastní obec, ale z této doby samostatné správy málo známo. Od roku
1782 byl rychtářem Johann Christoph Beckert a poslední rychtář Ignaz
Beckert úřadoval až do roku 1850, kdy byla Královka sjednocena s Rožany v jednu obec. V Královce v domu č. 20 byl „starý soud“ („Alte Ge-
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richt“). Tam bylo v dřívějších dobách konáno „velké střílení“ („Lageschiessen“), jež bylo silně navštěvováno obyvateli z celého okolí.

Bývalý větrný mlýn na vrchu Světlík

Obec H a r r a c h o v o ú d o l í (Harrachsthal) leží idylicky na
úpatí Holubího vrchu (Taubenberg) a Ovčího vrchu (Schafberg) a skoro
celé je sevřeno lesy. Počet domů činí 39, počet obyvatel 226; z nich je
112 mužů a 114 žen; katolíků je 225 a evangelík je jeden.
D o p r a v n í c e s t y spojují Harrachovo údolí s Rožany, se
Šluknovem, s Královkou a s Fukovem. Provoz pošty je jako u Rožan.
Na domu č. 9 se nachází zvon, určený ke zvonění Ave (zdrávas
Maria), odlitý v roce 1875 Wernerem a Gruhlem v Malém Wielkově
(Klein-Welka v Sasku v Horní Lužici) a v tom samém roce byl slavnostně
vysvěcen. Dřívější zvon byl odlit roku 1768 v Praze Johannem G. Kühnerem a vydržel 107 let.
Obyvatelé se zabývají zemědělstvím, ale mnoho z nich dělá také
kameníky a brusiče kamenů.
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H i s t o r i e o b c e . Jak naznačuje název, obec Harrachovo údolí byla založena hraběcí rodinou Harrachů, tedy teprve v 18. století. Na
listinách z té doby se nachází podpis rychtáře z Harrachova údolí, důkaz, že obec měla svou vlastní správu. Později Harrachovo údolí s Královkou vytvořily jednu obec, pravděpodobně na začátku 19. století.
V roce 1760 mělo Harrachovo údolí k placení poplatků 34 tolarů
a 4 feniky. Šenkýř platil za robotu 1 tolar a plat dělníka v přádelně (Spinnergeld) byl 2 groše a 8 feniků.
V roce 1850 bylo Harrachovo údolí a Královka spojeny s Rožany
v jednu obec.
S p o l k y v o b c i R o ž a n y . Vojenský veteránský spolek (od
r. 1874), Dobročinný spolek (1879), Spolek divadelních ochotníků
(1881), Mužský zpěvácký spolek (1884), Hasičský spolek (1890).
Obec F u k o v (Fugau).
Obec Fukov, se svou rozlohou 276,44 hektarů, tvoří současně katastrální obec. Její délka od severu k jihu je 3,598 kilometrů, šíře od východu na západ 2.253 kilometrů. Fukov souvisí s Bohemií jen na jihu a
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jihozápadě, jinak je celý uzavřen královstvím Sasko. Na severu hraničí
s obcí Oppach (Wopeca), na východě s obcí Spremberg a na západě
s Taubenheim. Do Bohemie, na jihu s obcí Království a Jiříkov, na jihozápadě s Harrachovým údolím.
V blízkosti Fukova, ale na saském území, je vrch Taubenberg (462
metrů), u obce Oppach je vrch Krohberg a u Nového Fukova (Neufugau)
se nachází Chmelový vrch (Hopfenberg), což ukazuje na zde ve starých
dobách vedené pokusy o pěstování chmele, Potom je také pravděpodobné, že chmelařství bylo nejméně alespoň zkusmo provozováno i
v dalších obcích okresu. Obec Fukov, sestávající z místních částí Starý a
Nový Fukov (Alt- und Neufugau), leží ve vlídném horském údolí, částečně lemován na svých mírně stoupajících stráních lesy a je obklopen
věncem souvisejících vesnic.
Sem plynoucí vodní prameny patří do oblasti řeky Sprévy (Spree)
a tvoří přírodní hranice se Saskem. Z Nového Fukova teče Bílý potok
(Weissbach), jehož pramen je nedaleko od Fukova v „Bautzner Born“ –
„Budyšínské zřídlo“ a vlévá se do Sprévy. Název „Bautzner Born“ pochází ze starých časů, kdy zde z Budyšína přijíždějící vozkové napájeli
svůj dobytek.

Stará pohlednice obce Fukov (Fugau).
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Obec čítá 143 domů s 823 obyvateli, z nichž je 408 mužů a 415
žen; 783 je katolíků a 40 evangelíků.
D o p r a v a . Obcí prochází okresní silnice Šluknov – Fukov, která
potom vede do saských obcí Oppach (Wopeca) a Budyšín (Bautzen). Silnice se kříží se silnicí vedoucí z obcí Löbau - Neusalza a jež dále vede na
Taubenheim – Neustadt (všechny v Sasku). Část obce Starý Fukov protínají koleje saské státní dráhy, jejíž nádraží v Neusalza a Taubenheim je
od Fukova vzdálené asi jeden a půl kilometru.

Obec Fukov – celkový pohled

P o š t o v n í p r o v o z . Od 16. května 1894 má Fukov vlastní
poštovní úřad, denně dochází pěší poštovní posel do Šluknova. Před
touto dobou byl poštovní provoz prováděn ze Šluknova.
Obyvatelé Fukova se zabývají rolnictvím a chovem dobytka a skoro v každém domečku je, i když malé, hospodářství nebo „Gärtnerei“ –
„zahradnictví“. Panská lesní kultura je na značně vysokém stupni.
V obci je mnoho kameníků a brusičů kamenů, kteří obzvláště ze syenitu
(Diabas – magmatická hornina) zhotovují pomníky, kříže a náhrobní kameny. Jako domácký průmysl je silně provozováno tkalcovství; výkonné
jsou dvě firmy na tkané zboží. V dřívějších dobách zde bylo mnoho bělíren. Významný je také obchod s máslem.
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C h u d i n s k é f o n d y . Pro braní podpor v chudobě existuje
chudinský fond ve výši 1300 florinů. Zemřelým nadporučíkem Josefem
Kindermannem byla založena nadace činící 200 florinú, z jejíhož úrokového výtěžku jsou každoročně na svátek narození Jeho Veličenstva císaře Franze Josefa I. oblečeni dva školáci. V roce 1817 odkázal malíř Dom.
Kindermann fukovskému lokálnímu panství 3040 florinů ve vídeňských
bankovních obligacích, 2000 florinů jako základ pro svaté zádušní mše a
1040 florinů k udržování věčného světla.
K o s t e l . V dávných dobách byl Fukov farním okrskem přidělen
do Spremberg v Sasku. V době reformace platili dva velkozahradníci a
čtyři malí zahradníci své desátky pastorovi u sv. Michaela v Taubenheim. Je pravděpodobné, že těchto samotných šest zahradníků bylo přiděleno do Taubenheim, zatímco ostatní fukovští patřili do Spremberg.
Obyvatelé Fukova zůstali na zdejším panství nejdéle evangelíky zřejmě
proto, že byli obklopeni protestantskými vesnicemi, u nichž nacházeli
duchovní oporu a také osobní ochranu. V roce 1688 hrabě Dittrichstein
odkázal, se zřetelem k náboženským úkonům, obyvatele Fukova do
Šluknova. Ale teprve v roce 1697, po s velkou přísností užitými prostředky, byl Fukov rekatolizován poté, co byl farním okrskem přidělen
do Šluknova. Potom si obyvatelé vystavěli kapli, o něco severněji od nynějšího kostela, kde se sdružovali ke společným modlitbám.
Hraběnkou Marií Ernestinou von Harrach v roce 1730 ve Šluknově zřízená nadace zámeckých kaplanů byla, za souhlasu všech povolaných činitelů, v roce 1788 přenesena do Fukova a byla zřízena vlastní
duchovní správa jako šluknovská „Localie“, to trvalo až do roku 1852.
V tom toce byl fukovský kostel povýšen na farní.
Kostel byl budován stavebním mistrem Kreschem z Děčína v letech 1784 – 1788 a vysvěcen byl v listopadu 1788. Je zasvěsen svatému
Václavu (Wenzel). Jeho hlavní oltářní obraz byl namalován roku 1885
Johannem Birnbaumem z Jiřetína za 1352 florinů. V roce 1894 byl poprsní obraz tohoto oltáře nahrazen novým, tomu ve Šluknově podobným, od malíře Antona Wenzela ze saské obce Reichenau, za 250 fl.
Smlouvu uhradil jeden dobrodinec. Kromě toho se v kostele nacházejí
ještě dva postranní oltáře. První kostelní náčiní dostal fukovský kostel
při své výstavbě z v té době zrušené kaple na Lysé Hoře u Č. Lípy (Kahlenberg bei B.-Leipa). Také z Litoměřic přišly bohaté dary, mezi nimi
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jeden velký a tři malé zvony, jakož i malé varhany (to je jisté), jež byly
v roce 1814 nahrazeny větším dílem. Roku 1823 byla pořízena svatá věžička, to stálo 104 tolary. V roce 1885 byly sestaveny nynější velké a
krásné varhany, které byly zakoupeny za 1800 florinů u stavitele varhan
Heinricha Schiffnera v Č. Lípě. V roce 1895 bylo ze zadní strany kostela
zřízeno druhé schodiště jako přístup na kůr.
Z uvedených zvonů je ten největší zároveň nejstarší, je to dar z Litoměřic a je zajímavý obzvláště proto, že je jediný v celém okrese, který nese český?
nápis: LETHA PANIE MDLXXXXIIII SLIT GEST ZWON TENTO KE CTY A K CHWALE
PANV BVOHV WSSE MOHAVCIMV OD MATAVSSE ZWONARSE W MIESTIE RAVDNICY ZA RYCHTARZE PAWLA KOTRAVTA A STARSSYCH WACLAW CZVRDA
MARTIN MARESSKA MATAVSS SWACZINY BLAZIEG KERVLIK WONDRZEY WLACHOWYCZ WIT PITANEK. Na druhé straně: PANI KATERZINA SWACZINOVA.
Přeloženo do němčiny: V roce 1594 byl tento zvon ulit k poctě a ke chvále Boha všemohoucího zvonařem Matauschem ve městě Roudnici (Raudnitz), za
rychtáře Paula Kotrauta a obecních starších (Schöppen) Wenzela Czurdy, Martina Marescheka, Mathiase Swatziny, Blasiuse Kerulika, Andrease Wlachowitze, Veita Pitaneka. Na druhé straně: Paní Katharina Swaczina. Zvon, odlitý
v Praze v roce 1745, byl také z Litoměřic. Třetí zvon s letopočtem 1761 byl ve
Fukově užíván jako Aveglocke (určený ke zvonění Ave - zdrávas Maria) a před
výstavbou kostela se nacházel v nyní zbořené kapli.

V roce 1881 byla na v blízkosti kostela se nacházejícím hřbitově
zřízena Křížová cesta, která stála 2222 florinů. Oelgarten byla zřízena
teprve v roce 1884 nákladem 1010 florinů a od toho roku se zde slaví
svátek Křížové cesty.
Š k o l a . Dříve mohl fukovský učitel požadovat od odpovědného
vrchnostenského úřadu ve Šluknově dvě čtvrtě (Viertel – objemová míra) žita a dvě čtvrtě ovsa, v roce 1723 dostal místo toho jednu čtvrt žita.
Na výstavbu školy dalo panství roku 1728 zdarma půl korce (Scheffel –
plošná míra) pozemku na poplužním poli. V roce 1760 dostal učitel od
panství pět Strich (obilní míra) obilí a tři Klafter (plošná míra) měkkého
palivového dřeva.
Škola tehdy stála něco severozápadněji od staré školní budovy,
nyní tam je dům č. 24, byl to dřevěný domek. Také před rokem 1750,
z důvodu nedostatku učitelů, se vyučování konalo v soukromých domech, tak v domě č. 19. Tehdy majitel tohoto domu přiměl svého syna,
Zachariase Siebera, k odchodu za vzděláním do Prahy a potom byl onen
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od roku 1750 do roku 1789 ve Fukově učitelem, a kromě toho soudním
písařem. Když byl roku 1788 dokončen kostel a nedostávalo se mu
varhaníka, byl Sieber jako učitel propuštěn a na jeho místo přišel učitel
Kohout. Tenkrát dostával z každého domu sedm krejcarů ročního příspěvku, který byl později zvýšen na dvakrát čtyři dobré groše (gute
Groschen). Tento domovní příspěvek po 521/2 krejcarech je ještě dnes
platný a z velké části plyne do okresního školního fondu. Za každé školu
navštěvující dítě bylo před novou školskou dobou placeno týdně šest
feniků školného. Až do roku 1884 bylo vyučováno v domě č. 24. Do 1.
ledna 1885 byla škola dvoutřídní a podle toho byla nynější krásná školní
budova vystavěna v roce 1884, stála 10 500 florinů.
S p o l k y : Spolek vojenských veteránů (1872), Družný katolický
spolek (1872), Spolek dobrovolných hasičů (1881), Mužský zpěvácký
spolek „Harmonie“ (1881).
H i s t o r i e o b c e . Z některých stran se tato obec má za slovanského původu, ovšem bez jakéhokoliv důvodu. Již název naznačuje
opak. Fugau sestává z „Fuge“ – spára, spojení a „Au“ – niva, luh, lučina,
jako Au Gefügte – spojená louka?, a „Au“ je Spreethal – údolí Sprévy,
dříve Authal (snad údolí spojené se Sprévou?). Fugau je také vysvětlováno jako skupina domů ležících v prohlubni, v kotlině u rybníků. Rybníky byly napájeny Bílým potokem (Weissbach). V době založení, která
ostatně není zjištěná, zde existoval prales. Ještě koncem minulého století zde na některých místech byl les tak hustý, že tam dokonce i ve dne
vládla temnota a na jednom jeho místě sníh neroztál jedenáct let. Podle ústního podání byl prvním osadníkem rybář a roku 1781 byla obnovena místnost v rybářské chýši, nyní č. 58, podle toho to je jeden z nejstarších domů v obci. Také dům č. 1, v jehož průjezdu byl nalezen Dittrichstejnský erb, může být tím nejstarším. Historické zprávy sahají, buď
jak buď, daleko zpět:
V neděli po Bartholomäusovi, 28. srpna 1474, byl vévody Ernstem a Albrechtem von Sachsen „pánům Nickelnovi a Jorgenovi Kadaunům přisouzen jejich po právu dědičný lenní statek jménem Fuge, který byl vyměřen jejich otcem a na ně přešel a byl zděděn.“ (Hlavní státní
archiv Drážďany.) Fugau tedy v té době bylo lenní sídlo. Panský dům existoval na místě nynějšího domu č. 93. Ve Fukově byl také Vorwerk
(panský poplužní dvůr). V roce 1531 se objevil kapitán Georga von
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Schleinitz, Antonius von Uechtritz, syn Hanse von Uechtritz, jenž jako
držitel Fukova dostal „Hainsbach und Fuga“ (Lipovou a Fukov) do manství. Po roce 1555 převzal „Fugu“ jeho syn Abraham a ten nechal na
Fugu převést sto uherských zlatých, přijatých u chrámové kapituly v Budyšíně jeho otcem na Hainsbach. To schválil jeho lenní pán Ernst von
Schleinitz 25. července 1584. Abraham II., syn toho předešlého, prodal
Fugu v roce 1630 hraběti Wolfovi von Mannsfeld. Později Fukov přešel
do majetku Antona von Brummer. Když ten roku 1682 zemřel, prodal
ho po dlouhém procesu jeho dědic Philippovi Siegmundovi von Dittrichstein za 7650 kop v hotových penězích. Od té doby je spojen se šluknovským panstvím. Na válečné náklady v roce 1707 Fukov přispěl 183
floriny, 39 krejcary a 3 feniky. Za hraběte Philippa Siegmunda byla v roce 1716 založena část obce Nový Fukov (Neufugau), který se rychle
rozvíjel.
Podle registru daní z roku 1760 platila obec Starý Fukov (AltFugau) 51 florinů, 19 krejcarů a 3 feniky, Nový Fukov (Neu-Fugau) 139
florinů. Rychtář Starého a Nového Fukova, který bydlel ve Starém
Fukově, měl právo volného pečení a porážení. Ročně platil 1 tolar, 13,
grošů a 4 feniky, měl 4 korce a čtvrtku polí, za jeden korec platil 4 groše, 8 feniků a za císařské daně mohl sám pálit pálenku. Ti již zmínění
dva velcí a čtyři malí zahradníci platili šluknovskému děkanovi na desátkách 2 tolary a 12 grošů. Fukovský panský mlýn a pila platily 61 florinů a
30 krejcarů a za vodní katr platil mlynář roční pacht 12 florinů, který byl
započítáván do výše uvedeného mlýnského poplatku. Fukovský mlynář
musel také za levnou cenu kupovat z nadbytku panského obilí v šafářském statku v obci Království a oproti tomu dostával na panství nakupovaný materiál za odpovídající cenu. Nadřízený úřad ročně vybíral od
panského poplužního dvoru (Vorwerk) ve Fukově v desátkách pro děkanství ve Šluknově dvě měřice (Scheffel), dvě čárky (Strich) a dvě čtvrtky (Viertel) budyšínské míry (Bautzner Mass) žita a zrovna tak ovsa.
V roce 1788 dostal Fukov po dlouhém usilování samostatný hřbitov. Dne 27. listopadu 1788 byl ve Šluknově pohřben poslední fukovský
zemřelý. Podle seznamu dluhů domácích lidí (Hausleutenschuldigkeitsregister) z roku 1802 platilo ve Fukově sedm lidí za starou robotu 6 florinů a 26 krejcarů. Dne 13. září 1813 tábořilo mezi Fukovem a obcí Neusalza v Sasku pod generálem Langeronem na 60 000 Rusů (Russen). Při
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onemocnění brambor roku 1845 se zkazila téměř polovina z 2575 měřic
sklizených hlíz. V roce 1885 se vyskytlo hojně nakažlivých nemocí jako
tyfus, neštovice a záškrt, které zachvátily mnoho lidí, obzvláště dětí
v předškolním věku.

Obec Fukov

Obec K r á l o v s t v í (Königswalde).
Obec Království je zároveň katastrální obcí a leží v údolí, které je
ze dvou stran ohraničeno kopcovitou krajinou. Území obce je ze třech
stran obklopeno lesem a na jihu hraničí s Dolními a Starými Křečany, na
západě se Šluknovem, Rožany a Fukovem a na severu a severovýchodě
se saskými obcemi Neusonneberg, Neusalza, Spremberg a Friedesdorf.
Plošná rozloha obce Království činí 1674,85 hektarů s 391 domy. Obyvatel je 2457, z nichž je 1170 mužů a 1287 žen; 2451 je katolíky a 6 evangelíky.
Domy jsou většinou přízemní, vystavěné ze dřeva a kryté slámou.
Většina jich leží po obou stranách obecního potoka, selské dvory stojí
více stranou od silnice. Obec má na délku od východu na západ čtyři
kilometry a leží na pstruhy bohatém Lučním potoku (Auwasser), který
pramení v „Harte“, v lese zvaném „harten Walde“ – „hartský les“. Protéká celou délkou vesnice a na hranici obce se Šluknovem vtéká do Rožanského potoka (Kaschelbach). Ten rovněž tvoří obecní hranici a protéká třemi obci Království patřícími rybníky, Lesní rybník (Waldteich),
Linchteich a Boxteich. Ten poslední má rozlohu 7,120 hektaru a šluk-
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novský Tělocvičný spolek (Schluckenauer Turnverein) na něm zřídil lázně a plovárnu, které jsou pilně užívány zvláště šluknovskými obyvateli.
Kromě těchto rybníků se v samotné obci nachází několik menších rybníků, jež jsou všechny využívány k chovu ryb (většinou kaprů a pstruhů).
V kopcovitém okolí obce Království se zdvíhá několik objemných
vrchů jako Kumpfensberg a Buchenberg (Suchý vrch). Nejvyšším je Jitrovník (Jüttelsberg) s v roce 1888 Horským spolkem Šluknov (Gebirgsvereine Schluckenau) vybudovanou rozhlednou. V její blízkosti vystavěl
na okraji lesa majitel domu Johann Vogel restauraci, jež byla v roce
1894 významně zvětšena. Těsně na hranici ještě stojí Vlčí vrch (Wolfsberg) a kopec Světlík (Leuchterhübel).
Obyvatelé se zabývají hlavně rolnictvím a chovem dobytka, což je
jmenovitě v šafářském dvoře provozováno racionálně. Významný je
chov ryb, obzvláště v rybnících panství. Dříve byl ve významném množství pěstován len, nyní ale mnohem méně. Zmínku si zasluje pěstování
ovoce. Silně je jako domácký průmysl provozováno tkaní bavlny.
D o p r a v a . Obcí vede okresní silnice Šluknov – Jiříkov a územím obce prochází také státní silnice Šluknov – Rumburk a okresní silnice Šluknov – Fukov. Přes obvod obce Království jde také „Böhmische
Nordbahn“ – „Severočeská dráha“. Do přilehlých obcí vedou tři velmi
dobré obecní silnice, jež se nazývají dolní, prostřední a horní „Fibichweg“ a mnoho polních a pěších cest. Z obce Království do obce Neusalza v Sasku vede skrze panské a selské lesy silnice Neusalzaer Strasse.
Lesem dále až do Jiříkova vede od fukovské silnice (Fugauer Strasse)
takzvaná „Wildbretstrasse“ – „zvěřinová silnice“.
P o š t o v n í p r o v o z je obstaráván dvakrát denně zemským
listonošem ze Šluknova.
K o s t e l . V roce 1346 byla obec Königswalde, ačkoliv neměla
kostel, přidělena biskupství Míšeň (Meissen) a to k arcikněžské stolici
Bischofswerda v Sasku. Obyvatelé Königswalde byli ale pravděpodobně přiděleni k farnímu obvodu obce Spremberg v Sasku, kam chodili do
kostela v časech reformace. Z obce Království do obce Spremberg vedoucí cestě se ještě nyní říká „Kirchsteg“ – „kostelní stezka“. Po době
reformace byla obec Království přidělena do farního okrsku Šluknov.
V devadesátých letech 18. století obyvatelé obce Království usilovali, podporováni svým místním „Otrskinde“, biskupem Ferdinandem
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Kindermannem, o vlastní kostel. Ale tento záměr ztroskotal na nesvornosti členů obce. Záležitost výstavby kostela byla opět vznesena v roce
1840 z podnětu jiříkovského děkana G. Göttlicha. Zavedená sbírka měla
významný úspěch a již 2. srpna 1843 bylo započato se stavbou a 10.
srpna 1848 byl kostel biskupem Hillem vysvěcen. Prvním farářem byl
Anton Friedrich. Patronát vykonával náboženský fond. K dotaci farářů
existovala nadace biskupa Schulsteina – „Bischof Schulstein´sche Stiftung“. Částku 1670 florinů věnoval kanovník Ignaz Jaksch a biskup Augustin Hille.

Kostel sv. Vavřince v obci Království

Kostel je zasvěcen svatému Vavřincovi (Laurentius). Hlavní oltářní
obraz byl v roce 1864 namalován za 777 florinů Johannem Birnbaumem
z Jířetína. kromně toho se v kostele nacházejí ještě tři postranní oltáře.
V kostelní věži jsou tři zvony, které stály 1475 florinů. Největší z nich
darovaly sestry Maria Anna a Barbara Kumpf ze Šluknova, které se narodily ve zdejší obci. Tento zvon se v roce 1876 rozrazil a roku 1878 byl
přelit Franzem Gruhlem v obci Klein-Welka v Sasku a dostal jméno svatý Josef. Druhý zvon má nápis: „Tento zvon sem přišel díky daru ve
zdejší vesnici v domě č. 19 v roce 1781 narozenému faráři K. Ferd. Kin-
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dermannovi (Patrně malý omyl, neboť biskup Kindermann se narodil roku
1740. V každém případě tento zvon mohl přijít díky daru z roku 1781.) Hřbitov
je bezprostředně připojen ke kostelu, byl vysvěcen v roce 1848 a roku
1886 musel být rozšířen.
V roce 1847 pořízené varhany pocházely z Pischkowitz a byly již
obehrané. Když byly v roce 1886 již velmi poškozené, byly za 2500 florinů postaveny mistrem stavby varhan Heinrichem Schiffnerem v Č. Lípě
varhany nové. Obsahují sedmdesát registrů a pět vzájemných chodů.
Výzdobu pozadí obstaral zdařilým způsobem Josef Mai ze Šluknova.
Tato práce stála 70 florinů a dvě postavy andělů ke zkrášlení pozadí stály 100 florinů. Věžní hodiny byly pořízeny v roce 1855 za 250 florinů.

Kaple na Křížové hoře

Na kopci s nádherným rozhledem byla v roce 1858, za děkana W.
Karla, založena Křížová cesta se třemi kaplemi. Každoročně zde pořádaná slavnost Křížové cesty je navštěvována mnoha lidmi i ze sousedních
vesnic. V obci je Mariánská kaple neznámého původu s věžičkou a zvo-
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nem a zde je konána májová pobožnost. V letech 1861 až 1862 byla za
959 florinů postavena svatá věžička. Obnovování kostela se provádí poměrně velmi často, naposledy v roce 1896.

Š k o l a . Za starých časů, jak se vypráví, byly děti v jednom malém domku učené čtení, psaní a počítání jedním školním učitelem jménem Anton Pfohl. Jmenovaný učitel byl zároveň knihařem. Škola potom
pravděpodobně putovala do dalšího domu. Hrabě Ferdinand Bon. von
Harrach byl velkým přítelem školy. V roce 1760 odkázal königswaldeskému učiteli ročně osm říšských tolarů nebo dvanáct zlatých za podmínky, že bude bezplatně vyučovat chudé děti. Biskup Kindermann 5.
července 1799 odkázal škole v obci Království pět set zlatých (Gulden).
Zájmem toho kapitálu bylo, že za dvacet zlatých má učitel bezplatně vyučovat chudé děti. Tato částka je nyní využívána k podpoře chudých
školáků. Dne 7. října 1823 byla slavnostně vysvěcena nová školní budova v domu č. 65, který je ještě dnes uváděn jako „stará škola“. Škola
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byla jednotřídní a v roce 1829 dostal tehdejší učitel jako školní výpomoc jednoho domácího učitele (Präceptor).
Nynější školní budova byla budována v letech 1858 až 1859. V roce 1875 byla škola trojtřídní, roku 1881 byla přeměněna na čtyřtřídní a
roku 1884 na pětitřídní. V roce 1893 byla škola přistavěním a přestavěním zvětšena a okrášlena a byla zvětšena o jednu paralelní třídu, takže
nyní se skládá z pěti tříd a jedné paralelní. Vyučování ručním pracím bylo zavedeno v roce 1879. Dne 3. června 1883 byla na zdejší školní budově slavnostně vysvěcena připevněná pamětní deska k poctě školního
reformátora Ferd. Kindermanna. Deska je z dioritu a zlatými písmeny
nese následující nápis: „Otci rakouské národní školy páteru Ferdinandu
Kindermannovi, rytíři von Schulstein, narozenému 27. září 1740 v Königswalde), jenž zemřel jako biskup 25. května 1801 v Leitmeritz. Čest
jeho památce!“

C h u d i n s t v í . Kromě v roce 1887 zbudovaného chudobince,
na nějž bylo z kontribučního fondu vynaloženo 6744 florinů, se vydal
k podpoře chudých chudinský fond o asi 6000 florinech.
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S p o l k y v o b c i K r á l o v s t v í . Spolek vojenských vysloužilců (1859), Spolek dobrovolných hasičů (1874), Mužský zpěvácký spolek (1874), Spolek školního krejcaru (1883), Střelecký sbor (1885), Spolek pohřbívání (1886), Katolický čtenářský spolek (1888), Německý tělocvičný spolek (1896), První rakouský spolek chovu koz (1896).
H i s t o r i e o b c e . Zprávy o vzniku obce Království vycházejí
z pověsti. Jméno Königswalde (Královský les) je vysvětlováno jako osada v královském lese. Osídlení obyvatelstvem tedy může patřit do
o něco pozdější doby než u jiných vesnic. Buď jak buď, ale místo držel
jeden ctihodný stařec, který je zde již v roce 1346 uváděn zaručenou
listinou.
U dědického rozdělování v roce 1410, po Hinko II. Berkovi von
Duba, dostal Hinko III., mimo jiných jmenovitě uvedených obcí, podíl na
obci Königswalde. V roce 1443, vévoda Friedrich von Sachsen, majitel
panství Šluknov – Tolštejn, udělil v léno vesnice Jiříkov a Království
bratrům Nickelům, Heinrichu a Thamme von Lutitz, každému půlku.
Zvláštní rozdělení jedné vesnice nacházíme ve starých časech opakovaně a toto je důkaz, že někdy byli majiteli jedné obce dva vazalové nebo leníci jednoho panství. V roce 1451 se Hans a Thamme von Luttitz
objevují v obci Königswalde jako leníci nového majitele panství Šluknov
- Tolštejn Albrechta Berky von Duba. Leníci se onoho času někdy rychle
měnili, tak jako samotní páni. Tak byl již roku 1467 majitelem obce
Königswalde Siegmund von Heinwald.
Dne 9. dubna 1472, vévodové Ernst a Albrecht von Sachsen, pánové panství Šluknov - Tolštejn, dali obec Königswalde v léno pánovi
Christophu von Wartenbeg, pánovi na Děčíně, Sigmundovi von Warnsdorf a jeho dcerám Magaretě, Magdaleně a Anně. Zároveň Sigmund
von Warnsdorf měl mít doživotní moc, uvedenou obec směnit nebo
prodat.
Lidé říkají, co se toho týká, že před časem měla ves i hrádek Königswalde (Králův les) patřit nějaké svobodné šlechtičně a v tom případě by to měla být pravda. Také hrádek – nebo nějaký druh rytířské
tvrze – je s poměrně velkou jistotou prokázán, stál na místě domu č.
304 (Obšírněji je to popsáno v „Nordböhmischen Exkursionsclubs X.“)
V blízkém okolí uvedeného domu se nechá dokázat zemní doplňování,
na tom místě mohl být padací most. Kolem dokola byly příkopy a rybník
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napájený lužní vodou – „Auwasser“. Z toho rybníku se dá ještě jasně rozeznat hráz a odtok, chybí jen voda a uzávěra. Také hluboké příkopy byly částečně vyplněny teprve v roce 1816, když byl stavěn výše uvedený
domek, přičemž byla prováděna různá, ještě dnes zaznamenávaná, bádání. Z nalezeného domácího nářadí a věci, jako hrot pluhu a neglazované hrnce s uhlím, se nechá usuzovat na odpovídající vysoké stáří a že
tedy tvrz byla pohanským kultovním místem. V každém případě je zde
k rozpoznání vodní tvrz, jaká je předpokládána například ve Varnsdorfu.
Lidová mluva (Volksmund) dále říká, že poslední majitel tvrze se jmenoval Siechert, podle něhož je také ještě dnes louka patřívající ke tvrzi
nazývána „auf Siechert´s Gütern“ – „na Siechertových statcích“. Pozemky toho šlechtického majetku se měly rozkládat v Harrachově údolí a
v obci Královka. V blízkosti tvrze postavené domy byly osvobozené od
roboty. Tvrz byla zbořena teprve Švédy ve třicetileté válce a kdysi
existující hrádek připomínají jen nějaké pozůstatky a jednotlivosti.
Za Heinricha von Schleinitz bylo v roce 1512 obci Království (Königswalder) poskytnuto významné ulehčení roboty, jak dosvědčuje jedna v onom roce uzavřená smlouva. Dne 28. května 1546 prodala paní
Käthe, choť Hansena Klingera, dcera Hansena von Keiling, majitelka
zámku v Königswalde, chatrný rybník na statku Andrese Zofela v Königswalde za 16 saských grošů hotově, panu Georgu von Schleinitz.
V roce 1555 následkem onemocnění morem vymřela skoro celá obec.
Ernst von Schlejnitz kolem roku 1581 zřídil v obci Království Kretscham
(krčmu), pravděpodobně na místě nynějšího domu č. 220.
Podle pozemkové knihy (Urbare) z roku 1623 měla obec Königswalde 48 rolníků (z nich byl zvolen rychtář), 18 zahradníků a 7 domkářů.
Odevzdávali 86 měřic obilí, 120 měřic ovsa, na daních platili 52 kuřat,
24 špalků dřeva, 11 svazků lnu, dávali dědickou daň, ochranné peníze,
„Elbwagen“ atd. Na zaplacené poplatky připadlo v oné době v obci Königswalde 6 saských grošů a 24 feniků. V roce 1657 hrabě Karl Adam
von Mannsfeld zavázal obyvatele obce Království k odebírání vína,
pálenky a soli jen ze Šluknova. Při přebírání obce Království v roce 1663
zde byl k dispozici výčep, Vorwerk (panský poplužní dvůr), mlýn na
mouku a vodní pila.
Při povstání rolníků v roce 1680 se ze šluknovského panství obzvláště silně účastnili ti z obce Königswalde a jejich rychtář byl v Lipové
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oběšen. Ve válkách v letech 1697 a 1707 obec Království zaplatila na válečných nákladech 1522 florinů a 24 krejcarů. Podle seznamu z roku
1760 platila obec Království na různých poplatcích 128 tolarů 16 feniků.
Domkáři z obce zaplatili 311 tolarů 6 grošů 5 feniků, byli povinni stavět
na zámku ve Šluknově ponocného a vymlátit vrchnostenské obilí. V roce 1739 byli od této povinnosti osvobozeni proti zaplacení částky tří tolarů, od každého dva groše, právě tak od „stříhání hedvábí“ s odškodněním 9 florinů 30 krejcarů. Rolníci z obce Království byli přiděleni ke
dvaceti spřežením vrchnostenských nákladů, k jednomu spřežení byli
ustanoveni čtyři. Mlýn Boxmühle v obci Království dostal za opuštění
dvou rybníků (Linch- a Waldteich) k užívání dva korce a dvě čtvrtě polí
proti ročnímu placení deseti grošů a šesti feniků.
V obci Království bylo odedávna zdomácnělé pěstování lnu, každá poněkud vhodnější plocha byla oseta lnem. Částečné odměňovaní
služebnictva se dělo díky zřizování polí k osazování lnem. Jedna každá
služebná zde dostala dvě poloviční čtvrtky lniště, to je dvě líchy (záhony) pole, každá 150 kroků dlouhá. Každá služka (sluha), sloužící v šafářském dvoře musela vrchnosti upříst tři svazky příze nebo zaplatit
dvanáct grošů.

Vrch Jitrovník – Vogelova bouda
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Kněžna Sophie Agnes von Dittrichstein ponechala od 25. května
1666 deseti domkářům tři volné kusy hovězího dobytka k provozování jejich odkázaného chalupaření. Za těch více vyháněných kusů dobytka se platilo za každou krávu 45 krejcarů nebo dvanáct grošů, za tele
30 krejcarů nebo osm grošů, za starou kozu 15 krejcarů nebo čtyři groše, za jednoroční tele 15 krejcarů nebo čtyři groše, za mladší tele 7 krejcarů 3 feniky nebo dva groše a zrovna tak za mladou kozu. Popsaná
vrchnostenská milost ale trvala jen tak dlouho, jak se milostivé vrchnosti zlíbilo. Mlynáři platili ročně ve vrchnostenské rentě různé „Geldern“
(peněžité pávky), mlýn Boxmühle a nový mlýn po 58 florinech a 30 krejcarech. U toho posledního byla také pila, která nebyla pronajatá a poddaný platil přímo do panské renty za každý špalek na prkna tři groše, za
každou světnicovou fošnu jeden groš a šest feniků. Když bylo řezáno
pro panství, tak mlynář dostával z vrchnostenské renty za jednu kopu
prken čtyři groše a devět třípětin feniku, za kopu latí dva groše. Pro
mlynáře mouky existoval zvláštní řád. Podle soupisu z roku 1802 zvolilo
v obci Království novou robotu šest osob, oproti tomu jedenáct tu starou s 16 floriny a 483/4 krejcary. Ještě je ke zmínění, že ve „Starém rychtářství“ (dům č. 220) až do začátku tohoto století, kolem roku 1820,
existovala tiskárna na lněné plátno a na louce před domem bělidlo.
Roky drahoty byly tak jako i v jiných obcích, zrovna tak byla i utrpení
v časech válek. V roce 1845 zde obzvláště silně propukla bramborová
hniloba a ze 4000 korců brambor bylo 3350 korců zničeno. V roce 1892
bylo do obce Království přeloženo c. k. oddělení finanční stráže s pěti
muži. V tom samém roce byla na rumburské silnici J. Zenknerem zřízena
velká letní a lesní restaurace „Schweizerhaus“ – „Švýcarský dům“.
Obec Kunratice (Kunersdorf).
Obec Kunratice byla zároveň obcí katastrální s plošnou rozlohou
266,14 hektarů, z čehož polovina byly na lesy. Území Kunratic hraničí
na jihu a východě s lesy panství Šluknov, na severu s pozemky města
Šluknova a s obcí Císařský a na západě s obcí Knížecí. Obec je skoro celá
obklopená lesy a leží na úpatí vrchu Hrazený (Pirsken), Kunratického
vrchu (Kunersdorfer Berg) a vrchu Lodersberg nebo Seilersberg. Kunratice mají tři obecní části: Obec Severní (Oberdorf – Horní obec), Dvorská
louka (Hofewiese) a Dolní obec (Niederdorf).
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Okolí Kunratic je velmi romantické. Nádherný výhled, zvláště do
Saska, se užívá z na vrchu Hrazený (Pirsken) ležícího Volského kamene
(Ochsenstein). Krásný a malebný vzhled propůjčují obci také domy, stojící uprostřed luk a polí a poblíže lesa. Obec leží na Stříbrném potoce
(Silberbach), který se nazývá také Stříbrná voda (Silberwesser). Tento
potok pramení na jih od Kunratic, protéká obcí a potom dále kunratickými loukami do Šluknova. Ve vesnici jsou také dva rybníky: Zapfenmühlteich a Kümpfelmühlteich (rybník Kümpfelova mlýnu).
Kunratice čítají 84 domů s 618 obyvateli, z nich je 297 mužů a
321 žen. Katolíků je 616 a 2 jsou evangelíci. Obyvatelé obce se zabývají
hlavně zemědělstvím a chovem dobytka. Do roku 1893 byl velmi
významný také chov ryb. V panském líheňském zařízení se ročně vylíhlo
na 100 000 pstruhů. Kromě toho se silně provozuje tkaní na výdělek,
jmenovitě v zimě, když nejsou žádné polní práce. V obci jsou také dva
mlýny: Mlýn na mouku a kosti Josefa Hille a mlýn na mouku a pila Josefa Kümpfela.
D o p r a v a . Jediná přes území Kunratic vedoucí okresní silnice
Šluknov – Křečany se pouze dotýká Kümpfelova mlýnu. Oběma okresními zastupitelstvy, Lipová i Šluknov je plánováno se započetím výstavby
silnice ze Šluknova do Brtníků jako odpovídající dopravní cesty kolem
obce. Také země přispěje na tuto stavbu příspěvkem 12 000 florinů.
V obci samotné jsou jízdní cesty ve velmi primitivním stavu.
P o š t o v n í p r o v o z je obstaráván ze Šluknova.
C í r k e v n o s t i . Farním okrskem Kunratice patří zčásti do
Brtníků a zčásti do Šluknova . Na levém břehu Stříbrného potoka ležící
část obce Horní Kunratice je od roku 1688 přifařena do Brtníků, Dolní
Kunratice a Dvorská louka jsou přiděleny do Šluknova. Stříbrný potok
dříve tvořil hranici. Z doby refor-mace se o Kunraticích nezachovaly
žádné zprávy. V roce 1760, ale také již dříve, Kunratice poukazovaly daně panství, desátky (Decem) a Rauchheller byly placeny do Brtníků.
Kunratice slaví církevní svátek v neděli po Janu Křtitelovi (Johann der
Täufer) procesím do Brtníků.
K a p l e . V roce 1723 byla Gottfriedem Maiem vystavěna ještě
dnes existující kaple. Roku 1752 jí daroval obci a pro kapli potom koupil
zvon. Nynější zvon je již třetím od trvání kaple a byl odlit roku 1834 Josefem Pietschmannem v Chomutově. Jeden další zvon se nachází na
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domu č. 34 a slouží ke zvonění Ave (zdrávas Maria). Byl zakoupen roku
1782 majitelem domu Johannem Chr. Grohmannem a byl odlit Josefem
Pietschmannem v Mikulášovicích.

Š k o l a . První školní vyučování se konalo v soukromých domech
jako vedlejší zaměstnání. Až v roce 1750 příznivec školy hrabě Harrach,
tehdy nově ustanovenému učiteli z Kunratic a z obce Knížecí nechal poskytovat každoročně následující náhradu v penězích nebo v naturáliích
z vrchnostenské renty: V hotových penězích čtyři tolary nebo šest zlatých, dále čtyři čárky (Strich – objemová míra) obilí a čtyři sáhy (Klafter)
palivového dřeva. Že existoval jeden učitel zároveň v Kunraticích a v obci Knížecí, je potvrzeno jeho jménem, jmenoval se Josef Schier, psáno
také Schür. Jeho bydliště ale mohlo být v obci Knížecí, jak je vidět
z brtnické matriky. Pravděpodobně vyučoval střídavě v obou vesnicích.
Ostatní podmínky jeho postavení jsou v kapitole o obci Knížecí. Škola
v Kunraticích se následně uchovala, zatím- co ta v obci Knížecí zanikla,
takže děti z obce Knížecí musely až do roku 1836 docházet do školy do
Kunratic. V tom čase se vyučování konalo střídavě v soukromých do-
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mech. Od roku 1809 do roku 1840 dostával tamější učitel od panství 20
florinů 32 krejcarů a mnohé naturálie a z pravidelného školního fondu
17 florinů a 111/2 krejcaru a každý dům v Kunraticích ještě ročně platil
10 krejcarů. Nynější školní budova byla postavena z obecních prostředků v roce 1849. Před novým školským zákonem činil příjem učitele 233
florinů 231/2 krejcaru.
C h u d i n s t v í . Chudinský fond pro Kunratice činil 1037,31 fl.,
k tomu ročně z Hekeho nadace ve Šluknově přicházelo 16 florinů 80
krejcarů a z Kindermannovy nadace 4 fl. 20 kr. Obecní dům č. 60 je
obydlím obecním prostým a některým místním chudým.
S p o l k y . Dobrovolní hasiči (1892), Spolek vojenských vysloužilců (1896).
H i s t o r i e o b c e . Zprávy o historii Kunratic jsou nanejvýš
skrovné. Název Kunersdorf má pocházet od Konrada, tedy Konraddorf,
ale zrovna tak dobře může být odvozen z Kuno (dědičný polesný), tedy
Kunersdorf. Založení obce je dáváno do spojení s uhlířem Bärem –
„Bär“, jeden pramen se ještě dnes jmenuje Bärův pramen (Bärinnenbrunnen). Nachází se poblíž domu č. 11, jenž je jedním z nejstarších domů v Kunraticích. Když byl les prosekán a byly postaveny jednotlivé domy, byly kvůli mnoha kamenům k dispozici jen pastviny, na nichž pásli
dobytek pastýři ze šafářského dvora z obce Císařský. V roce 1566 připadla při dědickém dělení obec Kunratice hraběti von Schleinitz a to je
první historická zmínka o této vesnici.
Podle Urbare z roku 1623 měly Nové Kunratice sedm zahradníků,
každý měl konat dvacet dnů ručních prací pro vrchnost. Staré Kunratice
měly dva rolníky, šest zahradníků a pět domkářů. Rolníci měli pracovat
šestnáct dnů na poli a šest dnů ručních prací, zahradníci šest dnů a
domkáři deset dnů. Nové Kunratice platily na poplatcích 58 feniků a
Staré Kunratice zrovna tak. Staré Kunratice byly farním okrskem příslušné k Brtníkům. Konec konců obyvatelé nemuseli mezi Starými a Novými
Kunraticemi dělat rozdíl žádný, a také ve šluknovské pozemkové knize
od roku 1707 dělán není. Zřetel se na to bere jen z panství v těch nejstarších dobách. Kunratice také od roku 1707 přispíval na náklady války.
Podle seznamu daní z roku 1760 obec zaplatila panství 77 tolarů
20 grošů a 43/4 feniků. Kunratická valchovna platila předtím ročně daň
15 florinů, to bylo ale zrušeno a od 1. ledna 1744 jí byla daň zvýšena.
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Kunratice držely obecní pekárnu, jejíž daň byla devět grošů čtyři feniky.
Mlýn Buschmühle platil 28 florinů 30 krejcarů a Nový mlýn 76 florinů 30
krejcarů. S mlýnem Buschmühle byla spojena pila, která nebyla pronajata, nýbrž mohla být využívána poddanými. Zato ale musely být do renty
panství zaplaceny za každý prknový špalek tři groše a za každou světnicovou fošnu šest feniků. Při práci pro panství od něj mlynář dostával
za každou kopu prken čtyři groše devět a třičtvrtě feniku a za kopu latí
dva groše. Podle seznamu s roku 1802 zvolilo v Kunratidích osm osob
starou robotu s 11 floriny 203/4 krejcaru.
Drahý rok 1845 byl také pro Kunratice velmi citlivý, neboť shnila
polovina úrody brambor, 935 korců (Scheffel). Dne 26. prosince 1863
byla v Brtníkách pokřtěna trojčata, synové, Josefa Spiegela z Kunratic,
u prvorozeného bylo jako kmotr do matriky zaznamenáno Jeho Veličenstvo císař Franz Josef I. V zimě roku 1873/74 se zde velmi silně vyskytovaly neštovice. Tato malá vesnička s nádhernou polohou slouží díky svému čerstvému, zdravému vzduchu a díky své dobré (železité)
vodě k návštěvám milovníků přírody.

Domek v obci Císařský
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Obec C í s a ř s k ý (Kaiserswalde).
Obec Císařský je zároveň obcí katastrální a její území dosahuje na
vrch Špičák (Spitzberg) a vrch Hrazený (Pirsken) včetně vrchu Pončín
(Botzen). Její rozloha činí 1004,60 hektarů. Délka obecního území od
východu na západ je 3688 metrů a od severu k jihu 5025 metrů. Obec
Císařský leží západně od Šluknova a severně od Kunratic a obce Knížecí.
Ačkoliv obec leží v jednom dlouhém údolí, její území má ve své dlouhé
rozloze kopcovitý terén. Obec se rozprostírá z úpatí vrchu Pončína, až
bezprostředně k městu Šluknovu.
Na západní hranici obce, mezi Vrchy Pončín a Hrazený, pramení
Obecní potok (Dorfbach), protéká od části Horní Císařský, celou délkou
údolí, 3375 metrů, do Dolního Císařský a do Šluknova, kde ústí do Stříbrného potoka (Silberbach). Pozemkem obce Císařský protéká v délce
2125 metrů a 1750 metrů jako Šluknovský potok (Schluckenauer Bach).
V obci je několik menších rybníků. Okolí obce Císařský působí nádherně. K vrchům Pončín a Špičák šluknovský Horský spolek (Gebirgsverein)
vylepšil cesty a umístil ukazatele cesty. Z vrchu Špičáku se lze kochat
nádhernou vyhlídkou. Pověstmi opředený vrch Pončín je ale lesnatý.

Počet domů v obci Císařský činí 288, dva z nich (Pončínský šenk Botzenschänke a Šenovská niva - Schönauer Flur) stojí od obce dále ve
směru na obec Šenov. Obyvatel je v obci 1824, z toho je 868 mužů a
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956 žen; 1819 je katolíků a 5 evangelíků. Obyvatelé obce se zabývají
hlavně zemědělstvím a chovem dobytka, je zde 38 selských dvorů.
Zvláštní zmínky si zasluhuje zde provozované pěstování ovocných stromů. Průmysl je silně zastoupen. Je zde mnoho námezdních tkalců, kteří
pracují zčásti pro zdejší výrobce a zčásti zpracovávají bavlnu pro zahraniční továrny.

