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Muzeum v Jiříkově slaví 8 let!

Středa v 13:00 | muzejnik3
Muzeum v Jiříkově oslavuje začátkem července 2020 osm let svojí existence.
Muzeum je v Jiříkově (i dřívějším Georgswalde) první svého druhu. Na malé ploše se zde můžete v obrazech a dokumentech seznámit se známou i neznámou historií města Jiříkova, i jeho bezprostředního
okolí.
Můžete zde uvidět oddací, rodné a živnostenské listy, vysvědčení a diplomy, největší veřejnou sbírku pohledů a fotografií obce Jiříkova na českém území, portréty zdejších obyvatel z přelomu 19. a 20.století
nejen na kabinetních fotografiích, obrazy, tisky a vyhlášky, ruční mandly, psací a šicí stroje, kamna, gramofony, pianino, harmonium, kočárky nebo jízdní kola, z toho některé exponáty místní výroby.
Hlavním exponátem zdejšího muzea je replika houpacího koně - světově patentovaného unikátu pocházejícího z Georgswalde, tedy dnešního Jiříkova. Více najdete na webu muzea.

 Přidat komentář
 

Odsun - 75 let

24. června 2020 v 21:44 | muzejnik3
Dnes před 75 lety byly v obci vylepeny odsunové plakáty. Zítra, 25.6.1945 v 5 hodin .... Následoval velký odsun. ....

 Přidat komentář

Lov na tygra - přesně 135 let

16. června 2020 v 11:00 | muzejnik3
Letos, tedy před právě 135 lety, dnes v 11:OO uplynulo tedy přesně 135 let od události, která městys Georgswalde proslavit v celé tehdejší RU-monarchii a možná i mimo ji. Když se v 11 hodin dopoledne
rozezněly kostelní zvony, nikdo ještě nic netušil. Ale už brzy se ulicemi šířila zvěst, že v ulicích města se potukuje tygr. V zápětí v našem městě proběhl dnes již legendární Lov na tygra. - A po tom všem tu
dnes zbyla jen ta již málo známá tygří písnička. Tedy dnes, právě tady a teď a před přesně 135 lety:
1.
V Čechách leží městečko,
se jménem Georgswalde,
a při královských střelbách
tu lovili tygra.
2.
Odbylo půl jedenácté,
na věži kostelní,
než nalezli tygří stopu,
trvalo to trvalo.
3.
V Hasenfriedlově žitě,
kde se ta potvora ukryla.
Nejprve sežrala opici,
A ta jí hodně chutnala.
4.
"To zvíře musíme dostat,"
řekl nadějně hu-sar.
A odvahy plný,
vytáhl svůj nůž.
5.
Také Dinstl přiskočil,
když chtěl vypomoci v nouzi,
Dinstl přiskočil s kladivem
aby tygra ubil.
6.
Když však přišli k žitu,
kde se měl tygr skrývat,
tak nemnohý střelec
pln strachu pryč utíkal.
7.
Pan Pius podal Lehnertovi,
do jeho rukou flintu,
přesto se ale Lehnert
otočil na útěk.
8.
Eger - ten šel v čele,
ho zasáhl první ranou,
a poté ho v tom vedru
ještě Dinstl praštil kladivem.
9.
"Hej", pomyslil si tygr,
"to né", po první ráně.
Toho bude někdo litovat;
- a zalehl Dinstla.
10.
Financ Kleinpeter uviděl Dinstla,
a střelil tygra do tlamy
a tím ho smrtelně zranil.
A Dinstla zachránil!
11.
Teď už konečně uviděli,
jak ošklivě na tom Dinstl byl,
byl hodně moc pokousaný
a bolestí řval.
12.
Nejdříve ho vezli domů,
poté zase do špitálu,

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
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on dlouho dlouho tam ležel
a strašně trpěl.
13.
A toto se událo
zde 16.června,
a ještě dnes tu spatříte,
kůži toho zvířete.

 Přidat komentář
 

Hielgersdorfer Grammophon

15. května 2020 v 6:55 | mk03
Zum Museumsexponat wurde vor Kurzem ein sehr schönes, etwa 100 Jahre altes Tisch-Münzen-Grammophon der Marke
PARLOPHON von der Firma Frantisek Starý in Lomnice nad Popelkou. Dieses konkrete Tisch-Münzen-Grammophon stand bis
1945 in einer Gaststätte in Hielgersdorf (heute Severní bei Lobendava).
Erworben wurde es aus einer Gaststättenbesitzers-Verwandschaft aus dem Ebersbach/Sa..

