Český překlad kroniky obce Kunratice u Cvikova, II.svazek.
Z kopie německého originálu přeložil Tomáš Novák, Mařeničky (gtfr@centrum.cz)
Poznámka překladatele: v kopii, ze které byl překlad pořizován, byly okraje některých stránek
kopírováním oříznuté, takže slova nebo čísla, která nemohla být odvozena ze souvislostí, jsou
nahrazena symbolem XXX.

2. KRONIKA OBCE KUNRATICE
Obsahující průběžné dějiny počínaje březnem roku 1923.
Karl Beckert, řídící učitel v.v., 1923

Vlasti drahá, milená!
V nitru svém do budoucna hledím
tichá modlitba se v duši ozývá
všemohoucímu tvé zítřky svěřím
ať ti vždy jen blaho dopřává.
Kéž jen o kráse bych mohl psát
do knihy, co leží přede mnou
aby osud chtěl ti navždy štěstí dát
dokud dnové světa nezhasnou.
Ať laskavá jen budoucnost je tvá
a když někdy strast přec udeří
svoji víru neztrácejme,
vždy šťastné slunce znovu vysvítá.

Úvod.
Tento druhý svazek obecní kroniky je sepsán na základě zákona ze 30. ledna 1920 a
navazuje na první svazek obecní kroniky, jejímž je pokračováním. Obsahuje průběžné
dějiny naší obce Kunratice u Cvikova.
Obsah by měl být zrcadlem konání a života, a to jak z pohledu etnografického a
dějepisného, tak i v ostatních směrech.
Budou sem proto zapisovány všechny důležitější události, které by pro budoucnost
mohly být zajímavé. Já jakožto kronikář se budu snažit dostát všem těmto požadavkům za
současného svědomitého naslouchání usnesením místního dějepisného výboru. Obzvláštní
důraz bude kladen na pravdivost.
Kunratice 1. března 1923
Karl Bundesmann, obecní kronikář
Do Místního dějepisného výboru byli doposud zvoleni následující členové:
Josef Schorsch, starosta čp.94
Karl Beckert, řídící učitel čp.143
Josef Fischer, obecní tajemník čp.263
Josef Mocker, hostinský čp.209
Franz Řehák, učitel, bytem čp.391
Karl Bundesmann, okresní četnický strážmistr ve výslužbě čp.398. Posledně jmenovanému
bylo svěřeno vedení obecní kroniky. Narodil se roku 1859 v domě čp.311.
Od 3. října 1923 Josef Mitter, starosta čp.146
25. května 1927 zemřel učitel Franz Řehák. Místo něj byl 28. října 1928 zvolen učitel Anton
Herkner čp.106.

1923.
13. března 1923. Počasí. V měsíci březnu bylo tak krásné a teplé počasí, že rolník Augustin
Glanz čp.7 mohl na Hutbergu zasít první oves.
6. dubna 1923. Úmrtí. Bývalý starosta Franz Friedrich, hostinský a pokladník Kunratické
spořitelny z čp.396, osobnost velmi zasloužilá, dnes zemřel. Jmenovaný byl v letech 1904 –
1915 starostou, v kritických letech po převratu se však z důvodu nemoci musel z veřejného
života stáhnout. Po dvanáct let zasedal v okresním zastupitelstvu a okresním školském
výboru. Byl předsedou a zakladatelem Elektrického světelného společenstva, čestným
předsedou Horského spolku a členem, respektive spoluzakladatelem všech humanitních a
pokrokových spolků. Zesnulý se narodil 28. května 1856 v domě čp.49 (viz Významné
osobnosti v 1.svazku kroniky).
19. dubna 1923. Vysoký věk. Theresia Hanischová, rolnická výminkářka z čp.15 zemřela
dnes ve vysokém věku 89 let na sešlost věkem. Narodila se 17. února 1834.
14. května 1923. Pomník císaře Josefa. Pomník císaře Josefa II., stojící ve školní zahradě,
musel být z úředního příkazu odstraněn. Došlo k tomu dnes večer kolem 8. hodiny. Přítomno
bylo velké množství lidí. Socha byla po sejmutí s podstavce umístěna na ověnčený vůz, který
pak lidé – mezi nimi nejstarší lidé z obce – osobně dotáhli až k sedláku Josefu Mitterovi
čp.146, kde bude pomník prozatím uložen. Bylo přítomno ještě 46 lidí, kteří se zúčastnili
slavnostního odhalení v roce 1882. Podstavec pomníku v současnosti ještě stojí. Můžeme se
trochu utěšovat jen tím, že nás tento osud nepotkal jako jediné. V celé republice musely být
odstraněny nejen pomníky panovníků z rodu Habsburků, ale také všechny pamětní desky atd.
Veřejné ústavy a zařízení, jež nesly jejich jména, musely být přejmenovány, nebo musela být
odstraněna příslušná jména, vyskytující se v nápisech. To byl případ našeho obecního
vodovodu.
24. června 1923. Školní slavnost. Po téměř šestitýdenním deštivém období první krásný den.
Radovali se mladí i staří. Na programu byly různé deklamace, hry, reje a cvičení – od malých
prvňáčků až po druhou třídu. Rodiče i hosté odcházeli domů velice spokojeni. K uspořádání
této krásné slavnosti přispěli tyto učitelské síly: řídící učitel Karl Beckert, učitel Franz Řehák,
t.č. ředitel, Gustav Tandler, Theodor Keil, slečna Emma Rößlerová, Elfrida Scheuflerová a
učitelka ručních prací Franziska Demmerová. Slavnost se konala na louce rolníka Franze
Schorsche čp.149.1
1. července 1923. Tělocvičná slavnost. Německý tělocvičný spolek „Eiche“ uspořádal na
louce rolníka Franze Schorsche čp.149 spolkovou slavnost. Ačkoli bylo deštivo, slavnost byla
bohatě navštívena. Pocta sedmnácti padlým členům – mezi nimi mluvčímu Josefu BreiteBundesmannovi – byla dojemná. Ukazuje ji skupinová fotografie. Úvodní řeč pronesl rolník
Adolf Müller čp.65. Tento tělocvičný spolek může být po stránce výkonnostní vzorovým
oddílem. Členové spolku, dorostenky a školní děti některé cvičební výkony také předvedli.
1. července 1923. Úmrtí. 13. května 1923 zemřela paní Charlotte Garrigue Masaryková,
manželka našeho pana presidenta Tomáše Masaryka. Narodila se 20. listopadu 1850
v Brooklynu v Severní Americe a provdala se za tehdejšího profesora dr. Masaryka. Za jejich
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Příprav se účastnila také slečna Hilda Riedl.