D o p r a v a . Nejdůležitější silnicí pro obec Císařský je státní silnice, vedoucí ze Šluknova do Šenova. Na jižní straně obce vede vozová
cesta jihozápadním směrem na Jánský vrch (Johannesberg) a do obce
Knížecí. Samotnou obcí prochází jen polosilnice. Na severní straně území obce Císařský vede „Böhmische Nordbahn“ – „Česká severní dráha“.
Od severu k jihu protíná pole obce stará historická Pončínská silnice.
P o š t o v n í p r o v o z je zprostředkováván ze Šluknova.
F a r n í m o k r s k e m patří obec Císařský do Šluknova. Ačkoliv
obec nemá kostel, přišla v roce 1346 k arcikněžské stolici Bischofswerda
v Sasku, kam v každém případě platila odpovídající poplatek. Po proti-
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reformaci přešla do Šluknova. S touto sousední obcí sdílela také již osudové údery doby reformace.
K a p l e . Jako modlitebna sloužící kaple byla postavena v roce
1881 a vysvěcena byla 19. října 1885. Roku 1896 bylo v kapli díky dobrodincům sestaveno harmonium. V neděli po svatém Jakubu (Jakobus)
se na jeho uctění od nepaměti koná slavnostní procesí do Šluknova což
je pro obec Císařský sváteční den. Na pěší cestě z Kaiserswalde do Šenova, takzvané „Botzensteig“ – „Pončínská stezka“, nechal v roce 1796
vystavět malou kapli sedlák Jos. Mautsch z domu č. 164.
Š k o l a . V obci Císařský je doložitelná škola teprve od roku 1760.
V tom roce hrabě Bon. von Harrach povolil až do odvolání zdejšímu učiteli ročně 8 rýnských tolarů nebo 12 florinů a ten byl zavázán zadarmo
učit chudé děti, které nemohou platit žádné školné. Nynější škola byla
vybudovaná v roce 1822 a až do roku 1877 byla jednotřídní, v tom roce
byla dvojtřídní a v roce 1883 trojtřídní. V roce 1886 byla škola rozšířena
o učitelskou místnost.
C h u d i n s t v í . Chudinská nadace od Magdaleny Hase činí 500
florinů, ta samá od Theresie Lissner 450 florinů a nadace pro chudé
školní děti od Veroniky Berndt 450 florinů. Z nadace malíře Dominika
Kindermanna dostává obec ročně 21 florinů a z Henkeho nadace ve
Šluknově 84 florinů.
S p o l k y . Spolek vysloužilců (1860), Spolek pohřbívání (1867),
Velikonoční zpěvácký spolek (1868), Střelecký spolek (1878), Spolek
dobrovolnách hasičů (1879), Spolek školního krejcaru (1886), Národní
spolek(1894).
H i s t o r i e o b c e . Vznik obce Kaiserswalde ukazuje obzvláště
díky druhé části slova na zde vymýcený les a na obdělávání půdy. Doba
založení obce není známa. První historická zpráva je datována rokem
1346. Také v následujícím čase bylo často nacházeno zmiňování obce
Kaiserswalde. Při berkovském dělení v roce 1410 byla polovina obce
přiřčena Hinko III. V roce 1566 přešla obec Kaiserswalde při bratrském
rozdělování na Ernsta von Schleinitz. Když měl později s městem Šluknovem mnohé třenice, zřídil jemu navzdory v roce 1581 v Kaiserswalde
„Kretscham“ (krčma), dům č. 1. V té době v obci existoval Vorwerk
(poplužní dvůr), jehož pozemky byly v Novém Hraběcí. Mezi obcemi
konfiskovanými Otto von Sterschädelovi je uvedena také Kaiserswalde.
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Podle pozemkové knihy (Urbare) z roku 1623 měla obec Císařský
k placení na daňových poplatcích („Zinsengefälle“) šest kop a osm feniků. Měla 123 usedlých lidí, 42 sedláků, mezi nimi jednoho rychtáře, 12
zahradníků a 69 domáckých lidí na nivách, platících Erbzins, Wachgeld,
Flachsgeld a robotu. 41 sedláků orajících koňmi měli krmení zdarma,
ale kromě toho museli, jak bylo nutno, jezdit s mrvou a se dřevem. Také museli spolu se zahradníky manuálně pracovat v panském poplužním dvoře (Vorwerk). Museli zadarmo naštípat a dovézt čtyři a půl
Lachter (látro – míra) dřeva, zahradníci museli naštípat tři Lachter. Příslušníci domácnosti odpracovali manuálně zdarma deset dní. Již dlouho
před touto dobou byli obyvatelé Kaiserswalde povinni odebírat pivo ze
Šluknova. V roce 1657 Carl Adam von Mannsfeld určil, že tato povinnost je zrušena, ale oproti tomu musely ke Šluknovu přifařené obce jezdit pro víno, pálenku a sůl jen do Šluknova. V roce 1683 v obci Císařský
řádila moru podobná nemoc. V roce 1688 hrabě Philipp Siegmund von
Dittrichstein v obci Kaiserswalde povolil jednoho řezníka a pláteníka,
nad čímž bylo město Šluknov velmi mrzuté. Řemeslníci ale patřili
ke šluknovským cechům. Když byl v roce 1730 šafářský statek v obci
Císařský úplně zrušen, koupili tyto pozemky tři poddaní a na nich vznikla obec Nové Hraběcí. (Viz. kapitola Nové Hraběcí.)
Podle v roce 1760 provedeného nového soupisu „prastarých listin a daňových seznamů“ měla obec Císařský k placení 111 tolarů 5 grošů 112/3 feniků 464 florinů 20 krejcarů a domkáři 277 tolarů 20 grošů 9
feniků. V obci Císařský mohli vykonávat své řemeslo tři pekaři, každý
platil panství poplatek pětatřicet krejcarů. Kaiserswalderský rychtář měl
od roku 1729 výčep a prodej piva. Domkáři byli povinni vrchnosti na
zámku ve Šluknovu stavět na noc hlídače, dále byli zavázáni na šafářském statku v Kaiserswalde každoročně mlátit obilí za poskytnutí tří čárek (Strich – objemová míra) dobrého zrní a také za třináctý díl vymláceného obilí. Dále museli v tomto statku řezat řezanku a každý den připravit dvanáct plných košů, za což byl odpočítán jeden den roboty. (Ta
poslední práce byla vrchností uložena za dopouštění se tvrdošíjnosti a
za neposlušnost.) Za pronajmutí pstruhového rybníku byl ročně k zaplacení jeden zlatý. Sedláci z obce Kaiserswalde byli pro vrchnostenské povozy rozděleni do osmnácti spřežení, čtyři Ruthen (polní míra) dodávaly
jedno spřežení. Horní mlýn platil do panské renty ročně 46 florinů 30
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krejcarů, dolní mlýn 55 florinů 30 krejcarů. Když mělo panství na šafářském statku v obci Království nadbytek obilí nebo „Krauthäuptel“ – hlávek zelí, tak byl mlynář a obchodník s obilím povinen, ale také i každý
z obce Císařský, je za levnou cenu odebrat. V roce 1772 zde vládla velká
nouze, že byl dvakrát mezi chudé rozdělován chléb.
Při průjezdu císaře Josefa II. byl jeho průvodcem sedlák Josef
Pietschmann z obce Království č. 106, ale měl o rozhovorech s císařem
zachovat hluboké mlčení. Císař Josef také u tohoto sedláka, později nazývaného císařský jezdec (Kaiserreiter) nebo také císařský sedlák (Kaiserbauer), přijmout nápoj. Tato nádoba na pití se nacházela v k tomu
účelu ve Šluknově zřízeném muzeu.
Podle seznamu z roku 1805 zvolily v obci Císařský novou robotu
v roce 1802 jen čtyři osoby, starou s 15 floriny a 42 krejcary jedenáct
osob. V roce 1845 se v Kaiserswalde z 9623 korců (Strich) brambor skoro polovina zkazila. Při obdržení částky peněz od kontribučního fondu
v roce 1887 bylo rozšíření školy zaplaceno ze strany obce. Dne 9. října
1896 zde kvůli založení ohně při prudkém větru lehlo popelem osm
domů a čtyři stodoly. Mnoho osudných ran obec Císařský nesla spolu se
sousedním Šluknovem, ve válečných časech, při nebezpečí moru atd.
Obec N o v é H r a b ě c í (Neugrafenwalde).
Obec Nové Hraběcí je také zároveň katastrální obcí. Leží na svazích Židovského vrchu (Judenberg), Špičáku (Spitzenberg), Kieferberg a
Jockelova vrchu (Jockelsberg) a má rozlohu 191,97 hektarů, z čehož
největší část připadá na ornou půdu. Lidová pověst vypráví, a tak je také
předčítán pamětní spis při honu na „divého muže“ ve Šluknově, že v pátém ?
století okolí Schluckenau patřilo dvěma mužům: „Jäckelovi a Judovi“, odtud
názvy Jockelsberg (Jockelúv vrch) a Judenberg (Judův vrch ??).

Obec Nové Hraběcí hraničí na severu s obcí Sohland v Sasku a
s Rožany, na východě a jihu se Šluknovem a na západě s obcí Císařský.
Obec leží zčásti v kotlinovém údolí, zčásti na poznenáhlu stoupajícím
terénu. Zde se vyskytující potůček má veškerý svůj počátek v obci, jako
odtok z pramenů a studánek a naplňuje nynějších osm rybníků. Počet
domů v Novém Hraběcí činí 111. Leží rozptýleně a většinou jsou obklopeny zahradami. Starší budovy jsou vesměs postaveny ze dřeva, jejich
střechy jsou slaměné nebo břidlicové. Část domů končí bezprostředně
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u Šluknova a tam je také obec přidělena školou. Počet obyvatel je 619,
z toho je 278 mužů a 341 žen; 615 je katolíků a 4 jsou evangelíci.
Obyvatelé se většinou zabývají zemědělstvím. Ze strany panství
jsou v rybnících drženy ryby, obzvláště kapři a pstruzi. Je zde velký počet kameníků, kteří jsou zaměstnáni v kamenolomech sousedních Rožanech a v obci Söhland v Sasku. Námezdní tkalci pracují v létě většinou
jako zedníci a tesaři. Před zavedením mechanické přádelny zde bylo čile
provozováno ruční předení a rovněž zde byl pěstován surový materiál.
V obci jsou tři výrobci lněného zboží.

D o p r a v a . Nové Hraběcí má dvě v dobrém stavu se nacházející poloviční silnice, které vedou do Šluknova . Krátší trasu tvoří rožanská
nebo budyšínská silnice a přes obecní pozemek vede také „Böhmische
Nordbahn“ – „Česká severní dráha“.
P o š t o v n í p r o v o z je zprostředkován ze Šluknova.
Š k o l a . Po vzniku obce Neugrafenwalde v roce 1730 chodily děti do školy do Rožan nebo do obce Císařský. Ale schopní lidé z obce se
také usilovali ve svých vlastních domech o vyučování mládeže. Hrabě
23. srpna 1746 dekretem z Vídně ustanovil propůjčení postu učitele
v obci Hraběcí a dále ze všech domů placení k robotním a přádelním
poplatkům 2 tolary 2 groše 8 feniků, potom že bude ponechávána ročně daň ze dvou korců nájemních polí 18 grošů 8 feniků tak dlouho, do-
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kud tuto službu bude zastávat. Ale škola byla vybudována teprve v roce
1797 a potom byl od roku 1791 zjednán první skutečný učitel. V roce
1856 měla být škola zrušena, ale neúnavným snažením zdejšího, v mnoha směrech vzorného školního dozorce Joachima Lorze, jenž sám po
čtyři měsíce vyučoval, se podařilo tento osud obce Hraběcí odvrátit.
V roce 1833 byla zvětšena učebna díky připojení obytné místnůstky
učitele a ta byla zřízena ze stáje. Teprve v roce 1871 byl vystavěn nový
učitelský byt. Celá školní budova opakovaně velmi trpěla domovní
plísní. V roce 1897 byla vybudována nová školní budova, výlohy činily
7700 florinů.
Od svého vzniku je obec Nové Hraběcí přičleněna do farního
okrsku Šluknov. V obci se nachází kaple postavená roku 1867. Na ní se
nacházející zvon byl koupen v roce 1868 za osmnáct tolarů v obci KleinWelka (Maly Wjelkov v Sasku). Zajímavý je školní zvon s letopočtem
1669, který byl zakoupen roku 1790 od fukovského zvonaře a byl připevněn na vinopalně tehdejšího obecního rychtáře Wünsche. Když byla
roku 1797 postavena škola, byl tam zvon přenesen a pravidelně zněl
v učebně, kde také onen provaz visí.
C h u d i n s t v í . Obec má vlastní chudobinec.
V roce 1891 byl založen S p o l e k dobrovolného hasičstva –
freiwillige Feuerwehr.
H i s t o r i e o b c e . Pozemky obce Nové Hraběcí dříve patřily
k šafářskému statku v obci Císařský, který byl v roce 1730 úplně zrušen.
Ke statku patřící hospodářské budovy byly rozděleny na dílce a prodány
a byly přeměněny na obytné domy. Židovský vrch (Judenberg) dosahuje
až přímo ke Šluknovu a může mít svůj název podle pohřebiště ve Šluknově usazených Židů (Juden). Jak je známo, manželé hrabě Ernst a Ludmila von Schleinitz, kteří se často nacházeli ve finanční tísni, poskytli Židům proti odpovídajícím daním ve Šluknově domov.
Když v roce 1736 začala v Křečanech výstavba kostela a mnoho
tamějších obyvatel bylo tíženo náklady, odstěhovali se v roce 1737 do
Nového Hraběcí. Díky tomuto přistěhovalectví se obec velmi rychle
zvětšovala, ale tím pádem zůstávala pozadu ve svém dalším rozvoji. Tato obec se v lidové mluvě nazývá „Heubusch“ (Haibusch), jak to také
připomíná niva toho samého jména. Název Neugrafenwalde (Nové Hraběcí) dostala obec jako protiklad k již existující obci Grafenwalde (Hra-
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běcí) na panství Lipová, která potom byla nazvána Altgrafenwalde (Staré Hraběcí).
Při parcelaci šafářského statku vzniklá hospodářství a domy platili
jejich majitelé dávky, které byly nazývány Johannisgeld – svatojanské
peníze, neboť musely být zaplaceny na sv. Jana. Jejich výše se řídila podle rozlohy pozemku a půdy. Kromě toho byl každý dům povinován třinácti dny roboty, které však mohly být vyplaceny penězi, za každý den
byly počítány dva groše. Dále každý dům platil deset krejcarů „Spinngeld“. Všechny tyto závazky po roce 1848 pominuly. Podle registru z roku 1760 měla obec Nové Hraběcí k placení 184 tolarů a 16 grošů. Rychtář z Neugrafenwalde měl právo na svobodné pečení a výčep. V roce
1802 zvolili dva lidé starou robotu s 1 florinem a 371/4 krejcary.
Velká průtrž mračen v roce 1804 způsobila významné škody. Za
francouzské války v roce 1813 kvůli polskému vojsku obec těžce trpěla.
V roce 1815 kvůli úderu blesku shořel větrný mlýn na Židovském vrchu
(Judenberg). Jednotlivé požáry se vyskytly ještě v letech 1789, 1874,
1889, 1893 a 1894. V roce 1870 zemřel školní dozorce Joachim Lorz,
který v této funkci působil třicet let. Byl vzorem opravdu německého,
zbožného a nezištného muže.
Obec S t a r é K ř e č a n y (Altehrenberg).
Obec Staré Křečany je zároveň katastrální obcí a skládá se z vesnic: Staré Křečany, Nové Křečany a Valdek. Obec má rozlohu 1909,42
hektarů a na severu hraničí s územím obce Království, na východě
s Dolními Křečany a s Krásnou Lípou (rumburský okres), na jihu s obcemi Zahrady – Krásný Buk a Vlčí Hora v rumburském okrese a na západě s obcí Panský.
Obec Staré Křečany (Altehrenberg). Ves se táhne po úpatí 588
metrů vysokého vlčího vrchu (Wolfsberg) částí třech údolí, nejdříve z jihozápadu na severovýchod, potom ale směrem na východ. Část domů
leží na horském úbočí 175 metrů vysokého vrchu Písečník (Ludwigsberg
– Ludvíkovický vrch), další na úbočí 472 metrů vysokého Pietschova
vrchu (Pietschenbergu), třetí část tvoří osadu Skřivánčí pole (Lerchenfeld) a leží ve směru na Krásnou Lípu (Schönlinde). Starými Křečany protékají tři přítoky řeky Mandavy (Mandau) a Ludvíkovický potok (Ludwigsbach).
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Obec čítá 445 domů s 3350 obyvateli, v nichž je 1583 mužů a
1767 žen; 3313 je katolíků, 17 evangelíků, 17 starokatolíků a jeden je
židovského náboženství. Domy jsou většinou postaveny ze dřeva, tu a
tam jednopatrové. Střechy jsou většinou z břidlice, jen u starých domů,
které podpírá bezpočet hrubých sloupů nebo dřevěné oblouky, mají tak
zvané Unterzüge - průvlaky, jsou šindelové nebo slaměné.
Hlavní zaměstnání obyvatel tvoří zemědělství, přičemž ke zvláštnímu zmínění je chov hovězího dobytka a domácký průmysl, obzvláště
Holzweberei (okrasné předměty ze dřeva a lýka), takzvaný „Bödenmachen“. Mnoho obyvatel hledá své živobytí v blízkosti ležících továrnách v Dolních Křečanech, v obci Zahrady a v Nových Křečanech. Mimo
toho se ještě provozuje ruční tkaní, pletení punčoch a strojní pletení.
V obci se nachází parní mlýn a bezpočet obchodů se Sparteriewaren –
okrasné předměty splétané ze dřeva a lýka. Poměrně silně jsou zastoupeny malé živnosti, které jsou zřejmé v jiné kapitole.
D o p r a v a . Staré Křečany leží na silnici Brtníky – Rumburk, ze
které v Horní vsi je odbočka na Krásnou Lípu a na Vlčí Horu a byla postavena v padesátých letech. Druhá odbočka spojuje Křečany s částí
obce Skřivánčí pole a s Krásnou Lípou. Třetí vede Novými Křečany do
Šluknova. Ta byla započata v roce 1861 stavebním mistrem Kunzem, a
byla dokončena roku 1865 Weberem a potom Herklotzem ze Šenova.
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P o š t a a t e l e g r a f n í ú ř a d . Od roku 1820 zprostředkovával poštovní posel jezdící mezi Mikulášovicemi a Rumburkem třikrát
týdně také místní poštovní provoz. Dopisy byly odevzdávány v určených
soukromých domech, z nich byly převzaty a dále dopravovány poslem.
V roce 1859 zde byla zřízena poštovní výpravna a až do roku 1865 zde
úřadoval jako první poštovní expedient Josef Kumpf ze Šluk-nova.
V roce 1867 byla zavedena poselská pošta a od roku 1868 jízdní pošta.
Telegrafní úřad byl otevřen 1. listopadu 1893 a je spojen s poštou.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

K o s t e l je zasvěcen svatému Janu z Nepomuku (heiligen Johann von Nepomuk). Obraz hlavního oltáře byl namalován za tisíc guldenů v Římě a kostelu byl darován říšskou hraběnkou Ernestinou von
Harrach. Obrazy obou starších postranních oltářů namaloval zdejší malíř Dominik Kindermann a kostelu byly zčásti darovány. Samotný kostel
byl budováv v letech 1736 až 1740. Hraběnka Ernestine sem dovezla
neapolského stavebního mistra a panství darovalo veškerý stavební
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materiál a také zaplatilo stavebníky. Sedláci bezplatně přivezli všechny
náklady a domkáři provedli všechnu ruční práci. Obec koupila jeden selský statek a tam byl postaven kostel a fara a také se zavázala zaplatit
veškeré poplatky farního hospodářství (Pfarrwidmut). Kolem kostela
byl – jako obvykle – založen hřbitov. Na svatodušní svátky (Pfingstfeste
– letnice) roku 1740 poprvé zazněl zvon odlitý v Praze Zachariasem
Dittrichem a kostel byl vysvěcen. Veškeré náklady na kostel a faru činily
na 50 000 guldenů, z čehož 32 000 guldenů uhradilo panství. Vnitřní zařízení Božího domu bylo postupně opatřováno dobrodinci.
Staré Křečany od nejstarších časů patřily farním okrskem k Rumburku.
Ve šluknovské dělicí listině pánů von Schleinitz z roku 1567 se praví: . . . „lidé
z Ober-Irenberg (Horní Křečany) jsou kostelem dáni k Rumburku, a také jsou
tam povinni svými desátky.“ Město Rumburk, jak se zdá, mělo již v roce 1408
pro přifařené obce založen kaplanát (Caplenei). V rumburské The Izettel z roku
1567 to zní podobně jako ve šluknovské. V době reformace se Křečany s Rumburkem dělily o stejný osud. V roce 1631 se mnoho obyvatel vystěhovalo do
Saska. Protože obyvatelům Křečan byla cesta do Rumburku příliš dlouhá a v zimě nesnadná, ucházeli se u říšské hraběnky Ernestiny von Harrach o dovolení
k výstavbě vlastního kostela. Hraběnka tento záměr podporovala, ale rumburčané nechtěli Křečany uvolnit. Tak hraběnka Maria Ernestina dala na radu litoměřického biskupa, hraběte Wratislawa von Mitrowitz rozkaz svému zámeckému kapitánovi ve Šluknově, Johannu Sahovi, postavit co nejrychleji a ve vší
tichosti v lese malý dřevěný kostelík. Práce započaly 20. března 1732 a již v noci na 21. dubna byl kostel převezen do Křečan, byl spěšně sestaven a 21. dubna ráno byl Franzem Wilhelmem Jägerem, vikářem a krajským děkanem v Lipové vysvěcen, administrátorem byl ustanoven Gottfried Hage, zámecký kaplan ve Šluknovu. Po čtyři roky dlouhém procesu dalo místodržitelství v Praze
konečně 30. ledna 1736 dovolení k vybudování kostela v Křečanech. Byl dokončen v roce 1740. Hraběnka k odškodnění rumburského farství vložila kapitál 1000 florinů, kromě toho ještě 2000 florinů pro sartis tectis, opatřila zvon
v ceně 1290 florinů, mešní roucho a kostelní náčiní.

Všechny osady obce jsou farním okrskem příslušné do Starých
Křečan. V letech 1769 a 70 byly pořízeny varhany, stály 2000 florinů,
v roce 1889 byly obnoveny stavitelem varhan Schusterem ze Žitavy (Zittau). Zastavení Křížové cesty byly zřízeny roku 1825, v roce 1892 byly
obnoveny a roku 1893 vysvěceny. Když po smrti císaře Franze I. zvonil
velký zvon, tak praskl. Byl přelit v Chomutově a ještě v měsíci září toho
samého roku byl dodán na své místo. Jeho váha činila dvanáct centů
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(Centner). 12. března 1878 udeřil v časné ranní hodině do kostelní věže
blesk a zapálil jí. Kostel byl v nebezpečí a byl zachován jen díky rychlému a prozíravému zákroku hasičů. Dne 1. prosince 1894 byl sestaven
nový mariánský oltář. Kostel obsahuje celkem čtyři postranní oltáře.
Š k o l a . Ve Starých Křečanech existovala škola již od roku 1624.
Byla to jednopatrová, dřevěná a odborně postavená budova a měla dvě
učebny. V roce 1733 byla škola povýšena na školu farní. Dne 29. září
1779 vykonali učitelé Franz Anton Pilz a Ignaz Sauer s 219 žáky ze Starých Křečanech, kteří byli vyučováni podle nejnovějších metod a předpisů, veřejnou zkoušku v přítomnosti vrchního úředníka ze Šluknova a
dvou profesorů z Chebu a všichni žáci byli velmi chváleni. Učitel Pilz
obdržel od krajského školského úřadu pochvalný dekret a šest dukátů.
Ke škole patří 99,5 arů velká louka s výnosem 75 florinů 73 krejcarů.
Příjem učitele v roce 1869 činil 473 florinů 33 krejcarů. V roce 1871 byla
zřízena třetí učebna a škola byla postupně až do roku 1883 pětitřídní.
V tom roce byla škola stržena a na tom samém místě byla postavena
nová s osmi učebnami, celá výstavba stála 35 500 florinů a byla dokončena v roce 1884. V tom roce byla škola sedmitřídní.
C h u d i n s t v í . Pokladna chudinského fondu vykazuje tři fondy: Nadaci M. A. Roscheho ve výši 1000 florinů, studentskou nadaci Rosalie Pietzmutz s 2000 floriny a chudinskou nadaci Franze Hofmanna
s 2650 floriny. Kromě toho je chudinská pokladna doplňována díky příspěvkům do pokladničky.
P o m n í k y . Dne 5. října 1884 byl na prostranství před školou
odhalen pomník císaře Josefa a 15. srpna 1896 byl na rohu školní budovy odhalen pomník padlým bojovníkům.
H i s t o r i e o b c e . Podle jedné ztracené listiny se vypráví, že
Křečany (Ehrenberg) byly založeny Peterem Berkou ve dvanáctém století. Ten měl v jím založené vesnici zřídit „Kretschams“ (krčmu) a jako
rychtáře měl ustanovit muže zralého věku. Ale o pojmenování obce
Ehrenberg existuje více variant, které ale nejsou dostatečně nezvratné.
Nejjednodušším a nejpravděpodobnějším vysvětlením je odvození od
jména zakladatele Eromana, přes jehož jméno se v lidové řeči neúmyslně dostalo k názvu obce „Ermrich“ nebo „Aermrich“. Ještě jiným vysvětlením je následující: V okolí dnešního vrchu Ludwigsberg (Písečník) bylo
žitné pole s obzvláště krásnými a velkými klasy – Aehren. Kolem jdoucí
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cizinec se poptával po jménu obce, ale ta ještě žádné neměla a tak jí dal
jméno Aehrenberg. Kromě toho je ještě uváděno odvození pojmenování od názvu vrchu „Ahremberg“, takže Ehrenberg znamená osadu založenou na vrchu Ahremberg. (Kde ale je vrch Ahremberg? Takový název
vrchu jen tak rychle nezanikne alespoň ne v lidové mluvě.) Starší, ale ne
rozhodující způsoby psaní: Irenberg, Irenburg, Irrenberk atd.

Staré Křečany

Křečany, sestávající z Horních a Dolních Křečan, v nejstarších dobách však pravděpodobně tvořící jednu obec, byly ještě před rokem
1500 panským statkem, takzvaný Vorwerk (poplužní dvůr). Když Elisabeth, dcera Heinricha von Schleinitz, vstoupila v roce 1506 do kláštera
Sv. Marie Magdaleny ve Freibergu, přinesla věno pět set grošů, které
byly upsány na Hohenštejnu (Hohenstein) a úroky měly být každoročně
pokryty z výnosu statku v Ehrenberg. Při dělení v roce 1566 připadly
Dolní Křečany majiteli Rumburku Heirichu von Schleinitz, zatímco Horní
Křečany majiteli Šluknova Ernstu von Schleinitz. V tom roce Horní Křečany měly 35 sedláků, 14 domkářů, jeden dědičný a jeden lenní statek a
poplužní dvůr.
Podle soupisu z roku 1623 měly Horní Křečany 43 sedláků s koňmi, to bylo 211/2 spřežení, jednoho lenního rychtáře a 96 domkářů na
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nivách. Nájemné bylo placeno z 211 korců (Scheffel), poplatková píce
činila 15 fůr. V třicetileté válce se v blízkosti vrchu Dymníku (Rauchberg) konala srážka mezi Švédy a Rakušany (1642 ?), proto se tato louka nazývá „Heer“ – „Vojsko“. Poplužní dvůr byl 21. dubna 1686 koupen
za 500 tolarů 2 říšské tolary 23 grošů Christofem. Zrovna tak byla také
prodána dvorská pole a louky, povětšinou již zde usídleným domkářům
a tím byl položen základ obce Nové Křečany, které se rychle zvětšovaly.
Dne 30. září 1736 v Křečanech za jeden a půl hodiny shořelo jedenáct
domů včetně stodol.
Podle daňového registru z roku 1760 platila obec Staré Křečany
(Altehrenberg), jinak stále nazývané Horní Křečany (Oberehranberg), také Staré Horní Křečany (Altoberehrenberg), do Giebigkaiten 15 tolarů 4
feniky, domkáři do toho samého 432 tolarů 5 grošů 10 feniků. Obchodníci s přízí v Křečanech platili ročně každý 2 tolary. Obec mohla mít jatky, za což platila do panské renty 5 florinů; mohla mít dva tkalce plátna,
každý platil 4 gr. 8 Pf., zbylí platili po 12 groších. 43 statkářů z Horních
Křečan (Oberehrenberg) s koňmi bylo rozděleno do 211/2 potahů; byl
zde jeden lenní rychtář a 96 domkářů na nivách; daňového ovsa (Zinshafer) odevzdávali 211 měřic (Scheffel), daňové píce (Zinsfutter) 15 fůr.
Horní mlýn platil 90 fl. 52 kr. a 3 Pf., dolní mlýn platil 85 fl. a 30 kr.

Staré Křečany
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Panství ročně odvádělo do rumburského klášterního úřadu (Kastenamt) z mlýnů a z výběru z poplužního dvora 1 měřici 2 čtvrtky 3 osminy žita a 1 měřici 2 čtvrtě 3 osminy 2 mázy šedého ovsa. Rychtář měl
všeobecná práva a povinnosti určená potvrzeními z let 1681, 1723 a
1744. V průběhu doby měl pivovárečné právo, ale to bylo jedním rychtářem přenecháno panství. V době od roku 1770 do roku 1775 bylo na
vrchu Dymníku (Rauchberg), ale na pozemku Křečan, panstvím dolováno uhlí. Podle seznamu z roku 1802 zvolili jen čtyři osoby novou robotu,
oproti tomu čtyřicet starou s 56 fl. 131/4 kr. Dne 15. května 1821 shořelo jedenáct budov se stodolami. Při požáru, 28. září 1826 u sedláka Ludwiga Freie, přišly o život čtyři nešťastné osoby a také dvanáct kusů dobytka. Obecní hřbitov byl zřízen v roce 1881, roku 1884 byla otevřena
lidová knihovna a v roce 1889 bylo zřízeno samostatné četnické stanoviště. Dne 1. srpna 1896 průtrž mračen způsobila velké škody.
Obec Nové Křečany (Neuehrenberg) souvisí se Starými Křečany
a sestává ze tří osad: Takzvaná Dvorská louka (Hofewiese), část ležící při
silnici a Malá strana (Kleinseite), takzvaná Goldfloss (Zlatý prám). Zcela
u lesa, nedaleko od šluknovské silnice leží „Laborantenhäusel“ – „Laborantské domy“. Vesnice leží malebně na ve směru z jihovýchodu na severozápad se zdvihajících horských úbočích Kamenného vrchu (Steinberg), na Zlatém potoku (Goldbach) a na potoku Fibichbach, které oba
se vlévají do řeky Mandavy (Mandau). Ten druhý se dotýká obce jen
krátkou trasou. Z rybníku Fibichteich vycházející bystřiny občas způsobují velké škody.
Nové Křečany mají 200 domů s 1465 obyvateli, z toho je 720 mužů a 745 žen; všichni jsou katolíky. Obyvatelé se zabývají hlavně chovem dobytka a rolnictvím. Daří se zde ovoci, obzvláště třešním. Dále se
zde lidé zabývají výrobou dřevěných podlah - Holzböden, tkalcovstvím a
pletením punčoch. V obci je pobočná továrna firmy bratří Klingerů
z Brtníků, kde je provozováno strojní pletení.
D o p r a v a . Nové Křečany leží na okresní silnici Staré Křečany –
Šluknov, která odbočuje ze silnice Rumburk – Brtníky.
P o š t o v n í a t e l e g r a f n í ú ř a d je ve Starých Křečanech.
Obec je f a r n í m o k r s k e m příslušná ke Starým Křečanům.
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Š k o l a . Již před rokem 1780 byly děti jednotlivě vyučovány některými obyvateli v soukromých domech č. 107 a 117. První učitel byl
přidělen v roce 1780. Jeho příjem ze školského fondu činil 20 florinů, 80
florinů ze školného a tři sáhy (Klafter) dřeva od panství. V roce 1833 byla škola reorganizována a v roce 1875 byla škola dvoutřídní. V roce se
přistavělo patro a zřídila se třetí třída a jako taková byla otevřena roku
1880.
N a d a c e . Georg Adam věnoval chudým školním dětem 30 florinů, Johann Weber z domu č. 152 věnoval chudým školákům 400 fl.,
nadace Marie J. Hesse, 60 florinů Banco, slouží k opravám školy, nadace
Aloise Friese pro chudé žáky a pro chudáky činila 100 florinů, Sallmannova nadace pro chudáky činila 1000 florinů a Johann Lumpe věnoval
pro chudáky 168 florinů.
S p o l k y . Spolek pojištění škod požárů (1871), Hasičský spolek
(1886).

H i s t o r i e o b c e . Nové Křečany, dříve Nové Horní Křečany,
jsou vznikem mladší než mateřská obec Staré Křečany. Podle ústního
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podání měly ve starých časech nivy, na nich stojí Nové Křečany, patřit třem
svobodným statkářům. Za protireformace se vystěhovali a panství nechalo zřídit kovárnu a bělírnu a založilo tři rybníky. V roce 1624 měly Nové Křečany 11
domů, které ale patřily k poplužnímu dvoru („Vorwerk“) a byly obývány jeho
služebnictvem. V té době v nynějších Nových Křečanech tedy již existovaly domy, ale ještě neměly toto pojmenování. Teprve když byl poplužní dvůr jako

takový a myslivna (Försterhaus) v roce 1686 po prodeji Christophovi
Weberovi zrušeny, postupně vznikaly Nové Křečany. Pole šafářského
statku byla po částech většinou přenechána obyvatelům staré vsi, i jiným, za roční poplatek pod podmínkou postavit tam domy. Nejdříve
byly osídleny statkové louky a později se rozvíjela zbylá část vesnice.
V roce 1713 byla čtvrtina obyvatel farním okrskem přidělena do Rumburku, ale oni tam nechtěli odevzdávat žádné desátky. V roce 1730 bylo
v Nových Křečanech již 148 domů s více než 870 obyvateli.
Kolem roku 1752 platili domkáři z jednoho korce (Strich) pole
roční nájem (Pacht) 52 krejcarů a 3 feniky. Podle poplatkového registru
z roku 1760 platil novokřečanský domkář (Häusler) 338 tolarů 18 grošů
10 feniků. Novokřečanský rychtář měl výčep piva a svobodná jatka. Kromě 8 grošů zahradního poplatku platil každý domkář 7 grošů nájmu
z poloviny korce pole. Dům č. 1 platil vrchnosti 16 krejcarů a za svobodná jatka 5 krejcarů za kus. Ostatní obyvatelé v případě, když chtěli něco
porazit, museli zaplatit poplatek domu č. 1. Obilí z Nových Křečan muselo být semleto v Kunraticích. „Erbzins“ činil 5 florinů 34 krejcarů 21/2
feniku, dále „Auenzins nebo Gartelgeld“ 58 krejcarů, „Jahrsteuer nebo
Landgeld“ 94 florinů 15 krejcarů, „Robotgeld“ 18 fl. 45 kr., „Spinngeld“
18 fl. 30 kr. a „Musikalienpost“ 5 florinů. V roce 1745 platila obec Nové
Křečany ke dni sv. Jana poplatek 185 říšských tolarů 1 groš 6 feniků,
„Wiesenzins“ 141 říšských tolarů 9 grošů 6 feniků, „Robotgeld“ 134 říšských tolarů 4 groše, „Gartelgeld“ 54 říšských tolarů, „Fruchtzins“ 6 říšských tolarů 16 grošů, tedy celkem 521 říšských tolarů 7 grošů nebo
781 florinů 56 krejcarů 11/4 feniku. Ostatní události Nové Křečany sdílely díky své poloze se Starými Křečany a v roce 1851 byly spojeny do jedné obce.
Obec Valdek (Waldecke) je ze tří stran obklopena lesem a na jihovýchodě souvisí se Starými a Novými Křečany. Má obzvláště vysokou
polohu, školní budova stojí 436,8 metrů nad mořem. Obec sestává ze
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dvou řad domů ve směru z jihovýchodu na severozápad. Domy jsou
většinou postaveny ze dřeva a kryté slámou a veskrze jsou přízemní.
Obec má jen dvě malé, hasiči založené vodní nádrže a několik studní, jinak ale žádné tekoucí nebo stojaté vodstvo. Valdecký potok (Waldecker
Floss) pramení u myslivny a vlévá se do Lesního potoka (Waldwasser).
Valdek má 34 domů s 200 obyvateli, z nichž je 84 mužů a 116
žen; všichni jsou katolíci. Obyvatelé se zabývají hlavně rolnictvím a mimo toho domáckým průmyslem, zvláště námezdním tkalcovstvím pro
Šluknov a Varnsdorf.

D o p r a v a . Středem této lesní vesnice vede státní silnice Rumburk – Šluknov. Obecní, polní a lesní cesty vedou do všech přilehlých
obcí. Od června roku 1897 je Valdek stanicí „Böhmischen Nordbahn“ –
„České severní dráhy“ na trase Rumburk – Mikulášovice.
P o š t o v n í p r o v o z . Od 1. března 1895 dochází třikrát týdně
poštovní posel ze šluknovského c. k. poštovního úřadu.
Valdek přináleží farním okrskem do Křečan a dříve než sám dostal kostel, byl Valdek přifařen k Rumburku. Těsně u Valdeku leží ke Starým Křečanům patřící selský statek č. 382. Hájovna č. 9, samota položená uprostřed lesa, dříve patřila k Valdeku, od úpravy pozemkových knih
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v roce 1880 patří k obci Království, ale stále ještě ke kostelnímu okrsku
Staré Křečany. Na lesnické mapě je tento dům označen jako Hartou
(Harte), v minulém století byl myslivnou a později cihelnou. V roce
1760 museli valdečané odevzdávat desátky (Decem) a „Rauchheller“
(spojené s Třemi králi – K+M+B) farářovi z Horních Křečan.
Š k o l a . Jednotřídní škola byla díky tehdejšímu místnímu rychtáři a panskému revírníkovi Dominiku Jahnelovi postavena v roce 1836.
Předtím chodily děti do školy do Starých Křečan. Až do roku zde 1856
vyučoval spoluzakladatel valdecké školy učitel Anton Parsch (narozen
roku 1807 v Bynovci – Binstorf) ve svém vlastním domě č. 33. V tom roce byla postavena místní škola, která v roce 1894 byla významně zvětšena. Bezprostředně na Valdek navazujících sedm domů s 65 osobami
ale patří k obci Království, ale tyto domy jsou školou příslušné do Valdeku. Kříž u školy byl roku 1859 zřízen díky štědrým darům.
C h u d i n s t v í . Tehdejším představeným obce Quirinusem
Weberem byl roku 1854 založen chudinský fond činící 825 florinů.
S p o l k y . Dobrovolné hasičstvo (Feuerwehr) bylo založeno
v roce 1890, jako jediný spolek v obci.
H i s t o r i e o b c e . Vznik obce Waldecke (roh lesa) může spadat do konce 17. století. Obec má své jméno ze své polohy na konci nebo v rohu lesa šluknovského panství. Historické zprávy o Valdeku jsou
nanejvýš skrovné. Z kupní smlouvy z roku 1725 o domu č. 5 je zřejmé,
že kromě myslivny, takzvané „Harte“, byl v té době ve Waldecke ještě
jeden dům.
Podle registru z roku 1760 platil valdecký domkář ročně 14 tolarů
23 grošů 4 feniky a vykonával ročně 26 dní roboty. V roce 1778 měl Valdek pět domkářů a ti od procházejícího vojska velmi trpěli. V následujícím roce darovala manželka tehdejšího revírníka Salmana Loretánské
kapli v Rumburku oltářní ubrus jako dík, poněvadž šťastně nalezla své,
v lese před nepřáteli ukryté věci. V roce 1850 tábořila ve Valdeku setnina Wohlgemuthova pluku, který byl později vystřídán Haynauerem a
ten později myslivci (Jägern). V září v letech 1841 a 1847 spočinul projíždějící arcivévoda při své cestě ze Šluknova do Rumburku také ve Valdeku. Jak v roce 1813, tak také v roce 1866 došlo k průjezdu vojska.
V roce 1851 byl Valdek spojen se Starými Křečany do jedné obce.
Ke správě obce byl z obecního zastupitelstva ve Starých Křečanech vo-
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len jeden člen výboru a zároveň obecní představený z Valdeku a jeho
náhradník byli členy obecní školní rady obce Staré Křečany.
S p o l k y o b c e S t a r é K ř e č a n y . Spolek vysloužilců
(1852), Spolek tkalců (1858), Spolek pletačů punčoch (1858), Zpěvácký
spolek (1863), Tělocvičný spolek (1871), Dobrovolní hasiči (1872), Německý školský spolek (1881), Národní spolek (1883), Dělnický vzdělávací spolek (1886), Spolek školního krejcaru (1888), Zemědělský spolek
(1895), Oddíl Horského spolku (1897).
Obec P a n s k ý (Herrnwalde).
Obec Panský je zároveň obcí katastrální s rozlohou 376,38 hektarů. Z toho daleko největší část, 299,365 hektarů, téměř čtyři pětiny celkové plochy, připadá na panské lesy. Obec hraničí na východě s územím
obce Staré Křečany, na jihu s obcí Vlčí Hora (Wolfsberg – rumburský
okres), na západě s obcí Brtníky a na severu s Kunraticemi a s Křečany.
Obec Panský leží v údolí, ale na kopcovitém, trochu stoupajícím
terénu, kterým protéká na vodu bohatá řeka Mandava (Mandau). Část
domů stojí na okraji lesa, na 510 metrů vysokém horském úbočí. V blízkosti se nachází vrch Světlík (Lichtenberg) a Ptačí vrch (Vogelberg), známý jako rozvodí mezi Labem a Odrou. Řeka Mandava teče na východ,
Brtnický potok (Zeidlerbach) na jih. Z vyvýšeniny se dá kochat velmi
krásným výhledem na Středohoří (Mittelgebirge), od Ještědu (Jeschken)
až k Milešovce (Milleschauer) a mimo toho ještě na Česko-saské Švýcarsko (böhmisch-sächsische Schweiz). Také je mnohými turisty navštěvována „Stará myslivna“ („Alte Forsthaus“). V této restauraci je také
k vidění zvláštní podivuhodnost: Rozděluje se zde z okapů odtékající voda, jeden odtok se vlévá do Mandavy a druhý do Brtnického potoka
(Zeidlerbach), takže zde je rozvodí Labe a Odry.
Obec Panský čítá 28 domů se 167 obyvateli, z nichž je 82 mužů a
85 žen; 166 katolíků a 1 evangelík. Obyvatelé obce s nejmenším počtem obyvatel v okrese se zabývají obděláváním polí, námezdním tkalcovstvím, pletením, výrobou dřevěných podlah a někteří našli zaměstnání v továrně v sousední obci.
D o p r a v a . Obec Panský leží na okresní silnici Brtníky – Křečany
a od domů na kopci vede obecní silnice do Nových Křečan. Z Brtníků vede příkrá cesta k myslivně (Forsthaus).
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P o š t a . Dvakrát denně jezdí obcí poštovní vůz z Brtníků a jednou denně také prochází poštovní posel do Rumburku. Dopisy jsou třikrát denně vybírány z v roce 1895 obcí zřízené schránky na dopisy a je
zde odevzdávána případná příchozí pošta.
F a r n í m o k r s k e m je od nejstarších časů obec Panský příslušná do Brtníků, je to doložitelné od roku 1668. V době reformace
byla obec Herrnwalde evangelická, z té doby se zde zachoval krásný pomník. Na zahradě domu č. 15 Franze Engelmanna byl v roce 1847 nalezen v Mikulášovicích působícím doktorem Ritschem náhrobní kámen
obdélníkového tvaru, na němž je dvojí nápis. Nápis na okraji: „Zde leží
pohřbena panna Eva Dehmsin, dcera zesnulého milostivého a moudrého pana
Michaela Dehmsena, váženého rychtáře v Herrnwalde. Narozena roku 1639 a
zemřela 23. května ve věku 26 let a 29 týdnů. Bůh buď milostiv její duši!“ Další
nápis ve dvou odstavcích je pro překládajícího, kvůli dialektu a starobylému
slohu nepřeložitelný.) Vážený rychtář Dehms byl se svou rodinou evange-

lík, takže jeho dcera nemohla být pohřbena na katolickém hřbitově a
byla uložena k věčnému klidu do země na otcovském pozemku.
Podle registru z roku 1760 byla obec Panský poplatky příslušná šluknovskému panství a desátky (Decem) a „Rauchheller“ do Brtníků.
Občas se v obci Panský zdržovali také „Christenlehre“, naposled v letech
1840 – 45 v domu č. 27. Na domu č. 20 se nachází malý zvon ke zvonění
Ave (zdrávas Maria).
Š k o l s t v í . Obec Panský byla odjakživa školou přikázána do
Brtníků. Dočasně byla ale také v zimě v Herrnwalde škola. Tak ještě v letech 1840 – 1845 v domu č. 8, a to díky učiteli Ed. Frindovi z Brtníků. Na
naléhání několika účastníků – bez rozhodnutí obecních úřadů – bylo
v roce 1892 vyučování nařízeno do Nových Křečan.
C h u d i n s t v í . Pokladna chudinského fondu byla založena tehdejším revírníkem Ambrosem Grohmannem v roce 1851 se 2 floriny a
30 krejcary, která na konci roku 1895 vykazovala jmění 2772 florinů a
661/2 krejcarů. Obecní účet z roku 1813 vykazoval pokladní stav 23 fl.
303/4 kr., koncem roku 1895 se obecní majetek zvýšil na 783 florinů a
32 krejcarů.
H i s t o r i e o b c e . Vznik obce Herrnwalde, v jiných písemnostech pojmenované také „Herrnwaldau“ nebo „Herrnwald“ (panský les)
ukazuje, tak jako u jiných na –walde (-les) ukončovaných jmen obcí, na
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obdělávání půdy vymýceného lesa. K založení mohlo dojít, podle všech
okolností, v době Georga von Schleinitz. Podle ústního podání byla
obec Herrnwalde za starých časů obehnána hradbou. Jeden z nejstarších domů stál na místě domu č. 1. Tomu se ještě dnes lidově říká
„Kreisamt“ a podle pověsti tam měly být placeny daně a poplatky z celého okolí, od Tolštejnu (Tollenstein) až po Budyšín (Bautzen). Podle jiného sdělení se v půli 16. století měli v okolí Herrnwalde usídlit dva svobodní sedláci (Freibauern), měli proklestit les a obdělávat půdu. Brzy se
ještě v okolí usídlil uhlíř, a tak vznikla malá vesnička, která byla na počest těch dvou svobodných sedláků, ktěří byli označováni jako „páni
z lesa“ – „Herren von Walde“, pojmenována Herrnwalde. Velmi starý
dům je č. 23, „stará myslivna“ – „alte Forsthaus“, byl v letech 1672 až
1867 znám jako dědičná myslivna (Erbschaftsförsterei).
Při dědičném dělení v roce 1566 připadla obec Herrnwalde Ernstovi von Schleinitz. V roce 1620 byla Ottovi von Starshädel zkonfiskována a přešla do majetku hraběte Wolfa von Mannsfeld a od té doby stále
zůstala majetkem šluknovského panství. Podle pozemkové knihy z roku
1623 vynášela obec Herrnwalde na daňových poplatcích 21 feniků. Tragický konec majitele zahrady Engela z obce Herrnwalde přičiněním Švédů v roce 1624 je uveden na jiném místě. Na válečné náklady roku 1707
zaplatila obec Herrnwalde šest zlatých. Podle registru z roku 1760 činily
poplatky pro obec Herrnwalde 35 tolarů, 15 grošů a 111/2 feniků. Obec
měla jedno tkalcovství, které platilo ročně 4 groše 8 feniků a ze stolice
16 grošů. Rychtář z Herrnwalde měl právo pečení a k porážení dobytka.
Obecní pečetidlo z roku 1791 bylo z mosaze a mělo nápis: „Herrnwalder
Gerichtssiegel“ – „herrnwalderská rychtářská pečeť“. Podle seznamu
z roku 1802 si tři osoby z obce Panský zvolilo starou robotu se 4 floriny
a 513/4 krejcary a pozemková daň zahredníka činila 51 fl. a 52 krejcarů.
V roce 1845 shnila skoro polovina úrody brambor.
Obec K n í ž e c í (Fürstenwalde).
Obec Knížecí je samostatnou katastrální obcí. Obec je malebně
položená na úpatí nepravidelně utvářeného vrchu Hrazený (Pirsken –
608 metrů), v nářečí nazývaného „Partschen“, nejvyššího vrchu okresního kapitanátu Šluknov (Bezirkhauptmanschaft Schluckenau). Vrch Hrazený má na straně k obci Kunratice nádherné, romantické výhledové
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místo, „Ochsenstein“ - „Volský kámen“. Na vrchu položená část obce
Knížecí má množství dobré vody. U mlýna, ležícího o něco stranou od
vesnice, se shromažďuje z mnoha z vrchu Plešný přitékajících pramenů
silný potok, který protéká obcemi Hraběcí, Salmov a Leopoldka do šenovského obecního potoka a tam se jmenuje Panský potok (Herrnbach). U mlýna obce Knížecí je velmi pěkný, objemný rybník. Obec Knížecí má zcela ráz horské vesnice. Dalekosáhlý výhled z obce je za jasných dnů velmi vděčný. Během léta se o krásných nedělích koná početný příliv přátel přírody, kteří zde nacházejí jednoduché, ale dobré přijetí
u příjemných lidí. V zimě je zde poměrně nevlídně a při vysokém sněhu
je obec odříznuta skoro od veškeré dopravy.
D o p r a v a je celkově nedostatečná, jen několik málo obecních
cest vede k okresní silnici Šenov – Brtníky. Jedna cesta vede do obcí Janovka a Císařský.
P o š t o v n í p r o v o z je obstaráván z Mikulášovic.
Obec Knížecí má rozlohu 357,32 hektarů, z toho připadá 243,39
hektarů, tedy větší část, na nád-herné lesy. Obec čítá 36 domů se 177
obyvateli, z nich je 91 mužů a 86 žen; 176 je katolíků a 1 je evangelík.
Řemeslnický stav je zastoupen jen slabě, je zde jen několik malých rolnických hospodářství a domkářů. Daňové výnosy sestávají téměř výhradně z pozemkových a domovních daní. Největší část pozemkové daně je placeno prostřednictvím velkého lesního majetku panství Šluknov,
a to v částce 582 florinů, zatímco celkové daně z pozemků a vlastnictví
půdy činí 1096 florinů. Obyvatelé se skoro výlučně zabývají zemědělstvím. Několik osob se zabývá domáckým průmyslem, ostatní hledají
své živobytí v továrnách v sousedních obcích.
Obec Knížecí je od roku 1668 farním okrskem přidělena k Brtníkům. Předtím mohla být přidělena k Šenovu, neboť v roce 1624 dcera
sedláka Klupfela Anna přešla do Schönau k protestantům. Obec Knížecí
musela do Brtníků platit také „Rauchheller“.
K a p l e byla postavena v roce 1775. Na jejím místě předtím stál
kříž a tento Krucifix byl nadále uchováván pod střechou kaple. Silně
zvětralá socha Panny Marie, bez letopočtu, u domu č. 32 může pocházet z velmi staré doby, snad z doby, kdy obec Fürstenwalde ještě patřila
ke klášteru Doksany (Doxan).
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Š k o l a . Obec Knížecí je školou příslušná do Starých Křečan, ale
kdysi měla s Kunraticemi společného učitele a dočasně školu. Hrabě
Ferd. Bon. von Harrach zřídil 18. března 1750, prostřednictvím dekretu
z Vídně, v obci Knížecí školu. Příjem učitele v Kunraticích a v obci Knížecí z vrchnostenské renty a z úřední pokladny činil v hotových penězích 6
florinů nebo 4 tolary, dále 4 měřice žita a 4 sáhy měkkého palivového
dřeva. Také byl osvobozen od poplatků, které měl ostatně obsaženy
v panské rentě. Podle onoho dekretu si vrchnost vyhradila do stavu
učitele dosazovat a sesazovat. V každém případě mohla škola v obci
Knížecí být již před rokem 1750. Tento údaj má své plné potvrzení, v roce 1766 působil jako učitel ve Fürstenwalde Joseph Schier. Podle ústního podání byl školou dům č. 22. Z jakého důvodu byla škola v obci Knížecí zrušena, není známo. Do roku 1836 chodily děti do školy do Kunratic, několikrát v týdnu také přicházel učitel do Fürstenwalde. V roce
1836 byla obec Knížecí přidělena školou do Starých Křečan a zůstává to
tak i následně.
C h u d i n s k ý f o n d v obci Knížecí činí 1200 florinů.
S p o l e k hasičstva byl v obci Knížecí založen roku 1893.
H i s t o r i e o b c e . O vzniku obce Fürstenwalde není nic známo. Pojmenování obce se vysvětluje podobně, jako ostatní na –walde
končící jména obcí. V dávných dobách, tak kolem roku 1400, byla obec
Fürstenwalde v majetku premonstrátského kláštera v Doksanech u Litoměřic. Zjistit bližší údaje nebylo možné, neboť doksanský klášterní archiv byl v roce 1783 převezen do státního archivu ve Vídni. Ale podle lidového vyprávění lidé, kteří chtěli své robotní povinnosti splnit „in natura“, byli nabídnuti do Doksan. V roce 1566 přešla obec Fürstenwalde
na Ernsta von Schleinitz, majitele Šluknova. V roce 1620 bylo majiteli
von Starschädel zkonfiskováno také i Fürstenwalde. Z kupní smlouvy
hraběte Wolfganga von Mannsfeld ze 17. června 1623 je zřejmé, že
vesnice Fürstenwalde byla prodána Albrechtem von Schleinitz v roce
1607. Jako leník se v té době objevuje Pietipesty von Chyš. Tomu dal
Radislaw Kinsky, majitel Lipové, obec Fürstenwalde jako zástavu do majetku za půjčku 1200 kop (Schock). Když Starschädel 15. ledna 1618
koupil panství Šluknov, nechtěl Kinsky vesničku vydat, proto Starschädel podržel Albrechtovi von Schleinitz 4000 kop jako záruku k této vesničce. Hrabě Wilhelm von Kinsky měl půjčit na obec Fürstenwalde kro-
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mě té první zálohy ještě další částky, takže na ní vězelo celkem 3294
kop zástavy. Když potom později také Kinsky nehospodařil dobře s majetkem a toto zástavní právo přepustil, obrátil se nový majitel Wolfgang
von Mannsfeld 11. února 1628 přímo na krále, aby mu byla obec Fürstenwalde proti zaplacení zastavené částky vydána. Toho také podle císařského nařízení z Prahy 13. června 1628 dosáhl.
Ve švédské válce v roce 1706 musela obec Knížecí přispět na válečné kontribuce 88 floriny. Podle daňového registru z roku 1760 zaplatila obec Knížecí panství 85 tolarů, 20 grošů a 10 feniků. Mlýn z Fürstenwalde platil ročně 31,30 florinů. U obce Knížecí se v různých časech
provozovalo dolování. Tak za panství Schleinitzů, pravděpodobně kolem roku 1557, na vrchu Hrazený (Pirsken), na místě šachtové studny
šluknovského vodovodního vedení. Další šachta na vrchu Hrazený
(Pirsken) pochází z pozdější doby a sice, jak je zcela jistě zjištěno, z let
1766 až 1767. Dne 29. října 1766 se v obci Knížecí oženil Johann Kriegels, „Berg-Knap“ („horník“), jehož otcem byl Heinrich Kriegels z Bergstadtl (Hora Matky Boží na Moravě. Jako svědek uváděn Christian Ludwick, Bergsteiger (důlní) z vrchnostenského dolu ve Fürstenwalde. Jméno důlního Ludwiga se tak nápadně shoduje s oním v článku „Sdělení
procházkového klubu severní Bohemií XIX.“, takže je prokázáno, že v té
době u obce Knížecí bylo dolováno uhlí. V roce 1863 se v blízkosti domu
č. 2 opět po uhlí dolovalo, ale také nebylo nic nalezeno. Ještě v roce
1836 bylo u panství Lipová vedeno pod jménem Fürstenwalde takzvané
„Vierhäuser“ („Čtyřdomí“) a mělo vlastní katastr (soupis pozemků). Zda
to nějak souvisí s výše popisovanými událostmi z let 1607 až 1628, zůstává ještě k objasnění. Po roce 1836, pravděpodobně roku 1850, byla
tato část „Fürstenwalde“ přičleněna ke katastru obce Janovka a k obci
Šenov.
Podle seznamu povinností domácích lidí (Hausleutenschuldigkeitsregister) z roku 1802 platili čtyři osoby starou robotu 4 floriny a
513/4 krejcary. V roce 1845 shnilo kvůli bramborové hnilobě z 1375 korců brambor na 1157 korců. Je jen málo zpráv, které z této půvabné vesničky přicházejí na veřejnost. Ale doufejme, že zde lidé žijí zrovna tak
spokojeně a šťastně, jako ti na velké hlavní silnici s veškerým stykem se
světem!
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Obec Jiříkov