 Přidat komentář

Splavnění jiříkovského potoka

1. dubna 2020 v 7:30 | muzejnik7
Nové poznatky o historii města Jiříkova ukazují, že ´rada města Jiříkova´(dříve
Georgswalde/Bö.) rozhodla roku 1906 na svém výročním zasedání o částečném splavnění
jiříkovského potoka (dříve Ritterbach). Skvěle tak rada chtěla využít v centru města
situovaného potoka a nedaleké sousedící kaskády výše dvou položených rybníků, tedy
konkrétně rybníku zvaného později ´ostrovní´ a rybníku zvaného tehdy ´mlýnský´ (dnes
duhový). S nápadem přišel radní Swoboda, který si všiml již dříve v teplých měsících čilého
provozu pramic na těchto dvou rybnících a zabýval se nápadem toto turisticky využít a tyto
pramice (dříve zvané gondoly) zavést i do městského centra. V plánu bylo propojit oba
rybníky kanálem se dvěma ručně ovládanými zdymadly. Další dvě zdymadla a kanál měly spojovat níže položený ostrovní
rybník s potokem. Ten by musel být v centru prohlouben rozšířen a to až do prostor mezi farou a dvojdomem č.p. 3 a 4, kde měl
vlevo po směru toku potoka vzniknout malý říční přístav. Přirozeně to ssebou neslo i znovudkrytí potoka, který byl v dřívějších
letech zakryt. Projekt by se zároveň neobešel bez rozšíření a zvětšení mostů. O smělém projektu, který by mimoděk přispěl i k
vytvoření požární vodní nádrže v centru a byl tedy podpořen i místními hasiči informovala dokonce i tehdejší "Österreichs
Illustrierte" a příhraniční tisk. Projekt však jak víme zůstal z dosud neznámých důvodů nedokončen a jiříkovský potok byl
odkryt až o 100 let později v letech nedávných. První fáze zapomenutého projektu je tak hotova a zbývá jen dokončit další fázi
dnes již zapomenutého projektu. V nedávných letech s podobným nápadem přišel dokonce jeden z dlouholetých zastupitelů,
takže kdo ví čeho se ještě dočkáme. Možnou podobu tehdejšího náměstí ukazuje obrázek vpravo.

 Přidat komentář

Obrázky (nejen) ze Sudet - díl 1

22. března 2020 v 11:16 | muzejnik3 |  Obrázky (nejen) ze Sudet
"Illustrierte Deutsche Woche" 04/1935

  
zleva doprava: 1) titulní strana herec Carl Ludwig Diehl a film "Muž chce do vlasti" (Ein Mann will in die Heimat), 2) zimní Ještěd se stanicí lanovky, v kruhu vládní rada Němec, Liberec (Reichenberg),

horlivý zastánce a průkopník této lanovky, 3) Český les - Nové Hrady (Gratzen) - zamrzlý vodopád, 4) Johann Arman - Šumperk (Mährisch Schönberg) - hrdina noci v objektu firmy "J.H.Weißbarth a syn"
překvapil dva lupiče a po vzájemné přestřelce jednoho zadržel, druhý uprchl, 5) Nina Suttner, úspěšná operetní zpěvačka libereckého městského divadla

   
Jílové u Děčína (Eulau bei Bodenbach), každou neděli v 16:15 výpravné pohádkové představení "Zázračná harfa Jedlové královny" (Die Wunderharfe der Tannenkönigin)

 
zleva doprava: 1) Štramberk na severní Moravě s pohledem na věž, 2) úspěšné 1.fotbalové družstvo DfK Hohenstadt - Zábřeh na Moravě , 3) Hugo Kaller a Rudolf Tröber z Jeseníku (Freiwaldau) věnovali

´Sudetskému horskému spolku´ jimi zkomponovaný Jesenický pochod (Altvater Marsch) , 4) nejstarší obyvatelka Fryštátu ve Slezsku (Freistadt/Schlesien) zemřela ve věku 99 let

ze světa
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zleva doprava: 1) vytvrvale se smějící s grácií stojí němě a plné vybrané elegance ve výlohách oblečené šaty a plášti poslední módy: manekýny z papíru; obrázek zobrazuje strojení neoblečených krásek z
papíru, 2) "Císařovna Galapág", baronka v.Wagner a její milovník berlíňan Robert Phillipson zavražděni? Na ostrově Machina byla naletzena dvě těla, která nemohla být identifikována; tento obrázek se

nacházel v kapse jednoho z mrtvých., 3) vrchní velitel japonských císařských námořních ozbrojených sil, vícedmirál Sankichi Takahashi na palubě

  
zleva doprava: 1) skoky na lyžích, na fotografii je skupinový skok, 2) dvouloďový kostel, městský kostel ve Freudenstadtu ve Švarcvaldu, jedna část je určena mužům, druhá ženám

