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Červen 2015
Odsun před 70 ti lety - Rozkaz místního vojenského velitele

25. června 2015 v 7:05 | muzejnik3
Dnes je tomu přesně 70 let od okamžiku, kdy došlo k jednomu z největších divokých odsunů v nejsevernějších Čechách.
Reklama

O den dříve, dne 24. června 1945 navečer, byla ve zmíněných obcích vyvěšena červeně psaná vyhláška formátu A1 s tímto zněním:
Obyvatelé německé národnosti obcí:
1. Šluknov, .. , Kaiserwalde, .., Rožany, ..
2. Georgswalde, Filipov
3. Königswalde
4. Šenov, .., Haňšpach, ..
bez rozdílu věku a pohlaví opustí dne 25. června 1945 v 5 hodin ráno své příbytky a shromáždí se:
ad 1. na vých. okraji Šluknova ..,
ad 2. u Waidmannsheil ..
...
Každý jednotlivec, na něhož se vypovězení vztahuje, může s sebou vzíti:
a) potraviny na 7 dní a
b) nejnutnější věci pro osobní potřebu tak, aby si vše mohl sám nésti;
c) osobní doklady a všechny potravinové lístky s kmenovým lístkem pro domácnost
.. Každé vrácení se zpět přes hranice se trestá smrtí. ..
podepsán podplukovník Voves

Přidat komentář

Divadelní hra "Čarovný závoj"

17. června 2015 v 21:55 | muzejnik3
V půlce května letošního roku se mi dostaly do rukou fotografie jiříkovských předválečných divadelních her. Zvláště mě zaujaly fotografie J.Röttiga, označené nápisem "Zauberschleier" 1936/37 - tedy
´Čarovný závoj´; a tak jsem začal trošičku pátrat. To, čím obrázek z divadelní hry ihned zaujme je překrásná a technicky náročná divadelní výprava a nádherné kulisy - divadlo jsem hrával, vím o čem
mluvím. V historických pramenech města Jiříkova jsou uvedeny hned tři vánoční pohádky: jsou jimi ´Čarovný závoj´ (náš Zauberschleier), ´Horská víla´ (Bergfee) a ´Kristovy růže´ (Christrosen). Tyto
pohádky prý dokázaly v dobách jiříkovské divadelní slávy přilákat do města stovky až tisíce návštěvníků (což se jeví s počtem přes 30 repríz !! u Čarovného závoje jako možný fakt; přitom - Vídeňské
provedení v roce 1842 mělo přes 300 repríz, Pražské provedení v sezóně 1842/43 mělo asi 80 repríz a česká verze Národního divadla v roce 1893 měla 8 repríz). Čarovný závoj, romanticko-komická hra o
vílách, se zpěvy a tancem, o třech (čtyřech) dějstvích je hrou z první poloviny 19. století od F.X.Tolda s více než 30ti rolemi. Zmíněná vánoční pohádka zde nebyla ve 30. letech v Georgswaldu uvedena
poprvé. Již v roce 1910 v ní v našem městě zazářil dvorní drážďanský herec Gustav Starcke. Zinscenovat takovou výpravu by bylo umění i dnes a málokdo by "do toho" vůbec šel. Přitom: všichni herci a
herečky z verze 1936/37 byli herci amatérští, tedy nikoli profesionálové. Z velké části šlo o členy spolku Německých Turnerů (dle překladu možno i Německého cvičebního spolku, anebo jen Turneři),
založeného v Georgswaldu roku 1882 (z iniciativy jistého Josefa Gaudneka), kteří se divadelnictvím zabývali v době od 20. let 20. století. zdroje: Erinnerungen an Georgswalde, oba díly; http://lithes.uni-
graz.at/; http://kramerius.mlp.cz/kramerius/Welcome.doZmíněné fotografie ´závoje´, jakožto i kopie hry samotné v originále jsou k vidění v jiříkovském muzeu.
Přidat komentář

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
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