Obec m ě s t o J i ř í k o v (Stadt Georgswalde).
Katastrální obec Jiříkov je položena těsně na saské hranici a sestává z obcí: Město Jiříkov, Nový Jiříkov, Loučné a k tomu patří také Filipov, neboť od 20. března 1897 tvoří vlastní politickou obec. Katastrální
obec Jiříkov má rozlohu 1333,50 hektarů a na severu a severovýchodě
hraničí s obcí Ebersbach v Sasku, na východě se Spreedorf v Sasku a s Filipovem, na jihu s obcí Janovka (Johannesthal – rumburský okres) a na
západě s obcemi Království a Křečany.
Obec Starý Jiříkov (Alt-Georgswalde) leží pod 51o severní šířky a
o
32 16I východní délky v údolí, které obzvláště z výše Šluknovského
vrchu (Schluckenauer Berg) poskytuje překvapivě krásný, náramně velkolepý pohled. Není vidět jen velká část Jiříkova a Filipova, ale také
s tím související, terasovitě stoupající saskou obec „Gersdorf“ s mnoha
jejími továrnami a komíny. Tyto tři obce se spolu zdají proměněny
v jedno moře domů a v divákovi lehce vzbuzují mínění, že to množství
budov tvoří jedno tovární město. Člověk ale také vidí velkou část obcí
Ebersbach, Kottmar, Kottmarsdorf a Walddorf, všechny v Sasku, dále
dva nejvyšší vrchy Lužického pohoří (Lausitzer Gebirge), Lausche (797
metrů) a Ještěd (Jeschke - 1013 metrů) a ještě dále do Jizerských hor
(Isergebirge). V blízkém okolí jsou mnohé vrchy a návrší: Jitrovník
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(Jüttelsberg), Harta (Harte), Kozí hřbet, Butterhügel, Toppelsberg a vrch
Hainberg.
Jiříkov leží na Rytířském potoku (Rittersbach), který pramení na
vrchu Kozí hřbet (Ziegenrücken) a spěchá k řece Sprévě (Spree), s níž se
spojí v Sasku u obce Ebersbach. Vrch Kozí hřbet tvoří rozvodí mezi
labskou a oderskou oblastí, z jeho jižního svahu odtéká voda do řeky
Mandavy (Mandau). Řeka Spréva pramení v sousední obci Spreedorf,
tvoří část severovýchodní hranice území obce a státu a přináleží vodu
do poříčí Labe. Kromě toho je v obci ještě Mlýnský potok (Mühlbach) a
několik rybníků.
Starý Jiříkov má 664 domů s 5808 obyvateli, 2662 mužů a 3146
žen; 5724 je katolíků a 84 evangelíků. Domy jsou z větší části postaveny
ze dřeva, jednopatrové, často přepažené prkny a pokryty břidlicí.
Z e m ě d ě l s t v í . Obyvatelé se namnoze zabývají zemědělstvím. Vynikající je bramborářství a vinařství a zvláště dobře prospívá
ovoce jmenovitě jablka, jichž se pěstuje mnoho a na tři sta dobrých
druhů. O zdejší pěstování ovocných stromů se obzvláště zasloužil děkan
J. Göttlich.
P r ů m y s l . Docela mnoho obyvatel se zabývá zde domáckým
průmyslem, zvláště domáckou výrobou lněného zboží. Mnozí obyvatelé
jsou nuceni hledat svůj chléb v příhraničních saských obcích, v továrnách v Ebersbach a Gersdorf. V nové době se průmysl pozvedá, jeho
provozování je zřejmé na jiném místě.
Tkaní lnu zde bylo zavedeno již ve 14. století, výroba byla přirozeně jednoduchá, neumělá. Len si pěstovali sami, předli a zpracovávali pazdeří. Co se
nespotřebovalo v domě, bylo prodáváno sběrači (Sammler) v Rumburku, ve
Šluknově a v cizině. V následujících stoletích byla výroba lněného zboží provozována bez patrného vylepšování. Teprve v roce 1751 vzalo toto průmyslové
odvětví díky podnikavému Christianu Salmovi netušený rozmach. Díky obzvláštní píli a šikovnosti zaopatřil svými výrobky větší odbytiště a tím v obci přispěl k většímu blahobytu. Ale také vláda vřele přijala plátenický průmysl a vydala pro povznesení tohoto odvětví instrukce pro kontrolory příze a plátna, jakož i pro tehdejší krajské náčelníky. Pláteníci, čítající asi čtyř set, dostali roku
1756 od tehdejšího pána Ferdinanda Bon. hraběte von Harracha potvzení cechu se 42 cechovními artikuly. Další řemeslníci, jako mlynáři, pekaři, krejčí atd.,
dostali svá řemeslnická pravidla teprve v roce 1758, ale v té době již také pro
ně platila stejná cechovní pravidla jako pro řemesla ve Šluknově.
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Velmi silně byly cechy zastoupeny také svou rozmanitostí. V obchodu tvořilo dovážené máslo artikl s obzvláště velkým obratem.
D o p r a v a . Jiříkov je protažen velmi dobrými silnicemi: Nejvýznamnější jsou státní silnice Rumburk – Jiříkov – Ebersbach v Sasku,
která byla vybudována v letech 1807-1818 a okresní silnice Šluknov – Jiříkov – Filipov. Kromě toho zde je mnoho a dobrých obecních silnic,
které vedou na všechny strany, do Friedersdorfu v Sasku, do Nových
Křečan, na „Hartu“ – „Harte“ atd. Od 1. listopadu 1873 má Jiříkov nádraží Georgswalde-Ebersbach „České severní dráhy“, jako konečné stanice železniční linky Praha – Ebersbach.
P o š t a . V roce 1837 měl Jiříkov c. k. poštovní výpravnu poštovního úřadu, která byla v roce 1885 spojena do jednoho úřadu s od roku 1865 zřízeným c. k. telegrafním úřadem. Od roku 1896 je poštovní
úřad státní.
T r h y . Od poloviny 17. století má Jiříkov právo pořádal týdenní
trhy s přízí a plátnem. V roce 1755 bylo městysu Jiříkovu uděleno privilegium k pořádání dvou výročních trhů. Nyní se pořádají dva trhy,
v pondělí po Kreuzauffindung (nalezení kříže) a na druhé úterý v říjnu.
Týdenní trh s přízí se koná každé úterý a obchodníky je nazýván „Börse“
– „bursa“.
K o s t e l . V roce 1346 měla obec „Jergiswalde“ kostel a patřila
k arcikněžskému stolci Löbau v Sasku. Pravděpodobně to byla malá dřevěná stavba, zasvěcená svatému Jiří (Georg) a duchovní správa byla
zpočátku obstarávána mnichy řádu kazatelů - Predigerordens a teprve
později duchovními. Kolem roku 1524 byl Georgswalde luteránský, a
zůstal tak po 140 let. Známými pastory z té doby jsou: Merten Nötels,
zemřel v roce 1558, potom Simon Widner a Matheus Schulze. V roce
1664 byl Jiříkov rekatolizován a kvůli nedostatku farářů byl kostel jako
pobočný příslušný šluknovskému faráři Karl Hein. Königovi, který zde
první katolický křest provedl 31. července 1664. Jiříkov zůstal pobočný
až do roku 1669.
Do Jiříkova farně příslušná hornolužická obec Hempel, která zůstala luteránská, byla přifařena do Ebersbach v Sasku, ale desátky (Decem) museli být odváděny do Georgswalde a peníze přicházely do šluknovské vrchnostenské renty. Dnes je tato povinnost odňata. Kvůli tomuto odvádění desátek došlo v roce 1540 mezi faráři z Georgswalde a
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ze Spremberg v Sasku ke sporu. Vyřízení této právní pře dopadlo ve
prospěch faráře z Georgswalde.

Jiříkov – kostel sv. Jiří

Díky nadaci vlastní duchovní správy v Jiříkově, ze strany ovdovělé
kněžny Sophie Agnes von Dittrichstein, byl 27. května 1669 zdejší kostel
vysvěcen a 26. června toho samého roku byl uveden první farář páter
Tobias Michael Schletwitz. Protože se dřevěný kostelík ukazoval příliš
malý, byl v roce 1725 položen základní kámen nynějšího kostela, který
byl vysvěcen roku 1728 Franzem Wilhelmem Jägerem, krajským děkanem z Lipové. Hlavní oltář, zasvěcený svatému Jiří (Georg), byl namalován později Dominikem Kindermannem. Mimo něj jsou zde ještě dva
postranní oltáře. Ježíšův oltář je užíván také jako „heiliges Grab“ – „svatý hrob“. Drahocenná skleněná kostelní okna byla zhotovena v roce 1894 míšeňským umělcem a byla darována dobrodinci. V roce 1729 vystavěná hřbitovní kaple se nachází vedle vchodu na starý hřbitov. V roce 1734 zjednal farář Salomon z vlastních prostředků kaplana. V roce 1736 byly pořízeny nové varhany, k čemuž hraběnka Ernestine von Harrach uštědřila tři sta zlatých. Tyto var-
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hany byly v roce 1873 zrušeny a díky dobrodiní třech sester Donatových byly
pořízeny varhany zcela nové, výtečné. Umíráčkový zvon byl zakoupen v roce
1756, v roce 1783 byl poškozený zvon přelit a celkem stál 1627 florinů a 112
krejcarů. Velký zvon váží 17 centů (Centner) a 66 liber (Pfund), prostřední 9
centů a 46 liber a malý 4 centy a 47 liber staré váhy. Stávající kostelní hodiny
byly nově zhotoveny v roce 1800 zámečnickým mistrem Zachariasem Rudol1
fem z Rumburku a stály 555 florinů a 22 /2 krejcaru, kdežto ty staré byly prodány do Friedesdorfu (obec v Sasku) za 50 florinů. Hodinové zvonky, na něž by1
lo spotřebováno 424 /2 liber mědi, stály 175 florinů. V roce 1810 monstrance,
kalich a Ciborium (liturgická nádoba), které měly být odevzdány státu, byly
zbožnými dobrodinci bance vyplaceny za 895 florinů, a tak byly kostelu zachovány.

Sousoší u kostela sv. Jiří

Hřbitov byl u kostela založen v roce 1729 a v roce 1789 bylo svaté pole (Gottesacker) zřízeno v Novém Jiříkově na farním hospodářství
(Pfarrwidmut), za roční pachtovné 6 florinů. V roce 1872 byl zakoupen
za 5583 florinů nový obecní hřbitov o rozloze 1,4456 hektaru při Šluknovské silnici a zařízen byl pro všechna náboženská vyznání.
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Do Jiříkova jsou farním okrskem příslušné obecní části Horní, Prostřední a Dolní Jiříkov, dále Nový Jiříkov, Loučné a Filipov. Duchovní
správa je zaopatřována jedním farářem, jedním nadačním kaplanem a
dvěma kaplany. Fara byla nově vybudovaná v roce 1787. Farní hospodářství má rozlohu 15,2878 hektaru. Kostel má podle v roce 1827 vykázaného kostelního účtu majetek 25 017 florinů a 18 krejcarů.
Významnou drahocennost má kostel ve stříbrem potaženém, silně zlatem dekorovaném krucifixu, zářícím ceylonským Hyacinthem
(vzácný nerost), holandským routovým diamantem, východoindickým
smaragdem a topasem, čistým horským křišťálem, v němž jsou zasazeny ony dvě relikvie. Krucifix byl zhotoven ve Vídni roku 1817. Kostel v Jiříkově byl dvakrát vykraden, poprvé 28. prosince 1770. Při druhém vloupání
31. ledna 1829, přivedl na stopu zločince v kostele pravděpodobně ve spěchu
zanechaný psíček. Byl jím protestantský obyvatel sousedního Saska, který byl
odsouzen k doživotnímu trestu v káznici. Třetí vloupání se událo 15. dubna
1838, zatímco všechnu mysl zaměstnával velký požár ve Šluknově, zločinci nebyli odhaleni. Dne 13. března 1840 večer udeřil do kostelní věže blesk a zapálil
jí. Že bylo zabráněno velkému neštěstí, je hlavně zásluha tkalce Ignaze Langhanse a jednoho zde právě přítomného kominíka ze Šluknova. První byl ze svého nebezpečného postavení sražen a utrpěl úraz, když statnou rukou včasně
zasahoval.

Š k o l a . Zřízení první školy dosahuje velmi daleko zpátky. V roce
1573 byl jako učitel uveden Martin Typbar, zastával také místo obecního písaře. V roce 1728 zde byl ustanoven druhý učitel pod názvem
kantor. V roce 1774 byla škola povýšena na triviální školu (Trivialschule
– učilo se triviu). V roce 1729 byla v Jiříkově postavena školní budova.
V roce 1785 byl vystavěn školní dům č. 7, se dvěma velkými učebnami a
dvěma učitelskými byty, ten byl zrušen v roce 1886. Podle výkazu z roku 1774 činil plat obou učitelů 101 florinů 13 krejcarů. Většinou jim musela vynášet služba na chóru. Návštěva školy byla velmi špatná, ze 600
školou povinných dětí jich školu navštěvovalo jen 46 až 76. Později byli
učitelům přidáni dva školní pomocníci a v roce 1832 byly ke staré školní
budově přistaveny dvě učebny. V roce 1846 byla místně oddělena pohlaví a roku 1859 balo zrušeno jedno učitelské místo a byla zřízena dvě
místa podučitelská. V té době byl přenesen výběr školného na obecní
zastupitele.
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Dobrodinci této školy byli jmenovitě: Christian Salm, P. Felix
Wendler, kanovník Georg Göttlich, Eduard a Florian Holfeldovi, Johann
Buder. V roce 1875 byla trojtřídní škola rozšířena na pětitřídní a v následujícím roce na šestitřídní. V roce 1874 slečna Franciska Donat postoupila svůj dům č. 468 obci pro umístění dívčí třídy a roku 1878 byla škola
rozdělena na dvě čtyřtřídní. V roce 1881 byly obě školy přeměněny na
pětitřídní. V letech 1885-86 byla dokončena nová, krásná budova národní a měšťanské školy s 15 učebnami a s vedlejšími prostorami a již
ve školním roce 1886/87 mohlo být vyučováno jak ve dvou pětitřídních
národních školách, tak také v roce 1884 povolené první třídě měšťanky.
O výstavbu té krásné školní budovy se zasloužil starosta Eduard Richter
a vrchní školní inspektor Karl Thume. V chlapecké národní škole je nyní
pět tříd, v dívčí národní škole je tříd sedm, chlapecká měšťanská škola
má tři třídy s ředitelem a třemi učiteli. Ředitel má také vnitřní vedení
obou národních škol.
V Jiříkově je také dětský útulek milosrdných sester od svatého
Karla Borromejského (Schwestern von heiligen Karl Borr.), pod vedením
představené sestry M. Siegfriedy Spillmann. Pěstounkou je sestra
Matthäa Rauch a pomocnicí je sestra M. Bertholde Erdekowsky. Ústav
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navštěvuje od 50 do 60 dětí, v zimě dokonce i 100. Prostory k dispozici
poskytla slečna Francisca Donat.
Š p i t á l (Spital). Existuje zde bohatě vybavený a zajištěný, v roce 1844 založený špitál, který je veden milosrdnými sestrami. Druhá,
v domu č. 563 zřízená n e m o c n i c e (Krankenhaus), byla obci darována slečnou Franciscou Donat.
L é k á r n a byla zřízena kolem roku 1860 v Lahmerově domu lékárníkem Zinkem z Č. Lípy. Později přešla do majetku jeho syna, jehož
vdova jí za 7000 zlatých prodala Baslerovi, který jí přeložil do domu
doktora Ulbricha. V roce 1894 byla lékárna přenechána prodejem za
28 000 zlatých nynějšímu majiteli Protzovi.
C h u d i n s t v í , f o n d y a n a d a c e . Chudinský fond Starého Jiříkova činí 31 479 florinů, špitálský fond 23 645 fl., špitálský fond
P. Geirga Göttlicha 10 014 fl., školní fond Starého Jiříkova 7497 fl.,
vdovský a sirotčí fond 628 fl., kontribuční fond (válečné poplatky) 869
fl., rezervní fond pro nahodilé nehody 135 fl., nadace císaře Franze Josefa (mobilizační fond) 2328 fl., udržovací fond školní budovy Christiana
Salma 364 fl. a chudinský fond děkana Röslera a některé menší fondy
podávají svědectví o dobročinném smýšlení obyvatel.

Ú ř a d y a s l u ž b y . Městský úřad; tři pobočné celní úřady (Jiříkov, Aloisburg a nádraží Jiříkov-Ebersbach); stanoviště c. k. četnictva a
oddělení c. k. finanční stráže.

429

Veřejné budovy a vzdělávací a dobročinné
ú s t a v y : Byl uveden kostel, národní a měšťanská škola, městský špitál
(od roku 1870), lékárna a nemocnice nemocničního a podpůrného spolku (od roku 1873-74). Dále chorobinec - Siechenhaus (od roku 1844),
dva řádové domy milosrdných sester (1870, 1880), s jedním řádovým
domem je spojen od roku 1886 existující dětský útulek (Kinderbewahranstalt), od roku 1827 je k dispozici pokladna chudinské podpory (Armenunterstützungscasse), obecní spořitelna od roku 1884 a střelnice,
postavená v roce 1873.
P o m n í k y . U domu č. 101 stojí mezi lípami pískovcový sloup
k připomenutí události ze švédské války: Majitel hospodářství nechtěl ze
skrblictví vydat rekvírovacímu (zabíracímu) důstojníkovi malého vojenského
oddílu své zásoby a poslal jej k sousedům. Ten pověděl důstojníkovi pravdivý
stav věci, onen se vrátil zpět, ale sedlák bědujíc nechtěl Fourage (výpalné) vydat, důstojník mu rozťal šavlí hlavu.
Kříž na kopci na šluknovské silnici ukazuje místo, na němž kolem roku
1765 jedna žena z Horního Jiříkova viděla, jak její obydlí následkem úderu blesku pohltily plameny. Dvě hodiny předtím se ve Šluknově zhostila ospravedlňující přísahy kvůli krádeži. Přitom zde nesouhlasný přítomný prohlásil, že její
obydlí má ještě dnes shořet, neboť měla nepravdivě přísahat. A tak se také stalo. Dům byl brzy nově postaven, avšak první sem přivezený kmen rozdrtil jejímu muži při rychlém otáčení vozu nohu, takže se až do konce života musel belhat.

H i s t o r i e o b c e . Georgswalde je odvozeno od Gering (malý,
nepatrný), Gerung a ne, jak je mnohokrát mylně předpokládáno, od
Georg – Jiří. Osadník jménem „Gering“, měl dát celé „Strecke“ své jméno Geringesswal, a přivést své kmenové druhy (Stammesgennosen),
pravděpodobně z Dolního Saska z Münsterland. Měl postavit kapli a
Kretscham (krčma). Založení obce se mělo udát kolem roku 1240. První
zmínka o obci se objevuje v míšeňské matrice roku 1346. Pojmenování
bylo celý čas díky záměnám hlásek lehce měněno, a tak se snadno nachází Jerwigswalde, Gergiswalde, Jeringswald, Jergiswald, později Jhorgeswalde a Georgiswalde.
V roce 1410 přešel Georgswalde spolu s Hinko III. k Hohensteinu.
Georgswalde tehdy bylo léno (manství) a patřilo rodině von Luttitz. Tak
byl v roce 1404 jmenován majitelem Hannos von Luttitz z Noneburgu,
v roce 1408 se jmenoval Joanes Lutitz de Jeringswald. Stále byl tak uvá-
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děn ještě v roce 1418. Dne 9. června 1427 ručil jako zástava Hinkovi III.,
za dlužných 100 kop Schildgroschen (pražské groše?) svého otce Hinko
II. míšeňskému biskupovi, mimo jiných, také Heinrich von Luttitz z Jergiswalde. V roce 1434 patřil Georgswalde Siegmundovi von Luttitz,
synovi výše uvedeného Johanna von Luttitz. Hannos a Thamme Luttitz,
majitelé poloviny Königswalde a části Georgswalde, byli od roku 1443
vazaly (leník, man) saského kurfiřta. V roce 1419 byl Georgswalde vydrancován Munkery. Za husitských výbojů od roku 1477 až 1582 žádal
Hans von Luttitz z Jerichswalde jako leník kurfiřta o ochranu. Při bratrském dělení v roce 1566 přešel Georgswalde na Ernsta von Schleinitz,
v té době měl Georgswalde rychtářský stolec s rychtářem, dvanácti porotci a s písařem. Výnos (Edikt) z roku 1589 uváděl až dopodrobna povinnosti poddaných k vrchnostenskému úřadu. (Bližší: Lahmer, „Pamětní
listy“,) Vesnice Georgswalde přešla konfiskací s celým majetkem v roce
1620 od Otty von Starschädel na hraběte von Mannsfeld. Na statku
bylo roku 1623 obilí na 294 kop (Schock), 3 čtvrtky (Viertel) a 2 osminy
(Achtel), hovězího dobytka bylo 47 kusů, ovcí 735 kusů a drůbeže 6 kusů. V termínu Walpurgy (filipojabubská noc) Georgswalde platil 5 kop a
37 feniků.
Podle pozemkové knihy (Urbare) z roku 1623 měl Jiříkov 44 statkářů, 19 zahradníků a 84 domkářů, platízích Erbzins, Elbwaggeld, Zinskorn a Zinskafer, Räumichtzins, Wachgeld a Auenzins. 25 statkářů mělo
určenou službu, museli s koňmi a se psy vyhovět na poplužním dvoře
(Vorwerk). Zahradníci pracovali ručně zároveň se sedláky. Domkáři robotovali deset dní s vlastní stravou a zdarma. Každý domkář odevzdával
na sv. Michaela závdavek 33 dobrých trojníků (Dreier - mince) a každý
člen domácnosti 8 dobrých trojníků a 21/2 feniku.
Dne 14. června 1666 spadla na Jiříkov průtrž mračen, která způsobila velké škody. V roce 1688 byl v Jiříkově zřízen pobočný celní úřad.
Od září 1706 do září 1707 zde v příbytcích tábořilo švédské vojsko, obec
velmi trpěla rekvírováním a kromě toho musela do válečných nákladů
přispět 1622 floriny a 18 feniky. Jiříkov měl v době od roku 1706 do
roku 1707 sotva 1300 obyvatel, ale to se rychle zvyšovalo a v roce 1715
zde počet duší čítal 1393. V té době dostávali zdejší poddaní od panství
pozemky k užívání za přiměřené roční poplatky a také robota mohla být
zaplacena penězi. Tak bylo v roce 1724 ke sv. Janu (Johanni) sedláky,

431

zahradníky a domkáři ve Starém Jiříkově na různých povinnostech zaplaceno: Ackerpacht (pronájem půdy) 131 florinů 27 krejcarů 2 feniky,
Wiesenzins 39 fl. 58 kr. 4 pf., Robotgeld (vyplacení z roboty) 529 fl.,
z poplužního dvora (Vorwerk) na pronájem půdy 135 fl. 57 kr. 11/4 Pf.,
Wiesenzins 75 fl. 43 kr. 1/4 Pf., Robotgeld 164 fl. 30 kr., Huttungszins 2
fl. a 1/2 kr.
Dne 1. dubna 1737 prodal hrabě Alois von Harrach, dříve ke zrušenému poplužnímu dvoru patřící Stockäcker 32 korců, hotově po 12
florinech, za celkem 384 florinů, které byly splaceny ve splátkách až
v roce 1749 a z každého zlatého (Gulden) byl zaplacen jeden krejcar
kancelářského poplatku. Na žádost hraběte Ferdinanda Bon. von Harrach byl 7. listopadu 1753 Jiříkov povýšen na městys (Stadtel), ale neobdržel, jak ukazuje originál městského diplomu v zemském archivu,
žádný znak. Ve Widimského díle: „Městské znaky rakouského císařského státu I., království Bohemia“ – „Städtewappen des Österreichischen
Kaiserstaates I., Königreich Böhmen“ je pod č. 141 zobrazen městský
znak Georgswalde (Jiříkova) se svatým Jiří (Georg) v boji s drakem. V roce 1755 odstal Jiříkov výsadu tržiště (Marktprivilegium) a také dosud
pořádané týdenní trhy s přízí a plátnem obdržely císařské potvrzení.
V roce 1756 zde byl zřízen první cech stávkařů punčoch na panství Šluknov. Historie trýzněných rolníků za sedmileté války je vyprávěna v kapitole „Pověsti“.
Podle seznamu poplatků z roku 1760 zaplatilo jiříkovské tržiště (Markt
1
Georgswalde) na různých poplatcích 98 tolarů 3 groše 1 /2 feniku a 29 florinů
1
45 krejcarů. Domkáři ze Starého Jiříkova 438 tolarů 9 grošů 1 /2 feniku. Domkáři z prostřední obce, jinak nazývané Vorwerk – poplužní dvůr, 159 tolarů 18
grošů 8 feniků – zde byly čtyři feniky počítány jako jeden krejcar. Jiříkov mohl
mít tři obecní pláteníky, kteří na Stuhlgeld – poplatek za tkalcovskou stolici platili 4 groše 8 feniků, zbývající tkalci platili za každou stolici jeden tolar. Dále zde
mohli být tři pekaři, každý platil ročně 4 groše 8 feniků, každý kovář dával 18
grošů 8 feniků, krejčí, ševci, pletači punčoch, jakož i ostatní řemeslníci platili
každý 4 groše 8 feniků. Sedláci měli podobné povinnosti jako v jiných obcích.
Za vyprodukovaný slad, chmel a obilí obdrželi za jednu měřici (Scheffel) jeden
groš a dva feniky. Tří farní sedláci pracovali farářovi každý 6 dní na poli a 6 dní
ručních prací, za půl svěradla (Kloben) lnu dostali 8 grošů nebo 30 krejcarů; za
1
3
1 /2 kusu drůbeže 1 groš 6 feniků nebo 13 krejcarů a /4 feniku. Rychtář měl
k bezplatnému používání tři korce pole. Horní mlýn platil vrchnosti na různých
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poplatcích 52 florinů 30 krejcarů, prostřední mlýn platil 51 fl. a spodní 54
florinů.

V roce 1802 zvolili ve Starém Jiříkově dvě osoby novou robotu,
oproti tomu 75 starou se 114 floriny a 12 krejcary. Tak zvaná rustikální
daň (Rusticalsteuer) v tom roce pro Jiříkov činila 627 florinů a 36 kejcarů. V letech 1813 až 17 plněné dovozné bylo za 116 vozů vyčísleno 2099
floriny a 21 krejcary. Z úrody brambor ze 4440 korců (Strich) v roce
1845 jich více než polovina shnila.
Ve velmi pohnutém roce 1848 se vytvořila národní garda, které
velel energický velitel Eduard Holfeld. Ta udržovala v obci bezpečnost a
pořádek a zjednala vážnost k zákonu. Fanatici pozvedli své ruce k bezbožnému konání na novojiříkovském hřbitovu k vykopání mrtvoly jednoho před
třemi lety pohřbeného sebevraha. Když již bylo vykopáno dvanáct mrtvol, tak
se národní garda snažila zabránit dalšímu hanobení hrobů. Po dlouhém, marném vyjednávání, za nebezpečného vyhrožování veliteli a jeho dvěma průvodcům, postoupila garda vpřed a bez nějakého krveprolití rušitele klidu zapudila.
Ti byli jednotlivě zadrženi a odvezeni k soudu do Šluknova.

Velké a významné byly oběti obce při nakvartýrování se Prusů
(Preussen) v roce 1866, obyvatelé obce velmi trpěli rekvírováním (zabavováním). Během pruského pobytu se 25. června 1866 udála episoda,
kterou zde v krátkosti uvádíme: Jeden pruský Premierleutenant šel při zábavě v družném kruhu tak daleko, že i na nepřátelského důstojníka vedl vysoce
nevhodným způsobem chvástavé řeči nejen na Rakousko, ale i na našeho rytířského císaře. Tu k němu energicky přistoupil jeden statný, neohrožený občan
Eduard Holfeld z domu č. 8 a požadoval omluvu nebo souboj následujícího rána. Důstojník zahanbeně zmlkl, škádlen ostatními kamarády ve veselé náladě a
na cestě domů nabídl omluvu. Ze souboje tedy nebylo nic.

V roce 1872 zde prudkým způsobem řádily neštovice a vyžádaly
si mnoho obětí mezi dospělými i dětmi. Zvláštní zásluhy obětavou prací
si získali lékaři Dr. Ulbrich, Dr. Rudolf Langhans a páter Krügner. Dne 16.
června 1885 propukla „střelba“ kvůli neopatrnosti hlídače tygřice ve
zvěřinci, která byla usmrcena až po velkém úsilí. V úterý, 17. května
1887 večer, přišla v důsledku průtrže mračen velká voda, hráz jednoho
rybníku u železniční trasy Rumburk – Jiříkov se protrhla a vlny se vlévaly
do Jiříkova. Kolem dvou hodin v noci dosahovala voda na Tržním náměstí výšky tři čtvrtě metru. Dne 26. dubna 1889 přišla velmi prudká

433

bouřka s deštěm v průtrži mračen a s kroupami a způsobila zde veliké
škody.
Filipov patřil až do 1. ledna roku 1897 ke zdejší obci.
Obec N o v ý J i ř í k o v (Neugeorgswalde). Bezprostředně na
Starý Jiříkov se západním směrem, ve skoro plochém údolí, až k okraji
lesa na úpatí vrchu „Harty“ – „Harte“, připojuje obec Nový Jiříkov. Obec
čítá 66 domů se 607 obyvateli, z nich je 287 mužů a 320 žen; 601 je katolíků a 6 evangelíků. Převážná většina obyvatel jsou pláteníci a tovární
dělníci.
Dva větší rybníky posílají své odtoky do Rytířského potoku (Ritterbach). Výše položený rybník slouží jako plovárna a koupací zařízení,
ten níže položený je využíván k chovu ryb.
D o p r a v a . Novým Jiříkovem vede vozová cesta až k lesu ve
směru na „Hartu“ – „Harte“.
P o š t o v n í a t e l e g r a f n í ú ř a d je ve Starém Jiříkově.
Také všechny další veřejné a obecní záležitosti jsou společné
s uvedenými ve Starém Jiříkově.
Nový Jiříkov má samostatný chudinský fond s 940 zlatými (Gulden).
Od roku 1864 v Novém Jiříkově existuje Spolek nemocenské podpory.
H i s t o r i e o b c e . Nový Jiříkov byl založen v roce 1681 za Philippa Siegmunda von Dittrichstein. V roce 1701 již měl vlastního rychtáře jménem Mathes Kaade.
Podle registru z roku 1760 měli domkáři z Nového Jiříkova k placení poplatků za 94 tolarů 3 krejcary a 4 feniky a rychtář měl od roku
1727 k bezplatnému užívání dva korce pole. Z domkářů platil jeden každý půl korce pole včetně stavebního místa a na Gartelgeld bylo placeno
a parte 8 grošů pronájmu pole (Ackerpacht). V roce 1744 nově zbudovaný mlýn v Novém Jiříkově platil roční daň 28 florinů a 30 krejcarů.
V roce 1802 si si zvolilo čest osob starou robotu s 8 floriny a 61/4 krejcary.
V roce 1837 byl na nově postavené hasičské skladiště pořízen
zvon. Rány osudu Nový Jiříkov sdílel spolu s mateřským městem. V roce
1849 byl spojen do jedné obce se Starým Jiříkovem.
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Obec L o u č n é (Wiesenthal) začíná východně od Starého Jiříkova a přilehlá k nádraží Jiříkov – Ebersbach. Ze severu na jihovýchod,
daleko rozprostřené zemské hranice a na protékající řeku Sprévu
(Spree) se očím nabízí pohled do krásné krajiny ohraničený severovýchodně vrchem Schlechterberg v Sasku a na severu průmyslovým a
velmi významným saským městem Gersdorf.
Loučné má 88 domů s 944 obyvateli, z toho je 433 mužů a 511
žen; 923 je katolíky a 21 je evangelíků. Většina obyvatel jsou dělníci,
kteří nalézají chléb v továrnách v blízko ležících saských městech Gersdorf a Ebersbach.
D o p r a v a . Území obce je protaženo „Českou severní dráhou“
a v obci jsou dobré vozové cesty.
Veřejné a obecní záležitosti jsou jako u Starého Jiříkova.
C h u d i n s k ý f o n d (Armenfond) obce Loučné činí 3307 florinů a špitálský fond (Spitalfond) 4620 fl. Existuje také malý fond pro wiesenthalerské chdé a zrovna tak pro školní děti.
Loučné má samostatný hasičský spolek (Feuerwehr-Verein).
H i s t o r i e o b c e . Obec Loučné je ještě mladšího vzniku než
Nový Jiříkov. V daňovém seznamu týkajícího se Jiříkova z roku 1724 ještě není uvedená, zatímco již v roce 1735 měla vlastního rychtáře. Založení obce se tedy mohlo udát kolem roku 1730. Druhý rychtář obce
Loučné Ferdinand Kottwitz působil v roce 1738.
Podle seznamu poplatků z roku 1760 wiesenthalerští domkáři
měli k placení pro panství 132 tolarů 13 grošů 4 feniky. Wiesenthalerský rychtář mohl svobodně péci. V roce 1802 si deset osob zvolilo starou robotu s 12 florina a 58 krejcary.
V roce 1820 byl umístěn zvon na hasičskou zbrojnici, který stál
100 florinů a pocházel z Alaunberg u Chomutova, kde byl dříve v tamním jezuitském kostele. Ostatními událostmi se obec Loučné dělila s Jiříkovem a v roce 1849 byla s touto obcí spojena.
S p o l k y v o b c i J i ř í k o v : C. k. privátní střelecká společnost (1796); Spolek vojenských vysloužilců (1836); Spolek lásky
k bližnímu-pohřbívání (1846); Spolek pomocníků varhaníků (1859); Spolek podporování nemocných (1861); Obec dobrovolných hasičů (1870);
Národní spolek (1871); Zemědělský spolek (1881); Mužský zpěvácký
spolek „Concordia“ (1881); Divadelní ochotnický spolek „Veselá mysl“
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(1881); Tělocvičný spolek (1882); Místní skupina německého školského
spolku (1882); Spolek školního krejcaru (1878).
Obec F i l i p o v (Filippsdorf).
Filipov je nejmladší obcí v okrese, prozatím bez samostatného
katastru (soupisu pozemků) a leží souvisejíc s obcemi Loučné a Jiříkov,
přímo na zemské hranici s královstvím Sasko, na úbočí kopce Butterhügel a v údolí řeky Sprévy, mezi vrchy Töppelberg, Schlechterberg v Sasku a výběžkem vrchu Mühlenberg. Filipov má rozlohu 60,54 hektaru a
na severu hraničí se saskou vesnicí Spreedorf, mezi těmito obcemi tvoří
obecní a zemské hranice potok Spreebach, na východě se Starým a Novým Gersdorfem v Sasku, na jihu s Jiříkovem a na západě s obcí Loučné.
Významný vodní tok, Spreebach, pramenící ve Starém Gersdorfu
(pramen řeky Sprévy – Spreeborn), tvoří na území Filipova částečné
hranice se Saskem a ve Filipově přibírá dva malé pramenné potoky,
které protékají obcí z jihu na sever a vytvářejí dva malé rybníky.

Bazilika Panny Marie Pomocné ve Filipově
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Počet domů činí 129, počet obyvatel je 1395, z nichž je 672 mužů
a 723 žen; 1367 je katolíků a 28 evangelíků. Domy jsou většinou postaveny ze dřeva a jsou kryty břidlicí, ty postavené v novější době mají většinou zdi z cihel.
D o p r a v a . Vesnicí až k zemské hranici vede slušně vybudovaná
okresní silnice Jiříkov – Filipov. Obec má také stanici České severní dráhy pod označením „Georgswalde – Filippsdorf“.
P o š t a . Od 21. září roku 1894 má obec samostatný poštovní
úřad s čilým provozem.
Z e m ě d ě l s t v í . Pěstovány jsou v našem kraji běžné polní plodiny. Dobytek je chován obzvláště kvůli provozování mlékařství. Za
zmínku stojí vzorné včelařství nynějšího řídícího učitele Franze Ramische.
P r ů m y s l a o b c h o d . Obyvatelé se většinou zabývají, ale
ne víc než v někdejším významu, plátenickým průmyslem. Mnohem
větší část obyvatel nachází zaměstnání v továrnách sousední obce Gersdorf v Sasku. Filipov je posvátné poutní místo, tak zde jsou mnohé obchody s poutním artiklem. Nápadný je na více než dvaceti stanovištích
prodej másla. Vzhledem k velikosti obce je počet restaurací a kaváren
vysoký (šestnáct).
C í r k e v n o s t i . Farním okrskem je Filipov příslušný do Jiříkova,
i když má velký a velmi krásný, v romantickém stylu zbudovaný kostel,
jehož základní kámen byl položen 8. září 1870. Tento základní kámen
platil jak pro kapli Panny Marie milostivé, která byla dokončena a vysvěcena 13. ledna 1873, tak také pro přitom budovaný poutní kostel
Panny Marie Pomocné, který byl požehnán 11. října 1885 velebným litoměřickým biskupem Schöblem. Jižně vedle kostela (nyní s ním spojený) byl v letech 1883 - 84 vybudován klášter, který byl předán řádu Redemptoristů (Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele), jejichž kněz vykonává bohoslužbu v poutním kostele.
Plán kostela Panny Marie Pomocné ve Filipově byl bezplatně poskytnut Franzen Hutzlerem, civilním inženýrem na ministerstvu vnitra
ve Vídni. Prvním stavitelem byl Sachers z Liberce, po jehož smrti následoval stavitel Josef Hampel, toho času bydlící v Rumburku. Pět oltářů
v kostele a kazatelna pochází z Mayerova dvorního uměleckého ústavu
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v Mnichově, tak jako čtrnáct obrazů zastavení Křížové cesty z Terracotta (pálená hlína) se zlaceně polychromovanými vypouklinami pleti,
s v romantickém slohu vyřezávanými rámy, dále „Weihnachtskrippe“ –
„Štědrovečerní jesle“ a svatý hrob s postavou Krista. Varhany, nádherné dílo, zdařile doplňující akusticky vynikajícně vybudovaný kostel s kuželkovým předvolbovým systémem, obsahují dvaadvacet znících registrů, byly sestaveny varhanářem Hermannem Eulem z Budyšína v době
od 2. do 9. dubna 1889. Tři zvony byly vysvěceny a nalíčeny 10. října
1885. Pocházejí z renomované slévárny zvonů Petera Hilzera z Vídně
Nového Města a mají ladění do H-dur, ale do akordu chybí ještě velký
zvon. Věžní hodiny, dílo hodinářského mistra Krügela z Eibau (Sasko),
byly sestaveny v roce 1887 a ukazují čas na osmi cifernících. Ke zmínění
je ještě velká z kamene vytesaná mariánská socha nad oknem chóru,
mimo kostel ve výklenku průčelní strany. Je to napodobenina mramorové sochy z kaple Milostivé Panny Marie. Kolosální sochu umělecky
zpracoval sochař Anton Schwarz a sloupoví v kostele vypracoval společně se svým bratrem Eduardem, oba z Dolního Sedla u Hrádku nad Nisou
(Spittelgrund bei Grottau), podle vzoru profesora Röntsche z Drážďan.
O popudu ke stavbě tohoto krásného kostela, díky zvláštní události
Magdaleny Kade, podrobně zpravil páter Franz Storch z Jiříkova ve své
brožurce: „Panna Maria, spása nemocných“. Od události zázračného
vyléčení Magdaleny Kade je Filipov velmi navštěvovaným poutním místem, kam ročně putují tisíce účastníků průvodů. Den 13. leden je každoročně slavnostním výročním dnem, který je oslavován celou farní obcí a
okolím. Ve Filipově je také pobočka milosrdných sester řádu svatého
Karla Borromejského (Orden des heiligen Karl Borromäus) a klášter s při
něm vystavěnou kaplí k poctě svatého Josefa, která byla vysvěcena 16.
září roku 1868 a v níž jsou občas slouženy bohoslužby.
Š k o l a . Až do roku 1869 byla škola ve Filipově pobočnou školou
farní školy v Jiříkově. Založení zdejší školy bylo odloženo do roku 1784,
čímž měla být míněna jen výstavba vlastní školní budovy, neboť již v roce 1772 je zaznamenáno ustanovení prvního učitele Antona Hase. Tenkrát ještě bylo rodičům ponecháno na vůli, zda posílat své děti do školy
zdejší nebo do té v Jiříkově. Nynější nová školní budova byla postavena
v letech 1866/67 a vysvěcena byla 22. října 1867. Byla to samostatná,
jednotřídní oddělená národní škola, od 1. září 1877 byla dvoutřídní, od
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1. ledna 1885 trojtřídní a od 1. ledna 1897 má ke třetí třídě definitivní
paralelní třídu s oddělením podle pohlaví a s průběžným celodenním
vyučováním. Vyučování ručních prací bylo zavedeno od 1. Ledna roku
1879.

Bazilika

C h u d i n s t v í , n a d a c e a f o n d y . Chudinský fond (Armenfond) Filipova činí 3021 florinů, speciální chudinský fond má 1129
florinů, špitálský fond (Spitalfond) s od Floriana Rudolfa odkázanými
4000 floriny činí 5600 fl. a majetkem je dům a 71,92 arů půdy. Nadace
Ferdinanda Müllera pro chudé filipovské školní děti činí 1000 florinů.
Obec má také jeden menší hřbitovní fond.
S p o l k y v e F i l i p o v ě : Dobrovolní hasiči (1896), Německý
mužský zpěvácký spolek, dříve Amicitia (1880), Střelecká společnost,
dříve lukostřelecký spolek (1889), Ženský spolek pomocné a dobročinné
činnosti (1890).
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H i s t o r i e o b c e . Filipov byl založen v roce 1681, za Filippa
Siegmunda von Dittrichstein, majitele šluknovského panství. Na počest
zakladatele dostala obec jméno Filippsdorf. V roce 1731 čítala obec 63
domů a v roce 1736 již domů 86.
Podle registru z roku 1760 platili filippovští domkáři 180 tolarů
10 grošů a 8 feniků a rychtář měl svobodné pečení a jatky. Podle seznamu poplatků z roku 1802 ve Filipově šest lidí zvolilo starou robotu s 9
floriny a 431/2 krejcary.
Od v roce 1845 náš kraj postihnuvšího onemocnění brambor zůstal Filipov téměř ušetřen. Jak v sedmdesátileté válce v roce 1778, tak i
v roce 1866 se Filipova dotkli i Prusové (Preussen). V roce 1849 byl Filipov spojen s Jiříkovem do jedné obce. V roce 1892 bylo ve Filipově zřízeno c. k. oddělení finanční stráže. S povolením zemského sněmu byl
Filipov přípisem ze 16. září 1896 dnem 1. ledna 1897 opět prohlášen samostatnou obcí a jako takový byl aktivován 20. března roku 1897.

Obec
Staré Křečany
Nové Křečany
Valdek
Filipov
Fukov
Knížecí
Starý Jiříkov
Nový Jiříkov
Loučné
Panský
Císařský
Království
Kunratice
Nové Hraběcí
Rožany
Harrachov
Královka
Šluknov

Soudní okres Šluknov.
1818
1845
1890
poč. domů obyvatel domů obyvatel domů obyvatel
363
192
13
100
116
45
584
65
79
27
249
321
59
95
112
27
28
439

2232
1190
76
605
679
225
4001
457
511
180
1515
1936
405
557
682
157
156
2989

381
194
34
111
131
39
616
71
90
29
256
328
62
95
114
32
30
49

3218
1538
240
905
820
265
5076
615
706
232
1910
2414
591
622
792
243
199
3952

445
200
34
129
143
36
664
66
88
28
288
391
84
111
143
39
34
592

3350
1465
200
1395
823
177
5808
607
944
167
1824
2457
618
619
854
226
217
4889
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Soudní okres Lipová.
Dolní Poustevna
Horní Poustevna
Karlín
Marketa
Lipová městys
Lipová obec
Ludvíkovičky
Severní
Lobendava
Nová Víska
Mikulášovice
Malé Mikulášovice
Salmov
Tomášov
Liščí
Loučky-Šenov
Staré Hraběcí
Janovka
Malý Šenov
Leopoldka
Vilémov
Františkov n. P.
Brtníky
Kopec

109
87
42
36
65
265
15
289
265
42
596
19
46
8
46
332
33
26
50
54
86
7
296
57

658
512
240
223
376
1625
97
1852
1712
251
3395
118
258
36
291
1955
182
157
311
301
489
43
1286
356

110
88
44
37
66
268
15
292
266
44
599
19
47
8
46
333
33
32
50
55
87
8
212
59

786
549
308
216
512
1915
102
2008
1748
277
4127
150
376
34
344
2383
200
227
372
368
567
47
1658
396

157
104
46
33
72
287
15
289
273
45
748
19
47
9
48
378
30
34
55
58
135
10
233
68

1516
720
307
182
609
2186
112
1585
1507
213
6201
145
308
50
279
2912
176
230
354
448
1028
93
1487
381

b) S o u d n í o k r e s L i p o v á .
Obec L i p o v á (Hainspach).
Obec Lipová je zároveň obcí katastrální a sestává z následujících
obecních částí: Městys Lipová, obec Lipová – Horní a Dolní s Novou Lipovou a s Ludvíkovičkami. Městys Lipová a obec Lipová (Marktflecken
und Dorf Hainspach) bezprostředně sousedí, leží v jednom údolí a jsou
kolem dokola obklopeny kopci a vrchy. Nová Lipová leží vzestupně na
severním úpatí saského vrchu Strážiště (Wachberg) až k od Šenova vedoucí okresní silnici. Ludvíkovičky leží jihovýchodně od Městyse Lipová
(Stadtel) uprostřed polí a luk, ze tří stran obklopené lesem. Obec Lipová
na východě a jihu hraničí s Šenovem, jihovýchodně s Vilémovem, západně s Lobendavou a s Horní Poustevnou, severozápadně s obcí Se-
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verní, severně s obcí Liščí a na severovýchod s obcí Sohland v Sasku.
Plošná rozloha katastrální obce Lipová činí 1064 hektarů, délka obce od
východu na západ činí 4,9 kilometrů, šířka ze severu na jih je 4,4
kilometry. Počet domů celé obce činí 374 a počet obyvatel je 2907.