 
největší sněhový pluh na světě na Laponském expresu; před 20ti lety ještě jedily polární expedice na saních tažených psy, nyní je nahradil Laponský expres

  
zleva doprava: 1) trosky holandského velkoletounu "Uiver" v syrské poušti - "Uiver" se zřítil po zásahu blesku, 2) Švýcarská garda gratuluje papeži k Vánocům a Novému roku, 3) slůně na cestě letounem;

vědci a manželé Johnsonovi přepravili slůně letecky ze své poslední Africké expedice do ZOO v New Yorku, aby bylo poté přepraveno do St.Louis

za týden (či dříve) ZDE další díl

 Přidat komentář

Obrázky (nejen) ze Sudet - intro

21. března 2020 v 15:00 | muzejnik3 |  Obrázky (nejen) ze Sudet
V depozitáři muzea se nachází m.j. i mnoho exemplářů obrazových příloh novin s titulem "Illustrierte Deutsche Woche" se sídlem v Opavě (Troppau) z let 1935 až 1938. Jde tedy
o noviny z první republiky pro tehdejší německé obyvatele kraje. Obrázky z nich si zde v rámci seriálu "Obrázky (nejen) ze Sudet" budete moci prohlédnout. K dispozici jsou
ročníky 14, 15, 16 a 17. Ročník 14 - čísla 4 - 8, 10 - 17. Ročník 15 - čísla 48 - 52. Ročník 16 - čísla 0, 1 - 13, 16 - 41, 43, 45 - 52, Ročník 17 - čísla 1 a 3.

Obrázek vlevo - prezident T. G. Masaryk slaví 85 let, 14. ročník, číslo 10/1935, titulní strana

Titulní strany "Illustrierte Deutsche Woche"
04/1935 Carl Ludwig Diehl "Ein Mann will in die Heimat"
05/1935 Erna Terrel
06/1935 Winter in den Sudeten (Altvatergebirge)

07/1935 Lída Baarová "Barcarole"
08/1935 Olga Tschechowa "Regine"
10/1935 T. G. Masaryk 85 let
11/1935 Jessie Vihrog "Freundin eines großen Mannes"
12/1935 Marieluise Claudius Als Solveig "Peer Gynt"
13/1935 Der Hradschin (Prag) im Frühling
14/1935 Gina Falkenberg "Zigeunerbaron"
15/1935 "Kind mit Hund"
16/1935 Feuerwerk
17/1935 Gustav Fröhlich "Barcarole"
48/1936 Maria v.Tasnady "Schlussakkord"
49/1936 Karl Schönböck
50/1936 Bergkreuz im ersten Schnee
51/1936 Luise Rainer "Der große Ziegfeld"
52/1936 Martha Eggerth
00/1937 Aus den hohen Tatra (Trümmertal)
01/1937 Gustav Fröhlich
02/1937 Tatraberge in Sonne und Schnee
03/1937 Hermann Thimig "Im weissen Rössl"
04/1937 Richard Wagnerkopffelsen
05/1937 Adolf Wahlbrück
06/1937 Abendstimmeng in den winterlichen Hohen Tatra
07/1937 Heli Finkenzeller
08/1937 Hans Albers und Lotte Lang "Unter heissem Himmel"
09/1937 Winter-Wanderung
10/1937 Leni Riefenstahl
11/1937 Greta Garbo und Frederic March "Anna Karenina"
12/1937 Brigitte Horney "Stadt Anatol"
13/1937 Ursula Grabley und Georg Bauer "IA in Oberbayern"
16/1937 Sybille Schmitz "Die Unbekannte"
17/1937 Luis Trenker "Condottieri"
18/1937 Wie ist die Welt so schön
19/1937 Lilian Harvey
20/1937 Paula Wessely "Ernte"
21/1937 Johannes Hoesters und Hansi Knoteck "Wenn Frauen schweigen"
22/1937 Idyll am Weiher Im Lumpepark in Aussig a.E.
23/1937 Hilde von Stolz "Wenn Frauen schweigen"
24/1937 Hans Söhnker "Und Du, mein Schatz, fährst mit"
25/1937 Kitty Jantzen "Es geht um mein Leben"
26/1937 Bad Karsbrunn
27/1937 Ivan Petrovich
28/1937 Maria Cebotari "Starke Herzen"
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Archiv článků

29/1937 Hans Moser "Mein Sohn, der Herr Minister"
30/1937 Geraldine Katt "Stimme des Herzens"
31/1937 Erntezeit
32/1937 Die Eulenburg bei Römerstadt
33/1937 Zarah Leander "Zu neuen Ufern"
34/1937 Trachten aus dem Braunauer Ländchen
35/1937 Carola Höhn "Zu neuen Ufern"
38/1937 Robert Montgomery und Magde Evans "Piccadilly Jim"
39/1937 Isa Miranda "Du bist mein Glück"
40/1937 "Wenn die bunten Blätter fallen..."
41/1937 Luise Ulbrich "Versprich mir nichts
43/1937 Jan Kiepura "Zauber der Boheme"
45/1937 Hanns Söhnker "Der Unwiderstehliche"
46/1937 Robert Taylor und Jean Harlow "Ihr Hausfreund"
47/1937 Irene v. Meyendorff "Die letzten Vier von Santa Cruz"
48/1937 Die Belaer Kalkalpen
49/1937 Gustav Diessl "Starke Herzen"
50/1937 Marta Eggerth "Zauber der Boheme"
51/1937 Albert Matterstock und Attila Hörbiger "Manege"
52/1937 Lilian Harvey
01/1938 Traudl Stark "Liebling der Matrosen"
03/1938 Hans Albers

 Přidat komentář

Christian Salm

14. března 2020 v 8:00 | muzejnik3
Jedním z exponátů jiříkovského muzea jsou obrázky těch nejvýznamnějších zdejších domů z přelomu 18. a 19. století. Je mezi nimi i obrázek domu Christiana Salma, který patřil po celá dvě století k
symbolům města.
Se jménem Christiana Salma byly přitom město Jiříkov a jeho historie neodmyslytelně spjaty. Dnes už ovšem jen málokdo ví, kdo tento tehdejší významný obyvatel města vlastně byl a co vše dokázal.
Ve 30. letech byl Salm např. zmíněn v jiříkovském adresáři "Heimat und Adreßbuch der Stadtgemeinde Georgswalde" na str. 10. Také proto víme, že obchodník Christian Salm (1723-1795), který si změnil
jméno ze Salomon na Salm se potuloval se do 1750 jako houslista a přeorientoval se poté v Jiříkově (Georgswalde) na obchod s plátnem. Tam rozšířil své obchodní styky do jižní a západní Evropy a přes
oceán. Roku 1790 patřila velkoobchodní plátenická firma Christian Salm & Co. v Jiříkově (Georgswalde), Marktplatz 3/4 k nejvýznamnějším v branži v celém Rakousku. Jako starosta a obecní soudce
zřídil např. školní budovu č.p. 7. a zdejšímu kostelu věnoval hlavní oltář - dílo Dominika Josefa Kindermanna.

 Přidat komentář

Heidrichovo zlatnictví

29. února 2020 v 21:10 | muzejnik3
Pod položkou 170 se v soupisce podniků města Jiříkova - Státní okresní archiv Děčín - Okresní národní výbor Šluknov - 1945 - 1948 (1951)
/poválečný stav/ Inventář č. 552; NAD 1009 objevuje zlatnictví Rudolfa Heidricha.
Právě zde si mohli místní i přespolní v Jiříkově (dřívějším Georgswalde) zakoupit jak šperky, tak hodiny a hodinky. Zlatnictví se nacházelo v
domě č.p. 4, tedy v domě Johanna Heineho v prostorách dnešního kadeřnictví. Na stejné adrese jste se také v dřívějších letech mohli nechat
vyfotografovat.
Jedny takové hodiny "od Heidricha" značky Mauthe naleznete i v jiříkovském muzeu. Hodin v muzeu

ovšem naleznete mnohem víc.  A také fotoaparátů.
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Bilance 2019

1. ledna 2020 v 0:01 | muzejnik3
Rok 2019 byl vzhledem k dosaženým výsledkům úspěšný. V měsíci dubnu proběhla na objednávku spolku filatelistů "Spreequelle" v Neugersdorfu přednáška na téma nejsevernější
lanovky v Čechách. 4.srpna dorazila replika unikátního houpacího koně v rámci víceleté spolupráce s firmou RETOS VARNSDORF s.r.o. a již koncem srpna byl jiříkovský houpací kůň
vystaven na 53. Spolkovém setkání obyvatel Dolnozemí v nedalekém Seifhennersdorfu a představen zde veřejnosti. Informace o houpacím koni zaujala republikový a poté i místní tisk.
Kromě houpacího koně letos muzeum získalo také betlémovou sochu pasáčka, nové knihy do muzejního fondu a již obligátně zajímavé pohledy a tisky. Muzejní prostory přitom v roce
2019 navštívilo 46 návštěvníků.
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Dřevěné pelety CAMELLOT PREMIUM ENplus A1, smrk, 825 kg 5 480 Kč Koupit

Dřevěné válcové brikety HARD EXTRA, dubové, 800 kg 4 940 Kč Koupit

Reklama

Kam dál
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