Zámek v Lipové ve dvacátých letech 20. stol.

Okolí Lipové je z velké části kopcovité. Proti Šenovu se zvedá vrch
Strážiště (Wachberg), jehož výška od státní silnice k cestě na hřbitov
dělá 76 metrů. Z tohoto vrchu se lze kochat nádherným rozhledem. Název Wachberg (Strážný vrch) znamená to samé jako původní Hutberg
(Dozorový vrch) v době, když tento vrch sloužil k ohlašování nepřátelského vpádu do daleka znamením ohně. Novější výklad tohoto názvu
vychází s toho, že 29. července 1778 zde rozbili své ležení Prusové
(Preussen) a drželi stráž (Wache). Severovýchodně od Strážiště (Wachberg) stojí vrch „alte Thiergarten“ (stará obora – 421 metrů). Mezi nimi
vede klesající cesta do Šenova. Na severozápadním úbočí leží skála
„Brockstein“ (drobivý kámen), mnohdy je označován jako „Wackelstein“ – „viklan“ jako obětiště z pohanských časů.
Na západ leží čtyři kilometry dlouhý a dva kilometry široký Ječný
vrch (Gerstenberg), nazývaný také Gerstenbusch. Na cestě Vilémov –
Anenský vrch (Annaberg) postavil Horský spolek (Gebirgsverein) v roce
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1890 ochrannou chatu a z tohoto místa se lze kochat pohledem líbezného obrazu. K Jáchymovu vrchu (Joachimsberg) vede cesta kolem „nové obory“ - „neue Thiergarten“, která byla posledně založena roku 1802
a v roce 1886 byla opět zavřena. Směrem na obec Liščí leží Liščí vrch
(Fuchsberg). V roce 1887 a již 40 let předtím byly na „breiten Busche“
prováděny vrtací pokusy na uhlí, ovšem vždy bez úspěchu. Za „breiten
Busch“ leží vrch Špičák (Spitzberg).

Lipová – zřícenina zámku

Na východě se nachází bohatě zalesněný kopec nazývaný „breite
Busch“ (širé křoví), kde mělo být kolem roku 1450 husity zničeno město
„Breitenau“, jak obšírně podává ústní vyprávění. Avšak někdejší existence města Breitenau se z mnohých důvodů ukazuje zcela vyloučená.
Před asi 40 lety byly na místě příkopů nalezeny stopy po zbytcích hradeb. To moly být pravděpodobně zbytky k myslivně patřící budovy, jež
mohla být v roce 1430 zbořena husity, ale jak je známo, bylo jimi zplundrováno a zčásti rozbořeno celé její sousedství. Konec konců měla také
báseň „Breitenau“ od Dr. Ragela vzniknout díky o tom v Žitavě (Zittau)
nalezené listině, v níž se jedná o tvrzi (Veste) Breitenau. Oprávněnost
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této domněnky nemůže být zcela vyloučená, ale dotazy obrácené na
příslušný městský archiv v Žitavě neměly žádný pozitivní výsledek.
Obec L i p o v á (Hainspach) se skládá z Marktflecken - městyse
se 72 domy a 609 obyvateli a z Dorfe - vesnice Nová Lipová, čítající 287
domů a 2186 obyvatel. V městysi Lipová (Markt Hainspach) je 284 mužských a 325 ženských osob; 591 je katolického, 9 evangelického a 9 židovského náboženství. V obci Lipová (Dorf Hainspach) je 982 mužských
a 1204 ženských osob; 2176 katolické a 19 evangelické konfese. Městys
a obec Lipová jsou v běžném provozu označovány jako „Lipová“ –
„Hainspach“.
Obec je skoro ze všech stran obklopena vodou. Po celé své délce,
přes tři kilometry, je protékána Panským nebo Hájovým potokem
(Herrnbach oder Hainbach). Tento vodou bohatý potok přitéká z obce
Liščí, teče jižním směrem skrze vesnici a za ní se jižně od tak zvaného
„Bierbrücke“ („pivního mostu“) spojuje se Šenovským potokem (Schönauer Bach). Spád vody na území obce činí 40 metrů. Hájový potok
(Hainbach) zde také přijímá odtoky z rybníků. Největší rybník nacházející se ve vesnici a zároveň největší v celém okrese je rybník Zámecký
nebo Slawatův (Schloss- oder Slawata-Teich). Z něj vyčnívá malý, stromy porostlý ostrov. Hráz tohoto rybníku byla budována v letech 1675 –
1678. Předtím musela být na místě rybníka vedena silnice, jejíž zřetelné
stopy jsou vidět ještě dnes při výlovu rybníku. Mimo něj jsou k uvedení
ještě některé menší rybníky: směrem k obci Sohland v Sasku rybník
Grohmenteich, Konrádův rybník (Kunzen-Teich), rybník Nouze (NothTeich), Kněžský rybník (Pfaffen-Teich) v Nové Lipové a Oborské rybníky
(Thiergarten-Teiche).
Dříve skoro jen ze dřeva postavené a slámou nebo šindelem kryté domy pomalu ustupují masivním přestavěním nebo dostávají přece
trochu tvrdší střešní krytinu. Nové stavby, z nichž jsou mnohé opravdu
nádherné a vkusné, jsou skoro bez výjimky důkladně stavěné.
Z e m ě d ě l s t v í a l e s n i c t v í . Dá se říci, že půda je poměrně úrodná a je promyšleně obdělávaná. Získávané plodiny jsou téhož
druhu, jako v sousedních vesnicích. Chov dobytka je na vysokém stupni,
zvláštní péče je vynakládána na zušlechťování hovězího dobytka. Produkty mléčného hospodářství jsou optimálně zužitkovány prostřednictvím zde existujícího významného průmyslu. V mnoha rybnících je ve
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značném množství provozován chov ryb, drženi jsou obzvláště kapři,
štiky, úhoři a pstruzi. Ti poslední se vyskytují také v Hájovém potoce
(Hainbach). Lesní porost zaujímá více než 1/3 plochy půdy a rozkládá se
skoro po celém území ze všech světových stran. Okrasu obce tvoří krásné lipové a kaštanové aleje.
V blízkosti cihelny, naproti tak zvanému „Černému kříži“
(„Schwarzen Kreuz“), bylo popraviště. Tomuto místu se říká „Šibeniční
louka“ („Galgenwiese“). Poslední poprava se konala v roce 1741.
D o p r a v a . Lipová je křižovatkou mnohých silnic. Státní nebo
císařská silnice spojuje Prahu a Drážďany, u Nové Lipové do ní ústí
okresní silnice Brtníky – Šenov – Lipová. Dalšími okresními silnicemi
jsou Lipová – Liščí a Lipová – Vilémov, z nichž ta druhá se u Bierbrücke
spojuje se Šenovskou silnicí. Jedna nová silnice vede k nádraží „Lipová–
Vilémov“ České severní dráhy (Böhmische Nordbahn) a byla vybudována roku 1884.
P o š t a a t e l e g r a f . T e l e f o n . Lipová má poštovní úřad
od roku 1851. Nyní je u zdejšího poštovního úřadu čilý provoz, zprostředkovává mnohá poštovní spojení. Jízdní pošta jezdí k nádraží, dále
přes Vilémov do Dolní Poustevny a do Sebnitz v Sasku. Od roku 1887
existuje spojení jízdní poštou také s Lobendavou a do obce Liščí dochází
dvakrát denně pěší poštovní posel. Před rokem 1851 patřily k dodávacímu
okrsku Lipové obce Horní a Dolní Poustevna, Dolina, Vilémov, Karlín, Marketa,
Severní, Lobendava, Nová Víska, Liščí, Ludvíkovičky a Janovka. Dodávací posel
z ředitelství starohraběcího panství Salmů chodil až do roku 1836 dvakrát týdně do Rumburku, od té doby chodil do Šluknova a zprostředkovával poštovní
provoz. Druhý posel chodil jednou týdně do Neustadt v Sasku. Mimoto existoval až do roku 1836 pro dopravu osob bez vlastní poštovní dopravy a dopisů
mezi Neustadt a Rumburkem tak zvaný „Diligence“. Poslové byli jmenováni:
roku 1810 Frz. Jos. Schwarz a před rokem 1836 Frz. Jentsch a Jos. Pietschmann. Dne 4. srpna 1887 byl otevřen s c. k. poštovním úřadem spojený

telegrafní úřad. Telefonní spojení je k dispozici jen soukromé, a sice
v pivovaru hraběte Thun-Salma, v továrně Joh. Hille a syn a od Hilleho a
Hampela. V následující době má být otevřen veřejný telefonní úřad
k připojení na meziměstský provoz; jednání probíhají.
P r ů m y s l . Lipová je významnou průmyslovou obcí, v níž se vyrábějí knoflíky z kamenných ořechů (Steinnusknöpfe), stuhové zboží a
umělé květiny. Pivovar rovněž zaměstnává mnoho lidí a je zčásti umís-

445

těn na starém zámku. Kromě toho je ještě k uvedení výroba hliněných
pecí a hliněného zboží, prádlových knoflíků, papíru a kartónu.
T r h y . V roce 1756 Lipová obdržela oprávnění k pořádání trhů.
Trhy ale musely být v roce 1797 kvůli slabé účasti prodejců zrušeny. Ale
v roce 1846 si Městys Lipová vymohl od císaře Ferdinanda nové povolení k trhům, podle něhož se mohou konat každoročně čtyři trhy. Nyní se
pořádají tři trhy: Na masopustní pondělí (Faschingmontag – šibřinky),
první pondělí v květnu a první pondělí po Simonovi a Judovi. Ten připadající na 26. června byl kvůli svátku svaté Anny (Annafest) zrušen.
P o m n í k y . V blízkosti Tržního náměstí (Marktplatz) na mostě
sv. Jana (Johannesbrücke) stojí nápadný velký kříž, jenž byl zřízen v roce
1850 tehdejším Spolkem divadelních ochotníků (Theater- DilettantenVerein). Zrovna tak bylo z jejich vlastních prostředků zaopatřeno zakrytí
Obecního potoka (Dorfbach) kamennými deskami, za současného osvobození od železného zábradlí obklopujícího nabírací stanoviště. Nedaleko od uvedeného kříže stojí „Kaisereiche“ – „Císařský dub“ na připomínku stříbrné svatby Jeho Veličenstva v roce 1879. Naproti vrchnímu
soudu na rohu, vytvořeného státní silnicí a obecní cestou, stávalo svého času
lešení s umíráčkovým zvonem, kterým bylo zvoněno při každé popravě.

Lipová – budova bývalého okr. soudu
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K o s t e l . Lipová byla v roce 1346 přidělena k děkanátu Budyšín
a jako samostatný kostel s pobočkami v Brtníkách a v Kamenném Vilémově a platila biskupský poplatek do Míšně 21/2 marky. Kostel je podle
všech hledisek dobře a důkladně postaven, je udržován a zachováván.
V Lipové mohly být také slouženy bohoslužby nepřetržitě. I v dobách
velkého nedostatku farářů měla obec svého duchovního pastýře, jenž
potom zaopatřoval více farností. Ale až do doby reformace a během ní
jsou k dispozici jen sporé zprávy. Od roku 1512 byl v Lipové jeden zvon.
Reformace byla zavedena kapitánem (Hauptmann) Antoniusem
von Uechritz. Až do rekatolizace Lipové patřila k lipovské farnosti také
obec Wehrsdorf v Sasku a dodnes mezi oběma vesnicemi existuje cesta
nazývaná „Wehrsdorfer Kirchsteig“ – „Wehrsdorfská kostelní stezka“.
Po provedení protireformace byl Wehrsdorf přidělen do farnosti Sohland v Sasku. Z pastorů je k uvedení Baltzer Opitz, který v roce 1584
převzal na příkaz paní Margharethy von Schleinitz poručnictví vdovy
„Hansen Meintzschelins“. V průběhu protireformace byla Lipová v církevních vztazích sídlem panství a z důvodu válečných zmatků byla podrobena častým změnám. Tak bylo katolickému duchovnímu Johannovi
Noackovi v letech 1624 až 1635 podřízeno jako pobočky pět farností,
zrovna tak jako byl případ pod Antonem Schliven z Belgie v letech 1637
až 1640. Oproti tomu byl Martin Sandrius v letech 1640 až 1654 opět
farářem evangelickým a následující farář mohl být katolíkem. V roce
1667 se Lipová jeví zcela rekatolizovaná. V roce 1674 zde bylo zajištěno
místo kaplana, ale kaplani byli jmenováni teprve od roku 1707. V 18.
století v Lipové existovalo Bratrstvo sv. Barbory (St. Barbara-Bruderschaft) s podobným ustanovením jako spřízněné Bratrstvo v Brtníkách;
bylo rozpuštěno v roce 1764.
Současný kostel, zasvěcený svatým Simonovi a Judovi, byl postaven v letech 1691 až 1695 Marií Margaretou, hraběnkou ze Salmu rozenou Slawata. Kostel byl zvýšen asi o dva lokte (Ellen), a také byla vybudována zcela nová kupole a věž. Za materiál a za vlastní práce bylo
z vrchnostenské renty vyplaceno 4000 říšských tolarů (Reichsthaler).
Přitom například zednický mistr Balthasar Hille z Neustadt v Sasku dostával denně 7 grošů, zednický tovaryš 6 grošů, tesařský mistr Hans Zimmer ze Šenova 6 grošů, tovaryš 5 grošů a rukodělník 12 krejcarů. V průběhu výstavby panovala velká drahota, zvláště v roce 1693. Jedna měři-
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ce obilí stála 5 říšských tolarů a ovsa 1 říšský tolar 16 grošů. Báň kostelní věže a pozlacený kříž byly sestaveny klempířem Michlem Weiglem
z Budyšína 15. května 1695 a do báně byly před tím vloženy různé
písemnosti. První sňatek se v kostele konal 19. ledna 1693. Nový hlavní
oltář byl sestaven teprve 8. srpna 1839. Tři části „Kristus na kříži s dvěma modlícími se anděly“ jsou mistrovským dílem sochařského umění a
byly provedeny dvorním sochařem království saského Franzem Petrichem z obce Trebnitz v Bohemii a jeho žákem a zetěm Christophem
Neuhäserem z obce Jitrava u Liberce (Pankraz in Böhmen). V kostele se
nacházejí také ještě dva postranní oltáře. První fara byla v době třicetileté války rozbořena, proto opět ustanovení katoličtí faráři bydleli ve
vrchnostenském domu vedle tak zvaného mistrovského domu (poblíž
továrny Hille a syn). Nynější fara byla postavena v roce 1716 a roku
1866 byla obnovena. Varhany byly sestaveny, resp. obnoveny, v letech
1695 a 1784. Současné varhany byly nově pořízeny v roce 1836, mají
patnáct registrů.

Lipová – kostel sv. Šimona a Judy
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Nový hřbitov byl zřízen nedaleko kostela v roce 1875, je confessionell. V roce 1895 slavil Personal-děkan páter Ambros Hille padesáté
výročí v kněžském úřadu a při té příležitosti byl jmenován arciděkanem.
Po výstavbě nového zámku, byl hrabětem Leopol-dem Anton ze SalmReiffer-scheid zřízen zámecký kaplanát (Schloss-kaplenei).

Š k o l a byla v Lipové zřízena kolem roku 1600, ale vyučováno
bylo v každém případě již dříve. Z nejstarších dob je ale bohužel známo
jen velmi málo. Po rozpuštění Bratrstva sv. Barbory (St. Barbara Bruderschaft) dostávali učitelé příspěvky z výplatního úřadu komory. V roce
1795 byla v Ludvíkovičkách „pokoutní“ škola (Winkelschule) a tamní
učitel měl v tom roce dostávat zvýšený doplněk mzdy z pokladny kostela v obci Sněžná ( Schnauhübler). Bylo možné, že také pro kostel, případně kapli, obce Sněžná převzal nějaké povinnosti. Z Lipové se v tomto století, od roku 1824 do roku 1859, vyučovalo v obci Liščí. Stará školní budova byla v roce 1873 odstraněna a na tom samém místě u koste-
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la byla vybudována stávající školní budova, nákladem 8800 zlatých.
V roce 1879 byla škola přístavbou rozšířena. Do roku 1821 byla škola
jednotřídní, do roku 1870 dvoutřídní, do roku 1877 trojtřídní, do roku
1881 čtyřtřídní a do roku 1893 pětitřídní. V roce 1893 byla škola rozdělena podle pohlaví a byla otevřena měšťanská škola se třemi třídami národní školy pod vedením jednoho ředitele, zatímco dvě třídy národní
školy byly zrušeny. Pro obě existující národní a měšťanskou školu je připravena výstavba státní školní budovy a ve školním roce 1898/9 má být
dohodnuto její ustanovení. Stavební náklady se pohybují přes 70 000
zlatých.
V roce 1877 byl ve zdejším biskupem Dr. Antonem Frindem zřízeném klášteře sester od svatého kříže otevřen dětský útulek. Vedoucí
obou zařízení je představená Angelina Fritz, zkoušenou pěstounkou je
sestra Valeria Klement a pomocnicí je Anna Hegglin. Soukromá průmyslová škola (Privat-Industrial-Schule) a škola pokračovacího vzdělávání
pro dívky, jejíž počet návštěvnic dosahuje asi 75, jsou pod stejným vedením. Učitelkou ručních prací je sestra Elisabeth Zinke a pomocnice
jsou sestry Lucia Gürtler a Aegibia Gürtler.
Ú ř a d y a v e ř e j n á z a ř í z e n í : C. k. okresní soud s c. k.
úřadem pozemkových knih, C. k. daňový úřad, C. k. notářství, C. k.
okresní vedení finanční kontroly, C. k. oddělení finanční stráže, C. k.
velitelské stanoviště četnictva, C. k. poštovní a telegrafní úřad, autonomní (samosprávní) okresní zastupitelství, kostel, dvě národní a měšťanské školy a obecní spořitelna.
Význačné budovy:
K o s t e l a z á m e k se zámeckým rybníkem, obě budovy byly
již obšírně popsány.
Budova C . k . o k r e s n í h o s o u d u byla vystavěna obcí Lipová v letech 1894 až 1896.
Ú ř e d n í d ů m , v němž byly dosud umístěny c. k. úřady, patřil
dříve jako budova šafářského statku ke starému zámku a s ním v roce
1797 vyhořel, byl roku 1813 znovu vybudován a v roce 1836 byl rozšířen do dnešní velokosti.
S t a r ý z á m e k byl postaven kolem roku 1500 a po dokončení
nového zámku v roce 1739 byl zčásti přeměněn na sladovnu pro
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existující i pro nově zbudovaný pivovar. Dobře udržované pilíře a klenba nechávají ještě dnes poznat solidní stavbu.
C h o r o b i n e c (Siechenhaus), také nazývaný obročnický dům
(Pfründnerhaus), ten šluknovský je pod názvem „Spital“ – „špitál“, děkuje svému vzniku hraběti Wolfgangu von Mannsfeld, který 25. července roku 1624 věnoval tři tisíce kop (Schock). Tento chorobinec byl určen
pro panství Šluknov i Lipovou. Při dělení panství 29. října 1663 byla Elisabeth Christine zavázána k nesení nákladů na polovinu nadačního kapitálu. Nadačním dopisem bylo proto srovnání, že má být také pro Lipovou postaven „špitál“ pro dvanáct chudých. K tomuto účelu, podle testamentu z roku 1718, hraběnka Marie Agnes poukázala větší sumu.
Další podpora chudobinců plynula ze strany hrabat Franze Wilhelma a
Leopolda Antona ze Salm-Reiferscheidt.
K l á š t e r sester od svatého kříže, postavený v roce 1877 biskupen Dr. Antonem Ludwig Frindem, byl roku 1895 zvětšen přístavbou.
L é k á r n a byla koncesiována v roce 1873, majitelem je Josef
Dittrich. Nynější budova byla postavena v roce 1884.
Nová budova n á r o d n í a m ě š ť a n s k é š k o l y pro obě
školy došla k dokončení v letech 1897 až 98.
C h u d i n s t v í a n a d a c e . Chudinský fond sestává z patnácti různých dobročinných nadací a vykazuje majetek 3900 florinů, které
jsou z velké části výnosně uloženy. Existují zde také dvě školní nadace:
Johanna Hile a Frindeho a dále Marescheho prémiová nadace.
H i s t o r i e o b c e . Založení obce Hainspach se mohlo udát
v té samé době, jako v ostatních sousedních obcí, předpokládá se v jedenáctém století. Pojmenování obce pochází pravděpodobně od potoku „Hainbach“ – Hájový, Lesní potok. Tak tedy Hainbach by měl být základem pro Hainsbach, jak byl potom v nejstarších dobách také Hainspach stále psán, Hainsbach nebo také Hanspach (HainSpach). Zmínka
o obci „Hainspach“ v roce 1346 slouží jen jako potvrzení dřívějšího vzniku obce. V obci byl již v nejstarších dobách Vorwerk (poplužní dvůr)
s ovčínem, byly zde také vrchnostenské budovy, ale jakého byly druhu,
se již nedá určit. Až do roku 1430 zde nemohl stát žádný zámek, jak lze
také poději seznat z následujícího výkladu. V roce 1430 byly budovy
panství zničeny husity, mohl to být poplužní dvůr a jeho vedlejší budovy, jakož i obytné budovy vrchnosti. S obcí Hainspach tvořila stejné
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léno, manství (Lehen), obec Schönau (Loučky - Šenov) a patřila i s ní většinou jednomu majiteli. O obci Hainspach se v oněch časech vyskytly
zprávy jako o Schönau. Původně byla obec Schönau významnější než
Hainspach, neboť tam existoval zámek, který v nejblíže následující době
neušel úpadku.
Když v roce 1451 kurfiřt Friedrich von Sachsen přenechal výměnou před osmi lety získaný podíl na panství Tollenstein-Schluckenau Albrechtovi Berkovi von Duba, nebyl mezi odstoupenými vesnicemi Hainspach jmenován, takže ten by mu již tehdy měl patřit. (Viz. článek Dr. H.
Knothe, ve „Sděleních exkurzní-ho spolku severní Bohemie XVI.“) Když bylo
v roce 1471 panství Tollenstein-Schluckenau v majetku vévody saského
(Herzoge von Sachsen), propůjčil ho v léno zdejším leníkům (Vasall –
man, vazal). Tak 6. dubna 1472 si vzal Sigmund von Luttitz na Schirgiswalde léno s poplužním dvorem Hainspach i půl vesnice Schönau od
bratří von Wartenberg. Když se 14. února 1472 ucházel o léno obce
Schönau Christoph von Hernsdorf a žádal vévodu, ani Doringovi, ani nikomu jinému ho v léno nezastavil. Dne 14. června 1473 si ale poplužní
dvůr s dvorem a s polovinou obce Schönau vzal do léna Hans Doring,
kterému patřila také obec Hainspach, jak je zřejmé z jedné pozdější listiny z roku 1668. V roce 1474 měl ves Hainspach v majetku Teichwitz a
v roce 1475 vlastnil obě vesnice, Hainspach i Schönau a zdá se, že koupil poslední podíl od Luttitze. Ukazuje se, že Teichwitz neměl žádné
dědice tohoto manství a 5. července 1475 lenní pán pro případ své
smrti přislíbil čekatelství na svůj majetek rytíři a stolníkovi Heinrichovi a
jeho bratrovi, Friedrichu von Schonfels. Zda tento případ nastal, není
známo.
V té době, nejdéle ale kolem roku 1500, mohl být postaven starý
zámek v obci Hainspach, s použitím zdiva z opuštěného zámku v obci
Schönau. Tím Hainspach dosáhl větší důležitosti. Byl také sídlem kapitánů a zmocněnců pánů von Schleinitz, majitelů panství Tolštejn-Šluknov.
Tak se od roku 1531 do roku 1566 objevuje jako kapitán panství Antonius von Uechritz, který měl pravděpodobně již dříve v lénu vesnice
Hainspach a Fuga (Fukov). Ve středu po Dionisiii roku 1546 podal Georg
von Schleinitz vysvětlení, že Antonius připsal chrámové kapitule v Budyšínu k obročí (Präbende) Lanscale et clavorum domini pět uherských
zlatých ročně, ze zděděných sta zlatých „na své obci Hainspach“. Pozdě-
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ji, pravděpodobně kolem roku 1549, přenechal Antonius von Uechtritz
svou vesnici Hainspach prodejem svému lennímu pánovi a od té chvíle
bydlel v obci Fukov. Abraham měl obec Fukov od svých synů převzít a
29. dubna 1584 na ní měl nechat přenést „kvůli počínání otcovského
statku Hainspach“, dluh sta uherských zlatých svého otce chrámové kapitule v Bubyšínu. Jeho lenní pán, Ernst von Schleinitz, to schválil 25.
června 1584.
Při dědickém dělení v roce 1566 se jako majitel Hainspach (také
Hanspach) objevuje Hans von Schleinitz, jak se sám vždy podepisoval, a
také tam i bydlel. Od té doby byl Hainspach sídlem panství stejného
jména. V tom roce byli podle dané smlouvy krčmáři z Lipové, ze Šenova
a z Brtníků povini odebírat pivo z Lipové. Krčmáři ze zbylých vesnic tak
činili již dávno a tak existence lipovského pivovaru může být vztahována ještě dále. V roce 1568 nechal Hans von Schleinitz u Lipové zbudovat
dva rybníky a zřídit jednoho pastýře. Totiž „dlouhý rybník Tamsteich a
velký rybník Tamsteich na nivě a jednoho obecního pastýře, který na
obecní louce získal chýši“. Ten druhý rybník existoval na místě dnešní
dvorské louky v městysu, které se ještě dnes říká „Teich“ – „rybník“.
V roce 1573 byl v Lipové zřízen Erbgericht - dědičný rychtář, kterého
ale majitel patrně rychle změnil. V roce 1572 koupil rychtářství Jorge
Richter. V roce 1573 tento dědičný rychtář koupil od panství „Babestube“ za 60 malých kop, splatných v tehdy obvyklých termínech. Babestube byla za třicetileté války zbořena.
Podle soupisu z roku 1668 měla Lipová 42 usedlých hospodářů,
mezi nimi jednoho dědičného rychtáře, 22 sedláků na svých dědičných
statcích s 56 Ruthen (polní míra), 20 zahradníků, 28 domkářů (Häusler)
a 3 bezzemky (Hausgenosse). V této obci byla zámecká budova a slušně
postavený poplužní dvůr (Vorwerk) a u něj ovčín. „Tato obec je osvobozena od Zinshühner (dávky kuřat) a Zinseiern (dávky vajec), a protože další dávky
a dvorské nádenické práce jsou vyšší, nedává také žádný len jako několik jiných obcí; nádenické orání je prováděno dvěma koňmi. Palivové pivovarské
dřevo se dodává podle povozů, pro jeden povoz jeden sáh (Lochter) palivového a jedna čtvrtka pivovarského dřeva. Velký sedlák zapřahá velké fůry také
podle velikosti kol. Malý rolník má dvacet dnů nádenické práce pro jednospřeží nebo deset dnů pro dvouspřeží. Z výkupu příze není osvobozen nikdo, kromě
rychtáře a od jednoho kusu příze jsou možné pradávné „Saxa“, za čisté a lepší
přadena zaplatí zdejší důchodkový úřad průběžně dva malé groše. Poplatky
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jsou placeny čtvrtletně v obvyklých termínech, kromě toho se platí ještě poplatky Erbzins, Schrottgeld, Wachegeld, jakož i Robotgeld. Sedláci porážejí 49
1
sáhů dřeva a 12 /2 sáhů pivo-varského dřeva. Další povinnosti: mají udržovat
silnice, cesty, pěšiny (stezky) a mosty, mají pomáhat při lovu a při výlovu panských rybných a chovných rybníků a mají přivážet mlýnské kameny pro panské
mlýny atd. Když přivezou do Schandau (obec v Sasku) kopu tenkých prken bez
dalšího, tak mají dostat půl tolaru. Každý rolník, zahradník i domkář má panství
ročně upříst jeden kus příze a za to dostane, podle čistoty a hrubosti příze, za1
placeno 5 krejcarů a 2 /2 feniku císařských peněz. Žádný poddaný se nemůže
bez povolení z panství vzdálit. Dědičný rychtář měl k plnění v císařských peně2
zích na Walpurgu a Michaela po 19 groších a 9 fenicích a desátek 1 /8 pražské
míry obilí. Od všech dalších poplatků a služeb je jako dědičný rychtář, podle
jeho kupního listu z 21. března 1638, tehdejší vrchností osvobozen. Také je mu
vyhrazen kousek pole ležící za „Faulen Teiche“ – „Tlející rybník“, ale ne dědičně. Neboť to je rychtáři trochu malé a nemá žádné právo k pastvě, ročně k letní pastvě s dobytkem vrchnostenského dvora společně vyhání své čtyři kusy
dobytčat; ale za to musí ročně obstarat jednoho honce nebo pastýře. Podle jeho kupního listu neměl jen volné pečení a volné jatky, ale měl povolené také
pálení pálenky a výčep, ale výčep pálenky nemohl pod ztrátou svých svobod
nikdy provozovat mimo území svého rychtářství. Měl se co nejvíc přičiňovat
řádně čepovat vrchnostenské víno a pivo a pilně se snažit o jejich výtěžek. Také měl pod ztrátou svých výhod zaručit žádný nedostatek vrchnostenského vína a piva. V případě jeho smrti patřila vrchnosti nejlepší kráva nebo její peněžitá hodnota. Například farní sedlák George Franze platil na Walpurgu vrchnosti 1 groš a 2 feniky císařských peněz, na sv. Jana zdejšímu faráři 1 groš a 2 feniky, na sv. Michala vrchnosti 3 groše a 4 feniky císařských peněz, na Vánoce to
samé faráři a dále Zinskorn (obilní daň) jednu čtvrtku a dvě osminy pražské
míry obilí a Zinshafer (ovesnou daň) jednu čtvrtku a dvě osminy, desátky (Decem) tři čtvrtky obilí a vrchnosti upředl jeden kus příze. Landzechen a Landfuhren měl jako ostatní sedláci, ale od Elbfuhre nebo Gerstenfuhre byl jako farní sedlák osvobozen. Polní nebo koňskou, jakož i ruční činnost (Acker-, Pferde-,
Handtage) vykonával zdejšímu panu faráři jedním koněm, jako jednospřežný
sedlák. Měl povinnost přivážet mu palivové a pivovarské dřevo, ale dostával
k tomu jídlo a pití, ale byl zcela osvobozen od koňské a ruční činnosti a od dovážení palivového a pivovarského dřeva pro vrchnost.

V roce 1715 měla Lipová 2291 obyvatel. Nynější, na Slawatově
rybníku (Slawatateich) krásně položený zámek, byl vybudován v letech
1737 až 1739 hrabětem Leopoldem Antonem ze Salm-Reifferscheid.
Na prosté, nezdobené stavbě je nápis: CVM tVrCIs pVgnans In TVto
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strVXerat aeDes. V němčině: Sám v boji s Turky, zde v míru postavil tento zámek. V prostorách zámku je sál předků, knihovna, zámecká kaple,
parková zahrada a jízdárna. Uvnitř se nachází množství nádherných starožitností, jako hodiny, zbraně, zrcadla, válečné trofeje, mezi nimi hrabětem Leopoldem dobitý turecký stan atd. Vypráví se, že hrabě při prohlídce hotového zámku staviteli hrozil zastřelením, protože okna druhého poschodí jsou mnohem méně vydařená než ta spodní. Dříve od
zámku ke kostelu ve Vilémově vedla krásná lipová alej, ale tato alej již
existuje jen v Lipové. Po výstavbě zámku byly prostory starého zámku
přeměněny ke stavbě pivovaru, který byl stavěn od roku 1740 do roku
1742 a stál 1588 říšských tolarů. V roce 1742 byla také postavena barvírna, která stála na místě dnešního domu č. 63.
V roce 1746 dostal doktor Johann Hertl z Lipové diplom chirurgie.
Dvorním dekretem z 9. května 1748 se hrabě Leopold usiloval o povznesení cechů v obci Lipová a ke zmocnění zřízení deseti řemeslnických pokladen quartae Classis pro různá řemesla. (Hrabě Leopold ze Salmu 30. listopadu vystavil cechovní listinu pro tesaře, zedníky, kameníky, sochaře, hrnčíře a bednáře. – Viz. „Dějiny lipovského panství“.) Cech ševců se udr-

žel až do současnosti, každoročně vycházejí pochodem na den Frohnleichnamstage se svým cechovním praporem, který nesou čtyři muži.
Na žádost hraběte Leopolda von Salm-Reifferscheid byla Lipová
podle listiny z 23. června 1750 – ze záznamů v zemském archivu s odvoláním na v lipovském zámeckém archivu se nacházející listiny – povýšena na městys (Stadtel nebo Marktflecken) se čtyřmi výročními trhy a
týdenním trhem s přízí, neboť obyvatelé v „drsném horském kraji
nemohou žít z obdělávání polí, nýbrž se většinou živí ze svých výrobků a
obchodů a musejí hledat své místo v dalších povoláních“. (Další údaje
jsou uvedeny v předcházejících kapitolách: Panství Lipová a Obchod, řemesla,
průmysl.) V českém konverzačním lexikonu: „Ottův slovník náučný“ je

označení a popis lipovského městského znaku (Hainspacher Stadtwappen): Na zeleném podkladu v červeném štítu je symbol spravedlnosti, totiž bíle oděná, zlatým opaskem opatřená postava ženy se zavázanýma očima, která drží v pravé ruce tasený meč a v levé zlaté váhy.
Obec Lipová byla na městys povýšena za stanovený polatek 136 florinů,
za razítko 21 florinů, poštovné 3 floriny 56 krejcarů, celkem 160 fl. a 56
kr. Oprávnění k trhům mohlo být právoplatně účinné teprve v roce
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1756. Městská pozemková kniha byla založena později než v roce 1740
a katastrální číslo 1 dostal nový zámek. Od té doby jsou v Lipové dva
rychtáři, jeden městský rychtář (Stadtrichter) a jeden rychtář vesnický
(Dorfrichter). Městské rychtářství bylo umístěno na místě nynější továrny Joh. Hille a syn, vrchní soud byl v dnešním stejnojmenném hostinci.
Bohužel při velkém požáru v roce 1797 mnoho spisů, mezi nimi také
městský diplom, shořelo.
V roce 1779 přijel do Lipové při své cestě severní Bohemií nezapomenutelný císař Josef II. Dne 24. března 1797 vznikl kvůli neopatrné
střelbě adjunkta Franze Mayera, syna vrchního myslivce Mayera, požár,
jenž obrátil v popel 32 domů a 8 stodol. Škoda byla odhadnuta na
64 000 florinů. Při tom shořel také vrchní soud, v němž byli kolem roku
1760 v podzemním vězení v řetězech spoutaní zločinci. Francouzská invaze z roku 1812 přinesla obci mnoho soužení. Když Francouzi rozbili
svůj tábor na takzvaném Červeném rybníku (rothen Teich), vesnický
rychtář Ulbricht utekl do Krásné Lípy. K ohrazení tábora byly z Lipové
vytahány ploty, vrata od stodol a ostatní dřevo, takže tím bylo způsobeno mnoho škody. Nehledíc na kauci 530 florinů, čtvrtku obilí v ceně 6 fl.
45 krejcarů a jednu krávu v ceně 30 florinů ze strany domkáře Antona
Marschnera, byla obec Lipová Francouzi vydrancována. Kapitál 566 fl.
45 kr. obec ve splátkách Marschnerovým dědicům splatila. (Poslední
splátka byla v roce 1854.) V roce 1812 došlo v Lipové z důvodu válečného soužení k lidovému vzbouření. Dne 3. května 1847 se zde po 50
letech přerušení opět konal výroční trh (Jahrmarkt). Dne 23. září 1847
obcí projížděli tři císařští princové, Franz Josef, Karl Ludwig a Ferdinand
Max. V roce 1857 se zde vyskytla epidemie průjmu s dávením, která
trvala tři měsíce. Docházelo k tomu, že za jeden den leželo i osm
mrtvol. Dne 22. června 1866 táhlo Lipovou pruské vojsko a silně rekvírovalo. Jeden pruský důstojník zde zemřel na choleru, a také mnozí
obyvatelé obce byli touto nemocí zkoseni. V roce 1878 způsobil velké
škody dobytčí mor. Hranice byly uzavřeny vojenským kordonem. Dne
21. července 1891 navštívil arcivévoda Ludwig Victor na zapřenou (inkognito) majitelku panství hraběnku Thun-Hohenstein. Při té příležitosti
byl uvedenou osobou poctěn návštěvou lovecký zámek Šternberk
(Sternberg). Dne 6. července 1893 vypukl v Horní Lipové požár, který ve
dvou hodinách obrátil v popel jedenáct obytných budov. V letech 1893
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a 1894 prodléval v Lipové krátký čas, při svém cestování severní Bohemií, toho času ministr obchodu. Za jeho návštěvy byla po každé uspořádána průmyslová výstava.
E l e k t r i c k é s v ě t l o . Dne 21. října 1897 obec Lipová uzavřela smlouvu s firmou Siemens a Halske z Vídně, podle níž bylo z v Mikulášovicích vybudované elektrárny pro zdejší obec dodáván elektrický
prou pro veřejné i soukromé osvětlení. Prozatím bylo nahlášeno k odběru přes 800 žárovek o síle 16 normálních svíček.
Až do roku 1850 měla jak městská, tak také vesnická obec svou
vlastní správu, tedy také městská obec měla městského rychtáře a vesnická obec takzvaného vrchního rychtáře. Od roku 1850 tvoří obě části
jen jednu obec s jednou obecní správou a jedním starostou.
Obec L u d v í k o v i č k y (Ludwigsdörfel) leží idylicky uprostřed
lesa jihozápadně od městyse Lipová. Počet domů činí 15, počet obyvatel je 112, z toho je 52 mužů a 60 žen; všichni jsou katolíky. Obyvatelé
se zabývají zemědělstvím a chovem dobytka. Je provozován také domácký průmysl, někteří nalézají své živobytí jako tovární dělníci. Farním
a školním okrskem Ludvíkovičky patří do Lipové.
H i s t o r i e o b c e . Ludvíkovičky, nazývané na konci 19. století
také Ludwigsdorf, odvozují své pojmenování od prvního osadníka Ludwiga. Osadníci přišli pravděpodobně teprve v 18. století z Lipové. Ludvíkovičky byly vždy jako obec spojeny s obcí Lipová a sdílely osudy mateřské obce.
S p o l k y v L i p o v é . Spolek velikonočních jezdců (1706),
Spolek divadelních ochotníků (1845), Spolek přátel pohřbívání (1857),
Spolek podpory majitelů domů (1862), Spolek vojenských vysloužilců
(1864), Spolek štěstí (1864), Střelecký spolek (1865), Dobrovolní hasiči
(1871), Zpěvácký spolek „Veselá mysl“ (1876), Spolek podpory nemocných (1876), Tělocvičný spolek (1881), Národní spolek (1886), Spolek
školního krejcaru (1894), Místní skupina spolku Němců v Bohemii
(1895).
Obec L i š č í (Röhrsdorf).
Obec Liščí je také zároveň obcí katastrální. Obec leží v jednom ne
velmi širokém údolí, které se proti Lipové otevírá. Okolí je velmi pěkné
a ze dvou míst ležících v bezprostřední blízkosti obce Liščí se dá těšit
krásnému pohledu přes údolí. Severní vyvýšenina se nazývá „Steinklün-
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ste“, jižní „Ferdinandshöhe“ – „Ferdinandova výšina“, v létě s dočasnou
restaurací. Obec Liščí hraničí na jihu s Lipovou, na západě s Lobendavou, na severozápadě s obcí Severní, na severu se Steinigtwolmsdorf,
na východě s Wehrsdorf a na jihovýchodě se Sohland. poslední tři sousední vesnice patří do saského království (Königreich Sachsen). Katastrální obec Liščí má rozlohu 218,92 hektarů. Obec má 18 domů s 279
obyvateli, z nichž je 112 mužů a 167 žen; všichni jsou katolíky.
Obcí protéká malý potok, který nese jméno Panský potok a teče
k severu. Pramení na Petrově vrchu (Pettersberg) a má dva přítoky.
První přítok přitéká z Fichticht, mezi Liščí a Sohland v Sasku a vlévá se
na levém břehu. Druhý pramení na úpatí Jáchymova vrchu (Joachimsberg) a ústí na pravém břehu. Po přítoku druhého potůčku se hlavní potok rozděluje na Původní potok (Urbach) a Mlýnský potok (Mühlbach) a
oba se opět spojují pod Röhrsdorfským mlýnem. V dřívějších dobách
bylo v Liščí mnoho malých rybníků, většinou byly vysušeny a nyní je
k dispozici jen sedm malých rybníků, které jsou vytvářeny protékajícími
potoky.
V okolí obce Liščí jsou následující vrchy: Na západě se zdvíhá Jáchymův vrch (Joachimsberg), na jehož vrcholu stojí modlitebna se zastaveními křížové cesty. Na východě se rozkládá Liščí vrch (Fuchsberg),
na východě se zvedá Petrův vrch (Pettersberg). Nejvyšším bodem
v okolí obce Liščí je lesnatý horský hřbet proti obci Sohland v Sasku, 472
metrů vysoký, který se lidově nazývá „Kinderwald“ – „Dětský les“.
Obyvatelé z obce Liščí se zabývají hlavně zemědělstvím a chovem
dobytka a oboje je promyšleně provozováno. V poslední době se opět,
jako ve starých časech, pěstuje len a pokusy dávají naději pro budoucnost na významné úspěchy. Pěstování ovoce se těší zvláštní péči a pěstovány jsou obzvláště vytrvalé druhy ovoce. Účinný podíl na pěstování
ovoce převzal zemědělský spolek (landwirtschaftliche Verein), který
k tomu účelu udržuje vlastní školku ovocných stromů. Prospěšně je provozováno včelařství a má v příznivé poloze údolí dobré podmínky.
D o p r a v a . Z Lipové přes Liščí do obce Severní vedoucí silnice
byla v roce 1893 převzata okresem a byla přiměřeně zvelebena. Dobré
cesty vedou také do sousedních obcí Lobendava, Wehrsdorf a Steinigtwolmsdorf (obě v Sasku).
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P o š t a byla zřízena v roce 1890 a v této době zprostředkovává
rok po roce vzrůstající provoz.
P r ů m y s l . V obci Liščí je provozováno poměrně mnoho průmyslu. Bližší se nachází v příslušné kapitole o průmyslu.
Z á l e ž i t o s t i k o s t e l a . Ačkoliv obec Liščí nemá vlastní
kostel, objevuje se již v roce 1346 přičleněná k arcikněžskému stolci
Bischofswerda v Sasku, kam také měla platit své biskupské poplatky. To
trvalo až do doby protireformace, až k roku 1630. V tom čase byl Röhrsdorf přidělen ke kostelu v Hainspach, a tak to také setrvává až do dneška. V obci Liščí stojí dvě k a p l e . Starší, v roce 1826 postavená kaple,
dostala roku 1862 břidlicovou střechu. Ve věžičce se nacházející zvon
pochází z lenního rychtářství v domu č. 1 a ještě dnes slouží ke zvonění
Zdrávas Maria (Aveläuten). Nová větší kaple, malý kostelík v gotickém
slohu, byla postavena zvláště díky úsilí a darům bratrů Augusta a Johanna Noack (druhý byl starostou v Lipové) v letech 1880-1881. Také ostatní obyvatelé obce přinášeli svou obětavostí na málo ke zdaru tohoto
podniku. Oltář, zvon a malé varhany se třemi registry jsou dary zmíněných bratrů. V roce 1881 byla kaple vysvěcena biskupem Frindem. Obyvatelé Lipové by měli velkou radost, účastnit se v budoucnu v obci mše
svaté.
Š k o l a . Do počátku 19. století byla u pekařského mistra Pietschmanna v domu č. 33, mimochodem jím, udržována škola, školné činilo
jeden fenik za den. Později chodily děti do školy do Lipové. V roce 1824
byla v Liščí zřízena pobočka v pronajaté místnosti, v domech č. 15, 41,
10, 40, 18, a vyučoval lipovský učitel. Pobočka existovala až do roku
1859, potom až do roku 1866 chodily děti opět do školy v Lipové. V roce 1866 dostala Liščí samostatnou školu, která ale stále ještě byla pronajatá. K připomenutí na tuto událost byl v roce 1867 zasazen školní
dub (Schul-Eiche). V roce založený školní fond se rok od roku zvětšoval.
V roce 1877 obec obdržela zemskou subvenci 1500 florinů, takže mohlo
být započato s výstavbou nové školní budovy. V letech 1878/79 byla
krásná škola dokončena a účelně zařízena. Členové obce k tomu přinesli velké oběti. Vysvěcení školy se konalo 25. srpna roku 1879.
N a d a c e a f o n d y . Chudinský fond činí 670 florinů, z velké
části nadace zámeckého kaplana pátera Heer von Hainspach. Druhá na-
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dace probošta Joh. N. Mayera z Hradiště na Moravě (Pöltenberg in
Mähren), patří ke kapli.
S p o l k y . Lukostřelecký spolek (1860), Ekonomicko-živnostenský spolek (1870), Dobrovolní hasiči (1874), Německý školský
spolek (1883).
H i s t o r i e o b c e . O době založení obce Röhrsdorf se nedá
uvést nic určitého, ale obec mohla vzniknout zároveň s dalšími obcemi
ze sousedství. První osadníci se usazovali daleko od potoka, mýtili les a
mnoho dřeva používali na dřevěné trubky, z toho může pocházet název
Röhrsdorf (Trubková vesnice). Poprvé byl Röhrsdorf uveden v roce
1346, v té době již byl samostatnou obcí. Při rozdělování dědictví v roce
1566 přešel Röhrsdorf na Hanse von Schleinitz. Podle pozemkové knihy
z roku 1668 měl Röhrsdorf lenního rychtáře, 6 sedláků, 4 zahradníky, 5
domkářů (Häusler) a 2 bezzemky (Hausgenosse).
V roce 1866 měla obec nakvartýrované Prusy, za což se domáhala odškodnění 434 florinů. Hřbitov byl založen na obecním pozemku
v roce 1874.
Poplatky byly podobné jako v jiných obcích. Když zemře rychtář,
patří jeho nejlepší kůň panství, ale také peněžité hodnoty. Podle registru z roku 1783 platila obec Lipová na daních 132 florinů 12 krejcarů a
11/2 feniku za 156 dnů koňské, 78 volské a 427 ruční práce a peněžitá
částka podle staré povinnosti 229 fl. 33 kr. a 41/2 Pf. za 1711/2 dnů
koňské, 44 volské a 310 ruční práce.
Obec L o b e n d a v a (Lobendau).
Lobendava je zároveň katastrální obcí s plochou 1137,38 hektarů, na délku od východu na západ má 5,391 kilometrů a její šířka od severu na jih činí 3,9485 kilometrů. Obec Lobendava hraničí na severu
s obcí Severní, na severovýchodě s obcí Lang-Burkersdorf v Sasku, na
západě s Novou Vískou, na jihozápadě s Horní Poustevnou, na jihu s Vilémovem, na jihovýchodě s Lipovou a na východě s obcí Liščí. Obec leží
349 metrů nad mořem, v malebném údolí na z obce Severní přitékajícím potoce Zalwasser (Zlatonosný potok) a kolem dokola je sevřená
horskými hřebeny, k Lobendavě se vesměs mírně svažujícími. Přirozený
spád je od severu k jihu. Tím směrem také obcí protéká v saském Hochwald (Vysoký les) pramenící Sebnitzský - Luční potok (Sebnitzbach),
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který zde na pravém břehu přibírá ze severozápadu přitékající potok
Seifenbach (Ryžovací potok). Sebnitzský potok protéká Mlýnským rybníkem (Teichmühlteich) a u Dolní poustevny se spojuje s od Vilémova přitékajícím potokem. Kromě uvedeného rybníku je v obci ještě několik
malých, jeden větší rybník byl vysušen v roce 1874.

Lobendava – kaple sv. Anny
Uprostřed obce se Ryžovací potok (Seifenbach) vlévá na pravém břehu
do Sebnitzského - Lučního potoka (Sebnitzbach). Seifenbach pramení blízko
zemské hranice na vrchu „Lindenbornleite“ v saském Hochwald, ságami (pověstmi) opředená lesní oblast, rozprostírající se kolem báječnými poklady naplněného vrchu Valtenberg (Sokolník) a protéká směrem na jihovýchod širokým
údolím jménem „Seifen“–„Ryžovna“, ale po třech kilometrech dlouhém toku
ústí do Sebnitzského potoka. Název „Seifen“ - „Ryžovna“ ukazuje na ryžování
zlata. V této domněnce nás utvrzuje velká, nyní lesem porostlá hromada zeminy a písku, která dává podnět k pozornému pátrání. Z článku „Zlatý důl v míšeňské hornatině“ – „Goldbergbau im Meissner Hochlande“ od Dr. G. Pilke
(„Ueber Berg und Thal“ – „Přes hory a doly“): Podle existujícího dokladu seznáme, že již v roce 1320 v Newstadt u Honstein u Labe v Míšni bylo provozováno dolování zlata. V okolí Neustadt bylo na potocích Seifen a Zalwasser
provozováno ryžování zlata, ovšem jen s malým úspěchem. V roce 1472 získal
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Heinrich von Starschedel od saského vévody právo „v okruhu půl míle od Neustadt v Sasku provozoval dolování zlata“. Díla, ležící mimo území lesa Hohwalde a zlaté doly u Steinigswolmdorf v Sasku si vyhradil vévoda. Je nepochybné, že ryžovna zlata byla až do roku 1481 provozována Starschedelem, neboť
„Seifenthal“ – „Ryžovací údolí“ spadalo do okruhu výše uvedeného území. Ale
výtěžek zlata byl jen malý, a tak mohli noví majitelé, páni von Schleinitz, podnik zastavit. Dnes „Goldsieber“ – „Zlatá síta“ oněch dávno minulých časů ještě
připomínají jen mnohé pověsti o zlatem naplněných pivních sudech, o velkých
pokladech ve zlatých jeskyních, o zlato darujících trpaslících, o zlatém lupení,
o valech s ukořistěnými, nesmírnými poklady atd., které žijí v lidech v okolí
Hohwalde, Špičáku u Nové Vísky (Spitzenberg bei Neudörfel) a u vrchu Sokolníku (Valtenberg).

Lobendava – kostel Navštívení Panny Marie

V okolí Lobendavy je mnoho vrchů. Na severozápad je Güttelsberg nebo Soudní vrch (Richtersberg), za ním je Skřivánčí vrch (Lerchenberg), na něj navazuje saský Lohwald, na západ je vrch Roubený (Raupenberg), na jih je vrch Ječný (Gerstenberg), na východ je Anenský vrch
(Annaberg) a na severovýchod je Jáchymův vrch (Joachimsberg). Historicky důležitý je vrch Güttelberg, který je z větší části zalesněn. Protože byl ve
vlastnictví lobendavského rychtáře, dostal jméno Rychtářský vrch (Richtersberg). V době před reformací ale tvořil část farního majetku, proto dostal jmé-
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no Güttelberg. V roce 1846 zemřelý poslední lenní rychtář Johann Karl Knoth
na něm nechal, kvůli krásnému výhledu, zřídit letní restauraci. Na vrchu Roubený (Raupenberg) (Viz. obec Severní, část Historie obce) byl ze starých časů
Loupežnický hrad (Raubschloss) který byl Šestiměstím (Sechsstädten – Zhořelec, Žitava, Budyšín, Kamenice atd.) zbořen. Severně od vrchu Roubený bylo,
jak je dokázáno, osídlení v dávné době. Jeden důvěryhodný muž o tom sdělil:
„Při příležitosti odvodňovacích pracích bylo majitelem Josefem Thomsem z Lobendavy na jeho pozemku v tak zvaném „Räumicht“ v hloubce asi jeden a půl
mertu nalezeno zkamenělé uhlí, popel, rozlouskané lískové ořechy a staré střepy. Bohužel ty byly při pracích roztlučeny. Majiteli byly kresby na střepech nápadné, přinesl mně jeden větší kus. Když jsem poznal jeho cennost, poslal jsem
ho prostřednictvím Hr. Alfreda Meiche ze Sebnitz (obec v Sasku) na ředitelství
prehistorického muzea do Drážďan Dr. Teichmüllerovi. Ten prohlásil střep za
práci z dvanáctého století, ale nechal nerozhodnuto, zda je to práce německého (deutschen) nebo lužickosrbského (wendisch) původu. Další zkoumání
v blízkosti místa nálezu - toto místo se lidově nazývá „Kirchhof“–„Hřbitov“ –
dokázalo, že v okruhu mnoha zde vytékajících pramenů, v na sever otevřeném
údolí, jsou k dispozici mnohé zbytky starých kamenných zdí, dnes ovšem jen
drobivé kamení. Tyto kamenné zdi byly dříve přímo mohutné, neboť materiál
z nich byl upotřeben na mnohé stavby, také na dnešní hostinec „Blauer Stern“
- „Modrá hvězda“ v Lobendavě. Některé ještě existující kameny vykazují zvláštní prohlubně, které asi vznikly při mletí obilí drhlem mezi kameny. Před našima
očima tedy máme stopy jednoho z nejstaršího osídlení našeho okolí.

Znak Lobendavy
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Lobendava čítá 273 domů s 1507 obyvateli, z nichž je 693 mužů a
814 žen; 1479 je katolíky a 28 evangelíky. Obyvatelé se velmi zabývají
zemědělstvím a chovem dobytka. Půda je zde studená a pro obdělávání
polí nepříznivá, takže se pěstují jen brambory, oves, žito a krmné zelí.
K zaznamenání je hodný obzvláště chov drůbeže. Významný je také
chov ryb. Les nabízí chudým lidem díky různým druhům jahod a jedlých
hub významný vedlejší výdělek.
D o p r a v a . Lobendava má velmi dobrou silniční síť. Státní silnice spojuje Prahu s Drážďany, z ní odbočuje silnice do obce Sebnitz
v Sasku a další do obce Severní. Na sebnitzkou silnici se připojuje okresní silnice do Vilémova.
P o š t a . V roce 1791 byl písemně jmenován poštmistrem Ignaz
Czape. Poštovní úřad byl v každém případě spojen s celním úřadem, ale
později zanikl. Obec jej opět dostala teprve od ledna 1869. Jednání
o zřízení kombinovaného provozu pošty, telegrafní a telefonní stanice
probíhala od 8. května 1896. V říjnu 1896 byl projekt uskutečněn. V roce 1897 činil počet přijatých telegramů 742 a odeslaných 217.
O b c h o d , ř e m e s l a a p r ů m y s l . Průmysl je významný,
zejména výroba umělých květin, která je zde jako i v jiných obcích údolí
Sebnitzkého potoka (Sebnitzbachthal) již padesát let, a která jako domácký průmysl zaměstnává skoro polovinu obyvatel Lobendavy. V ostatním odkazujeme na kapitolu „Obchod, řemesla a průmysl“ a dodatečně ještě uvádíme firmy na umělé květiny a jejich součástky: J. C.
Schindler (od roku 1826), Josef Helth, Franz Hentschel, Ferd. Korschinek, Reinhold Lissner, Johann Zimmer, Franz Grohmann, Johann Meissner, Josef Meinhard, Johann Pietschmann, Eduard Kindermann (zal.
1866) a Franz Bader. Stužkové zboží: August Rasche a Bernhard Müller.
Hadry na mytí vyrábí Franz Hentschel. Kovové zboží: Fr. Hentschel, Fr.
Herzig a Josef Pietschmann. Kromě toho jsou také přespolní firmy (Mikulášovice, Šenov a Vilémov), které provozují výrobu stužkového a kovového zboží jako domácký průmysl.
Na vrchu Roubený (Raupenberg) je c. k. pobočný celní úřad první
třídy a v obci je také oddělení c. k. finanční stráže. Až do roku zde byl
c. k. celní úřad sídlem finančního komisaře, zatímco na vrchu Roubený
bylo pouze ohlašovací stanoviště. V roce 1791 v Lobendavě existoval
„Haupteinbruchsamt“ (hlavní celní úřad).
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K o s t e l . Lobendava měla kostel již v roce 1346, který byl přidělen k arcikněžskému stolci Hohnstein a Sebnitz a platil dvě marky
(Mark) biskupského poplatku. V roce 1539 byl v Lobendavě postaven
dřevěný kostel k poctě svatého Jiří (heiligen Georg), předtím lidé chodili
do kostela do Sebnitz v Sasku. Je listinně potvrzeno, že Lobendava byla
v roce 1449 přifařená do Sebnitz. Tam odváděné kostelní poplatky byly
splaceny díky přiměřenému kapitálu ze strany obce teprve v roce 1669.
Začátkem 15. století byly Heinrichem Berkou ranní mše z Lobendavy věnovány Sebnitz, nadace byla založena biskupem Johannem von Meissen 4. června 1489. Jako celé okolí byla také Lobendava evangelizována. Dnem 19. června 1565 je Ulrich Salcz, farář z Lobendavy, uváděn jako mučedník. V roce 1594 se pastorovi Johannovi Zeidlerovi z Lobendavy, jenž předtím působil v Brtníkách, narodil syn, jenž byl v roce 1624
pastorem sec. a v roce 1631 byl pastorem prim. v Budyšínu a který zemřel v roce 1640. V roce 1624 byl farář Zeidler zapuzen a po 15 let neměla Lobendava ani kněze, ani bohoslužby. V únoru 1640 Švédové ustanovili nového pastora Christopha Zeidlera jako faráře, ale ten byl již v prosinci toho samého roku opět zapuzen. Dne 10. března 1659 nastoupil
na místo faráře Stefan Cometa, v tom samém roce působil jako kněz
v Šenově. Byl to první katolický farář v Lobendavě. Dne 18. dubna 1667
jej jako Localist (kněz na dotyčném místě) následoval Gragor Ignaz
Conrad a jako takový měl působit také Tobias Lumpe. Majitel panství
hrabě Slawata v roce 1669 založil místo kaplana. Lobendava ale zůstala
jen Localie (lokální kaplanství). V roce 1674, za faráře Leglera, byla Lobendava opět samostatným farním úřadem. Stará fara, která stála v zahradě za rychtářstvím a kterou on po pět let obýval, se zbořila v roce
1679. V roce 1684 byly odlity zvony. Nová fara byla dokončena teprve
v roce 1693. V roce 1709 byl založen základ pro nynější kostel a chatrná
dřevěná budova byla prudkým bouřlivým větrem zbořena. V roce 1712
byl stavebním mistrem Hoffmannem z Lipové postaven kostel zcela nový. V roce 1715 odtrhl bouřlivý vítr kostelní štít a v roce 1716 byl kostel
úplně obnoven. Dne 13. května 1790 kostel až na zdi vyhořel a roku
1796 byl opět obnoven. Hlavní oltář zobrazuje „Navštívení Panny Marie“ – „Heimsuchung Maria“ a je dílem malíře Johanna Endlera z Mikulášovic, byl jím namalován v Římě. V postním čase se na hlavním oltáři
skví umírající Spasitel od malíře Thomase. V roce 1881 byl hlavní oltář
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obnoven. Dva postranní oltáře, zobrazující Jezulátko a matku Annu
(Jesukindlein und Mutter Anna), byly obnoveny v roce 1882. V letech
1880 až 1882 byl kostel pokryt břidlicí. Po požáru v roce 1790 dostal kostel
od Budyšína darem obehrané varhany, které byly v roce 1859 za 800 tolarů
opraveny u bratrů Reissů z Gersdorf (v Sasku). V roce 1893 byly díky úsilí děkana J. Schierze pořízeny za 3450 florinů nové znamenité varhany, pocházející
z továrny na varhany bratrů Riegerů z Krnova (Jägerndorf), Jsou to tak zvané
kombinované varhany s 19 registry a se systémem kuželového zasouvání a se
zásobními měchy. Mají celkem 919 píšťal. Pouzdro je v renesančním stylu a je
jednoduše, ale působivě mnohobarevné. V roce 1896 bylo jmenovaným děkanem pořízeno devět obrazů zastavení. Byly zhotoveny v Mayerově uměleckém
ústavu v Mnichově z terakotu (pálená hlína) s polychromovaným povlakem a
jsou to opravdu umělecká díla. Dva zvony kostelní věže byly ulity po požáru
kostela v roce 1808, z nich je ještě k dispozici ten dnešní prostřední. V roce
1829 jeden zvon pukl a poté byly v roce 1830 odlity dva nové.

Š k o l a . Lobendavská škola dosahuje zpět až do doby reformace. V roce 1624 byl jako učitel jmenován Daniel Schürer a v roce 1640
Gragorius Heer. Ten byl nejdříve evangelíkem, později katolíkem. Ve
které budově bylo vyučováno, není známo. Teprve v roce 1673 byla postavena vlastní škola, která v roce 1773 dostala novou střechu. Dne
1790 škola shořela a usilováním starých zedníků byla v tom samém roce opět hotová. Náklady činily 707 tolarů 9 grošů a 5 feniků a k jejich
pokrytí byl prodán obecní pozemek u Rybničního mlýna (Teichmühle)
o rozloze 1800 čtverečních sáhů (Klaftern). Ke škole patří také pole a
louka. V roce 1876 byla škola dvoutřídní, roku 1879 trojtřídní. V letech
1891/92 byla vedle staré školy postavena nová se čtyřmi učebnami.
V roce 1893 byla ke třetí třídě zřízena jedna paralelní a žáci v této třídě
byli rozděleni podle pohlaví.
C h u d i n s t v í a n a d a c e . Potřební chudí jsou podporováni
z obecních prostředků a kromě toho je ještě k dispozici farní chudinský
fond. Z nadací jsou k uvedení: Nadace Johanna Kaspera, od roku 1857
s 550 floriny; nadace Wenzela Jäntsche, od roku 1882 s 250 floriny; nadace Ferdinanda Kaspera, od roku 1883 s 550 floriny.
S p o l k y . Spolek velikonočních jezdců (1866), Dobrovolní hasiči
(1880), Mužský zpěvácký spolek (1880), Lukostřelecký spolek (1884),
Katolický spolek pokračovacího vzdělávání (1892), Spolek vojenských
vysloužilců (1895), Tělocvičný spolek (1895).
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H i s t o r i e o b c e . Lobendava byla založena Wiprechtem von
Groitsch někdy na konci 12. nebo začátkem 13. století. Tehdy přišli dřevorubci z hohnsteinerského kraje do našeho téměř neproniknutelného
lesního porostu a usadili se podél potoka Zalwasser (Zlatonosný potok).
Na místě lesů nyní byla „chvályhodná louka“ - zu „lobende Au“, odtud
jméno Lobendau. Tak podle lidového vyprávění. Lobendavský kostel je
uváděn do roku 1346.
V roce 1449 je jako majitel Lobendau uveden Krigk (Kříž) von Karlovitz. Ten dostal 20. května 1459 jako kapitán (Hauptmann) Albrechta
Berky do opatrování Šluknov, a vyplatil za něj peníze kurfiřtovi Friedrichovi von Sachsen. Kolem toho času existoval v Lobendau poplužní
dvůr (Vorwerk), kdy byl zrušen, není známo. Dne 3. října 1456 navrhl
saský správce Hohnštejnu (Hohnstein), Hans Raudeberg, Wenzelovi von
Warnsdorf, kapitánovi z Budyšína a Albrechtovi von Berka, vlastní vesnici „Lobbo“ ke společné schůzce. Dne 22. ledna 1472 píše Wenzel rytíř
von Polenz, sídlem na Schirgiswalde, kurfiřtovi Ernstu a vévodovi Albrechtu von Sachsen, kvůli jím zajatému rychtáři z Lobbo. Lenní pán a
vévoda mu dali v březnu toho roku rozkaz, rychtáře propustit. V roce
1472 se poddaní z Lobendavy zpěčovali novému panstvu, vévodům
Ernstu a Albrechtovi von Sachsen, konat dvorské služby a představený
z Tolštejnu (Tollenstein), Ulrich von Rechenberg, musel proti nim s přísností zakročit. (Viz. kapitolu obec Severní!) Dne 14. září 1476 vévodové
Erns a Albrecht von Sachsen udělili v léno Friedrichovi von Pillnitz a jeho bratrům a bratrancům vše co s poplužním dvorem v Lobendavě přináleží poručnictvím k Tolštejnu a co bylo majetkem Friedricha. Kolem
roku 1510 platili sedláci z Lobendavy do Šluknova „k nadaci“ – „zu dem
Gestifte“ a ještě v roce 1566 na Walpurgu a na Michaela po 24 bílých
groších, kdy bylo toto placení zrušeno, není známo. V roce 1521 si bratři von Schleinitz půjčili na Hohnstein od jeptišek z Freibergu v Sasku
1000 florinů a jako záruku zastavili vesnici Lobendavu. V roce 1566 přešla Lobendava na Hanse von Schleinitz. V roce 1656 oznamoval rychtář
vrchnostenskému úřadu, že není nikdo, kdo by mohl být použit k osídlení pustiny.
Lobendava v roce 1668 vykazovala jednoho lenního rychtáře, 33
sedláků, 14 zahradníků (dříve to bylo pouze 8), 39 domkářů (Häusler) a
17 bezzemků (Hausgenosse). Dvoukolý mlýn na mouku platil daň 70
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tolarů. Když zemřel rychtář, patřil vrchnosti jeho nejlepší kůň nebo jeho
peněžitá hodnota. V časech pánů von Schleinitz přešly pole z poplužního dvora k Lipové, proto se příslušní sedláci stali velkozahradníky a
byla jim odepsána jejich polní a koňská činnost pro vrchnost (Ackerund Pferdetage). Obecní krejčí Christoph Schwarz platil daň z řemesla 2
groše a 8 feniků na Walpurgu i na Michaela a za to mu bylo odepsáno
osm dnů ruční činnosti pro vrchnost (Handtage). Jen upředl pro
vrchnost jeden kus příze. V roce 1783 činila roční daň pro Lobendavu
831 florinů 5 krejcarů 11/2 feniků za 1566 dnů koňské, 2262 volské a
4008 dnů ruční práce pro vrchnost, zatím co by staré daně činily 1283
fl. 26 kr. 11/2 Pf. za 6551/2 dnů koňské, 746 volské a 1429 dnů ruční
práce.
Dne 20. září 1779 navštívil císař Josef II. na své cestě Bohemií také Lobendavu. Urovnal zde mnohé spory mezi sedláky a vrchností a odstranil také některé nešvary u zdejšího celního úřadu. Na památku na
tuto velkou návštěvu byl pořízen na čelní stranu lenního rychtářství,
s milostivým svolením císaře, dvojitý orel zdobící následující nápis:
Josepho II. Romano imperatori
semper augusto cuius praesentiam die 20. Sept.
anno 1779 nobis venerari hic licuit
Pietatas Lobendaviensis posuit.
Velký požár ze 13. května 1790 vznikl kvůli neopatrnosti poštovního kočího z Neustadt. Kromě kostela a školy vyhořelo také rychtářství
a popelem lehly také čtyři další domy. Dne 14. června 1804 se kvůli průtrži mračen protrhla hráz Mlýnského rybníku (Teichmühlenteich) a byly
způsobeny velké škody. V roce 1805 panoval velký nedostatek potravin.
V roce 1813 bydlel generál Vandamme u tehdejšího faráře a vojsko tábořilo na Anenském vrchu (Annaberg). Potom přišel maršál Léfévbre
s 20 000 muži a Lobendava kvůli rekvizicím velmi trpěla. V roce 1866
pochodovala Lobendavou labská armáda pod Herwartem von Bittenfeld.
K a p l e . Na Jáchymově vrchu (Joachimsberg) a na Anenském
vrchu (Annaberg) stojí po jedné kapli. Obzvlášť důležitá a významná je
kaple na Anenském vrchu. V průběhu celého léta se zde každý týden
slouží jedna až dvě mše. Na Festoctav (osm dní po svátku) svaté Anny
přicházejí každoročně tisíce a tisíce zbožných lidí z blízka i z daleka k vy-
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konání své pobožnost. Množstvím různých bud se jinak velmi klidné,
idylicky položené místo, promění v tržiště. Základní kámen nynějšího
kostelíka byl položen v roce 1776 a roku 1777 byl dokončen a vysvěcen.
Oltář daroval majitel panství hrabě Franz Wenzel ze Salmu a jeho matka Karolina, rozená Dittrichstein. V roce 1834 zřídil Hentschel z Lobendavy zastavení křížové cesty a roku 1840 přistavěl „Oelberg“. V roce
1857 byla kaple o polovinu zvětšena, na zadní straně oltáře byl zřízen
nový oltář a v předním prostoru byl zřízen postranní oltář. Anenská kaple
děkuje za svůj vznik lobendavskému muži, jménem Schlemkrich. Na své cestě
domů Saskem v roce 1716 viděl několik dětí, které po cestě na provaze drali
rozříznutý obraz svaté Anny. Obraz od dětí odkoupil a daroval ho při svém návratu domů lobendavskému kostelu. Obraz byl upevněn na jednom sloupu na
takzvaném starém Anenském vrchu (Annaberg) a zůstal zde mnoho let. Ale obraz byl bouřkami často shozen, tak se na Jáchymově vrchu (Joachimsberg) postavila ještě dnes se tam nacházející dřevěná kaple, v níž byl obraz až do roku
1777 uschován. Aby byl obraz na lehce přístupném místě, byla v roce 1776
mezi obyvateli lobendavské farnosti zahájena sbírka milodarů. Z výtěžku sbírky
byla na Anenském vrchu (Annaberg) postavena nová kaple.

Obec S e v e r n í (Hielgersdorf).
Obec Severní je zároveň obcí katastrální a zahrnuje území o ploše 819,77 hektarů. Horní část obce, jako starší, leží na návrší, dolní leží
v údolí, které bylo v době založení obce bažinaté. Obec Severní hraničí
na severu s obcí Steinigtwolmsdorf v Sasku, na východě s obcí Liščí, na
jihu a západě s Lobendavou. Obec Severní, leží na 310 581/2´ východní
délky a 510 21/2´ severní šířky a je to nejseverněji položená obec celého
rakouského mocnářství. Leží na dvou potocích, na ze severu přitékajícím Zlatonosném potoce (Zalwasser) a na ze severozápadu přitékajícím Domáckém potoce (Heimichtwasser). Obě vody se spojují přibližně
uprostřed vesnice a potok svým proudem pokračuje odtud jižním směrem do Lobendavy. Dnešní název potoka Zalwasser může pocházet ze
Zalatwina. O tom je velmi důležitý historický důkaz: (Codex diplom. Sax.
reg. II, I.) Dne 7. května 1241 potvrdil král Wenzel (Václav) pro vyvarování se
dalších svárů v Horní Lužici (Oberlausitz) ustanovené hranice majetku biskupského a české koruny (böhmischen Krone). V dalším se jedná o odsouhlasení
hranic: . . Odtud do Tizov a na vrch Buchenberg (nyní Buchberg – Suchý vrch) a
až na vrchol kopce, kde pramení potoky Welewiza (nyní Heimichtwasser) a
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„Zalatwina“. Poslední slovo ukazuje na zlato, Zlatý potok (Zalwasser) pramení
podle legendy v jednom zlatém dole.

Obec Severní je ohraničena řadou řetězů kopců Lužického pohoří
(Lausitzer Gebirge). Suchý vrch (Buchberg - 503 metrů) je nejvyšším a
nejsevernějším místem obce a kromě něj je k uvedení ještě vrch Strážný (Hutberg). Většina rybníků v obci Severní byla vysušena, dva na severu ležící rybníky patří od roku 1568 panství. Zavodněn je nyní jen na
východě ležící Černý rybník (Schwarze Teich).
Obec má 289 domů s 1585 obyvateli, z nichž je 766 mužů a 819
žen; 1576 je katolíků a 9 evange-líků. Řada domů má délku 3,6 kilometrů, z ní na severovýchod odbočují dvě další řady v délce 0,6 km. Samotné domy jsou z části dřevěné, z části z kamene nebo z cihel, ale
mnohé jsou také ještě s „Bindwerk“. Obyvatelé se zabývají zemědělstvím a chovem dobytka. Pěstováno je obilí, len, brembory a zelenina.
Významné je pěstování ovoce. Umělé pěstování ryb je promyšleným
způsobem provozováno starostou obce Jakobem Richterem.
D o p r a v a . Obec Severní přiléhá ke státní silnici, která vede
z Dolní Poustevny přes Lobendavu, obec Severní do Steinigtwolmsdorf
v Sasku. Část této silnice, Severní – Lobendava byla na náklady obce započata v roce 1822 a byla dokončena roku 1825. V roce 1834 byla tato
silnice postavena až na zemskou hranici. Z obce Severní vede také v roce 1892 vybudovaná silnice do obce Liščí a ta byla roku 1893 převzata
okresem.
P o š t a a t e l e g r a f . V roce 1893 byl v obci Severní zřízen
poštovní úřad, který odtud zprostředkovává poštovní provoz. Od měsíce října 1896 má obec Severní s poštou kombinovanou telegrafní stanici s telefonním provozem.
P r ů m y s l a ř e m e s l a . V obci je mnoho nožířů a za zmínku
stojí obzvláště barvírna tureckou červení. Pozoruhodné je ještě pasířství a výroba dřevěných, jednoduchých i vyřezávaných lulkových hlaviček. Mnoho mužů hledá svůj výdělek v továrnách v zahraniří. Ženská
mládež se zabývá skoro výlučně výrobou umělých květin a obracejí se
většinou na sousední saské obce. V obci Severní je celní úřad. Od roku
1892 je tam také umístěno oddělení c. k. finanční stráže.
F a r n í o b c í patří Severní odedávna do Lobendavy. Obec měla velký podíl při reformaci.
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Š k o l a . Bývalá, již odstraněná, školní budova byla postavena
v roce 1748 Jeho excelencí starohrabětem Leopoldem ze Salm-Reifferscheid, obec k tomu přispěla 18 říšskými tolary. O osobě tehdejšího učitele a jeho nástupce není nic známo, teprve od roku 1809 je znám Ignaz
Prautsch z Ostritz (obec v Sasku). K současné školní budově byl položen
základní kámen 30. května 1865 a v roce 1866 byla předána svému
určení. Škola byla až do roku 1872 jednotřídní, potom byla dvoutřídní,
v roce 1882 trojtřídní a v roce 1892 čtyřtřídní.
C h u d i n s t v í . Chudinský institut byl zřízen již v roce 1830, veškerý majetek hielgersdorvské chudinské pokladny dříve potvrzoval
lenní soud.
S p o l k y . Dobročinný spolek, jako Velikonoční pěvecký spolek,
existuje již od roku 1760, Mužský zpěvácký spolek (1857), Dobrovolní
hasiči (1877), Lukostřelecká společnost (1881).
H i s t o r i e o b c e . Obec Hielgersdorf, dříve Hilgersdorf, vznikla na konci 12. nebo začátkem 13. století. Horní část obce je pravděpodobně starší. První obyvatelé mohli být dřevorubci a uhlíři, neboť celé
okolí bylo v každé době hustě zalesněno. Hielgersdorf dostal své jméno
od Hildegardy. Jeden další výklad pro pojmenování Hielgersdorf vypráví
následující sága: Obyvatelé této vesnice kvůli onemocnění morem až na
dvě ženy vymřeli. Jeden kolemjdoucí cestující slyšel v jednom domě,
nyní č. 100, drhnout len. Žádostivý zvědět, kdo ještě v této vyhýbané vsi
prodlévá, šel k domu a zeptal se žen, co zde dělají. Dostal odpověď „hilgern“, a tak měl vzniknout název Hilgersdorf. Výraz „hilgern“ je ještě
dnes usedlíky užíván při používání trdlice (lamačky). Název „Hilgersdorf“ je starší a je tak psán historicky, zatímco v nové době a také úředně se píše Hielgersdorf. ale velmi často jsou užívány obě formy způsobu
psaní.
Hielgersdorf skutečně existoval již v době Berky. V tom čase byly
v blízkosti Hielgersdorfu dva nebezpečné loupežnické hrady, od jejichž
majitelů vesnice velmi trpěla. Byl to Valtenburg, nyní Valtenberg, jehož
majitel se jmenoval Valentin nebo Velten. A dále Raubenburg nebo
Raubeburg, pravděpodobně dnešní Raupenberg na vrchu Roubený, kde
byly před sedmdesáti lety nalezeny stopy po zdivu. (Podrobněji je o tom
v kapitole o obci Lobendava.) První historická zpráva pochází z roku 1472,
kdy se Hielgersdorfští zdráhali kurfiřtovi von Sachsen konat dvorské
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služby, jaké vykonávali předtím za Albrechta Berky von Duba. Představený musel proti nim vystoupit se zabavováním. Obecní rychtářská kniha (Gemeindeschöppenbuch) z let 1541-1592 uvádí, že Georg von
Schleinitz za svého pobytu v Hielgersdorfu v roce 1561 vlastnoručně napsal příkaz, aby každý rychtář nechal naučit svého syna trochu psát a
číst, pod pokutou 100 kop českých grošů (böhmisch Groschen). V roce
1564 koupil Christoph Hertzog lenní právo od Georga Schicktanze za
6300 kop grošů. Později se tato rodina psala „Herzig“. V roce 1566 připadla obec Severní Hansovi von Schleinitz. V následujícím roce (1567)
se obec nadála od majitele panství Hanse von Schleinitz práva k chovu
ryb v obecní vodě a dostala pro to díl louky a půdy, který stál 34 kop
peněz v hotovosti. V roce 1568 koupil Hans von Schleinitz dva selské
rybníky. V lednu 1633 zrekvírovali v obci Severní potraviny Chorvati
(Kroaten) a obec měla kvůli rabování velké škody.
Podle soupisu z roku 1661 měla obec Severní dvoukolový mlýn
na mouku, který platil do vrchnostenské renty 62 tolarů. V roce 1668
měla obec lenního rychtáře, 22 sedláků, 15 zahradníků, 41 domkářů
(Häusler) a 16 Hausgenossen – bezzemků. Rychtářem byl George Hertzog a tato rodina měla tuto hodnost dědičně od roku 1564. Rychtář platil panství šest říšských tolarů císařských peněz, na vánoce dva groše a 6
feniků, desátky (Decem) byly tři měřice obilí a od dalších poplatků a služeb byl jako lenní rychtář osvobozen. Ročně odvezl jednu Elbfuhre nebo Weinfuhre (fůra vína), přičemž byl povinen přivézt dva sudy vína.
Tento rychtář dříve platil na jitřní mši (Frühmesse) do Šluknova ročně
jeden říšský tolar na Walpurgu a na Michaela, ale 6. dubna 1662 se měl
se šluknovskou radou vyrovnat tím, že zaplatil 23 říšských tolarů, a tak
byl pro všechen budoucí čas osvobozen ode všech dalších poplatků. Při
rychtářově smrti připadl jeho nejlepší kůň nebo také peněžní hodnota
vrchnosti. Rychtář měl tehdy majetek dvanáct Ruthen (polní míra) nebo
jeden Hufe (lán), tedy největší selský majetek na celém panství.
V roce 1707 byl Elias P. z obce Severní odsouzen k trestu jednoho
roku Dominicalarbeit (práce na panské půdě) za domnělé usmrcení svého čeledína. V roce 1783 činily daně pro obci Severní 611 florinů 43
krejcary 3 feniky, za 1092 dnů práce koní (Pferdetage), 1482 Ochsentage (volská práce) a 4502 Handtage (ruční práce), peněžitá částka
podle starých povinností byla 1085 fl. 15 kr. za 4321/2 dnů práce koní,
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508 volské a 1304 ruční práce. Ten druhý způsob roboty zvolil jeden
sedlák a tři zahradníci. Dne 14. června 1804 způsobila průtrž mračen
velké škody. Pro stavbu státní silnice Rumburk – Šluknov – Lipová – Lobendava – zemská hranice v roce 1815 musela obec Severní vybudovat
566 sáhů (Klaster). Za rychlé zhotovení této silnice obdržel rychtář
Gottfried Herzig od Jeho Výsosti císaře Franze I. velkou stříbrnou záslužnou medaili. V roce 1891 bylo Spolkem divadelních ochotníků (TheaterDilettanten-Verein) zavedeno pouliční osvětlení.
Životopisy vynikajících osobností, které se narodily v obci Severní:
F r a n z A u g u s t i n H e r z i g , poslední dědičný rychtář obce
Severní, se narodil tamtéž 5. října 1804. Dne 20. srpna 1864 dobrovolně
složil svou rychtářskou hodnost, která byla v jeho rodině dědičná od roku 1564. Po jeho smrti 21. srpna 1879 připadl majetek dědičného a lenního rychtáře testamentárně (závětí) chudinské pokladně obce Severní
s ustanovením, že úroky budou každoročně rozděleny obecním chudým. Julius Schäfer z obce Neustadt v Sasku toto dědičné a lenní rychtářství 12. prosince 1879 koupil za 42 000 florinů a poté jej po parcelách rozprodal. V roce 1564 zasazená, k rychtářství patřící lípa přešla
včetně pozemku za kupní cenu 60 florinů 28. dubna 1895 do vlastnictví
obce Severní, jejíž zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo, tento starý
strom zachovat.
F r a n z X . R i c h t e r , obchodník ve Frankfurtu nad Mohanem, narozen v roce 1812 v obci Severní jako syn mlynáře. Když mu bylo dvanáct let, vzal jej jeho dědeček, který ve Frankfurtu nad Mohanem
měl obchod s nitěmi a květinami s sebou. Franz Richter, který později
nastoupil jako společník, v roce 1865 převzal obchod sám a získal velké
jmění. Skoro každý rok navštěvoval svou domovskou obec a při tom
podporoval chudé. Sám chodil do posledních domů a všude mírnil nouzi a bídu. Pořídil na škole se nacházející větrnou korouhev, v roce 1881
koupil u hodináře Johanna Lissnera v Mikulášovicích za 220 florinů školní hodiny a roku 1882 daroval 12 florinů na nákup kříže pro učebnu.
Franz X. Richter zemřel 9. dubna roku 1885 ve Frankfurtu a. M.
Páter J o s e f S c h i e r z , arciděkan v Lobendavě, narozen 20.
listopadu 1820 jako syn tkalce v obci Severní. Navštěvoval základní školu (Trivialschule) své rodné obce, potom gymnázium v Litoměřicích a
v Praze, odkud nastoupil do farářského semináře v Litoměřicích. Když
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Josef Schierz 25. července 1844 přijal v Litoměčicích kněžské vysvěcení,
působil od 1. října 1844 do 4. listopadu 1856 jako výpomocný kněz (Cooperator) v Mikulášovicích, do roku 1857 jako farní administrátor v Lipové, do 12. února 1858 jako administrátor v Dolní Poustevně, do 10.
ledna 1877 jako farář v Lobendavě, do 26. dubna 1877 jako farář
v Brtníkách a od té doby opět jako farář v Lobendavě. Páter Josef
Schierz byl jako duchovní pastýř výtečný: Zastupitelstvo jeho rodné obce jej 3. července 1877 jmenovalo čestným občanem, 2. ledna 1880 byl
jmenován děkanem (Personaldechant), 11. prosince 1884 biskupským
notářem, v roce 1892 konsistoriálním radou a 25. července 1895 arciděkanem. Díky jeho úsilí byly v roce 1893 od firmy bratrů Riegerových
v Krnově (Jägerndorf) za 3500 florinů pořízeny do Lobendavského kostela nové varhany s 19 kombinovanými registry, na nichž byl 17. prosince 1893 uspořádán kostelní koncert, za spolupůsobení pana Emila
Höpnera, královského hudebního ředitele a profesora na královské
konzervatoři v Drážďanech, slečny Hedwigy Schmiedpeter z konzervatoře v Lipsku a zpěváckých spolků z Lobendavy, z obce Severní a z Horní
Poustevny. Dne 5. srpna 1894 páter Josef Schierz oslavil své padesátileté farářské jubileum a za jeho návštěvy v Lobendavě jej tato obec
jmenovala čestným občanem.
A m b r o s L i s s n e r , c. k. školní rada a profesor na akademickém gymnáziu ve Vídni, narozen v obci Severní 6. února 1834. Po ukončení základní školy byl tehdejším farářem P. Fischerem z Dolní Poustevny připravován ke vstupu na gymnázium a poté pod vedením jmenovaného faráře absolvoval první gymnaziální třídu a dalších sedm tříd studoval na gymnáziu v Litoměřicích. Potom ukončil filozofická studia na
univerzitě v Praze, ale již jako student šestého semestru obdržel suplenturu na c. k. gymnáziu na Malé Straně v Praze (Kleinseite in Prag).
V roce 1860 byl Lissner profesorem na gymnáziu v Chebu a v roce 1868
byl povolán na akademické gymnázium do Vídně, kde již 30 let s nezakalenou duševní silou vykonává svůj úřad. Za jeho velmi záslužné působení v oblasti pedagogiky nacházel opakovaně uznání svých nadřízených úřadů, přičemž je zaznamenání hodné uvedení mnoha učitelských
kandidátů do učitelského úřadu. Ambros Lissner byl v prosinci 1894 vyznamenán Jeho Veličenstvem císařem titulem c. k. školního rady. Školní
rada Lissner, přes opakované uznávání svého velmi záslužného působe-
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ní, se nikdy neucházel o vyšší postavení, dokonce i několikrát čestné nabídky toho druhu nepřijal. Své štěstí, radost a uspokojení hledal a našel
ve vyučování a v živoucím styku s mládeží.
Obec Š e n o v – L o u č k y (Schönau).
Tato obec se skládá ze dvou katastrálních obcí: 1. Šenov, 2. Staré
Hraběcí s Janovkou, Malým Šeno-vem a Leopoldkou. Obec na severu
hraničí s Lipovou a saskou obcí Sohland, na východě s obcí Císařský, na
jihozápadě s obcí Knížecí, na jihu s Mikulášovicemi a na západě s Vilémovem. Obec má rozlohu 1628,52 hektarů, z toho na katastrální obec
Šenov připadá 1282,03 hektarů a na katastrální obec Staré Hraběcí
346,49 hektarů.
Obec Š e n o v (Schönau) leží v půvabném, otevřeném, rozšiřujícím se údolí ohraničeném ponenáhlu stoupajícími kopci. Jižně od
Šenova se táhne souvislý horský hřeben, ve směru na obec Císařský leží
nádherná říše pověstí vrch Pončín (Botzen), nad Lipovou vyčnívá vrch
Strážiště (Wacheberg), nedaleko od něj, na svahu horského hřebenu je
v roce 1856 založená křížová cesta s kaplí. Skoro uprostřed obce leží
vrch Urberg, na němž stojí kaple, která může být dobře přes 200 let stará. Odtud se dá kochat vyhlídkou obsahující celou obec. Zrovna tak líbezně leží nedaleko Mikulášovické silnice Ferdinandův vrch (Ferdinandshöhe) se dvěma Horským spolkem (Gebirgsverein) zřízenými
ochrannými boudami. Těsně u silnice nedaleko takzvaného Vinného
vrchu (Weinberg - Tento název jasně naznačuje, že se zde někdy pěstovala
vinná réva.) získala Veřejná střelecká společnost (Freihand-Schützengesellschaft) velký pozemek a zamýšlí zde zřídit domov Spolku spolu se
střelnicí.
Celou vsí protéká na vrchu Špičáku (Spitzenberg) pramenící
Obecní potok (Dorfbach), který na dalším toku dostal název Vilémovský
potok (Wölmsdorfer Bach). Jeho největším přítokem je z obcí Hraběcí,
Salmov a Leopoldky přitékající Panský potok (Herrnbach), který se před
300 lety nazýval „Hermesbach“. V Šenově je několik menších rybníků.
Obec má na délku ve směru z východu na západ asi čtyři kilometry. Domy jsou většinou důkladně stavěné a kryté břidlicí. Šenov čítá
378 domů s 2912 obyvateli, z nich je 1367 mužů a 1545 žen; 2891 je
katolíků, 18 je evangelíků a 3 jsou jiného vyznání. Hlavní zaměstnání
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obyvatel tvoří zde zastoupený rozličný průmysl. Ale významně je také
zastoupeno svými různými odvětvími zemědělství. V tomto směru je
hodné k zaznamenání obzvláště loukařství.

D o p r a v a . Silnice vedou do všech okolních vesnic. Přes území
Šenova vedou do Lipové čtyři silnice. Okresní silnice Šenov – Vilémov je
položena mimo obec a v nové době na ní bylo postaveno množství
úhledných domů. Od 14. prosince 1884 zprostředkovává významnou
dopravu odbočka „České severní dráhy“ – „Böhmische Nordbahn“.
Z pěších cest je k připomenutí zvláště „Kaplansteig“–„Kaplanova stezka“ do Lipové z doby, kdy jí šenovští obyvatelé používali, když byl jejich
kostel opuštěný a kdy po ní do Šenova chodili kaplani z Lipové. Dále je
k dispozici pěší cesta s názvem „Molkensteig“-„Mléčná pěšina“, kterou
měli před dávnými časy používat dva, ovšem trochu vzdálenější „sousedé“, kteří jako společní majitelé jedné krávy jí po ní vodili k vzájemnému přinášení mléka.
P o š t a , t e l e g r a f , t e l e f o n . Pošta zde byla otevřena
v roce 1862. Poštovní posel chodil do Šluknova a do Rumburku. V sedmdesátých letech jezdil poštovní vůz do Sebnitz v Sasku a do Šluknova.
Tato jízdní pošta ale byla po otevření železniční linky Rumburk – Šenov
– Mikulášovice v roce 1884 zastavena. Dne 1. července 1897 byl předán
do provozu s poštou spojený telegrafní úřad, až do té doby obstarávala
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telegrafickou službu drážní stanice Šenov. V nejbližším čase má být veřejný telefonní úřad otevřen k připojení na meziměstský provoz, jednání již jsou v běhu.
P r ů m y s l , o b c h o d , ř e m e s l a . Převládá zde průmysl výroby stuh a knoflíků. Před jeho zavedením byli obyvatelé Šenova z velké
části tkalci, přádelníci, brusiči nebo řešetáři (síťaři), kteří mnohokrát
hledali své výdělky v cizině, v Sasku a v Prusku. Malá řemesla jsou zastoupena poměrně silně a jsou sumárně představena na jiném místě.
Šenov je od roku 1889 sídlem okresní nemocenské pokladny, zahrnující
zákonně povinné nemocenské pojištění všech dělníků v Šenově, v Lipové, v obcích Liščí a Severní, v Lobendavě, v Nové Vísce, v Dolní a Horní
Poustevně a ve Vilémově.
K o s t e l . Šenov měl kostel již v roce 1346 a jeho farář byl opatřen vlastní pravomocí. Byl pod arcikněžským stolcem Sebnitz (obec
v Sasku) a platil dvě marky biskupského poplatku (Bischofszins) na biskupství Míšeň (Meissen). Kolem roku 1470 ještě tento první kostel existoval a bylo s ním spojeno kostelní léno; byl to bezpochyby kostel dřevěný. Kupodivu nejsou z doby výstavby nynějšího kostela k nalezení
žádné zprávy. Kdyby se dalo nějak věřit jedné pověsti (Sage) (Viz. pověst:
Vznik kostela v Šenově-Schönau.), tak tento kostel stojí na místě, kde stál
kostel první. Z různých, zde nevysvětlovaných důvodů a okolností, se
nechá usuzovat, že současný kostel byl vystavěn v 16. století, pravděpodobně kolem let 1585-1590. V roce 1621 byl pro kostel odlit velký
zvon. Pastor, Balthasar Opitz, spojovaný s tímto zvonem, zde působil
kolem let 1620-1624. Zda to byl on sám, kdo byl roku 1584 ustanoven
do Lipové, nebo jeho syn, se nedá více vyhledat. Pastor Opitz měl kolem roku 1627 s mnoha věřícími druhy Šenov opustit a odstěhovat se
do Sebnitz v Sasku. Za magistra Stefana Cometa, od roku 1659 do roku
1666, byl Šenov zcela rekatolizován. Ale v období panujícího velkého
nedostatku farářů, byl Šenov opět pobočkou lipovského kostela, jak tomu bylo pod již katolickým farářem Johannesem Noakem de Geyfeld
(1624-1635) a pod Antonem Schliven (1637-1640). V onen čas přicházel
duchovní z Lipové do Šenova ve všední den. Když nastal takový případ,
potom zvonily všechny zvony, aby je lidé lépe slyšeli a byli tím upomínáni k návštěvě kostela. To trvalo od roku 1668 do roku 1782, tedy 114
let. Stará fara, „zpustlá a opuštěná“, byla v roce 1668 přenechána za 40
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říšských tolarů nebo 60 florinů Martinu Hertlovi. Obec dostávala za užívání farní louky až k úvozu roční poplatek 2 floriny. Lipovský farář z toho dostával roční nájemné (Pacht) 45 krejcarů. Všechno to bylo potvrzeno biskupem.

Šenov – kostel sv. Bartoloměje
Dne 8. srpna 1681 zloději v noci vypáčili kostel a vyloupili ho. Dne 12.
března 1688 byly Martinem Lissnerem pořízeny na kostelní věž hodiny. Dne
18. března 1695 byly Johannem Adamem Grünerem, úředním písařem z Lipové, jakož také i díky Balthasaru Endlerovi, rychtáři ze Šenova, u varhanního
mistra v Děčíně zakoupeny za 80 tolarů varhany. 20. března pro ně učitel Zacharias Hert, jakož i sedláci Paul Müller, Georg Sallman a Zacharias Grohm jeli
a 24. března byly varhany v šenovském kostele sestaveny. Dne 18. října 1716
Zacharias Paul, obchodník ze Šenova, daroval kostelu nový kalich v ceně 50 fl.,
neboť jeho syn Johannes, duchovní, právě zde světil Primiz (první mše nově vysvěceného kněze). V roce 1723 byl Johannem Michaelem Faranschonem
z Chomutova za 41 říšských tolarů vymalován v kostele strop a kruchta (kůr).
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V roce 1780 byla až ke zvonům sejmuta kostelní věž a byla nově
postavena a věžní báň byla pozlacena, vše stálo 520 florinů. Šenov konečně opět dostal svého vlastního faráře. V květnu roku 1783 byl na
místě staré fary položen základní kámen k nové, stávající. Nový farář
Josef Hesse, narozený v obci Wolfsberg, byl nejdříve 35 let jako kaplan
v Lobendavě, než byl roku 1782 jmenován farářem. Kostel je zasvěcen
svatému Bartoloměji (Bartholomäus). Hlavní oltář byl teprve později
namalován Heinrichem Gottholdem Arnoldi z Drážďan. (Letopočet je
zřejmý na okraji obrazu, tedy mohl být označen jen v oné době. Obraz mohl
být namalován kolem roku 1820.) V kostele se nacházejí ještě dva postran-

ní oltáře. Kostelní okrsek Šenova zahrnuje všechny osady obce a Vilémov. S farářem přišli v tom samém roce dva kaplani, Georg Heer
z Dlouhého Dvora (Langengrund) a Josef Knoth, syn lobendavského výběrčího. V roce 1792 byly před kostelem položeny zcela nové kamenné
schody. Dne 8. července 1807 byl již uvedený velký zvon kvůli utrpěné
prasklině stržen z věže a poblíž, u takzvané „Ovčácké kaple“ – „Schafkapelle“ na vrchnostenské aleji byl přelit. Dne 8. prosince toho samého
roku byl zvon znovu vytažen na věž. Ovčácká kaple ale již před mnoha
lety zanikla.

Příjmy zdejšího faráře tenkrát byly: Desátky (Decem) od sedláků kostelního okrsku cca. 134 florinů, peníze pro kaplana (Kaplandgeld) od zahradníků a
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domkářů (Häusler) 48 fl. a. polní a luční poplatek (Acker- und Wiesenzinse) 50
florinů. Hrabě dával (ex gratia) bez závazku ročně pět sáhů (Klaster) dřeva
(patnáct sáhů bylo stanoveno jako věno); potom ještě čtyři piva. „O to se musel farář ročně prosbou ucházet, jakož také o přídavek osmi sudů. K tomu se
hrabě Franz Wenzel ze Salmu milostivě vyjádřil, že šenovský kostelní okrsek
bude oddělen od lipovského, kam má patřit (a tempore Reformations) příležitostně, podle potřeb jako pobočka. Kromě toho dal fundus Religionis 54 fl.
jako náhradu za zrušené odměny za křtící církevní úkon a Colleda, které vymohl již uvedený pan vikář Werffel.“ Podle osobní dohody posílal šenovský farář lipovskému ročně mnoho klášterního dřeva; tato služba existuje ve zmenšeném množství ještě dnes. Domkáři měli kromě toho ke kostelu plnit zvláštní
povinnost, jak je uvedeno v kupní smlouvě z 18. února roku 1776: Franz Marschner, kupující, je povinnen: „Zvláště je být zavázán, kdykoliv bude u zdejšího
kostela stavěno, být v každé době svýma rukama ku pomoci, také k zametání a
čištění tak často, jak bude nutno a bude na něm požadováno, a také je povinnen ročně jeden groš kostelní Erb-Zinss zaplatit.“ V roce 1810 byl kostel nákladem 1400 florinů nově pokryt. V tom samém roce odevzdal šenovský kostel na
1
vrchnostenský příkaz kvůli mikulovskému faráři Josefu Wenzelovi, 4 /2 liber
(Pfund) stříbrného náčiní k v Litoměřicích zasedající komisi. Dne 28. července
byla za velkého sběhu lidí sejmuta k opravě celá báň kostelní věže. Práce stály
342 říšských tolarů. O uskutečňování těchto prací se zasloužil farář Heyne a
rychtář Josef Lauermann. Další obnovy báně kostelní věže proběhly v letech
1835 a 1878. Dne 5. srpna 1844 byly staré, v roce 1722 Tobiasem Fleckem
z České Kamenice (Böhmisch Kamnitz) postavené a v roce 1827 naposledy
opravované varhany zdejšího kostela ovezeny a 9. srpna byly sestaveny nové
od bratrů Fellerů z Königswald (okres Děčín). Stály 1181 florinů a 40 krejcarů.
Tuto částku shromáždil tehdejší kaplan páter Josef Kindermann. V roce 1893
byly tyto varhany stavitelem varhan Joh. Sommerem z Františkových Lázní seřízeny a přeladěny.

Š k o l a mohla existovat již kolem roku 1600. Doložitelný je jako
první jmenovaný známý učitel Melchior Frenzel, jenž byl také nějaký
čas „Landt-Richter“ – „zemský soudce“. Zemřel roku 1660 ve stáří 90 let
po 55 letech plnění služby. Stará škola stála na místě stávající radnice a
měla jednu tmavou, špatně zařízenou učebnu. Byla postavena v roce
1768. Učitel měl k užívání 1260 čtverečních sáhů pozemku. V roce 1907
byla pro pět set domovních čísel v Dolním Šenově zřízena vedlejší škola,
která byla do roku 1860 zaopatřena pomocným učitelem z farní školy.
Školné tenkrát pro Šenov pro jedno dítě činilo šest feniků týdně, proto
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byli učitelé nuceni k vedlejšímu výdělku. V roce 1817 škola dostala od
Magdaleny Rämisch odkaz 1700 florinů, z něhož byly od roku 1820 vypláceny poplatky pro chudé žáky. Podle „Fassion“ z roku 1856 bylo ve
Šluknově 348 školních dětí, každé platilo 2 1/2 krejcarů školného. Ve farní škole byly v roce 1860 zřízeny dvě učebny, roku 1870 byla otevřena
třetí. V následujícím roce byla od školy oddělena služba na kůru. V tom
roce (1871) byla v Dolním Šenově zřízena samostatná škola, která byla
ale v roce 1882 opět zrušena. V roce 1881 byla na obecním pozemku,
který měl dříve patřit takzvanému kostelnímu sedlákovi Johannu
Pettersovi, čtyřtřídní škola a roku 1886 byla rozšířena na šestitřídní národní školu se sedmi třídami. V roce 1896 byla škola rozdělená podle
pohlaví na dvě čtyřtřídní školy a k tomu byly přístavbou zřízeny tři nové
učebny, takže bylo k využívání celkem deset učeben. Škola stála, včetně
všech rozšiřování, na 50 000 florinů. Ve zdejším azylovém domu je od
12. června 1897 k dispozici mateřská školka, jejímž učitelem je řídící
učitel Leopold Günther a jako pěstounka působí křížová sestra Judith
Maria Katharina Schauer.

C h u d i n s t v í , f o n d y a n a d a c e . Chudinský fond obce
Šenov činí 21 913,64 florinů, fond sirotčince 526,86 fl., válečný fond
767.52 fl., školní fond pokračovacího vzdělávání 1181,21 fl., školní fond
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Josefa Elmera 650 fl., školní nadační fond Magdaleny Rämisch 1979,50
fl., daňový peněžní fond 1585,60 fl. a fond na zřízení národní školy
v Dolním Šenově činí 2523 florinů. Tyto fondy dostatečně dokazují dobročinné smýšlení obyvatelstva.
V e ř e j n é b u d o v y a p a m á t n í k . Kromě kostela, školy a
radnice je ještě k uvedení pošta (Začátkem července 1898 bude dokončena
nová budova pošty, která bude ještě v tomto roce předána do veřejného provozu.), dvě nádraží na šenovském pozemku (stanice Šenov a stanice

Lipová–Vilémov) a útulek (Asylhaus) nebo chorobinec (Siechenhaus).
V Horním Šenově se nachází památník místa narození biskupa Augustina Bartholomäuse Hille, na pozemku zde dříve stojícího domu č, 50.

Šenov – nádraží

H i s t o r i e o b c e . Pro založení a vznik obce Schönau existuje
jednoduché, lidové vysvětlení: Jel rytíř se svým doprovodem půvabným, širokým údolím a tu řekl: „To je krásná niva (louka)!“ – „Das ist
eine schöne Au!“ Usadil se zde a tak vznikl Schönau (Loučky). V Schönau, dříve psáno Schone, Schonaw, Schönaw atd., existuje od pradávných časů velmi žádoucí rytířské sídlo a sice manství (léno) s „Vorwerk
und Hof“ – „poplužní dvůr a statek“. Poplužní dvůr byl na místě, kde nyní stojí komplex domů č. 1, 6 a 16 v obci Leopoldka, na místě domu č. 6
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byl ke dvoru patřící ovčín. Zatímco na místě bývalého leopoldovského
rychtářství, dům č. 1, byl o něco dále dolů údolím také jeden Vorwerk –
poplužní dvůr. V Schönau, dům č. 120, byla dříve myslivna a ještě před
několika lety prováděnou přestavbou se daly pozorovat neobyčejně silné zdi, i když celý dům byl postaven primitivně. Zrovna tak u příkopu na
pozemku domu č. 16 v Leopoldce jsou zbytky silných zdí, takže výše
uvedené tvrzení je oprávněné. Toto panské sídlo byl „Schloss“ – „hrad“
na takzvaném ostrově (Insel), nyní dům č. 133 a okolí, který měl dva příkopy s náspem. Také zde byly při přestavbě nynějšího domu nalezeny
stopy dřívějších staveb a ještě dnes se dají rozeznat jasné příznaky po
valech a hradbách. V lidových podáních se vypráví o třech slečnách (Viz.
obec Království. Nemůže být tato pověst převzata odtamtud?), které bydlely a
občas si své živobytí vybíraly u sedláků ve formě milosrdných darů. Jenom jeden rolník, jenž byl již na cestě s jedním teletem, podle jiného vyprávění se
lnem (pazdeřím), se opět vrátil domů se slovy: „Nejdřív je dar, potom je připomínka, potom to přijde na papír a nyní již nebude nikdy nic“ a v budoucnu také
zůstal od příspěvků pro ně ušetřen.

Nejstarší známé uvedení Schönau, kromě z roku 1346, je obsaženo v listině z 27. července 1404 (Podle statě Dr. H. Knotha ve Sdělení procházkového spolku po severní Bohenii, Exc. XVI.), podle které je Wilrich von
Dobrisch ze Schonaw povinen „s vědomím svého pána, Hinko Birke von
Duba z Hohnšteinu zaplatit 8 uherských florinů úroků za 80 florinů, které si vypůjčil od faráře Michela Drebnitze v Budyšínu. Tento měšťan byl
také znám jako Hannos Dobrisch z Budyšína. Hinko III., od roku 1410
majitel panství Šluknov, dne 6. června 1427 zahájil spor o zapůjčených
sto pražských grošů (Schildgroschen) s kurfiřtem Friedrichem a Peterem
Friedrichem, lankrabětem von Thüringen a ustanovil mnohé leníky
(Vasall), mezi nimi také Wilricha Dobrusche ze Schonaw, měšťany. Dobrusch patřil k jedné rodině z Horní Lužice (Oberlausitz) zrovna tak, jako
následující majitel Althannos von Gusk. Ten měl v držení polovinu velké
vesnice Schönau, čtvrtinu „od kostela do konce“ a čtvrtinu „od Paczen
do konce“, kterou získal pravděpodobně od Wilricha von Dobrusch, ale
brzy ji zase prodal Johanovi Knoblauchovi z Varnsdorfu. V roce 1430
byly budovy panství zbořeny husity a od těch dob je hrad pustý a již
nikdy nebyl zcela obnoven. Poplužní dvůr (Vorwerk) existoval ještě 300
let, potom byl úplně zrušen. V dobách Berky z Hohnštějnu v časech
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válek stavěl rychtář ze Schönau „jednoho muže se sedlem a koněm“. Při
změně majitelů roku 1443 nabízel Jancko Knoblauch, majitel Varnsdorfu, svému pánovi, kurfiřtovi Friedrichovi dobromyslnému von Sachsen, nové manství vesnice Schönau. Když se Heinke von Gusk, v každém
případě syn Althannose, dne 6. května 1448 před kurfiřtem z Drážďan
vesnice Schönau vzdal, tak ten jí 10. června toho roku dal do léna s poplužním dvorem a statkem v Schönau Johanovi Knoblauchovi a ještě
jednou 25. ledna 1449 jemu a jeho paní Margharetě s polovinou Schönau do dědičného „společného nanství (léno)“. Do udělení léna byli zahrnuti také Jahnovi bratři, Sigmund a Heinrich. Potom to 30. března
1449 kurfiřt vyhradil k nakládání podle libosti, provdané paní domu
Siegmunda Knoblaucha Eugenii, s polovinou sídelního dvora Schönau a
také s poplužním dvorem, jakož i s devíti kopami grošů daní a s polovinou „Kirchlehen“. Při změně majitelů v roce 1451 byli mezi vazaly
Albrechta Berky na prvním místě uvedeni Jancko, Siegmund a Heinrich
Knoblauchové z Warnsdorf a Schönau. Dne 20. května 1451 převzal
Jancko Knoblauch ze Schone pro svého pána od Albrechtova kapitána
Krigka von Karlowitz k péči o Šluknov sumu 130 kop 50 grošů, podle
toho Jancko sídlil v Schönau a jeho bratři ve Warnsdorf. Když chtěli saští
vévodové a bratři Ernst a Albrech v roce 1471 koupit panství Tollenstein-Schluckenau, prodávající Christoph von Wartenberg vyhradil svému vrchnímu úředníkovi Christophu von Hermsdorf z Rumburku nárok
na statek Schönau bei Schluckenau (Šenov u Šluknova). Již 14. února
1472 psal sám Christoph von Hermsdorf z Rumburku oběma vévodům:
... „a pan Christoph von Wartenberg, který má podle rady Vašich milostí
rozdělovací právo, mně podle znění rozdělení udělil v léno obec Schona, prosím Vaše knížecí milosti„ ... dále je pro překládajícího tento starobylý text nepřeložitelný. (Z hlavního archivu Wittenberg.) Avšak vévodové 6.
dubna 1472 dědičné právo na polovinu vesnice Schone udělili Siegmundovi von Zscheringswalde von Lottitz a jeho právoplatným dědicům, ten jí již v minulosti od Siegmunda a Christopha von Wartenberga
přijal. (Státní archuv Drážďany.) V pondělí po Trinität (svatá Trojice), 14.
června 1473, prodali vévodové Hansenu Dorrny a jeho právoplatným
dědicům, bratrům Christophovi, Thammovi, Henokovi (Haug), Mertenovi a Blasskovi (Blasius) Knoblonohovým, následující majetek, ležící
v opatrování Tolenštejnu (Tollenstein), pod názvem „Poplužní dvůr a
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statek ve vesnici Schönau a také polovinu této vesnice se vším i s Kirchlehen“ a třetinu tohoto majetku k soudnímu lénu jeho paní Christině.
(Státní archiv Drážďany.) Tito majitelé také nevládli dlouho. Po roce 1463
bratři Knoblauchové, synové Jancka, svou polovinu, ke které patřil rytířský statek Schönau, prodali. Druhou polovinu ale vlastnil Siegmund
von Lutitz z Chirgiswalde. Dne 5. července 1475 vévodové von Sachsen
„pronajali vesnicece Haynsbach a Schonau s poplužním dvorem stolníkovi (Truchsetz) rytíři Heinrichovi a dále Friedrichovi von Schonfels, kteří tehdejšího držitele Teichwitze společně soudně napadli. (Státní archiv
Drážďany.) Po Hansi Doringovi byl tedy majitelem Schönau Teichwitz.
Z tohoto výkladu je zřejmé, že Schönau byl hodnotný majetek s mnoha
nápadníky a že poloviny vesnice občas patřily jiným majitelům. Toto
zde vytváří dějezpytcům v každém ohledu široké pole k objasňování poměrů. S příchodem majitelů z domu Schleinitzů přestávají být zápisy
v Drážďanech a s tím každé další zprávy o Schönau.
V té době, tedy asi kolem roku 1500, zámek v Šenově-Loučkách,
jehož existence je vidět z hodnověrné listiny z roku 1668, zcela zpustl.
Zdivo zdejšího zámku bylo odvezeno do Lipové a bylo použito ke stavbě
tamějšího (starého) zámku. V uvedené listině doslovně zní: „V této obci
byl od nepaměti postaven zámek a obydlí vrchnosti. Tento zámek byl také
opatřen dvěma příkopy, nyní již ale na místě není nic než protáhlé rozvalené
příkopy. Malé známky po tehdejším zámku jsou vidět jen na jeho materiálu
většinou odvezeného k výstavbě v Lipové stojícího zámku. Samotný vrchnosti
patřící, vhodně nedaleko starého zámku postavený, poplužní dvůr nebo šafářský statek, jakož i u něj stojící ovčárna, zůstaly stát k užitku vrchnosti. Popluž-

ní dvůr (Vorwerk) v Šenově v průběhu doby také utrpěl. Od panstva
bydlícího v Lipové byl také poněkud zanedbáván a nakonec byl na spadnutí. V roce 1768 byl zdejší poplužní dvůr zrušen a jeho součásti byly
většinou prodány. Existoval zde „čeledník“ („Ratini“ – obydlí služebnictva) stodola, stáje a ovčinec a byla u toho také zahrada. Stodola byla 105
loktů (Ellen) dlouhá, 23 loktů široká, 7 loktů vysoká se 184 kubickými sáhy
(Klafter) zdiva. Stáj byla 144 loktů dlouhá, 21 loktů široká a 6 loktů vysoká. Stáj
pro ovce, která byla na několika místech zchátralá, měla 144 kubických sáhů
zdí, sklad měl 108 kubických sáhů. Dále bylo k dispozici: 9 kamenných dveřních
pažení, 12 kamenných kusů schodů, 2 kopy tabulových kamenů, které ležely
jako dlažba v místnostech a ve skladu a 31 kamenných žlabů pro krávy. Vše bylo oceněno na 1527 tolarů a 37 krejcarů. V roce 1566 nacházíme Šenov
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v majetku Hanse von Schleinitz a od té doby byl vlastnictvím statkáře
z Lipové. V roce 1570 dostal dům za své dlouholeté a věrné služby od
svého pána, Hanse von Schleinitz, Benesch Eschner, fojt ze Šenova.
V roce 1589 si obec Šenov kvůli službě na statku na fojta stěžovala, způsob vyřízení není znám.

Na Šenovském vrchu

První známý rychtář v Šenově, Peter Mauschke, působil od roku
1567 do roku 1603. Když ten v onom roce bezdětný zemřel, bylo lenní
právo prodáno Christophu Richterovvi z Lipové, jenž rychtářský úřad zastával až asi do roku 1620. Z lidového vyprávění je také povědomí o rybářském domku v Šenově. V roce 1648 dal Reinhord Tränk (pravděpodobně představený v Lipové příkaz šenovskému rybáři ohledně nákupu pstruhů. Sedlák Hans Georg Henzal (Hentschel) dostal 5. srpna 1651
od hraběte Carl Adama Mannsfelda propouštěcí list, není známo z jakého důvodu. V té době byl v poplužním dvoře „dědičným mlatcem“ –
„Erbdrescher“ Kaspar Heine. Dne 14. září 1657 o půlnoci shořela rychtářství stodola a zásoba sena včetně všech 40 kop obilí. Dne 19. prosince 1660 velký bouřlivý vítr zbořil mnoho domů. V roce 1668 nechala
obec zhotovit novou rychtářskou pečeť.
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Podle Urbare, pozemkové knihy z roku 1668, měl Šenov lenního
rychtáře, 38 sedláků, 24 zahradníků, 86 domkářů (Häusler) a 14 Hausgenossen (bezzemků žijících ve špatných podmínkách). Z poplatků jsou
k uvedení: Obilní desátky (Decem Getreide), drůbeží daň (Zinshühner), vaječná daň (Zinseier), lněná daň (Zinsflachs). Velcí sedláci měli
ročně 20 dnů polní práce (Ackertage) nebo práce s koňmi (Pferdetage)
s dvojspřežím, střední a malí rolníci měli 10 dnů práce s jednospřežím.
Byl také jeden farní sedlák a jeden farní zahradník. Farní věno mělo do
dvou Ruthen (polní míra), ale to se považovalo jen za velkou zahradu.
Rychtář platil 4 říšské tolary a potom ještě v obvyklých lhůtách desátky
zrna (Decem Korn) 12/4 korce (Strich). Byl povinen držet jeden den
„Hostage“, Elbfuhre - vozil dva sudy vína a od odstatních poplatků byl
osvobozen. Při jrho úmrtí patřil panství jeho nejlepší kůň nebo jeho peněžní hodnota. Sedláci a zahradníci konali jako jinde. V roce 1679 zemřel mlynář z větrného mlýnu Valker Opitz, ale není v paměti něco se
o zde existujícím větrném mlýnu doslechnout, zatímco je prokázáno, že
kolem roku 1570 v blízkosti Beutewald existo-val Mlýnský vrch
(Mühlberg). Dne 22. června 1714 ve dvě hodiny odpo-ledne přišla
bouřka s průtrží mračen, která potopila mnoho domů do vody a
způsobila mnoho škody. Dne 12. února 1715 v noci a následující den
běsnil strašný orkán, který strhl mnoho lesních úseků. O adventu roku
1716 byl v Meklenburku v Sasku zavražděn obchodník Zacharias Hille ze
Šenova a jeho jmění 120 říšských tolarů bylo uloupeno. Dne 13. dubna
1728 v Šenově shořely čtyři selské dvory, dále dvě zahrady a sedm
domů. Dne 27. ledna 1750 shořelo pět domů. V letech 1782/83 se
obyvatelé Šenova ukázali vzdorovat k zavádění roboty. V roce 1783
činily roční daně Šenova 950 florinů, 52 krejcarů a 41/2 feniků za 1872
dnů práce koní (Pferdetage), 2574 dnů práce volů (Ochsentage) a 4619
dnů ruční práce (Handtage). Stará povinnost činila 1757 fl. a 23 kr. za
814 Pferde-, 1012 Ochsen- a 2178 Handtage. V roce 1789 byly nedoplatky daní zdejší obce, 4136 fl., 39 kr, a 41/3 Pf., vrchností odepsány.
V roce 1794 se stalo, že v obci Šenov na panství Lipová kvůli kočce, která si v zimním období po uhašeném ohni vlezla do kamen a zavlečením
jednoho uhlíku byl zapálen dům. Tak potom bylo rychtářem nařízeno,
aby všechny domovní majetky měly ústí do kamen vybaveny železnými
dvířky. (Potentenbuch úřadu starosty 30.10/roku 1794.) V roce 1795 byla
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velmi mírná zima a namnoze bylo již 1. února 1796 zaseto letní zrno,
teprve v půli března přišel sníh a chlad. V drsné zimě roku 1801 a 1802
panovala velká bída. Hrabě Franz Wenzel a jeho manželka, hraběnka
Walburga, nechali chudým rozdělit dřevo a 500 florinů a jejich syn
Franz daroval chudým 50 sáhů dřeva. Dne 1. února 1805 pozoroval farář August Bendel neobvyklý úkaz: Na zcela jasném nebi byl vidět ze
slunečního kotouče stoupající, jako muž vysoký, ohnivý sloup a na obou
stranách slunce byly ve stejné vzdálenosti duhou zdobené pyramidy.
Jev trval přes poledne tři čtvrtě hodiny. V roce drahoty 1805 obdržela
obec 28. července z c. k. skladů dvacet sudů mouky za nejnižší cenu.
Dne 8. března 1813 byl u fary větrnou smrští zničen dům na stříkačku,
která byla zle poškozena. Dne 13. dubna 1815 vypukl v jednu hodinu
v noci u pekaře Johanna Pietschmanna v č. 107 požár, který obrátil
v popel deset domů. Hrabě Franz Wincenz von Salm podpořil nešťastníka 500 floriny a hraběnka 100 floriny. Dne 22. září 1847 cestovali Šenovem arcivévodové Franz Josef, Carl Ludwig a Ferdinand Max a byli
slavnostně přijatí duchovními, rychtářem a školní mládeží. V tom samém roce panovala velká bída a drahota, lidé dokonce jedli otruby. Biskup Hille daroval ke zmírnění nouze 230 florinů a územní vrchnost
darovala celkem 700 florinů, z čehož Šenov dostal velkou část. V roce
1873 byl zřízen obecní hřbitov. Dne 11. srpna 1876 navštívil obec a školu místodržitel svobodný pán (baron) von Weber a prohlédl si také průmyslem ve spěchu uspořádanou výstavu. Dne 1. září 1879 slavil řídící
učitel Conrad Kny ve vší tichosti své padesátileté učitelské jubileum. Na
místě staré školy byla v roce 1892 vybudována za náklady 24 000 florinů radnice. Ministerské návštěvy se v obci uskutečnily v letech 1882,
1893 a 1894. Dne 25. března 1897 byl Jeho Veličenstvem propůjčeným
stříbrným služebním křížem s korunou vyznamenán dlouholetý tajemník obce Lorenz Grohmann. Byla to první slavnost toho druhu v obci,
byla konána jednoduše, ale důstojně. Dne 10. června 1897 byl na podnět děkana pátera Davida Hentschela otevřen Ženským pomocným
spolkem (Frauenhilfsverein) a dobrodinci zřízený azylový dům (útulna).
Jeho vedoucí byla křížová sestra Calasfantia Theresia Egger, zároveň byla představenou a ošetřovatelkou nemocných.
E l e k t r i c k é s v ě t l o . Také obec Šenov-Loučky uzavřela
smlouvu s vídeňskou firmou Siemens a Halske, podle níž byl pro zdejší

488

obec dodáván elektrický proud pro účely dne 1. října 1898 zavedeného
veřejného i soukromého osvětlení. K odběru bylo nahlášeno asi 1200
žárovek síly 16 normálních svíček.
Obec L e o p o l d k a (Leopoldsruh). Uprostřed obce Šenov z jihu bezprostředně navazuje obec Leopoldka. Její horní část se více délkově roztahuje oproti dole v údolí ležícímu Šenovu. Obcí protéká od
mlýna v obci Knížecí přes obce Hraběcí a Salmov přitékající Panský potok (Herrnbach), jenž v horní části obce vytváří „černý rybník“ –
„schwarzen Teich“. Horský spolek (Gebirgsverein) ze Šenova na něm
nechal v roce 1894 zřídit plovárnu, která je opravdu pilně navštěvována. Okolí rybníka je opravdu idylické, rybník leží přímo v lese. Příjemným výhledem se člověk kochá z vrchu „Bretthübel“ – „Deskový kopec“.
Leopoldka čítá 58 domů a 448 obyvatel, mužů je 209 a žen 239;
všichni jsou katolíky. Obyvatelé jsou většinou řemeslníky a továrními
dělníky.
H i s t o r i e o b c e . Podle ústního podání byla obec Leopoldsruh založena kolem roku 1720 hrabětem Leopoldem ze Salmu a byla
pojmenována na jeho počest. To ale může být jen ve vztahu k vytváření
obce, ale vesnice existuje již mnohem dříve. Jen domy pozdějšího Leopoldsruh původně patřily do Schönau právě tak, jako dokonce „Vorwerk
Schönau“ – „poplužní dvůr Šluknov“ stával na pozemku dnešní obce
Leopoldky. Historie Leopoldky jsou úzce spojeny se Šenovem. V roce
1793 „bílý mlýn“ – „weisse Mühle“, který byl znám po celém okolí, vyhořel. Dne 1. srpna 1896 se při prudké bouřce, následkem průtrže mračen, protrhla hráz černého rybníku (schwarzen Teich) a tím byly způsobeny velké škody jak na loukách, tak také na mnoha domech v Šenově,
v roce 1797 se tato hráz protrhla také.
Dříve Leopoldka začínala ve středu obce Šenov, na cestě vedoucí
na jih od nádraží. Začátkem osmdesátých let zde byly ještě mnohé domy z Leopoldky přepsány na Šenov. Leopoldka mívala společně s Malým Šenovem také vlastního rychtáře a svou vlastní správu. Šenovský
rychtář Josef Paul byl nejprve správcem a potom kolem roku 1780 rychtářem v Leopoldsruh. V roce 1830 byl rychtářem jmenován Jakob Grohmann. Jinak je znám ještě rychtář Josef Jäger. Po jeho úmrtí v roce 1847
byla Leopoldka Leopoldka s Malým Šenovem a se Šenovem-Loučkami
spojeny do jedné obce.
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Obec M a l ý Š e n o v (Kleinschönau), položená něco více nad
Šenovem, vzdálená asi jeden kilometr od kostela, leží východně od Leopoldky a jižně a jihovýchodně od Šenova. Jen pár domů stojí poblíž silnice Šenov – Brtníky. Malý Šenov má pěknou polohu, je obklopen přívětivými zahradami.
Obec má 55 domů a 354 obyvatel, z toho je 159 mužského a 195
ženského pohlaví; 353 je katolíků a 1 je evangelík. Obcí protéká z Jánského vrchu (Johannesberg) přitékající, vodou bohatý potok, ústící do
šenovského Obecního potoka (Schönauer Dorfbach). Malý Šenov a Leopoldka mají společný chudinský fond, činící 1336 florinů a 52 krejcarů.
H i s t o r i e o b c e . Malý Šenov byl s Leopoldkou pojmenován
teprve v minulém století. Měl s ní jednoho obecního rychtáře a byly
v roce 1847 spojeny s obcí Šenov-Loučky. Dne 1. dubna 1795 shořelo
po úderu blesku vinařství Zachariase Frenzela. Během vyzvánění kvůli
počasí odpadl kus velkého zvonu šenovské kostelní věže, těžký 101/4 libry (Pfund). V roce 1804 utrpěl kvůli povodni úraz Josef Hesse, obchodník se lnem a chmelem z Malého Šenova.
Obec J a n o v k a (Johannesbeg). Něco jižněji od Malého Šenova a většinou obklopená lesem romanticky leží obec Janovka. Má 34
domů s 230 obyvateli, 110 je mužů a 120 je žen; všichni jsou katolíky.
Většina obyvatel jsou řemeslníky a továrními dělníky. Významnější nežli
zemědělství je vrchnostenská lesní kultura, a to na vrchu Tannicht a na
kopcích Dickichthübel (Houštinový kopec) a Teufelskeller (Čertův sklep).
Janovka má vysokou polohu (400 metrů). Odděluje šest hvozdů hraběte
Thuna. Ještě odlehlejší a v drsných na sníh bohatých zimách, oddělené
skoro od veškeré dopravy, je tak- zvané „Čtyřdomí“ – „Vierhäuser“ poblíž obce Knížecí. Ještě v roce 1836 mělo vlastní pozemkovou knihu
s označením „Fürstenwalde“ – „Knížecí les“. Janovka školou příslušná
ke Starému Hraběcí již od založení školy v této obci.
K a p l e . V roce 1881 byla v Janovce postavena kaple, na její výstavbu darovala Jeho Výsost císař Franz Josef I. 100 florinů. Kaple má
dobrý vliv. Každoročně se tam na církevní slavnosti (Kirchenfest), 16.
května, za velké účasti lidí, koná slavnostní bohoslužba.
F o n d y . Chudinský fond Janovky činí 228 florinů 58 krejcarů a
fond kaple 200 florinů.
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H i s t o r i e o b c e . Doba založení nebo vzniku obce Johannesberg není známa. Za starých časů se nazývala Armenleutenruh. Tento
název se vyskytoval ještě v roce 1786, když Andreas Bacher koupil za
18 grošů stavební místo v lese u Johannesberg nebo Armenleutenruh.
V roce 1832 byl rychtářem obce Janovky jmenován Johann Endler. Podle toho tedy obec měla také samostatnou správu. Později byla spojena
se Starým Hraběcím a s ním přešla začátkem padesátých let k obci Šenov. Kolem té doby byla také ona část obce Knížecí, u které se ještě
dnes užívá název „Vierhäuser“ – „Čtyřdomí“, spojena s Janovkou a sní
také s obcí Šenov. Dne 1. srpna 1896 v důsledku úderu blesku při průtrži mračen shořel jeden dům, byl to zde první požár.
Obec S t a r é H r a b ě c í (Altgrafenwalde) leží na silnici Šenov
– Brtníky a má nádhernou polohu. Mnoho luk a lesních partií a mnoho
zahrad s ovocnými stromy dává obci půvabný vzhled. Proto je také v létě obyvateli z okolí využívána jako oblíbená výletní obec. Domy jsou
většinou malé, ale úhledností a líbezností bijí do očí, jejich počet je 30.
Počet duší činí 176, z toho je 78 mužů a 98 žen; 175 je katolíků a 1 je
evangelík. Obyvatelé jsou z části řemeslníky a zčásti továrními dělníky
v Šenově a v Mikulášovicích.
Š k o l a . Již v minulém století byla ve Starém Hraběcí k dispozici
škola. Po smrti učitele Floriana Lissnera v roce 1829, bylo Hraběcí prohlášeno pobočným stanovištěm (Excurrendo-Station) šenovské farní
školy a vyučování obstarával denně tři hodiny odpoledne pomocný
učitel. V roce 1871 byla škola opět samostatná a průměrně čítala 84 žáků, kteří se scházeli z obcí Staré Hraběcí, Janovka a z obce Knížecí. Nynější škola, ozdoba obce, byla původně přízemní a byla koupena školní
obcí v roce 1874 za 2600 florinů. V roce 1879 se uskutečnila přestavba
masivního přízemí nákladem 3903 florinů. Přistavění horního poschodí
se konalo v roce 1893, kdy se stala školou dvoutřídní, a vyžádalo si
částku 3135 florinů.
K a p l e . Tato byla vysvěcena v roce 1878. Na její výstavbu darovala Jeho Výsost císař Franz Josef I. 100 florinů a Jeho Svatost papež
Pius IX. 200 lir. Zvon vykazuje letopočet 1728. Celá stavba stála 700 fl.
F o n d y . Chudinský fond Starého Hraběcí činí 762 florinů, obecní fond 110 fl. a fond kaple 24 fl.
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H i s t o r i e o b c e . Obec Hraběcí na panství Lipová je v písemnostech uváděna teprve v 18. století, ačkoliv není vyloučeno, že existovala již dříve. Vysvětlení pojmenování této obce je jako u všech názvů končících na –walde. Po založení Nového Hraběcí dostává k rozlišení
od něj název Staré Hraběcí. Dříve mělo Staré Hraběcí svého vlastního
rychtáře, který nějaký čas spravoval také sousední obce, například Salmov. Začátkem padesátých let bylo Staré Hraběcí spojeno s Šenovem
v jednu obec.
S p o l k y v o b c i Š e n o v – L o u č k y. Mužský zpěvácký spolek „Liederkranz“ (1852), Spolek vojenských veteránů (1864), Spolek
přátel pohřbívání (1865), Spolek podpory nemocných (1868), Národní
spolek „Austria“ (1869), Lukostřelecký spolek (1869), C. k. soukromý
střelecký sbor (1870), Dobrovolní hasiči (1871), Zemědělská sekce
(1882), Spolek velikonočních zpěváků (1883), Tělocvičný spolek (1884),
Spolek divadelních ochotníků (1885), Horský spolek (1885), Cyklistický
klub (1895), Spolek velikonočních jezdců (1891), Spolek ženské pomoci
(1896), Spolek školního krejcaru (1896).
Obec V i l é m o v (Wölmsdorf).
Vilémov je zároveň obcí katastrální a zahrnuje obce Vilémov a
Dolina. Pozorují-li se uvedené obce z blízkého vrchu Ječný (Gerstenberg), tak se pozorovateli nabízí nádherný obraz. Vilémov, který je v lidovém podání znám také jako „Winsdorf“, leží podél údolím protékajícího na vodu bohatého potoka. Vilémov v z jihu na západ se rozprostírajícím údolí hraničí na jihu s Dolními Mikulášovicemi a s výběžkem
vrchu Tanečnice (Tanzplanberg), na východě s Dolním Šenovem, na severu s vrchem Ječný (Gerstenberg), na západě s Dolní Poustevnou a na
severozápadě s k obci Horní Poustevně patřící obcí Karlín. Plošná rozloha katastrální obce Vilémov činí 404,16 hektarů.
Obec V i l é m o v (Wölmsdorf) čítá 135 domů s 1028 obyvateli,
z nichž je 493 mužského a 535 ženského pohlaví; 985 se vyznává k římsko-katolické církvi a 43 jsou evangelické konfese. Zaměstnání obyvatel
tvoří hlavně, vedle zde bohatě zastoupeného průmyslu, obdělávání polí
a chov dobytka. Zemědělství dodává potřebné obilí a brambory. Velmi
produktivní je pěstování ovoce. V létě je mnoho dělníků výhodně zaměstnáno v blízkých kamenolomech. Domy jsou postaveny podél pro-
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cházející silnice, jen novostavby jsou zřízeny na svahu proti kapli a část
jich stojí na silnici do Mikulášovic a do obce Marketa. Obec má větší
část domů masivních, jen některé jsou dřevěné a většinou mají břidlicové střechy.
Obec je zavodněna od Šenova přitékajícím Obecním potokem
(Gemeindebach), který spojuje vodní prameny z Lipové a z Mikulášovic,
poté protéká vilémovským údolím a přitom pohání mnohá vodní díla ve
Vilémově, v obci Dolina a v Poustevně a nakonec se jako Hraniční potok
(Grenzbach) vlévá do Sebnitzského potoka (Sebnitzbach).
D o p r a v a . Vilémov je spojovacím bodem vícero okresních silnic: z Mikulášovic, Dolní Poustevny a z obce Marketa. Šenovská silnice
se spojuje s lipovskou na tak zvaném „Bierbrücke“ – „Pivní most“.
P o š t a . Před rokem 1864 zde byla k dispozici poselská pošta
(Botenpost). Dne 1. května 1864 zde byl otevřen poštovní úřad. Nyní
zprostředkovává šestnáct poštovních jízd velmi čilý provoz se sousedními obcemi a se Sebnitz v Sasku.
T e l e g r a f n í ú ř a d . V roce 1891 byl zřízen s poštovním úřadem spojený telegrafní úřad. Jediné, v roce 1882 zřízené, soukromé telefonní vedení má firma Franz X. Richter z kanceláře v obytném domu
do tkalcovny v blízké obci Dolina.
Od roku 1884 má Vilémov nádražní stanici České severní dráhy
(Böhmischen Nordbahn) Lipová-Vilémov, ale ta leží na pozemku Šenova.
P r ů m y s l . Náramně dobré silnice a poštovní spojení mohou
být zcela právem uvedeny jako hlavní faktory pro podporu rozmanitého
průmyslu ve Vilémově. Ještě před krátkým časem bylo v provozu mnoho bělíren, ale dnes jsou hodné povšimnutí jen ještě dvě bělírny příze a
lněného plátna. V roce 1650 započali snaživí obyvatelé s obchodem se
zahraničím. V roce 1720 založil Georg Pietschmann první bělír-nu příze,
později následovali Josef Richter a Christof Petters. První bělírnu lněného plátna, kromě valchovny, založili roku 1810 Jakob Petters a Franz
Petters. Bělírny se těšily vzkvétajícímu rozmachu. Dnes se toto průmyslové odvětví nachází ve velkém útlumu, o čemž svědčí naprázdno
stojící valchovny a sušárny.
K o s t e l . Před dobou reformace byl Wölmsdorf farním okrskem
příslušný do Sebnitz v Sasku. Když byla ale v roce 1539 poslední evange-
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lizace, byl Wölmsdorf kostelem přikázán do Schönau a s tímto farním
obvodem je spojen až do současnosti. Pro obec zůstává pozoruhodností
„Heilbrunnen“ – „Léčivý pramen“, jehož historie je datována do roku
1646 a o jeho vzniku je vyprávěno nejen ve vilémovské kronice, ale i
v lipovském úředním archivu. Dne 19. října 1646 se selské dceři Anně Grohmann na pastvině zjevili dva andělé, kteří jí na zázračnou sílu pramene upozornili a dali jí z něj z poháru napít. 10. listopadu toho roku se jí znovu zjevil jeden
anděl, který jí přislíbil uzdravení očí a nohou, kterého také okamžitě omýváním
dosáhla. Dívka zemřela na výročí uzdravení dne 10. listopadu 1647. Brzy byla
léčivá síla pramene známá široko daleko, a také byla částečně prokázána i tehdejším panstvem hrabětem Slawatou. Ten nad tímto pramenem zařídil vybudování kaple a její vyzdobení sochou Matky Boží Bolestné. Ještě dnes je možno
vidět na kapli Slawatův znak.

Ve Vilémově usilováno o výstavbu kostela a mnozí dobrodinci darovali značné příspěvky, v roce 1665 to byl vrchnostenský sládek Ferdinand Beutel se 3000 floriny. Teprve hrabě Leopold ze Salm-Reifferscheidt splnil svůj v několika nebezpečenstvích života učiněný příslib a
v roce 1726 nechal na kopci poblíž léčivého pramene vystavět kostelík
k uctění Nanebevzetí Panny Marie. V kostele se nachází hraběcí Salmovská krypta a nad kamennou bránou je Emporium (despotát), znázorňující „hraběcí postavení“. Kostel má tři oltáře, hlavní oltář znázorňuje poprsí svaté Matky Boží, dva další oltáře zasvěceny svatému Egidiovi (Aegidi) a svatému Vincentovi. Hned vedle Aegidiho oltáře (mnich
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Egidius – svatý pomocník) stojí náhrobek s podobiznou nadátora tohoto kostela, hraběte Leopolda. Pod tímto monumentem se po obou stranách nacházejí
tři desky, líčící častá nebezpečenství života nadátora, z nichž šťastně vyvázl.
Uvedených šest desek obsahuje následující letopočty: 1. Hrabě Leopold ze
Salmu ve válce v roce 1717. 2. Zjevení Panny Marie Pomocné ve snu v roce
1720 (ležel nemocen morem). 3. Nebezpečí života na lodi v roce 1723. 4. Boj
s medvědem roku 1724. 5. Při střelbě do terče mu praskla ručnice v roce 1725.
6. Vůz se zřítil z mostu do vody v roce 1728. V roce 1731 nechal hrabě Leo-

pold postavit před kostelem most a na některé kamenné stupně pořídil
hodnotné sochy.
Ve vilémovském kostele se každoročně na den sv, Aegibi, za přítomnosti veškerého mysliveckého personálu, koná slavnostní bohoslužba. V čase od první adventní neděle až do druhého svátku velikonočního se každou neděli koná bohoslužba. Na církevní svátek Nanebevzetí
Panny Marie přicházejí ze všech kostelních farností panství Lipová procesí. Tisíce poutníků, mezi nimi také Wenden (Lužičtí Srbové), přicházejí
z daleka do Vilémova. Kolem doby výstavby kostela existovala ve Vilémově poustevna. Když starý poustevník v roce 1740 zemřel, ucházel se
r. 1741 o převzetí poustevníka ve Vilémově Johann Lorenz Müller z Wittigschnau v Prusku. V roce 1750 věnoval Heinrich Hesse, polesný a
rychtář v obci Kopec, 1500 říšských tolarů vilémovskému kostelu k použití. Hřbitov byl obcí Vilémov u kostela založen v roce 1844 a r. 1889 byl
rozšířen. 19. června 1882 byla nově pozlacena kopule a kříž na věži kostela a do kopule byl vložen ředitelem panství Ferdinandem Hauserem
sepsaný pamětní spis. V tom roce byl také kostel pokryt břidlicí. V roce
1891 nechala majitelka panství, hraběnka Thun, obnovit vnitřek kostela, nově vypravit oltáře a podlahu obložit deskami. Na podnět Johanna
Hampela z domu č. 1 byly v roce 1895 položeny nové kostelní schody.
Š k o l a . V roce 1733 Christof Zimmer postavil vedle léčivého
pramene dům. K tomu potřebné dřevo dostal od vrchnosti a za to měl
na kostel a léčivý pramen dohlížet. On ale uměl číst a psát, a tak byl
ustanoven v obci učitelem. Podle toho tedy byla škola umístěna v soukromém domě a tato budova byla školou stálou. V roce 1836 byla zbudována nová škola, dům č. 76, a až do roku 1881 zůstala jednotřídní.
V roce 1882 byla dvoutřídní, druhá třída byla najata v domu č. 120. Nynější trojtřídní krásná školní budova byla předána svému účelu dne 1.
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září 1889. V roce 1893 slavil řídící učitel Eduard Frind za mnohých poct
zvláštní oslavu, padesátileté jubileum učitelování.
C h u d i n s t v í . Obec Vilémov má chudinský fond 1900 florinů,
dále děkanem Franzem Pettersem založenou nadaci k podporování
chudých pilných žáků v částce 1600 florinů.

H i s t o r i e o b c e . Vznik obce není znám. Její název vyplynul
teprve později, a to k uctění starého poustevníka jménem Wilm. (Viz.
Pověst o rytíři Wilmovi.) Ten žil za starých časů mezi prvními osadníky a
poučoval mladé i staré a z vděčné pocty dali obyvatelé obci jméno
„Wilmsdorf“, z toho vznikl „Wölmsdorf“, lidově „Winsdorf“. Mnišská cela onoho poutníka byla na místě nynějšího hřbitova. Obecní kronika klade založení obce do 13. století. Prví osadníci byli uhlíři a dřevorubci,
kteří se usadili v lesy pokrytém okolí. Potok sílící díky přítokům ze sousedních obcí, plyne široce a nepravidelně a dává příčinu k vytváření bažin a močálů. V roce 1332 propůjčil purkrabí Otto von Donin se svolením Koruny české (böhmischen Krone) české manství Wolframsdorf
(Wölmsdorf) biskupovi Heinrichu von Meissen. Wölmsdof přešel při dědickém dělení v roce 1410 na Hinka III., mladšího, k Hohnstein. V roce
1486 se uskutečnil další příliv osadníků. Při rozdělování panství v roce
1566 dostal Hans von Schleinitz mezi jinými vesnicemi také Wölmsdorf.
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V té době byl Wölmsdorf evangelický. Obyvatelstvo se rychle zvětšovalo, zvláště díky přistěhování nových obyvatel z hohnštejnské obce
Hertigswalde v Sasku. Přistěhovalcům připadly pozemky v sebnitzském
lese na Sebnitzském potoku (Sebnitzbach) k trvalému užívání. Před výstavbou kamenného mostu u kostela vedl 30 kroků pod ním přes potok
dřevěný most, který se nazýval Ovčí most (Schafbrücke), neboť přes něj
byla hnána panská stáda ovcí ze šafářského statku v Horní Poustevně
na pastviny u Mikulášovic. Od Ovčího mostu vedla cesta do Mikulášovic
kolem staré školy přes „Gesteinicht“. Dne 21. března 1634 byl Wölmsdorf přepaden a vypleněn švédským modrým plukem pod kapitánem
von Ehrfurchtem, 30 osob bylo zabito a mnoho ztýráno. Mnoho rodin
uprchlo s dobytkem a s majetkem na křovím a stromy porostlé horní
Dvorské louky (Hofewiese), které byly tenkrát z velké části bažinaté.
Přes bažiny položili otýpky chrastí (proutí), za sebou je opět sbírali, až
přešli na pevnou půdu, kde si našli úkryt. V pozdějších dobách se při čištění bažin nacházely různé nástroje, nářadí, podkovy atd., které pocházely z onoho útěku.
Podle pozemkové knihy z roku 1668, s odvoláním na registr půdy
a pozemkovou knhu z roku 1574, měl Wölmsdorf dědičného rychtáře,
10 sedláků, 4 zahradníky, 19 domkářů (Häusler) a 2 bezzemky (Hausleute). Povinnosti poddaných byly případ od případu různé. Pole dědičného
rychtáře byly přičleněny k poplužnímu dvoru Horní Poustevny. Měl k bezplatnému užívání vodní pilu, ale měl potok čistit od pilin. Mohl na panském pastvišti nechat pást své čtyři kusy dobytka, ale musel stavět jednoho pastevce. Při
dožití rychtáře dostalo panství jeho nejlepší krávu nebo její peněžitou hodnotu. Sedlák Christof Petters platil v císařských penězích ve čtyřech známých
termínech 6 grošů (Groschen) 8 feniků (Pfenig), 11 Gr. 3 Pf., 17 Gr. 9 Pf. a 11
Gr. 2 Pf. Přinášel drůbeží daň (Zinshühner), vejcovou daň (Zinseier), měl povinnost 12 dní práce koní a 12 dní ruční práce na panském (Pferde- a Handtage),
vožení palivového dříví a dřeva pro pivovar, napředení jednoho kusu příze a jako ostatní sedláci měl konat „Landzechen nebo Landfuhren“.

V roce 1714 byla obec průtrží mračen zaplavena, byl stržen jeden
dům a tři lidé přišli o život. V roce 1779 opět spadla průtrž mračen, která způsobila velké škody. Dne 20. září 1779 navštívil obec císař Josef II.,
jenž přijel z Poustevny, přátelsky pohovořil s lidmi, přijal návštěvu poutníků a pokračoval v cestě kolem kostela do Mikulášovic. V roce 1783
platit Wölmsdorf na daních ročně 158 florinů 44 krejc. za 468 dní práce
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koní na panském (Pferdetage), 390 dnů práce volů (Ochsentage) a 1166
dnů ruční práce (Handtage). Stará povinnost činila 367 fl. 8 kr. 41/2 Pf.
za 138 dnů práce koní, 204 volské práce a 423 dnů ruční práce. V tom
roce platilo 10 sedláků, 4 zahradníci a 62 domkářů po 13 dnech roboty,
6 bezzemků po 8 dnech. Robota byla placena v penězích. Dne 22. června pruská vojska přicházející přes Rugiswalde v Sasku a vrch Špičák
(Spitzenberg) táhla dlouhé hodiny přes obec a nakonec 6-7000 mužů
tábořilo mezi domy č. 27 a 28, vzhůru zahradami domů č. 21 a 25.
V roce 1875 bylo ve zdejší obci zavedeno pouliční osvětlení.
Obec D o l i n a (Franzthal). Část obce leží v lučním údolí ohraničeném lesem. Dobře navštěvovaný hostinec stojí na návrší uprostřed
lesa. Obec má 10 domů s 93 obyvateli. Z nich je 50 mužů a 43 žen; 89 je
katolíky, 3 jsou evangelíci a 1 je jiného vyznání. Obyvatelé jsou většinou
zaměstnaní ve zdejší přádelně jako dělníci.
Doprava je umožněna z Vilémova. Výše zmíněný hostinec se nachází na okresní silnici Vilémov – Dolní Poustevna a je obyvateli těchto
vesnic, i těch ze Sebnitz v Sasku, silně navštěvován. Ostatní veřejná zařízení jsou společná s Vilémovem.
H i s t o r i e o b c e . Obec Dolina byla odjakživa spojena s obcí
Vilémov. Ve starých časech se nazývala „Hofeleiten“ – „Dvorské stráně“. Doba jejího založení není známa, ale může pocházet z období, kdy
byla ve stavu poplužního dvora (Vorwerk) v Horní Poustevně. Na místě
nynější přádelny byl v roce 1715 postavem mlýn, který se nazýval
„Buschmühle“ – „Křovinový mlýn“ a jeho majitel Peter Richter provozoval pivní výčep. V oněch časech v něm bylo hojně hráno divadlo. Bylo to
také oblíbené výletní místo jak zdejších, tak také obyvatel sousedních
vesnic. V roce 1860 byl mlýn zakoupen Franzem X. Richterem a byl přeměněn na přádelnu.
S p o l k y o b c e V i l é m o v . Spolek velikonočních jezdců
(1773), Chudinský spolek (1843), Veteránský spolek (1864), Hasičský
spolek (1871), Pěvecký spolek „Sängerheim“ (1882), Německý školský
spolek (1883), Pěvecký spolek „Sängerbund“ (1890).
Obec M i k u l á š o v i c e (Nixdorf).
Obec Mikulášovice je zároveň obcí katastrální a zahrnuje obec
Mikulášovice (nazývanou také Velké Mikulášovice), Malé Mikulášovice,
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Tomášov a Salmov. Mikulášovice jsou největší obcí v lipovském okrese.
Její celkové území obsahuje plochu 2585,59 hektarů s 6704 obyvateli.
Území Mikulášovic tvoří velkou část zemských hranic se Saskem, a sice
na západě hraničí s obcemi Sebnitz, Hertigswalde a Ottendorf, na jihu
s obcemi Saupsdorf a Hinterhermsdorf, na české straně na východě
s obcemi Brtníky, Knížecí a Šenov-Loučky, na západě se Šenovem a na
severozápadě s Vilémovem. Kvůli velké rozloze území obce se nedá poloha povšechně dobře popsat. Ne lépe, než to vlastnoručně učinil nezapomenutelný císař Josef II. ve svém cestovním deníku dne 20. září
1779: „Veškerá zem na této hranici je pěkná a úrodná, vesnice jsou
dobře postavené, lidé jsou industriös („zprůmyslovělí“), krajina je ale
zcela otevřená a člověk může bez překážek chodit kolem dokola a z každé vesnice vede cesta do Lužice (Lausitz) a do Saska (Sachsen).“

Mikulášovice – kostel sv. Mikuláše

Obec M i k u l á š o v i c e (Nixdorf) leží v údolní pánvi, která je
ze severozápadu, jihu a západu uzavřená vysokým hřebenem Lužické
vrchoviny (Lausitzer Bergland), na sever je ale otevřená, a proto voda
do obce přitéká vesměs touto přirozenou mezerou. Obecní potok
(Dorfbach) ústí do Vilémovského potoka (Wölmsdorfer Bach). Před více
než třemi sty lety se v Nixdorf ve spisech vyskytoval název „Rauschbach“ – „Šumící potok“, tím mohl být míněn Gemeindebach – Obecní
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potok. Můžeme opravdu litovat, že tento pěkný název potoka upadl do
zapomenutí.
Obec má do délky asi šest kilometrů, výškový rozdíl od Středních
a Dolních Mikulášovic, od budovy pošty (425 metrů), k továrně na kovové zboží poblíž nádraží (377 metrů) činí 48 metrů. Mikulášovice mají
748 domů s 6201 obyvateli, z toho jsou 2898 muži a 3303 ženy; 6155 je
katolíků a 46 evangelíků.
Okolí Mikulášovic, obzvláště směrem do Saska, je poutavé a romanticky krásné: Teufelstein (Čertův kámen), Hantschberg (Hančův
vrch) s Hančovým křížem, Thomaswald (Tomášův les) s 598 metrů vysokým vrchem Tanzplan (Tanečnice), z jehož rozhledny se dá kochat velkolepým rozhledem, vrch (na česko-saském pomezí) Weifberg a 497
metrů vysoký vrch Wacheberg (Strážný – na hranici se Saskem), obecně
nazývaný „Schweizerkrone“ – „Švýcarská Koruna“, s okouzlujícím výhledem, obzvláště do česko-saského Švýcarska ((böhmisch-sächsische
Schweiz). Obec ve svém založení sleduje pod vrchem Plešný (Plissenberg) pramenící potok, až k jeho ústí u Vilémova. Devět v tomto století
vzniklých rozšíření skupin domů, jako Neubau, Wiesenthal (Luční údolí),
Väterkapelle (Kaple otců), se od vodního toku vzdalují. Co se týká rozlohy, zaujímají Mikulášovice jako obec první místo v naší vlasti (Heimatland).
Domy jsou pěkné, úhledně uspořádané, většinou zděné a dělají
velmi pěkný dojem. Názorný obraz staré dřevěné stavby podává dům
č. 557, který je ještě opatřen starobylým vzorováním - „Vorgang“. Již
v roce 1793 řekl ředitel Fuss: „Nixdorf vyniká přede všemi ostatními obcemi panství Hainspach nejen se zřetelem na dobře postavený a krásně
zařízený kostel, ale také kvůli některým velmi líbezným domům.“ V průběhu posledních dvaceti let Mikulášovice díky novostavbám významně
zkrásněly. Skoro u každého domu se nachází přívětivá zahrádka, která
je využívána jako květinová i zeleninová zahrádka.
Z e m ě d ě l s t v í . I když jsou Mikulášovice převážně průmyslovou obcí, tak je také obdělávání polí a chov dobytka provozováno v celkem významném množství, dokonce se zde nachází přes 100 zemědělců, kteří zde své zájmy hájí po všech směrech. Chov dobytka je provozován racionálně, jeho produkty nacházejí dobrý odbyt, ale potřeby obce nepokrývá. Chov drůbeže a králíků je díky zde existujícímu spolku vy-
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datným způsobem podporován. Každoročně se koná výstava drůbeže
s losováním, a také jsou jako ceny udělovány medaile od zemské šlechtitelské rady. Obzvláštní péčí se těší loukařství, velmi často je vyhledáván i menší trávníček, z něhož se dá vyzískat i velký výnos. Je hodné se
zmínit o pěstování keřů bobulového ovoce, které přináší významné výtěžky.
D o p r a v a . Mikulášovice mají velkou a dobrou silniční síť, vesměs okresních silnic. Silnice Brtníky – Mikulášovice – Vilémov zároveň
tvoří obecní silnici. Tomášovská silnice vede k zemské hranici a potom
do obce Sebnitz v Sasku. Šenovská silnice je spojením se Šluknovem a
na druhou stranu s Lipovou. Hermsdorfská silnice vede přes Hantschberg (Hančův vrch) do obce Hermsdorf v Sasku. Mikulášovice mají železniční stanici, je to konečná stanice odbočné linky „České dráhy“ „Böhmischen Nordbahn“, Rumburk – Mikulášovice.
P o š t o v n í a t e l e g r a f n í ú ř a d , t e l e f o n . Od roku
1828 začal chodit poštovní posel Zabel dvakrát až třikrát v týdnu do
Rumburku a jednou až dvakrát do Sebnitz v Sasku. V roce 1845 se podařilo zřídit sbírání dopisů a Zabel byl také sběratelem dopisů pro obě trasy jako výše. Po jeho smrti byl úřad sbírání dopisů přeložen do domu
č. 9 a sběratelem dopisů byl Ignaz Fabich z Jiříkova. Tento úřad ale byl
roku 1846 přeměněn na poštovní expedici a poštovním expedientem
byl Franz Pietschmann z domu č. 14. V roce 1860 jej v úřadě následoval
jeho syn, který ho spravoval až do převzetí státem, dne 20. června
1893. Telegrafní úřad byl v roce 1865 spojen s poštou. Telefonní zařízení má obec dvě: Od roku 1881 soukromé zařízení firmy bratří Klingerů a
roku 1895 bylo zřízeno zařízení státní. Poslední zařízení, toho času se
čtrnácti účastníky, slouží místní dopravě. Například vedení jednoho
abonenta v délce 3051 metrů stálo 370 florinů. Dne 21. listopadu 1896
byly Mikulášovice připojeny k mezi-městskému provozu.
P r ů m y s l . Mikulášovice jsou, jak již bylo uvedeno, převážně
průmyslovou obcí. Nejdůležitější zde provozovaná průmyslová odvětví
dodávají následující výrobky: Pletené zboží, kovové zboží, kovové knoflíky, knoflíky z kamenných ořechů (Steinnuss – ořech kamenáč), stužkové zboží, prýmkový artikl, umělé květiny, Sparteriewaren (okrasné
předměty splétané ze dřeva a lýka), papírové zboží a výrobky z Diabasu
(magmatický nerost). Průmysl obce je hodnocen na jiném místě. Cel-
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kem je zde dvacet průmyslových podniků s parním nebo vodním pohonem. Počet továrních dělníků činí na 3532. Koncesovaných živností se
počítá na 70.

Mikulášovice – kaple Nejsvětější Trojice

K o s t e l , který měl Nixdorf již v roce 1346, patřil k arcikněžskému stolci Hohnstein a Sebnitz a ročně platil míšeňskému biskupství
(Meissner Bisthum) jednu marku kostelní daně (Kirchenzins). Kostel byl
malý a pravděpodobně dřevěný. V roce 1551, za pánů von Schleinitz a
dědičného a lenního rychtáře Jacobie, byl v Nixdorf budován malý kostel s věžičkou, stavba trvala až do roku 1555. V té době dokonce na věži
ještě nebyly žádné zvony a k návštěvě kostela bylo dáváno znamení řehtačkou.
Také kostelní sluha v červeném kabátu obcházel kolem a oznamoval neděli. Při
výstavbě věže měl dělník dostávat jako denní mzdu čtyři krejcary nebo šest
Flinkel (tehdejší měna), nebo také jednu míšeňskou čtvrtku (meischnisch Viertel) obilí.

Při reformaci se obec velmi činila. Byli jmenováni tito kněží: kolem roku 1554 Prokop Semel a kolem let 1603 a 1613 Sami Roscher.
Když se po třicetileté válce počet obyvatel zvětšoval a rostl jejich blahobyt, tento malý Boží dům již nepostačoval. Proto bylo přikročeno k jeho
rozšíření a 29. dubna 1694 se započalo s kopáním základů. Při této práci
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byl 19. května 1695 jedním luteránským dělníkem v zemi ve špatné hlíně nalezen obraz Matky Boží, který ještě dnes je uložen v nynějším kostele u oltáře sv. Jana (Johannesaltar). Nalezení této postavy a rozšiřování Božiho domu z roku 1695 ukazuje starý obraz v kostele, v takzvané
kapli. Na zadní straně tohoto obrazu je toho se týkající nápis. Výstavba
fary se uskutečnila v roce 1680. V roce 1684 byl odlit zvon. V roce 1701
byla roku 1555 postavená věž zvýšena o osm loktů (Ellen) zdiva a „Pauke“ (tympán) bylo postaveno o třicet loktů výše. Ovšem kostel pro
množství obyvatel již nepostačoval, a tak bylo v roce 1743, za faráře
Antona Erbena de Schönerden a za rychtáře Christiana Liebsche, přikročeno k výstavbě stávajícího kostela. Mikulášovický kostel je největší a
jeden z nejkrásnějších kostelů v okrese. Je zasvěcen svatému Mikuláši
(heiligen Nikolaus). Krásný hlavní oltář je namalován od Johanna Lucase
Krackera a mimo hlavního oltáře jsou sestaveny ještě čtyři postranní oltáře. Samotná stavba se vzpírala mnoha těžkostem a kvůli jejímu velkému rozsahu bylo vynaloženo mnoho peněz. Byly vyčerpány významné peněžní prostředky, 3000 florinů bylo staženo z jiných kostelů, a přece do roku 1747 stavba vyrostla teprve k dnešním oknům chóru, a nyní měly být ještě připojeny
klenby. To se zdařilo zemskému staviteli Jakobu Wähnerovi z Prahy, narozenému v Mikulášovicích, který vedení stavby převzal a kostel postavil podle plánů,
tedy vyšší. Je 50 metrů dlouhý, 20 metrů široký a 18 metrů vysoký. Jeho stavitel také na výstavbu daroval 1500 florinů, z čehož bylo 300 florinů vynaloženo
na hlavní oltář. Nový kostel protíná loď starého proti severu. Ze starého

kostela zůstala v kostele stát jen východní část, nyní takzvaná kaple.
Kostel byl slavnostně vysvěcen v roce 1751, za přítomnosti hraběte
Leopolda ze Salm-Reifferscheid.
V té době existovalo v Mikulášovicích Mariánské bratrstvo „Matky Boží sedmibolestné“ (Marien Bruberschaft „Sieben Schmerzhaften
Mutter Gottes“) s podobnými ustanoveními jako bratrstva v sousedních
obcích. Při velkém požáru 20. září 1842 byla ohněm zničena plechem
pokrytá věž včetně čtyř zvonů a věžních zdí. Vnitřek kostela mohl být
zachráněn jen s velkým úsilím a byl zle poškozen. Věž byla postavena
teprve v roce 1862 zednickým mistrem Eiseltem z Lipové a dokončena
byla roku 1863. Je 60 metrů vysoká a má 178 schodů. Zvony, které byly
v roce 1845 za 3591 florinů odlity Josefem Pietschmannem v Chomutově, a které od té doby byly k dispozici na dřevěném lešení na starém
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hřbitově, byly vyzdviženy 30. listopadu 1863. Největší zvon váží 1573,6
kilogramů. V roce 1882 byl vnitřek kostela obnoven nákladem asi 6000
florinů. Varhany mikulášovického kostela pocházejí z roku 1761 a byly
postaveny stavitelem varhan Tamitiusem ze Žitavy (Zittau). Má dva manuály, 13 registrů a 720 píšťal. Je plánováno postavit nové varhany, odpovídající velikosti kostela. Do Mikulášovic jsou farním okrskem příslušné všechny vesnice této obce.

Rozhledna na vrchu Tanečnici u Mikulášovic (dříve Bismarckova)
V Mikulášovicích je několik kaplí. Nad kostelem: 1) Wähnerova kaple,
stojí mezi statky č. 53 a č. 67 a byla postavena v roce 1718 Georgem Wähnerem z č. 63. V této kapli mohou být slouženy svaté mše. Potvrzení o tom od papeže Clemense XI. je oloženo v kupoli ve skleněné lahvi. 2) Malcherova (Melchiorova) kaple byla postavená Christophem Wäderem roku 1733 na pozemku
domu č. 102. 3) Kaple Nejsvětější Trojice, na silnici do Brtníků, stojí 488 metrů
nad hladinou moře a postevil jí v roce 1741 Jakob Wähner z domu č. 193. Pod
kostelem jsou: 1) Fürlenovu nebo kapli otce chudých u nemocnice, postavil
v roce 1733 cestovatel Jakob Fürle. 2) Kaple otců byla postavena v roce 1710
třemi otci, ve věžičce je zvon. 3) Balzerova kaple byla postavena roku 1724 na
pozemku domu č. 435.
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Š k o l a . V Mikulášovicích mohla škola existovat již kolem roku
1600. Prvním známým učitelm je Georg Weidgerber z okolo roku 1656.
Od roku 1674 je známa postupná řada učitelů, oproti tomu o škole z té
doby není k vypátrání nic. V roce 1765 byla postavena nová škola.
Později vznikly pobočné školy (Excurrendoschule) v Horních a Dolních
Mikulášovicích a teprve roku 1819 v Salmově. Ředitelé nebo učitelé ze
starších časů: V letech 1674-1712 Hans Christoph von Waldheim; do roku 1720
Christoph Schürer; do roku 1740 Georg Jakob Drasche; do roku 1750 David
Göbler; do roku 1755 Johann Anton Felix; do roku 1764 Anton Löhner; do roku
1708 Georg Schneller; Präceptor –domácí učitel Anton Weeber; do roku 1807
Johann Klinger.

Pohled z rozhledny na vrchu Tanečnice

Od roku 1798 existuje farní škola se dvěma samostatnými učiteli.
První učitel nebo školní učitel měl v péči pobočné školy v Horních Mikulášovicích a v Salmově. Druhý učitel byl varhaník a zaopatřoval pobočnou školu v Dolních Mikulášovicích. Od roku 1870 mají Mikulášovice tři
samostatné školy: 1. škola je v prvním obvodě, 2. škola s vedlejší školou
v obci Salmov je ve čtvrtém obvodě a 3. škola je v šestém obvodě. Škola
1 je trojtřídní a na stejném místě působí od roku 1870. Škola 2 měla až do roku
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1882 dohlížet na vyučování ve vedlejší škole v Salmově. Od zřízení měšťanské
školy se vyučuje pouze pět prvních školních ročníků v pěti třídách. Škola 3 je
trojtřídní. 1. září 1885 byla otevřena měšťanská škola pro chlapce a pro

dívky pod jedním vedením. V tom roce byla ve třetím obvodu vybudována nákladem 70 000 florinů velká školní budova, v níž je kromě národní a měšťanské školy umístěna dočasně ještě c. k. odborná škola.
N e m o c n i c e . V Mikulášovicích existuje všeobecná nemocnice
s názvem „Nemocnice korunního prince Rudolfa“ – „Kronprinz RudolfKrankenhaus“. Byla vybudována obcí v roce 1876 nákladem 35 197 florinů a čítá (v roce 1895) 70 postelí k přijímání nemocných, kteří jsou
ošetřováni řádovými křížovými sestrami (Ordens-Kreuzschwestern).
V roce 1895 bylo pečováno o 567 nemocných.
L é k á r n a byla zřízena v roce 1827 Johannem Jakobi. V roce
1863 přešla do vlastnictví Antona Stohra a od roku 186 je majitelem
Josef Krause.
C h u d i n s t v í , n a d a c e , f o n d y . Chudinský fond byl
v Mikulášovicích založen v roce 1829 díky sbírce 1162 tolarů, pro učinění přítrže žebroty. Do roku 1887 byl tento institut udržován díky nadacím, darům a shromažďovaným příspěvkům. Od roku 1887 je obcí vybírána dvanáctiprocentní dávka na chudinskou podporu (Armenunterstützungsumlage). Stav majetku této instituce koncem roku 1895 činil
31 195 florinů a celková vydání na podpory v roce 1895 činila 3517 fl.
Kromě toho existují ještě nadace pro chudé: Čtyři nadace k různým účelům Emanuela Römische s nynějšími částkami kolem 1497 florinů, 1330
fl., 849 fl. a 90 florinů. Čtyři nadace Johanna Frenzela, z nichž je nejvýznamnější fond sirotčince s 5649 floriny. Nadace císaře Franze Josefa
s kapitálem 730 florinů a 36 krejcarů. Slepecká nadace Nikolause Hertla
se 641 floriny a 68 krejcary. Dále je to 7 školských nadací, z nichž nejvýznamějšími jsou: Nadace Davida a Anny Heine s 1000 floriny, nadace
Agnes Maaze se 537 floriny a 95 krejcary a nadace Josefa Zabela s 500
fl. Z úroků školských nadací jsou každoročně v době vánoc poděleny
chudé školní děti oděvy.
P o m n í k y . Před mikulášovickou školou stojí krásný, v roce
1887 pořízený, pomník císaře Josefa. Na domu č. 2, v němž 20. září
1779 císař Josef II. přenocoval, je umístěna pamětní deska císaře Josefa, která byla pořízena v roce 1879 ke stoletému připomenutí. U domu
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č. 574 je socha s věnováním pro císaře Josefa, pořízená v roce 1783
Klopfstockem, Lessingem a Sinedem (Denisem).
V e ř e j n á z a ř í z e n í : Kostel, školy, poštovně-telegrafní a telefonní úřad, všeobecná veřejná nemocnice a lékárna. Na jiném místě
jsou podrobně pojednány: C. k. odborná škola pro kovodělný průmysl
(spojená s řemeslnickou školou pokračovacího vzdělávání) a spořitelna.
Mimo to je ještě k uvedení Okresní nemocenská pokladna a obecní
úřad.
H i s t o r i e o b c e . Založení Nixdorf je připisováno Wiprechtovi
von Groitsch kolem roku 1084. (Hornolužické kostelní muzeum.) Jakou
měrou je tato domněnka oprávněná se dnes nedá s jistotou dokázat.
Ústní podání o vzniku Nixdorf uvádí: Ve dvanáctém století zde rozptýleně žilo několik uhlířů, jejichž chýše svíral hustý prales. Teprve v pozdější
době vznikla, podporována tehdejším markrabětem a biskupem z Míšně, z nuzných uhlířských chatrčí vesnička s kaplí. Ta byla zasvěcena svatému Mikuláši (Nikolaus), a tak tato malá obec dostala jméno Nikolausdorf, v různých způsobech psaní Nicolsdorf, Nikelsdorf, Nikilstorff atd.,
až z toho nakonec vzniklo Nixdorf. Ve znění jiného textu se uvádí pověst
(Sage) ze třináctého ? století: Jeden pohanský rytíř se svým již pokřtěným
zbrojnošem byl během lovu v okolí statku č. 315 napaden obludně velkým
medvědem. Na vzývání svatého Nikolause ze strany onoho zbrojnoše se medvěd náhle stáhl zpět. Díky této zázračné záchraně se rytíř obrátil na křesťanství, nechal v okolí dnešního kostela vysvětit kapli svatému Nikolausovi (Mikuláši), a tak vznikl Nixdorf (Mikulášovice). Další ústní podání odvozuje Nix-

dorf od „Nixen“ – vodní žínky, rusalky, ty by měly žít v bažinách. Osada,
která vznikla u Nixensumpf (Rusalčí bažina), měla dostat jméno „Nixendorf“ – („Rusalčí obec“). Skutečně existoval v obci Niederdorf (Dolní obec)
nedaleko od obce Wölmsdorf (Vilémov) ještě v roce 1569 „Nichsensumpf“.
Usuzovat podle polohy kostela a bažin a podle všech okolností přicházejících
v úvahu, tak je první výklad daleko nejpravděpodobnější. Psaní „Nixentörffle“
atd. není směrodatné.

Nixdorf byl sídlem rytířského statku a v roce 1410 patřil Hinko III.
z Hohnstein. V roce 1443, a tedy také již dříve, ho měli v držení bratři
Siegmund a Nickel Knoblauchové, byli ale vazaly (Vassal – leník) vévody
von Sachsen. Brzy po roce 1443 si bratři Knoblauchové za dvě kopy grošů zařídili u jejich nového lenního pána udělení léna na Nixdorf. V roce
1472 byla obec Nixdorf svými pány, bratry vévody von Sachsen,
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„vydána tentokrát za Zinsgetreide“. V Nixdorf žil Siegmund von Knoblauch, „rytířský muž“, až do začátku roku 1478 a kromě několika
nájemních lidí držel právo léna. Měl k tomu přikoupit přilehlý statek. Po
jeho smrti (zemřel bezdětný) se jeho ve Šluknově žijící sestra domáhala
veškerého movitého majetku a „Begnadung“ – „udělení milosti“, potvrzení lenního práva, které měl její otec v držení. Vévodští bratři von
Sachsen jí povolili třetinu výtěžku z nyní jako svobodného statku prodávaného, k odúmrtí patřícímu lénu. Ještě dříve než peníze dostala, sestra
zemřela a později byla polovina z veškeré její pozůstalosti zůstavena
kostelu ve Šluknově. Mezitím se přihlásili dva praví sourozenci zemřelého, bratr (zdali ? - ročník 1451) a ještě jedna sestra. Tito požadovali jako
dědické vypořádání přikoupený statek svého bratra. Kurfiřt oproti tomu
rozhodl, že statek byl jen připojen ke zlepšení rychtářského statku.
Statek tedy musel zůstat spojen lenním právem.
Rytířský a zároveň lenní statek stál na místě nynějšího hostince
„U svobodného střelce“-„Gasthaus zum Freischütz“, dům č. 1. Obytné a
hospodářské budovy, nyní dům č. 8, stály poblíž kostela, úřední kancelář byla na místě nynějšího domu č. 6 a obydlí fojta (Vogt) – ještě nedávno nesl tento dům název „bei Vojte“–„u fojta“ – bylo na místě stávajícího domovního čísla 11. Po rytířské rodině Knoblauch připadl Nixdorf zpět lenním pánům a až do roku 1549 nejsou k dispozici žádné
zprávy. V roce 1549 přešlo lenní právo k Mikulášovicím, které byly v roce 1551 přestavěny a kvůli sladovně rozšířeny na rodinu Jakobie. Majitelé vykonávali v letech 1549-1630 také úřad rychtáře. V roce 1566 přešel Nixdorf do majetku Hanse von Schleinitz. Sladovna patřila společně
majitelům Lipové a Rumburku. Prostory této sladovny (na místě domu
č. 1) byly přeměněny na hostinec teprve v roce 1705. Když v roce 1602
koupil panství Lipová hrabě Kinsky, byl do inventáře zaznamenán také
Nickelsdorf včetně lenního statku a šenkovny. V roce 1630 byla rodina
Jakobie, jakožto věrní stoupenci luteránské víry, vystěhována a její majetek byl panstvím zkonfiskován. V roce 1668 se Mikulášovice ucházely
právo na tržiště, ale byly s ohledem na město Šluknov odmítnuty. V roce 1668 měl „Nickelsdorf“ rychtářský příkaz, kterým mohl být vrchností
podle libosti dosazen i sesazen. „Také mohl být, když byla vrchnost přívětivá, dosazen do Horní vsi (Oberdorf) ještě jeden rychtář, jak tomu

508

dříve bylo“. Tak se připouští vysvětlení, že vedle rodiny Jakobi byl uváděn ještě další rychtář.
Mikulášovice měly v té době 96 sedláků (Bauer), 224 domkářů
(Häusler) a 35 bezzemků (Hausgenossen). Většina sedláků mohla na svém
statku držet přes rok jedno „dobytčí spřežení“, které bylo povětšinou zcela
promíjeno k polní nebo koňské práci na vrchnostenských polích (Acker- nebo
Pferdetage). Také Handtage – ruční práce bylo přes rok velmi málo, protože
dříve zde některé činnosti vůbec nebyly a zčásti také proto, že i jako v jiných
vesnicích byla častá povinnost vykonávat Landzech a odvážet obilí. Většinou
„odsypávali“ ovesnou daň (Zinshafer), jakož i žitnou daň (Zinskorn) a desátek
zrní (Decem Korn) a každoročně také odváděli drůbeží daň (Zinshühner), daň
z vajec (Zinseier) a většinou také Roist Flachs. Dřevo se nevozilo podle zápřahu,
nýbrž jeden každý sedlák vozil palivové dřevo a Brauholz (dřevo k vaření piva),
jak mu z dřívějška bylo předepsáno. Daň z vajec byla 1 groš a 3 feniky z devíti
vajec. Zde byl zvláštní pan farář, kterému pozemek 1 Ruthe (polní míra) sotva
vynášel, měl malý kousek pole a malý luční porost a který neměl věnem žádné
sedláky (Widmutbauern), které by mohl ke svým službám využívat. V této vesnici byla také sladovna (Malzhaus) a u ní dobrá sýpka a špejchar, které nechali
postavit ještě páni von Schleisnitz, když od kurfiřství milostivě nabyli a měli
k užívání svobodné vplouvání do Schandau (obec ve Slezku). Až do dalšího nařízení vrchnosti v něm bydlel rychtář a k tomuto domu měl nějaká pole a louky. Také zde byl opět slad vyráběn, neboť zde bylo sladováno k urychlení
vrchnostenského výtěžku. Rychtářem byl jeden ze sedláků a ten tak dlouho,
jak tento úřad zastával, byl osvobozen od Zinsen - daní a Fuhren - ježdění pro
vrchnost. Například Martin Dittrich, jako malý sedlák se dvěma Ruthen (= 10 jiter, 12 Ruthen = 1 lán,hon), platil: Na sv. Walpurgu 2 groše, na sv. Johanna 2
groše 11 feniků, na sv. Michaela 7 grošů 4 feniky, na vánoce 3 groše; drůbeží
3
3
daň 4 /4, za to 13 grošů 9 /4 feniku; daň z vajec 18, za to 2 gr. 6 Pf.; daň ze lnu
3
2
1
10 Roists; daň ze zrna /4 /8 3 Massel (obilní míra); daň z ovsa 3 měřice /8 2
3
Massel; Decem (desátky zrna) /4; práce na vrchnostenském pozemku 4 dny
polní nebo koňské práce a 6 dnů ruční práce. Musel vozit palivové dřevo nebo
1
1
Bürnholz /4 Lochter, Braunholz /4 Lochter; napříst vrchnosti 1 kus příze. Daně
byly rostoucí i klesající.

V roce 1695 se přes Šluknov, Šenov a Mikulášovice spustilo velké
krupobití a potom přišlo na pole mnoho myší, například sám sedlák Liebig jich ve třech měsících chytil a zabil 800 kop (Schock). Jedna měřice
(Scheffel) zrní stála 11 až 12 tolarů. V letech 1697 a 1698 panovala velká drahota, 7. června 1697 zničilo krupobití všechny polní plodiny a 1.
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října již padal sníh. Dlouhá zima zvětšovala utrpení, sníh ležel dva lokte
(Ellen) vysoko a při tom vládl velký nedostatek vody. Daniel Hesse, majitel mlýna (Hessmühle), se osvědčil jako skutečný dobrodinec chudých.
Truchlivý osud ševce Petera Gablera a jeho sedmi dětí, kteří zemřeli
hladem, vzbudil v obyvatelstvu zděšení. Dne 22. června 1714 se v Šenově, ve Vilémově a v Mikulášovicích spustila velká průtrž mračen, v Mikulášovicích 18 osob utonulo, 11 domů přišlo do záhuby. V roce 1715
měly Mikulášovice 2072 obyvatel. V letech 1771 a 1772 vládla nouze a
drahota, v Mikulášovicích, v Brtníkách a v okolí přišlo o život 760 lidí.
V roce 1779 měly Mikulášovice 3700 obyvatel. V roce 1783 měly Mikulášovice na daních k placení 1763 florinů 57 krejcarů a 3 feniky za 2028
dnů koňské práce pro vrchnost, 2028 práce volské a 6769 práce ruční.
Podle staré povinnosti bylo peněžní plnění 2520 fl. a 55 kr. za 1160
Pferde-, 15571/2 Ochsen- a 1873 Handtage. V roce 1809 měly Mikulášovice při nepřátelském vpádu škodu za 1570 fl. a 271/2 kr. Dne 21. srpna
1813 přenocoval v domě č. 2 francouzký generál hrabě von Lobau. Dne
27. srpna 1821 si princ Anton, budoucí král Saska, prohlédl zdejší kostel
a poté odjel do obce Hermsdorf v Sasku. Dne 20. září 1842 shořelo 14
obytných budov, mezi nimi fara a škola, jakož i kostel s věží a umrlčí
kaple (Todtenkapelle). Další velké požáry byly v roce 1852, kdy shořelo
26 domů a 4 stodoly a roku 1863, 29 domů a 3 stodoly. Při posledním
požáru bylo bez střechy 68 rodin s 269 osobami a škody činily na 82 875
florinů. Krátký čas po spálení příze u Bierbrücke – pivního mostu v roce
1848 byli zámožní lidé v Mikulášovicích ohrožováni luzou (chátrou), farář setrval na kostelních schodech v uklidňující promluvě k lidu. Je to
připisováno k příznivě působícím okolnostem, že nedošlo k žádným výtržnostem. Dne 6. prosince 1872 kolem čtyř hodin odpoledne zde bylo
pociťováno poměrné prudké, dvě až tři sekundy trvající zemětřesení,
které však nezpůsobilo žádné další škody.
V roce 1873 byl otevřen zdejší obecní hřbitov. Stanoviště četnictva bylo zřízeno v roce 1877. Rozdělení obce na šest obvodů bylo
provedeno roku 1878. Ministerská návštěva se uskutečnila v letech
1893 a 1894 a při tom byla uspořádána průmyslová výstava. Obec Mikulášovice v letech 1897-1898 zřídila elektrárnu se systémem střídavého proudu k odběru světla i hnací síly, která byla postavena firmou Siemens a Halske z Vídně nákladem přes 200 000 florinů.
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Obec T o m á š o v (Thomasdorf). Romanticky na úpatí vrchu
Tanečnice (Tanzplan), skoro ze všech stran obklopena lesy, leží na silnici Mikulášovice – Sebnitz (v Sasku) líbezná, malá obec Tomášov. Tato
nejmenší obec v celém okrese čítá 9 domů a 50 obyvateli, z toho je 22
mužů a 28 žen; 47 je katolíků a 3 jsou evangelíci. V Tomášově byl pobočný c. k. celní úřad a královský saský celní úřad.
H i s t o r i e o b c e . V dřívějších dobách, a to ještě v 16. století,
měla obec jméno Thomaswald (Tomášův les), mělo to pocházet od
Thomase Berky. Obec Thomasdorf (Tomášova ves) byla založena Leopoldem hrabětem Salmem v roce 1717. Panský hostinec byl postaven
v letech 1723-24 na Tomášovské silnici a stál 562 florinů 54 krejcarů a
21/2 feniku. Tomášov měl také svého vlastního rychtáře, známý je kolem roku 1780 Josef Hesse a kolem roku 1818 Anton Endler. V roce
1850 Byl Tomášov spojen do jedné obce s Mikulášovicemi.
Obec M a l é M i k u l á š o v i c e (Kleinnixdorf). Tato obec na
severu u mikulášovického kostela navazuje na Mikulášovice. Část domů
leží na Šenovské silnici, větší část leží polokruhovitě severo-východně
od malomikulášovické rychty. U té se nachází malý rybník, který je v zimě obyvateli obce Mikulášovic využíván jako kluziště. Malé Mikulášovice čítají 19 domů se 145 obyvateli, z nich je 72 mužů a 73 žen; všichni
jsou katolíky. Obyvatelé jsou většinou zaměstnáni v mikulášovických
továrnách. V této obci se nachází krásné kaple postavená v roce 1890.
H i s t o r i e o b c e , viz. obec Salmov.
Obec S a l m o v (Salmdorf) leží v kotlinovém údolí, kterým protéká malý potok, který pramení na západním konci obce a spojuje se
u „černého mlýna“ - „schwarzen Mühle“ s od obce Hraběcí přitékajícím
Panským potokem (Herrnbach). Za starých časů měl tento Místní potok
(Orstbach) protékat více rybníky, z nich jsou ještě dnes k rozeznání některé hráze.
Kolem dokola Salmova (Salmdorf) se zdvíhají hustě zalesněné
kopce a dávají této obci idylický vzhled. Salmov je proto pro okolí oblíbeným výletním místem. Obec má 47 domů s 308 obyvateli, z nich je
157 mužů a 151 žen; 305 je katolíky a 3 jsou evangelíky. Domy jsou většinou postaveny ze dřeva a jsou pokryty slámou nebo břidlicí. Salmov
má rozlohu jen 50,025 hektarů a obdělávání polí se omezuje jen na nej-
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nutnější. Obyvatelé jsou většinou továrními dělníky v sousedních obcích, kromě toho se ještě někteří zabývají řemesly.
D o p r a v a . Salmov má jednu obecní cestu, která spojuje obec
Staré Hraběcí s Malými Mikulášovicemi. Na nejzazší západní hranici Salmova se obce dotýká okresní silnice Šenov – Mikulášovice.
P o š t a . Dne 1. února 1892 zde byla zavedena zemská listonošská služba z Mikulášovic.
Š k o l a . Pobočná škola (Excurrendoschule) byla Salmově již v 18.
století a vyučování bylo obstaráváno učitelem ze školy v Prostředních
Mikulášovicích. Od roku 1819 byla školní služba zaopatřována zcela
pravidelně, ale až v roce 1883 byla Franzem Juliem Heine, továrníkem
v Praze vlastními prostředky postavena krásná a velká školní budova a
byla bohatě vybavena učebními pomůckami. Obci byla darována v roce
1897 a obcí byla postoupena ke školním účelům. Nyní má Salmov samostatnou školu, která je také označována jako čtvrtá škola z Mikulášovic.
K a p l e . Na místě soušasné kaple stála do roku 1812 jedna dřevěná. V uvedeném roce byla z ní z vlastních prostředků obyvatel Salmova přestavěna kaple kamenná s oltářem a věžičkou. Zvon nese nápis
s letopočtem 1767, byl odlit Josefem Pietschmannem z obce Kopec a
může pocházet z bývalé kaple. V roce 1895 byla kaple z obecních prostředků obnovena.
C h u d i n s t v í a n a d a c e . Chudí ze Salmova a z Malých Mikulášovic mají nárok na podíl z několika chudinských nadací z Mikulášovic. Pro Salmov je k dispozici ještě několik malých nadací: Chudinský
fond Johanna Schneidera ze Salmova se 100 floriny, chudinský fond
Antona Hertla z Malých Mikulášovic se 105 floriny, dále je k dispozici
školní nadace pátera Menzela se 170 floriny a nadace kaple Magdaleny
Suchy činící 30 florinů.
Mí s t n í s p o l k y . Lukostřelecký spolek (1875) a Spolek velikonočních pěvců (1888).
H i s t o r i e o b c e . Malé Mikulášovice a Salmov byly založeny
začátkem 18. století na bývalém Jakobiho pozemku velkém asi 150 jiter
(Joch) = 86,25 hektarů. Za vznik roku 1717 děkují obě vesnice tehdejšímu majiteli panství Franzi Wilhelmu ze Salm, název Salmdorf na to
zcela jasně ukazuje. V 18. století a až do roku 1850 tvořily Salmov a Ma-
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lé Mikulášovice jednu samostatnou obci. Sídlo obecního rychtáře bylo
hned na rychtářství Malých Mikulášovic v domu č. 18 hned v salmovském mlýnu na mouku v č. 1. V roce 1850 byly obě vsi spojeny do
jedné obce s Mikulášovicemi. Nyní má Salmov obecní správu s představeným obce.
S p o l k y v o b c i M i k u l á š o v i c e . Spolek velikonočních
jezdců (1844), Podpůrný spolek nemocných dělníků (1848), Veteránský
spolek (1859), Tělocvičný spolek (1862), Zpěvácký spolek „Liederhain“
(1862), Spolek podpory nemocných „Láska k bližnímu“ - „Nächstenliebe“ (1865), Dobrovolní borcihasiči (1868), Spolek pokračovacího vzdělávání (1873), Spolek chovu drůbeže a králíků (1880), Německý školský
spolek (1880), Zemědělský spolek (1882), Horský a okrašlovací spolek
(1885), Spolek školního krejcaru (1885), Národní spolek (1888), Anglický klub (1888), Dělnický vzdělávací spolek (1889), Stolní společnost
„Astra“ !1891), Pěvecký spolek „Aurion“ (1892), Občanský střelecký
sbor (1892), Místní skupina spolku Český les (1893), Spolek řemeslnických mistrů (1894), Cyklistický klub (1895), Lukostřelecký spolek (1896).

Obec D o l n í P o u s t e v n a (Niedereinsiedel).
Obec Dolní Poustevna, zároveň také obec katastrální, leží v půvabném dlouhém údolí, jehož hlavní směr je jih – sever, se stoupajícím
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terénem z luk a polí, které po jednom až dvou kilometrech rozšiřování
dělají místo lesu. Údolí je po obou stranách doprovázrno horskými hřebeny. V horní části údolí se přidává Horní Poustevna a ve spodní části
obec Sebnitz v Sasku. Obec leží přímo na říšské hranici, takže polovina
niv se táhne ze saských pozemků. Dolní Poustevna hraničí na západě a
jihu s obcí Sebnitz, na východě s Vilémovem, na severu s Horní Poustevnou a obcí Rugiswalde v Sasku. Obec má rozlohu 376,39 hektarů, má
157 domů s 1516 obyvateli, z toho je 700 mužů a 816 žen; 1388 jich je
katolické, 123 evangelické, 4 židovské a 1 jiné konfese.
Dolní Poustevna leží na z Horní Poustevny přitékajícím Sebnitzském potoce (Sebnitzbach), který se na hranicích spojuje s Hraničním
potokem (Grenzbach nebo Vilémovský potok – Wölmsdorfbach).
Rybničních zařízení je hojně, ale ve velmi malých rozlohách. Okolí Dolní
Poustevny je tvořeno kopci z granitu (magmatické hornina), na jiném
místě ze znělce (Klingstein) a nemají žádné zvláštní pojmenování.
Domy stojí většinou roztroušeny. Ve spodním údolí jsou natěsnány pospolu, s čelní stranou proti silnici, zatímco v horním údolí jsou roztroušeny jednotlivě na poměrně příkrém svahu přední stranou obrácené proti kopci. Těm dal podnět k tomuto způsobu stavby na jaře často
rozvodněný potok. Staré domy jsou většinou celé postaveny ze dřeva a
kryté slámou, zřídka jsou poschoďové a to jsou potom stavěny s „Bindwerk“. Nové domy jsou stavěny důkladně a jsou pokryty břidlicí nebo
plechem. Obzvláště dolní vesnice má mnoho nových domů. Většina domů v celé obci je udržována v dobrém stavu, a jsou u nich dobře opečovávané zahrádky. Dobytek je chován hlavně kvůli mlékařeství.
P r ů m y s l . Obyvatelé se hojně zaměstnávají průmyslem, který
je rozličného druhu. Mimo továrny, výhradně se zabývající úpravou papíru a lepenky, je ještě ke zmínění výroba umělých květin, výroba kovového zboží s k tomu patřící broušení a výroba stuh.
D o p r a v a . Dolní Poustevna leží na okresní silnici Vilémov –
Dolní Poustevna a na od státní odbočující silnici Dolní Poustevna – Lobendava.
P o š t a . Dolní Poustevna má od padesátých let povoznou poštu
s třídenním poštovním spojením. Zdejší poštovní úřad byl zřízen v roce
1868. Telegrafní úřad byl spojen s poštovním úřadem roku 1892.
V obci je c. k. celní úřad a oddělení c. k. finanční stráže.
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Dolní Poustevna – kostel sv. Michaela

K o s t e l . Dolní Poustevna byla až do roku 1539 farním okrskem
příslušná do Sebnitz v Sasku a již roku 1449 tam měla k placení církevní
poplatek, který byl zrušen teprve v roce 1669. V roce 1539 byla Dolní
Poustevna farou příslušná do Lobendavy a tam zůstala až do roku 1852.
Předtím byl v obci k dispozici malý kostelík, který v roce 1767 spolu se
hřbitovem budován a dokončen. Kolem té doby v Dolní Poustevně existovalo Arcibratrstvo svaté Nejsvětější Trojice s podobným uspořádáním
jako v Brtníkách. V letech 1782 až 1805 se konala jednání kvůli zřízení
lokálního kaplanství - Localie, ale nevedla k žádnému cíli. V roce 1845
byl kostelík rozšířen, první farář byl ustanoven roku 1852. S výstavbou
stávajícího kostela bylo započato teprve v roce 1854. Byl dokončen
roku 1855 a 1. září ho vysvětil biskup z Litoměřic, Augustin Bartholomäus Hille. Je zasvěcen svatému Michaeli. Hlavní oltář namaloval v roce
1826 Johann Gruss z Litoměřic. Obraz byl, jakož i Mariánský obraz na po-
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stranním oltáři, darován v roce 1854 hraběnkou Johannou, vdovou po zemřelém starohraběti Franci Wincenzovi. V kostele se nacházející varhany, zakoupené od stavitele varhan Reisse z Gersdorfu v Sasku za částku 1400 florinů a
1
1
vysvěceny byly v roce 1857. Tři zvony stály 1550 fl. a váží 816 /2, 412 /2 a
1
210 /2 liber (Pfund). Prostřední zvon je dar zemřelého přednosty obce Karla
Siebera, který výstavbu kostela obzvláště podporoval tím, že na kostel a faru
propůjčil pozemek. Z toho důvodu obržel 12. dubna 1856 od Jeho Výsosti císaře Franze Josefa I. zlatý služební kříž. Starý kostelík v roce 1857 přešel do

majetku obce, roku 1868 byl odstraněn a na jeho místě byl vztyčen železný kříž s postavou Krista a s nápisem.
Š k o l a . Před rokem 1760 v obci existovala takzvaná putující
škola od domu k domu. Vyučování čtení a psaní bylo prováděno sem
určenými, vysloužilými vojáky. V roce 1760 byl pekařem zakoupen dům
č. 101 a byl zařízen jako škola, zároveň byl ustanoven první učitel. V roce 1806 dostával učitel ze školního fondu částku, zvýšenou penězi zrušeného společenstva. V roce 1876 byla škola dvoutřídní. Stávající krásná školní budova byla postavena v roce 1881 a stála 16 000 florinů.
V roce 1883 byla škola trojtřídní, a v roce 1894 byla zřízena třída souběžná (Parallele).
C h u d i n s t v í . Chudinský fond vykazuje jmění 4273 florinů.
S p o l k y. Mužský zpěvácký spolek (1863), Spolek veteránů
(1864), Velikonoční zpěváci (1868), Lukostřelecký spolek (1873), Spořitelní a úvěrový spolek (1875), Ostrostřelecký spolek (1878), Spolek divadelních ochotníků (1882), Ženský spolek (1883), Dobrovolní hasiči
(1884), Místní skupina německého školského spolku (1885), Tělocvičný
spolek (1887), Spolek „Veselá mysl“ (1890), Cyklistický klub (1894).
H i s t o r i e o b c e . První zmínka o „Einsiedel“ - „Poustevně“,
jako o místě poustevníka u obce Sebnitz, patřící k míšeňskému biskupství, je k vidění v hraniční listině (Grenzurkunde) z roku 1228 s odvoláním na místní prohlídku v roce 1213. V té smlouvě je to zaznamenáno:
„Hranice jde po staré stezce až do obce Wilthen a po něm dále až do
Sebnitz (obě obce jsou v Sasku) na místo, kde před dávnem žil jeden
poustevník (Einsiedler)“. Avšak tím není řečeno, že tam tenkrát již existovala vesnice, ale mohla z toho ve 13. století vyplynout osada s obyvateli. K připomenutí osady poustevníka na vrchu Heinzensberg (Skřítkův
vrch), se dolní vesnice nazývá Niedereinsiedel. K Dolní Poustevně patří,
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s výjimkou malé části údolí „Frohnbusch“ – „Veselé křoví“, poměrně
málo luk, niv. V roce 1532 vznikl kvůli dvěma hraničním loukám spor
mezi Chursachsen (saským kurfiřtem) a Georgem von Schleinitz, majitelem panství Šluknov-Lipová, a trval, s přerušováním vedený také pozdějšími majiteli, až do roku 1800. Při dědickém dělení v roce 1566 připadla Dolní Poustevna Hansovi von Schleinitz, majiteli panství Lipová.
Ukazuje se také, že do roku 1451 patřila stále ke šluknovskému paství.
V roce 1591 Thomas Herbst zde přenechal za dva tolary ze svého lenního rychtářství panství kousek prázdné půdy k vodnímu příkopu pro
papírenský mlýn. Kolem roku 1660 zaplatil zdejší mlýn panství poplatek
20 říšských tolarů.

Dolní Poustevna – evangelický kostel

Podle pozemkové knihy (Urbare) z roku 1668 měla Dolní Poustevna slušně postavený papírenský mlýn, který měl být před více než
osmdesáti lety vybudován panstvím. (Byl v provozu již v roce 1570.) Podle této pozemkové knihy zde byl lenní rychtář, 6 sedláků, 7 zahradníků
a 8 domkářů. Sedláci neplatili daně ani z drůbeže, ani z vajec, ani za len.
Dřevo vozili podle míry pozemků. Práci pro vrchnost na poli nebo s koňmi (Acker- nebo Pferdetage) každý vykonával bez přispění se dvěma
koňmi. Bývalý rychtář utekl a ten pozdější převzal rychtářství pusté a
opuštěné beze všeho obdělání, proto mu panství učinilo úlevy. Vozil
„Elbfuhre“ nebo „viné fůry“ (Weinfuhre) se dvěma sudy a za to dostával
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dovozné 3 rýnské floriny. Při úmrtí rychtáře náležel vrchnosti jeho nejlepší kůň nebo jeho peněžní hodnota. Rychtářství mělo pozemek 6 Ruthen (polní míra – 12 Ruthen je jeden hon) a rychtář platil na sv. Walpurgu v císařských penězích 18 grošů 8 feniků, na sv. Jana (Johanni) 18 Gr.
8 Pf., na sv. Michala (Michaeli) 18 Gr. 8 Pf., na vánoce 2 Gr. 6 Pf. a na
desátkách zrna (Decem Korn) 1 korec (Strich) 2/8. Od všech ostatních daní a služeb je osvobozen. Ze sedláků například Christoph Grohmann z pozemku 2 Ruthen (polní míra) platil poplatky: Na sv. Walpurgu 5 grošů 5 feniků,
na sv. Johanna 7 gr. 3 Pf., na sv. Michaeli 5 gr. 3 Pf., na vánoce 7 gr. 3 Pf. císař3
2
3
ských peněz, desátky zrna /8, daň z ovsa /8, daň ze zrna /8, práce na poli pro
vrchnost, ruční 12 dnů nebo koňská 12 dnů, přivezení 2 sáhů palivového dřeva
2
a /4 sáhu „Bräuholz“; napříst pro vrchnost 1 kus příze a chodit na Landzechen
a Landfuhren jako ostatní sedláci. Poznámka: Daně byly klesající a stoupající.
Michel Gulz, tovaryš výroby papíru, byl od všeho osvobozen tak dlouho, jak byl
v papírenském mlýnu zaměstnán.

V roce 1703 existoval mezi městem Sebnitz a papírenským mlýnem Dolní Poustevny spor kvůli pramenité vodě. Nezapomenutelný císař Josef II. projel při své cestě severní Bohemií v roce 1779 také Dolní
Poustevnou. V té době se u mostu konal formální trh. Daně v roce 1783
činily 382 florinů 28 krejcarů 41/2 feniku za 156 dnů koňské práce na
vrchnostenském, 114 dnů práce volů a 435 dnů ruční práce. Nová povinnost za 156 dnů práce volů a 1508 dnů ruční práce činila 200 florinů
44 krejcarů 3 feniky. Kvůli v roce 1804 v Lobendavě protrženému rybníku utrpěla také Dolní Poustevna velké škody tím, že některé domy byly
vyplaveny a mnozí lidé přišli o život. V roce 1866 nebylo v Dolní Poustevně žádné ubytovávání, skrz táhnoucí vojska jen jednorázově rekvírovala. Obec dostala 600 florinů odškodnění. V roce 1881 byla tato
obec navštívena ministrem Herbstem, když se ucházel o místo poslance
říšské rady a v roce 1892 byla obec navštívena ministrem markýzem
Bacquehem.
Obec H o r n í P o u s t e v n a (Obereinsiedel).
K obci Horní Poustevna, zároveň katastrální obci, patří vesnice
Horní Poustevna, Marketa a Karlín. Obec zahrnuje plochu 391,55 hektarů, z větší části je majetkem panství. Na severu hraničí s územím Lobendavy, na východě s Lipovou a s Vilémovem, na jihu s Dolní Poustevnou
a na západě s Novou Vískou.
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Okolí Horní Poustevny vykazuje několik významných výšin: Ječný
vrch (Gerstenberg), vrch Spálený (Hillebrand), lidově nazývaný „Höllebrand“ – „Pekelný oheň“, vrch Heinzenberg a vrch Špičák (Spitzenberg).
Ten poslední je čedičový kužel s příkrými svahy, na jehož vrcholu stojí
jednoduchý kříž, k němuž je každoročně na neděli Nejsvětější Trojice
konáno procesí. V roce 1866 byl tento kříž Prusy brán za nepřátelský
signál a byl svržen do údolí. Z toho vrchu se dá kochat nádherným, dalekosáhlým výhledem.
Obec H o r n í P o u s t e v n a (Obereinsiedel) leží v půvabné
krajině údolí Sebnitzského potoka (Sebnitzbach). Údolí svírají výšiny,
které mu udělují idylický vzhled s horským charakterem. Potok a s ním
údolí dělá mnohé záhyby a obě strany údolí sledují nepřerušované řady
domů až bezprostředně k Dolní Poustevně. Horní Poustevna čítá 104
domů se 720 obyvateli, z nichž je 358 mužů a 362 žen; 694 je katolíků a
26 evangelíků. Nivě postavené domy, obzvláště statky, jsou masivní a
jsou kryté břidlicí. Ozdobu celé obce tvoří díky své poloze na svahu
vrchu Špičáku (Spitzenberg) znamenitá škola.
Z e m ě d ě l s t v í . Obyvatelé se velmi zabývají zemědělstvím a
chovem dobytka, ten si zvláště zaslouží zmínky. Většinou je drženo
Simentálské plemeno. Mlékárenství je významné a jeho produkty jsou
obchodníky s mlékem většinou dopravovány do obce Sebnitz v Sasku.
D o p r a v a . Obec má dobře vybudované silnice. Odbočka státní
silnice spojuje Horní Poustevnu na jednu stranu s obcí Sebnitz a na druhou stranu s obcí Severní. Z Horní Poustevny vede obcí Karlín do Vilémova v roce 1892 vybudovaná okresní silnice. Kdysi vedla do Saska stará
celní cesta z Vilémova přes Karlín, Horní Poustevnu a Novou Vísku. Ještě dnes
je tu a tam zřejmá široká a dlážděná vozová cesta z Horní Poustevny do Nové
Vísky.

P o š t a . Dříve byl poštovní provoz zprostředkováván do Horní
Poustevny přes Dolní Poustevnu a od roku 1888 z Vilémova. Od 21. července 1894 má Horní Poustevna samostatný poštovní úřad.
P r ů m y s l je zde na vysokém stupni. Dvě firmy na výrobu umělých květin zaměstnávají velkou část ženského obyvatelstva a požívá významné pověsti. Dvě brusírny kovů jsou poháněny vodní silou. Větší
část obyvatel pracuje v továrnách v Sebnitz a v obci Dolina. V Horní
Poustevně je také hojně počítáno v německé měně.
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F a r n í m o k r s k e m je celá obec Horní Poustevna příslušná
do Lobendavy. V roce 1449 již byla přifařena do Sebnitz, ale potom, co
byla v roce 1539 naposledy evangelizovaná a byla Lobendava opět samostatnou farní diecézí, byla Horní Poustevna přidělena k ní. V roce
1669 bylo od roku 1449 datované placení církevní daně obce do Sebnitz
zrušeno.
Š k o l a . V roce 1782 obec koupila za 140 říšských tolarů dům,
který byl užíván jako škola. Ale nebyl v dobrém stavebním stavu, a proto byl skoro každý rok nouzově opravován. V roce 1804 byla škola přívalem vody z v Lobendavě protržené hráze rybníka odplavena. Až do
roku 1808 bylo vyučováno v pronajaté místnosti domu č. 3. V tom roce
byla nákladem 803 říšských tolarů a 16 grošů postavena škola nová.
V roce 1878 bylo započato s výstavbou nynější školy a ta byla roku 1879
dokončena a předána svému účelu. Dne 1. září toho roku byla škola
dvoutřídní a v roce 1882 trojtřídní.
C h u d i n s t v í . Chudí jsou podporováni obecním výborem
z obecních prostředků. Žádné fondy a nadace nejsou k dispozici.
H i s t o r i e o b c e . O vzniku obce „Einsiedel“ - „Poustevna“ pověst vypráví, že v tomto údolí se usadil jeden poustevník a postavil dvě
chatrče nebo poustevny, z nichž jedna stála nahoře v údolí, proto byla
ta vrchní poustevna (obere Einsiedelei) později nazvána Horní Poustevna, ale je možné, že Horní a Dolní Poustevna původně tvořily jednu
obec. První zmínka o názvu „Einsiedel“ se objevuje v hraniční listině
(Grenzurkunde) z roku 1228, na základě v roce 1213 provedené prohlídky. Tím se předpokládá, že obec „Einsiedel“ existovala ve 13. století.
V roce 1410 se obec Obereinsiedel objevuje v majetku linie Wildensteinerů, potom v roce 1446 je uvedena spolu s obcí Neudörfel (Nová
víska) v daňovém registru panství Wildenstein (Burg Kuhlstall – hrad
Kravín). V roce 1561 obec uzavírá smlouvu s Georgem von Schleinitz.
V předkládané robotní smlouvě (Robotvertrag) z roku 1573 s Christophem a Hansem Hauhold von Schleinitz se určují všechny povinnosti
obce až do jednotlivostí. V té době existuje v Horní Poustevně poplužní
dvůr (Vorwerk) na místě stávající myslivny. V roce 1574 byl správcem
(Vogt) poplužního dvora Valentin Schmid. V listině z roku 1668 o tom
čteme: Zde je dobře postavený Vorwerk, a při něm ovčín (Schäferei).
Zdejší rychtář měl již před dlouhými lety svůj statek a v něm rychtářství,
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a ten mu vrchnost dobrovolně přenechala a darovala. Tato vesnice má
dědičného rychtáře, 5 sedláků, 5 zahradníků, 19 domkářů a 4 bezzemky. (V roce 1573 měla 5 rolníků a 2 zahradníky.) Rychtáři Christofu
Hoffenovi zůstává jen kus pole a „něco málo louky“, které nemohu být
počítány ani za zahradu, ani za statek, takže je ode všech daní a služeb
osvobozen. Také je mu dovoleno vyhánět své dvě krávy na vrchnostenské letní pastviny, ale jejich počet nesmí, pod ztrátou své svobody,
překročit. Při jeho úmrtí připadne ta nejlepší kráva panství. Poplužní
dvůr v Horní Poustevně před rokem 1680 vyhořel, ale ihned byl opět
vystavěn.
V roce 1685 hornopoustevní mladý polesný Joh. Ad. E. zavraždil
Petera Meyera, podomního kotláře z Horní Poustevny. Vrah byl hrabětem Hansem Joachimem Slawatou odsouzen k smrti. Ve třicetileté válce byla v roce 1632 a v následujících letech Horní Poustevna několikrát
vydrancována. Když v roce 1731 pět saských dezertérů uteklo do Horní
Poustevny, hnal je důstojník až do rychtářské místnosti a jednoho dezertéra zastřelil. V roce 1768 byl poplužní dvůr v Horní Poustevně zcela
opuštěn, další zprávy chybějí.
Podle robotních seznamů z roku 1773 nalézáme u domů č. 25, 26
a 40 zvláštní povinnosti: měly od sv. Jana (Johanni) až do sv. Václava
(Wenzeslai) každý týden za obdržení 11/2 libry chleba robotovat. V roce
1783 platila Horní Poustevna ročně na daních 128 florinů 8 krejcarů a
71/2 feniků za 390 dnů práce volů na panském a 1145 dnů práce ruční.
Stará povinnost činila za 521/2 koňské práce, 170 dnů volské a 274 ruční
práce, v penězích 230 fl. 12 kr. a 3 Pf. Ve válce za nezávislost, zvláště
v roce 1813, Horní Poustevna mnoho trpěla od procházejících vojsk. Za
rekvizice z roku 1866 dostala obec odškodnění 1362 florinů. V roce
1878 slavil řídící učitel Johann Grohmann své padesátileté učitelské jubileum. Dne 7. srpna 1896 zemřel náhle na záchvat mrtvice představený obce Franz Hentschel. Pod jeho správou se obec velmi pozvedla.
Obec K a r l í n (Karolinsthal) leží v jednom ze západu na východ na úpatí vrchu Spálený (Hillebrand) směřujícím údolí. Protéká jím
malý potůček, na jehož levém břehu se obec rozkládá. Dříve tento potok ve spodní části obce vytvářel velký rybník, ale ten je dnes vysušen a
po jeho staré, ještě existující, hrázi vede v roce 1892 vybudovaná okresní silnice. Zde se nalézající rybniční rákosí svědčí o bažinaté povaze sta-
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rého rybničního dna. Potůček ústí teprve na pozemku Dolní Poustevny
do Sebnitzského potoka. Obec je skoro celá obklopená k Horní Poustevně patřícím vrchnostenským pozemkům. Karlín má 46 domů se 307
obyvateli, z nich je 149 mužů a 158 žen; 305 je katolíků a 2 jsou evangelíci.
D o p r a v a . V roce 1892 skrz Karlín postavená okresní silnice
spojuje Vilémov s Horní Poustevnou a s Lobendavou. Karlínem měla
vést stará celní silnice.
Obyvatelé Karlína jsou většinou tovární dělníci a nádeníci (Taglöhner). Farním okrskem Karlín patří k Lobendavě, školou do Horní Poustevny. Ostatní veřejná zařízení jsou jako u Horní Poustevny.
H i s t o r i e o b c e . Zdejší obec byla založena v roce 1750 hraběnkou Karolinou (Charlotte) Salm-Reifferscheidt, manželkou hraběte
Leopolda Salm, rozenou hraběnka Dittrichstein a byla pojmenována Karolinsthal k poctění zakladatelky. Karlín tvořil s obcí Marketa až do roku
1848 jednu obec a teprve po tomto roce se obě obce spojily s Horní
Poustevnou do jednoho obecního svazku.
Obec M a r k e t a (Margarethendorf) souvisí s Horní Poustevnou, ale odděluje se v údolí Sebnitzského potoka (Sebnitzbach), takže
tento potok tvoří pomezí. Leží na svazích Ječného vrchu (Gerstenberg)
v jednom pobočném údolí ve směru od východu na západ. Ve směru od
obce Marketa stéká do Sebnitzského potoka (Sebnitzbach) potůček.
Obec má 33 domů se 182 obyvateli, 92 osob je mužů a 90 je žen; 174 je
katolíky a 8 evangelíky. Obec Marketa leží z části na okresní silnici Vilémov – Lobendava. Vyrábí se zde hlavně kovové zboží a umělé květiny.
Farním okrskem je obec Marketa příslušná do Lobendavy a školou do Horní Poustevny. V obci Marketa stojí v roce 1854 postavená
kaple, v níž je v letní době týdně sloužena svatá mše. U kaple se nachází
v roce 1874 pro celou obec Horní Poustevnu zřízený hřbitov.
H i s t o r i e o b c e . Margarethendorf vděčí za svůj vznik hraběnce Margaretě Slawata, na jejíž počest také své jméno dostal. K založení mohlo dojít kolem roku 1667. Svému založení ale může zrovna
tak dobře děkovat paní Margaretě von Schleinitz, která žila na Hainspach (Lipová) kolem roku 1584. V tom případě by měl Margarethendorf k zaznamenání větší stáří. Bližší data nejsou známa. Obec Marketa
byla dříve s Karlínem jednou samostatnou obcí. V roce 1780 byl rychtá-
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řem jmenován Josef Schneider. Po roce 1848 se obec Marketa spojila
s Horní Poustevnou do jedné obce.
S p o l k y v o b c i H o r n í P o u s t e v n a . Spolek vojenských
veteránů (1864), Dobročinný spolek (1872), Dobrovolní hasiči (1874),
Lukostřelecký spolek (1884), Mužský zpěvácký spolek (1885), Německý
tělocvičný spolek (1893), Ženský spolek (1894), Ženský spolek z obce
Karlín (1895).
Obec N o v á V í s k a (Neudörfel).
Nová Víska je zároveň katastrální obcí ležící malebně ve vysoko
položeném, na severovýchod otevřeném údolí ohraničeném svahy
vrchů Špičák (Spitzenberg) a Roubený (Raupenberg). Obec má rozlohu
339,08 hektarů a svým pozemkem hraničí na severu s Lobendavou, na
východě s Horní Poustevnou, na jihu s Dolní Poustevnou a na celé západní straně se saským územím obcí Rugiswalde a Langburgersdorf, od
nichž je oddělena jen nízkým horským hřebenem. Okolí Nové Vísky je
hornaté a v tom ohledu jsou k uvedení: Na východní straně 454 metrů
vysoký vrch Špičák (Spitzenberg), na jehož jižním svahu leží pole Nové
Vísky. Na jihu obce, oddělen údolím, leží 415 metrů vysoký vrch Frombusch (Veselé křoví), lesem zcela pokrytý horský hřeben, po jehož
vrcholu probíhá pomezí Nové Vísky a Dolní Poustevny.
Obec N o v á V í s k a (Neudörfel) čítá 45 domů s 216 obyvateli,
z nichž je 93 mužů a 120 žen; 207 je katolíků a 6 evangelíků.
Uprostřed obce se nachází rybník, napájený mnoha malými prameny a jehož odtok tvoří malý potůček, který se po dva kilometry dlouhém toku východním směrem spojuje u Horní Poustevny se Sebnitzským potokem (Sebnitzbach).
Budovy jsou vyvedeny ze dřeva a jsou pokryty slámou, ale jsou
zde také mohutné statky, jejichž domy jsou postaveny masivně a jsou
kryté břidlicí. Dům č. 37, někdejšího statkáře Pietsche může být jedním
z nejstarších ve vesnici. Obyvatelé se zabývají především zemědělstvím,
jak to bylo od nejstarších časů v této vesnici obvyklé.
Z e m ě d ě l s t v í dodává zde na odbyt jdoucí výrobky. Významný je chov dobytka, je podporován zejména díky zavádění simentálského plemene. Produkty mlékařství nalézají svůj odbyt díky obchodníkům s mlékem v blízké obci Sebnitz v Sasku.
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Kromě toho je v obci provozován domácký průmysl, ke zdůraznění je výroba umělých květin a nožířského zboží.
D o p r a v a . Do Nové Vísky vedou dvě vozové cesty, a sice z Horní Poustevny a z Lobendavy. Obec je vozovou cestou spojena také se
sousedními saskými obcemi Rugiswalde a Langburkersdorf. Místy jsou
ještě stopy po široké a dlážděné silnici ze starých časů, pravděpodobně
z 18. století. Tato silnice, zřejmě celní silnice (?), vedla z Horní Poustevny přes Novou Vísku do Saska.
P o š t a . Nová Víska patří k dodávkovému okrsku poštovního
úřadu v Horní Poustevně.
F a r n í m o k r s k e m patřil Neudörfel, tak jako další české
(böhmischen) sousední obce, již od roku 1449 do Sebnitz v Sasku. Když
byly v roce 1539 evangelizovány, byl také Neudörfel přikázán k lobendavskému farnímu okrsku, u něhož zůstává až do dnešních dnů. Placení
církevních poplatků do Sebnitz bylo zrušeno teprve v roce 1669.
K a p l e . V roce 1890 byla zbourána stará, ze dřeva postavená
kaple a místo ní byla vybudována nová masivní. Stará kaple byla postavena za prvního rychtáře z rodiny Dittrich, protože poukázaný rychtář Hentschel, jehož statek č. 2 se ještě dnes jmenuje „stará rychta“ – „das alte Gericht“, měl chtít za zvonění na jeho domu se nacházejícím zvonu ročně víc než
8 grošů.

Š k o l o u je Nová Víska od nepaměti příslušná k Horní Poustevně. Dříve a až do roku 1852 bylo občas, zvláště v zimě, vyučováno učitelem z Horní Poustevny v pronajaté místnosti v Nové Vísce. Když ale
v roce 1852 učitel za své úsilí stanovil vyšší požadavky, poslali neudörferští své děti opět do školy v Horní Poustevně, a tak to také zůstalo i
nadále.
H i s t o r i e o b c e . Má se za to, že Neudörfel (Nová vesnice)
byla osídlena z Poustevny (Einsiedel), takže tato nová obec, nová vesnička, byla nazvána Neudörfel (Nová Víska). Rok založení se nedá zjistit.
V roce 1446 byla obec Neudörfel uvedena v daňovém registru Wildensteinu (Hrad u Kuhlstall) a platila 10 měřic zrna, 12 měřic a 1 čtvrtku ovsa, 1 groš daně, 20 kuřat, 31/2 kop vajec, 1 čtvrtku máku a odvážela 1
vůz „Elbfuhre“. Obec měla dědičnou rychtu a 6 usedlých mužů. Při dědičném dělení v roce 1451 zůstala obec Neudörfel u Albrechta Berky a
přišla k panství Tolštejn –Šluknov. Ve staré šluknovské městské kronice
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je uveden právní případ z roku 1555, kdy se jednalo o „Ueberschar“,
v němž šlo o spor obce Neudörfel se sousední obcí. V roce 1566 nacházíme obec Neudörfel patřící k panství Lipová v majetku Hanse von
Schleinitz. Ten koupil statek, který byl dříve statkem lenním a vytvořil
statek s rozlohou čtyř Ruthen (1 Ruthen = 5 jiter, 12 Ruthen = 1 lán,
hon).

Podle pozemkové knihy (Urbare) z roku 1668 měla obec Neudörfel 9 sedláků (Bauern), 3 zahradníky (Gärtner) a 12 domkářú (Häusler). Dále měla rychtáře, ten nebyl ani dědičným ani lenním rychtářem,
nýbrž byl majitelem statku. Daně byly placeny jako císařské peníze ve
čtyřech termínech, žádné desátky, žádný len, oproti tomu dvakrát do
roka drůbež a vejce, na sv. Michaeli a na vánoce. Jedna slepice byla
počítána za dva císařské groše a tři feniky. Dřevo se vozilo podle velikosti pozemku a samotné práce na vrchnostenském pozemku (Ackernebo Pferdetage – práce na poli nebo s koňmi) byly prováděny se dvěma koňmi atd. V roce 1783 činily daně pro Novou Vísku 182 florinů 6
krejcarů a 3 feniky za 156 dnů práce koní, 936 dnů volské práce a 702
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dnů ruční práce; stará povinnost činila 258 fl. 2 kr. 3 Pf. za 55 Pferdetage, 2891/2 Ochsentage a 327 Handtage.
Obec B r t n í k y (Zeidler – Včelař).
(Podke „Příspěvky k dějinám průmyslové obce Zeidler“ od Josefa Fiedlera.)

Obec sestává ze dvou katastrálních obcí: Brtníky a obec Kopec.
Obě obce leží v jednom úzkém, daleko se táhnoucím údolí, jež je kolem
dokola obklopeno řadami kopců, které jsou dále ve svém pokračování
často od sebe oddělovány romanticky zelenými údolími a bohatě tvarovanými skalními partiemi. Hlavní údolí je protékáno Brtnickým potokem (Zeidlerbach – Včelařský potok), lidově nazývaným Zeidelbach.
Území katastrálních obcí Brtníky a Kopec zahrnuje plochu 1392,83 hektarů. Z toho na katastrální obec Brtníky připadá 1049,56 hektarů a na
obec Severní 343,27 hektarů. Délková rozloha uvedené plochy z východu na západ činí asi 5,25 kilometrů, šířka ze severu na jih 3,25 kilometrů. Území obce Brtníky hraničí na severu s nivami od Kunratic a od
obce Knížecí, na východě s obcí Panský a s Vlčí Horou, na jihu se Zadní
Doubicí a na západě se obcí Hinter-Hermsdorf v Sasku, s Mikulášovicemi a s obcí Knížecí.
Okolí obcí Brtníky a Kopec je hornaté a velmi romantické a jednotlivé horské vrcholy a hřebeny nabízejí nádherné vyhlídky. Vrchy a
kopce tohoto okolí jsou: vrch Světlík (Lichtenberg), vrch Plešný (Plissenberg), Vosí hora (Wespenstein) nad Bílým potokem (Weissbach), Haidenberg a Steinberg v Sasku, Vlčí vrch (Wolfsberg), Křížový vrch (Kreuzberg) a další.
Brtnický potok (Zeidlerbach) pramení na Světlíku (Lichtenberg)
nebo na Ptačím vrchu (Vogelberg) v blízkosti staré myslivny a zpočátku
teče na jih, potom jihozápadně protéká Brtníky a obec Kopec, v dalším
jižním toku tak zvanými Lučinami, po obou stranách doprovázený lesy a
skalními partiemi a před zemskou hranicí ústí do potoka Křinice
(Knirsch). V oblasti Brtníků je kromě Zeidlerského potoka (Zeidlerbach)
ještě ke zmínění Vlčí potok (Wolfsbach), lidově „die Wolfst“ a z úpatí
Vlčího vrchu (Wolfsberg) na stranu obce Severní přitéká, v dalším toku
stále ještě bohatý na pstruhy, malý potůček, nazývaný Herrnfluss – Panská řeka, který se vlévá do potoka Křinice. Ze strany od Mikulášovic
přitéká Weissbach – Bílý potok, většinou tvoří hranici se Saskem a ústí
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do Brtnického potoka (Zeidlerbach) pod jeho spojením s potokem Křinice.

Obec B r t n í k y (Zeidler). Části obce: Jeskyně Tütte a samota
(Einschicht) Sternberg. Brtníky mají 233 domů a 1487 obyvatel, z nich je
696 mužů a 791 žen; 1481 je katolíky a 6 je evangelíků. Domy jsou většinou ze dřeva, novostavby jsou stavěny důkladně. V posledních letech
obec díky úpravám mnoha domů a novostavbám významně zkrásněla.
Z e m ě d ě l s t v í . Přes nepříznivou polohu a drsnému klimatu je
zemědělství na vysoké úrovni. Obzvláštní péči se těší luční kultury. Chov
dobytka dělá významné pokroky. Nejlépe se zpeněžují produkty mlékařství. V mnoha, také i v malých rybnících, se drží většinou pstruzi a
kapři.
D o p r a v a . Brtníky tvoří uzel okresních silnic Krásná Lípa – Lipová a Rumburk – Mikulášovice. První byla vybudována za vrchního
představeného úřadu Lenka v letech 1839-1840 a druhá v roce 1853.
Stará rumburská silnice dnes již není sjízdná, končí na nové silnici na
„Wache“ – na „Stráži“. Ještě dnes na tom místě stojí kříž k upomínce na
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„anděla z Panského lesa“ („Engel von Herrnwalde“). U malého kamenného kříže na staré silnici před více než 100 lety umrzlo jedno služebné
děvče.
P o š t a , t e l e g r a f , t e l e f o n . Poštovní úřad zde byl otevřen dne 1. května 1860. V roce 1893 byl s poštou spojen telegrafní
úřad. Povozní pošta umožňuje několikrát denně významný poštovní
provoz do Rumburku, do Mikulášovic a do Krásné Lípy. Privátní telefon
firmy bratří Klingerů spojuje od roku 1881 Brtníky s filiálkami v Mikulášovicích a v Nových Křečanech. K dispozici je i telefonní spojení státním
telefonem mezi Brtníky a Rumburkem, abonentem je Johann Klinger,
majitel továrny v Dolních Křečanech.
V Brtníkách existuje od roku 1830 oddělení c. k. finanční stráže.
P r ů m y s l . V Brtníkách převládá tkalcovský průmysl. Obyvatelé
jsou zaměstnáni jako tovární dělníci. Podrobné údaje jsou v kapitole
„Obchod“.
K o s t e l . V době kolem let 1140-1146 existovala v Brtníkách
kaple. První kostel, v každém případě dřevěná stavba, byla postavena
v roce 1240. V roce 1346 v Brtníkách existoval skutečný pobočný kostel
k Lipové s odpovídajícím biskupským poplatkem (Bischofszins). Tento
kostel stál na louce nad nynější farou a naposledy na místě domu č. 4.
V roce 1801 nalezená kameny vyložená stezka nasvědčuje pro tomto
tvrzení. Z prvního kostela z předluteránské doby a pravděpodobně z 15.
století je také nynější, pět centů těžký mešní zvon s velmi starobylým
skoro nečitelným nápisem: Jhesus Christu D. rex gloria veni cum pace.
Mezi každými dvěma slovy se nachází obraz Madony. Během doby reformace byla obec Zeidler od roku 1534 evangelická. Z pastorů jsou
známi: Od roku 1566 Martin Opitius (Opitz), před rokem 1590 Georg
Ott a do roku 1592 Johann Zeidler (Zeudeler). V průběhu té doby byla
do Zeidler farním okrskem příslušná obec Saupsdorf v Sasku), o čemž
svědčí obě vesnice spojující „Kirchsteig“ - „kostelní stezka“, vedoucí
z Brtníků přes obec Kopec, kolem obce Hinterhermsdorf do vesnic
Saupsdorf, Ottendorf až do Lichtenhain (obce v Sasku). V každém případě slouží jako dopravní cesta mezi těmito obcemi. Potom byla v roce
1539 dosud do Mikulášovic farním okrskem příslušná obec Hinterhermsdorf přidělena do Sebnitz. Nedá se předpokládat, že dále položená obec Saupsdorf byla poukázána do Brtníků. Protireformace proběhla
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v Brtníkách klidně. Zůstává ale podivuhodné, že v samotných Brtníkách
během doby reformace, již v roce 1604, existoval velký rozkvět katolického spolku, Arcibratrstva svaté Trojice (Erzbruderschaft der heiligen
Dreifaltigkeit). Když bylo bratrstvo v roce 1788 zrušeno, přešla část majetku do výplatního fondu komory (Cammeralzahlfond). V dobách protireformace, kolem let 1630-1637, přešly Brtníky kvůli nedostatku kněží
opět jako pobočka ke kostelu v Lipové. Kolem roku 1668 se Brtníky
objevují jako pobočka Mikulášovic. V té době k brtnickému kostelu patřili ještě dnes farností příslušné obce Knížecí, Kunratice a Panský. V čase výstavby kostela v roce 1709 přišly ještě do farnosti obce Kopec, Vlčí
Hora, Dlouhý Dvůr a obec Sněžná. Poslední dvě obce byly v roce 1851,
po výstavbě kostela v obci Severní, od Brtníků odloučeny a vytvořily
vlastní farnost Schnauhübel. Po mnohém úsilí byl brtnický kostel opět
samostatný, díky v roce 1712 ustanovenému faráři, který musel zůstat
až do úplného dokončení kostela administrátorem. Základní kámen stávajícího kostela byl položen v roce 1709 a roku 1716 byl dokončen.
V roce 1713 byla brtnická farnost od mikulášoviské odloučena. Až do
dokončení kostela byly bohoslužby slouženy v soukromých domech.
Kostel v Brtníkách je zasvěcen svatému Martinu. Nynější hlavní oltář je
za 100 florinů namalován Dominikem Kindermannem a byl sestaven
v roce 1795. V kostele jsou také tři postranní oltáře. Velký zvon, 12 centů
těžký, byl odlit v roce 1774 Josefem Pietschmannem z Litoměřic a roku 1827
byl za 415 florinů přelit v Chomutově. Sedm centů těžký umíráčkový zvon byl
pořízen v roce 1777 Velikonoč-ními jezdci (Osterreitern). Ten zvoní každoročně
při odjezdu a při příjezdu Velikonočních jezdců. Nové varhany byly v roce 1827
za 2000 florinů zakoupeny u bratrů Fellerů v obci Královský Les u Děčína (Königswald bei Tetschen) a roku 1878 byly za 2000 florinů skoro zcela obnoveny
v Budyšínu. Příjem prvního faráře byl mimo výnosu z věna odhadnut na 426 fl.
Stavitelem kostela byl Zacharias Hoffmann z Lipové, tesařským mistrem byl
Andreas Breuer z Hrádku nad Nisou (Grottau). Obyvatelé farnosti při výstavbě
kostela konali, co mohli, takže stavba stála jen 2408 říšských tolarů. Věž byla
dokončena v roce 1717 a stála 1200 říšských tolarů. Do špice kostelní věže byly
vloženy různé písemnosti a mince. Kostel byl bohatě obdarován od Hanse G.
Pohla z Brtníků, od manželů Liebsch a od Valentina Hesse z obce Sněžná. Ti
dva poslední nechali zřídit hlavní oltář a oltář sv. Anny, oltářní obrazy byly namalovány pouze na holou stěnu. V roce 1768 byla, na Mlýnském vrchu (Mühlberg), kde dříve stál větrný mlýn, postavena kaple zasvěcená svaté Trojici (hei-
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ligen Dreifaltigkeit) za 1000 florinů ze jmění Arcibratrstva (Erzbruderschaft),
křížová cesta byla založena teprve v roce 1801. Pozemek daroval Josef Rösler,
plukovní lékař z Litoměřic. Josef Klinger z obce Weidenau v Sasku založil v roce
1811 nadaci Křížového vrchu v Brtníkách. První tři faráři byli pohřbeni do kostelní krypty. Farář Scheer zavedl v letech 1815-1842 poutní slavnost a slavnost
díkůčinění Jsou nápadné mnohé kostelní krádeže, tak v letech 1824, 1849,
1881. V roce 1841 byl rozšířen hřbitov, kde v roce 1850 byla, hlavně díky usilování kaplana Johanna Drasche, postavena za 4000 florinů umrlčí kaple. V roce
1862 byla na svátek svaté Trojice na Křížovém vrchu zavedena bohoslužba.
V tento den se ještě nyní v Brtníkách, jako lidová slavnost, koná malý trh.
V roce 1863 byla nově pozlacena věžní špice. Dne 16. května 1881 se na Křížovém vrchu konala pobožnost k výročí 100 let trvání obvyklého Janova procesí do Šternberka. V roce 1884 byl náklady čítajícími 2000 florinů zcela obnoven vnitřek kostela.

Š k o l a . V průběhu reformace v Brtníkách již škola byla k dispozici, neboť obec v roce 1579 koupila za 20 kop školní prostory a na sv.
Martina zaplatila první lhůtu. (Škola se nacházela na nivě „Světlíku“ – „Lichtenberg“. Zdali se tato niva tenkrát rozprostírala až k dnešní Vlčí Hoře – Wolfsberg?) Škola podle toho mohla mít v každém případě ještě starší původ

a pravděpodobně vznikla díky zbožnému odkazu při ustanovování učitele. Ve kterém domě tenkrát škola byla, se nyní nedá zjistit. Po rekatolizaci Brtníků sloužila jako škola pravděpodobně neobsazená fara, nyní
dům č. 4. Na majitele toho domu ukazují ze starých časů pocházející
názvy „Schul-Mariane“ – „škola Marie“ a „Schul-Augustin“ – „škola Augustin“. Zároveň s nynějším kostelem byla budována také škola a byla
dokončena roku 1717. Tato ze dřeva vystavěná škola stála v bezprostřední blízkosti té stávající a v roce 1781-82 byla dvoupatrová. Kolem
roku 1790 bylo vyučováno ve dvou odděleních a jako první školní pomocník byl kolem roku 1821 ustanoven Anton Markert. V té době byla
tedy škola dvoutřídní. V roce 1876 byla škola trojtřídní a v roce 1884
čtyřtřídní. Dnešní zděná škola byla stavěna v letech 1875-76 a díky zemskému příspěvku stála 4000 florinů místo 22 000 fl. Jako první kantor byl
v roce 1600 uveden Ulrich Nost. Učitel Zacharias Hertl, syn pekaře ze Šenova,
byl při stavbě kostela zaměstnán jako vrchnostenský vedoucí stavby a stavební
písař, z jeho pera pochází v báni kostelní věže se nacházející popis stavby kostela. Od nejstarší doby zde vládne obyčej, že den před svatými Třemi králi bude každý dům od kněze kropen svěcenou vodou a vykuřován. Kněze doprovází
učitel, který na každé dveře napíše C. M. B. a od každého majitele domu dostá-
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vá deset feniků jako „Rauchheller“ – „vykuřovací halíř“. Tento zvyk je zaveden
již dlouho; Rauchheller ale byl od roku 1870 dále placen ve prospěch okresního
školního fondu. V roce 1886 byl tento způsob daně pro vždy zrušen. Továrník

Anton Klinger ml. opakovaně a bohatě školu obdaroval učebními pomůckami.
C h o r o b i n e c (Siechenhaus). Brtníky vlastní v roce 1896 postavený, pro dvanáct osob zařízený chorobinec, založený závětním postoupením 8000 florinů po v roce 1891 zemřelém Antonu Klingerovi st.
C h u d i n s t v í , n a d a c e , f o n d y . Chudinská pokladna vykazuje majetek 5462,7 florinů, včetně nadace Antona Klingera st.
s 3850 floriny. Další existující tři školní nadace k opatření částí oblečení
pro chudé školní děti: Nadace Antona Klingera st. s 5000 fl., nadace
Johanna Klingera st. s asi 200 fl. a školní nadace Christiana Maiera s 50
floriny. Mimo toho je k dispozici lokální školní fond, vytvořený prodejem školního věnovacího základu k využívání nynějšímu vedoucímu školy s asi 3000 floriny a kapitál školního lesa 1200 fl., který je spravován
obcí. Po odchodu nynějšího řídícího učitele připadá školní věno (Schulwidmut), kromě obou naposled uvedených fondů, školní obci Brtníků a
nadace Antona Klingera st. k občasným opravám varhan činí 500 fl.
Úroky z lokální nadace Antona Klingera st. 1300 fl. dostává právě jsoucí
obecní lékař.
V roce 1744 zřídil cestovatel Mathias Rösler naproti svému domu
č. 78 krásnou, třídílnou sochu Nejsvětější Trojice (heiligsten Dreifaltigkeit), sv. Jana z Nepomuku (heiligen Johann v. Nepomuk) a sv. Floriana.
Věnoval také kapitál nadaci, z níž je kvůli jeho nezdárnému synovi každé pondělí v osm hodin ráno zvoněno pro chudé duše. Tento zvyk se
dodržuje ještě až dodnes.
H i s t o r i e o b c e . Za Petra Berky von Duba byl na místě dnešních Brtníků (Zeidler) zřízen včelín „Zeidelweide“. Hlídači se nazývali Zeidler (včelaři), odtud název obce. Starší způsoby psaní: Zeydler, Zeidtler,
Zeitler atd. Obec Zeidler (Včelař) existovala již v roce 1116. (Palmeho
Kronika Warnsdorfu.) O pojmenování obce jsou ještě následující vysvětlení: První domy byly postaveny v řadě (Zeile) – Zeidel, právě tak měly
stát v jedné řadě (Zeidel) podél Zeidlerského potoku (Zeidlerbach – později Brtnický potok) olše. První osadníci byli pravděpodobně uhlíři.
Ještě dnes se na zahradách některých domů, např. č. 19, nacházejí zbyt-
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ky dřevěného uhlí. Také zde byl v nejstarších dobách provozován chov
včel, dům č. 144 se od toho nazývá „Bienenvater“ – „Včelař - Včelí
otec“.
První doložitelná historická zpráva pochází z roku 1346, podle níž
byl Zeidler jmenován pobočným kostelem Hainspach (Lipové). V roce
1410 byla obec Zeidler uvedena jako dědičný díl Hinka III. V roce 1451
vesnice Zeidler, která do roku 1443 patřila saským kurfiřtům, přešla na
Albrechta Berku, majitele Tolštejnu. Poté, co saští vévodové v roce
1472 koupili panství Šluknov – Tolštejn, dostal jejich představený úředník z Tolenštejnu příkaz, nechat být obec Zeidler dlouho volnou, tím se
může lépe budovat a dále připravovat. V roce 1493 rozhodoval úřad ve
Šluknově ve věci nějakého Lorenze Hocke ze Zeidler. Při dělení panství
v roce 1566 přešla obec Zeidler na Hanse von Schleinitz. Dne 4. listopadu 1568 byl podle smlouvy uzavřené mezi bratry Ernstem a Hansem
von Schleinitz v obci Zeidler zřízen hostinec. Krčma (Kretscham) rychtářství existovala již dříve a do roku 1566 musela své pivo odebírat
z města Šluknova. V letech 1585-1598 se obec Zeidler objevuje jako léno v majetku rytíře Ulricha Nosse. Jeho sídlo mohlo být podle oprávněného předpokladu na „Loupežnickém hradu“ - „Räuberschloss“ za obcí Šternberk, tehdy byl nazýván „Hrad na Ženském vrchu“
– „Schloss am Weiberberge“. Ležel nedaleko staré silnice Oberkarlstein
– Hohnstein a zajišťoval dostatečnou ochranu proti nepřátelským útokům. Z těžko přístupné strany od obce Zeidler byl ze dřeva postavený
hrad chráněn ještě dnes dobře viditelnými náspy a příkopy. Zde nalezené zbytky hliněného nádobí dávají najevo svůj původ v předhusitské
době. V roce 1594 musel Georg Hantschel kvůli pasení dobytka ve
vrchnostenském lese zaplatit pokutu dvanácti grošů.
V roce 1635 měla obec Zeidler lenního rychtáře a krčmáře, 19
sedláků, 7 zahradníků a církevní léno, manství (Kirchenlehen). V roce
1668 je zaznamenáno 19 sedláků (Bauern), 5 zahradníků (Gärtner) a
151 domkářů (Häusler, ti jsou také z obcí Vlčí Hora - Wolfsberg a Sněžná – Schnauhübel). Rychtář měl právo výčepu piva, svobodného pečení a jatek a pálení pálenky. Po jeho smrti připadl jeho nejlepší kůň panství. Vodní pila
měla pro panství povinnost dodat 19 kop „Spindebretter“, 4 kopy a 30 kusů
méněcenných prken „Brackbretter“, 8 kop a 32 kusů krajinek (Schwarte) a 10
kusů „Brettlötzer“. Ze sedláků například Hans Rössler musel se dvěma koňmi
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vozit Elbezug, Gerstenzug a Landzech, musel přivážet dřevo, kdy si vrchnost
přála, musel do Lipové vozit „Wildpret“ a když zde bylo panstvo, musel se vypravovat k honu. Když to panství vyžadovalo, byl povinen nastoupit se svou
zbraní (Heergeräth) a byl povinen pomáhat sekat, vléci a vozit do Lipové „Reisenstäbe“, to samé s chmelovými tyčemi. Ostatní platby byly stejné jako v jiných vesnicích. Zahradník s rozlohou 1 Ruthe (polní míra – 5 jiter) platil na
1
1
Walpurgu a na sv. Michaela 1 groš a 9 feniků, připravil 1 /2 sáhu dřeva, /4 sáhu palivového dřeva, 10 kop šindelů, 10 kusů pařezů, utkal jeden kus příze a
vykonával pro vrchnost ruční služby jako sedlák s 10 jitry (2 Ruthe) polí. Domkář (Häusler) konal osm dnů ruční práce na vrchnostenském poli (Handtage) a
tkal jeden kus příze. V roce 1712 bylo v Brtníkách v 59 domech 19 sed-

láků, 4 zahradníci, 37 domkářů a 14 bezzemků (Hausleute). Obyvatelstvo o 1146 duších se tenkrát zabývalo obděláváním polí, kácením dřeva, kamenictvím a tkalcovstvím. Dne 12. února 1715 sebrala velká
bouřka věžní střechu a ve školním lese bylo také vytrženo 60 kmenů.
V roce 1783 platily Brtníky 375 florinů za práci na vrchnostenských polích za 1872 dnů práce koní (Pferdetage) a za 3039 dnů ruční práce
(Handtage). Stará povinnost činila 836 florinů 131/2 krejcarů a 41/2 feniku za 651 Pferdetage a 712 Handtage.

Brtníky – Hrádek
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Když dne 30. května 1809 tudy propochodoval plukovník Thielmann s francouzským vojskem, utábořilo se mužstvo na silnici do obce
Panský a od té doby nese ono místo název „Wache“ – „Stráž“. V roce
1813 odvlekly táhnoucí Francouzi mydláře Josefa Pietschmanna na
„Wache“, neboť se při rekvírování (zabírání) neukazoval dosti ochotný.
V roce 1817 dostal rychtář z obce Dlouhý Dvůr místo rychtáře v Brtníkách, ale Brtníky se proti jeho ustanovení z nyní neznámých důvodu
vzpíraly. Tento rychtář v roce 1810 daroval pražskému mincovnímu úřadu jeden Mark a dva Quintel zlomkového stříbra, za to obdržel od Jeho
Výsosti císaře malou zlatou čestnou medaili včetně stuhy a ouška.
V roce 1816 dostal od pruského krále povolení k nošení té „nezpůsobilé
mince“ („nicht geeigneten Münze“), jako odměnu za jeho loajální chování ve francouzské válce. V roce 1830 čítaly Btníky 208 domů, z toho
sedm bělíren příze. V roce 1841 zde byl instalován první bleskosvod.
Dne 3. července 1845 ve 4 hodiny odpoledne vypukl v domě č. 99 požár, při němž lehly popelem dvě budovy. Litoměřickým krajským kapitánem (velitel kapitanátu) Klezanskym byla zahájená sbírka, vydala
2332 fl. C.-M. (tehdejší měna). Na horní cestě do Šternberku byl v roce
1843 postaven větrný mlýn (Windmühle). Je již dlouho zaniklý, jen tam
stojící dům nese tento název. V roce 1847 bylo do brtnického farního
lesa provedeno násilné vniknutí ze strany mnohých obyvatel Brníků. Na
80 účastníků lesního pychu bylo potrestáno na svobodě. Jako ve většině vesnic v okrese, existovala také zde v roce 1848 Národní garda (Nationalgarde), měla 100 mužů a jejím velitelem byl pekař Josef Pietschmann z domu č. 195. V následujícím roce bylo v Brtníkách ubytováno
200 Haynauerových vojáků. Dne 23. června 1866 procházela Brtníky 14.
pruská divize, na 75 000 mužů. Přenocoval zde generál von Schwartzkopp se svou 27. brigádou, asi 26 000 mužů. Kromě mnoha menších
požárů, stojí za uvedení velký požár ze dne 26. července 1878. Vznikl
v domě č. 87 a obrátil v popel 17 budov. K Brtníkům patřící „Kalkofen“ „vápenice“ byla v provozu asi do roku 1888. Obec od roku 1893 má izolační dům pro infekční nemoci a k tomu byly v roce 1886 na obecním
hřbitově otevřeny dva domečky, které mají sloužit sanitárním účelům.
K vynikajícím mužům budiž přičten biskupský konsistorní rada a
okresní vikář F r a n z W e n z e l , c. k. okresní školní inspektor. Narodil se dne 7. května 1842, jeho otec byl pletač punčoch Anton Wenzel,
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a žil v dobrých poměrech. Franz Wenzel navštěvoval národní školu
v Brtníkách a díky svému talentu vynikal nad spolužáky. V roce 1854
přešel do Litoměřic, kde s nejlepším výsledkem dokončil svá gymnaziální a teologická studia. Dne 29. června 1866 byl vysvěcen na kněze.
Potom Franz Wenzel působil 171/2 roku v duchovní správě jako kaplan
v obci Horní Police (Oberpolitz – u Liberce). V lednu roku 1884 byl administrátorem v obci Malá Bukovina (Kleinbocken) a 20. června toho
roku byl uveden jako farář ve Zwickau (Cvikov). V roce 1888 dosáhl svého jmenování biskupského konsistorího rady a v roce 1889 byl jmenován c. k. okresním školním inspektorem školního okresu Gabel (Jablonné v Podještědí).
Wenzel byl velkým přítelem školy a učitelů a pro to se těšil oblibě
nejen u učitelstva, ale také u úřadů a u všech, kteří jej znali. Také
u svých církevních nadřízených získal plnou důvěru a důkazem toho je
v roce 1890 dosažení jeho jmenování vikářem vikariátu v Jablonném
v Podještědí. Bohužel mu nebylo dopřáno zastávat dlouho svůj čestný
úřad. Již mnoho let trpěl srdeční vadou, a když dne 12. prosince jel do
Lípy (Leipa), náhle během zpáteční cesty zemřel na srdeční mrtvici ve
stáří 50 let. Jak velké vážnosti Franz Wenzel dosáhl jako duchovní
pastýř, jakož i ve svém úřadě okresního školního inspektora, dokazuje
neobvykle velká účast na jeho pohřbu v místě jeho působení, ve Cvikově. Jeho staré matce byl vytržen její milující syn, který na ní, i na oba
své bratry, pamatoval ve svém již dříve sepsaném testamentu (poslední
vůle). Nezapomněl ani na město svého působení, městu Cvikov určil
1000 florinů pro základní kámen budovaného sirotčince.
Obec K o p e c (Hemmehübel) přiléhá bezprostředně na Brtníky.
Leží hluboko v údolí na Brtnickém potoce (Zeidlerbach) a je obklopena
zalesněnými kopci. Část obce leží na vrchu na staré mikulášovické silnici, která zahrnuje trasu „Zlodějské silnice“ („Diebstrasse“). Počet domů
v obci Kopec je 68 a obyvatel je 381. Z nich je 174 mužů a 207 žen; všichni jsou katolíky. Obec Kopec je s Brtníky spojena obecní cestou. Dále
vede loukami pěší cesta do Zadní Doubice a do Hinter-Hermsdorf v Sasku. Přes kopec vede cesta do Mikulášovic. Obyvatelé nacházejí své živobytí většinou jako tovární dělníci, také zde jsou nožířští tovaryši a dřevorubci. V obci Kopec se nacházejí tři mlýny, případně vodní pily.
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F a r n í m a š k o l n í m o k r s k e m je obec Kopec příslušná
do Brtníků. Zrovna tak se podílí na jiných veřejných zařízeních Brtníků.
H i s t o r i e o b c e . Obec Hemmehübel, v nejstarších písemnostech nazývaná také Hennehübel, může mít opravdu velmi starý původ, neboť také u domu č. 12 se nacházejí zbytky dřevěného uhlí,
z nichž se nechá usuzovat na uhlířství. V každém případě některé domy
dnešní obce Kopec patřily do Brtníků. Tak v roce 1658 byl nadlesním
jmenován Georg Grohmann z Brtníků, zatímco v Hemmehübel existuje
myslivna od nepaměti. Název Hemmehübel je odvozen „hemmen“ „zastavit, brzdit“, což také velmi přirozeně dokazuje, že se cesta dolů
z hemmelhüblerského kopce užívala jako cesta povozní. Teprve v roce
1700 je obec Hemmehübel uváděna jako samostatná obec s rychtářem.
Hodnost rychtáře byla většinou svázána s domem vrchnostenského revírního myslivce, s rodinou Hesse.
Obec Kopec měla v minulém století zvláštní význam díky zvonařství, které bylo v nynějším domu č. 36. Zvonař Zacharias Dittrich v roce
1730 odešel do Prahy. Od něj pochází několik zvonů ve zdejším okolí.
Josef Pietschmann z Hemmehübel byl kolem roku 1770 zvonařským
mistrem v Litoměřicích a později v Chomutově. Jossef Kittel z Hemmehübel odlil v roce 1802 zvon v Neusalza v Sasku. Modely zvonů se ve výše uvedeném domě nacházely až do roku 1890. Kolem roku 1756 zde
existovaly bělírny příze, v obci byla jedna zachovaná v provozu v letech
1788-1820. V roce 1776 platil domkář Johann Georg Pietschmann z obce Kopec vrchnosti ochranné peníze (Schutzgeld) 3 floriny 28 krejcarů a
3 feniky a jako ostatní obývající domkáři vykonával „Land-Zechereien
ytem Criminal-Inquisition a exekuční povinnosti“. V roce 1850 byla obec
Kopec spojena s Brtníky do jedné obce.
S p o l k y v o b c i B r t n í k y . Spolek vojenských veteránů
(1858), Podpůrný spolek pletačů punčoch (1858), Mužský zpěvácký
spolek (1862), Dobrovolní hasiči (1869), Zemědělská sekce (1881), Německý školský spolek (1882), Divadelní ochotnický spolek (1884), Horský spolek (1885).
Z á m e k Š t e r n b e r k (Sternberg) a okolí.
Bez přehánění se říká, že Šternberk je a zůstane velmi půvabným a
líbezným místečkem, kolem dokola obklopený svěžím lesem, daleko od
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veškerého hluku civilizace, daleko od všeho projevu světa. Hluboké,
slavnostní ticho se rozkládá přes obřadný, vlastní přírodou vytvořený
miniaturní obrázek, jen zřídka je slyšet skřípět těžce naložený vůz, dokonce i zvěř v lese si, zdá se, tento posvátný klid pokládá jako jistý průvodní list. Často, jmenovitě ve večerních hodinách, přichází na trávu na
zámek obklopující rovnou louku srnec, nebo přechází volně bez překážky z jednoho revíru do druhého. Malé opeřené hejno nechává neúnavně znít své krásné písně v líbezném koncertu. Kosi, drozdi, červenky, pěnkavy a další veselí zpěváci hnízdí v husté střeše z listí. A teprve když nastane úplné večerní šero a vzduchem je slyšet znít k večernímu pozdravu klidné zvonění zvonku kaple, nás uchopí nepopsatelně bolný, ale přece uklidňující pocit a hluboko uvnitř duše se rozléhá
pozdrav A v e ! (Zdrávas!)

Lovecký zámeček Sternberg

Zámek Šternberk nepůsobí půvabem velké a moderní stavby. Původní „Jagdschloss“ – „Lovecký zámek“ je velmi jednoduchý, avšak uvnitř velmi pohodlný. Obydlí hajného se stylem shoduje se zámkem. Tři
další přináležející zřícené vedlejší budovy byly asi před deseti lety zcela
zbourány a kameny a suť byly odstraněny. Ale přece je celkový dojem
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maximálně příznivý, neboť jsou vyžadovány vysoké nároky a dostává se
jim využití venkovské jednoduchosti. Popsání okolí zámku Šternberk
není také popravdě ani jednoduše možné, to se musí prostě vidět.
Zmíním jen velmi romantickou rokli, místně nazývanou „Gründe“ – „Dolina“. Náš živý zájem vzbuzují také historie a mytickost Šternberku a
Brtníků. Rozmanitost zde se vyskytujících přírodních druhů je poměrně
významná a nabízí badatelům opravdu vydatné pole pro jejich činnost.
Historický „Tauffstein“ - „Kamenná křtitelnice“ s nádhernou vyhlídkou
na „nassen Grund“ - „vlhký pozemek“ je vzdálen jen pět minut od
Šternberku. Po již upravené cestě se za půl hodiny dostaneme kolem
historického „loupežnického hradu“ - „Räuberschloss“ k „pruskému
táboru“ - „preussischen Lager“ a za ještě dalších pět minut ke skále
„Muž“ - „Mann“. Krásná louka po straně vytváří „Habichtgrund“ „Jestřábí pozemek“, který je oživen různými druhy zmijí (vipera berus).
Na cestě ze Šterberku do Vlčí Hory leží „Křepelčí pozemek“ - „Wachtelgrund“, známý jako místo úschovy lipovské pokladny důchodkového
úřadu ve válečném roce 1778. Právě uvedená místa jsou oblastí činnosti Horského spolu (Gebirgsverein), který je zpřístupnil. Po tomto duchovním výletě se vrátíme zpět pod kaštany do Šternberku a necháme
našemu pohříženému pohledu těkat v minulosti a přemýšlet o starých,
starých časech.
V roce 1700 byla na Šternberku založena velká obora „Thiergarten“. Své bytí zde prožívali jeleni, srnci, dančí a černá zvěř. Ještě
dnes je vidět mnohé sloupy plotu obory. U horního vchodu, od Brtníků
do Šternberku, je strážní domek a voda z k němu patřící studny je ještě
dnes k dispozici. Lovecký zámek byl postaven v roce 1771 hrabětem
Franzem Wenzelem ze Salm-Reifferscheidt a teprve později byl pojmenován k uctění jeho manželky, rozené hraběnky Sternberg. (Manželská
smlouva byla uzavřena v roce 1790.) Dvě sochy před zámkem Šternberk
byly pořízeny dobrodinci a k zámku přistavěná kaple byla vysvěcena 5.
června 1783. Také kaštany, originální okrasa, byly na Šternberku založeny do sedmicípé hvězdy. Bohužel tyto krásné stromy před několika
lety z velké části padly za oběť radikálnímu provádění „Köpfung“ - „stínání“. – Jiná doba! (Andere Zeiten!)
Koncem minulého století se mezi panstvím a poddanými vyvinuly
téměř familiérní poměry. Střelba na terče, hry v kuželky, plesy a další
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slavnosti byly na Šternberku pořádány ještě až do čtyřicátých let a
úředníci z panství se při tom účastnili spolu s poddanými a jednali
s nimi žoviálním způsobem. Od vážených osob věnované střelecké terče s vyobrazeními řeckých a římských pověstí i s případným věnováním
nebo podpisem jsou jako pozůstatky oněch krásných časů k vidění v nyní trochu upravené kuželně. Ve Šternberku také prožil své mládí, v Bruselu na penzi žijící, věhlasný konzervatorista Franz Schidlik. Přes své
krajinné kouzlo je Šternberk poměrně slabě navštěvován. Hostinec je
na Šternberku sice jednoduchý, ale je tam nejnutnější jídlo, jakož i dobré a osvěžující Lipovské pivo a každoročně přibývající a opět se vracející
přátelé přírody. Lze si jen přát, aby toto překrásné, idylické místečko
nezůstalo jen stranou, nýbrž aby také nynější majitel panství chtěl udělat „něco“ pro pozvednutí Šternberka, zejména pro přiměřeně dobrý
stav budov.
Pro nervózní, duševně namáhané a napjaté, nebo po klidu toužící
lidi se Šternberk znamenitým způsobem hodí jako místo zotavení. Jako
klimatické lázně, se svým čistým vzduchem, čerstvou pitnou vodou,
dobrým chutným mlékem, které je zde k dispozici a krásnými procházkami nabude v brzké době nové přízně. Kdo jednou Šternberk viděl, nezapomene a s neodolatelnou mocí opět podlehne jeho kouzlu.
----------------------------------

Ve spolupráci s panem Ondřejem Špačkem,
studentem UJEP v Ústí nad Labem,
s panem Ivanem H. M. Lučanem z Ústí nad Labem,
s kap. Janem Bednářem, polic. náčelníkem z Dolní Poustevny v. v.
a s panem Petrem Volínem, majitelem baru Bamboo
na Severní terase v Ústí nad Labem,
v roce 2012 sepsal Jaroslav Rydval.

539

540