45letého manželství stála svému muži v jeho bojích věrně po boku. Z jejich manželství se
narodily čtyři děti – dva synové a dvě dcery.
12. července 1923. Vysoký věk. Ve věku nedožitých 86 let dnes zemřel na sešlost věkem
nejstarší muž v obci, mistr obuvnický Augustin Müller z čp.95. Narodil se 7. května 1834.
21. července 1923. Vysoký věk. Ve vysokém věku 89 let zemřela dnes na sešlost věkem
Marie Glanzová, rolnická výminkářka z čp.7. Narodila se 7. května 1834.
11. srpna 1923. Zlatá svatba. Franz Seemann, domkář a tkadlec čp.268 a jeho manželka
Antonie, rozená Bundesmannová z čp.311 oslavili dnes při plném zdraví prostým způsobem
svoji zlatou svatbu. Seemannovi je 71, jeho manželce 68 let.
9. září 1923. Obecní volby. Bylo odevzdáno 1015 hlasů, z toho 949 platných. Obdrželi je:
Svaz německých rolníků (BdL) 444 hlasů = 11 mandátů, Komunistická strana dělnická 304
hlasů = 8 mandátů, Německá nacionální strana lidová 201 hlasů = 5 mandátů. Komunistická
strana dělnická ztratila 71 mandátů (správně asi hlasů, pozn.překl.)
3. října 1923. Pád kursu říšské marky. Kurs říšské marky dnes dále katastrofálně klesal,
takže 89,000.000 RM má hodnotu jedné československé koruny. Říšská marka bude ještě dále
klesat. Jak to skončí, neumí ještě nikdo přepovědět. Statisíce lidí přicházejí o veškerý majetek.
Následky lze v současnosti jen tušit.
3. října 1923. Volba obecních představitelů. Byli v ní zvoleni: starostou Josef Mitter, sedlák
čp.146, 1. místostarosta Josef Schorsch, zedník čp.94 (bývalý starosta), 2. místostarosta Josef
Runge, mistr stavitelský čp.102. Jako členové obecní rady z voleb vzešli: Gustav Kleinert,
zedník čp.38, Josef Bürger tovární postřihovač čp.182, Gustav Runge, rolník čp.156,
Augustin Hanisch, rolník čp.15 a Anton Freier, mistr malířský čp.104. Zůstávají ještě
následující členové výboru: I. skupina: Adolf Müller, rolník čp.65, Reinhold Runge, zedník
čp.317, Franz Schorsch, rolník čp.140, Reinhold Tampe, mistr kovářský čp.112, Augustin
Bundesmann, rolník čp.264, Konrad Weipert, rolník čp.23, Josef Hanisch, rolník čp.272,
Wilhelm Wagner, rolník čp.361.
II. skupina: Josef Müller, zedník čp.16, Oskar Kaufmann, zedník čp.265, Franz Kasper,
tovární dělník čp.101, Josef Hülle, tesař čp.39 a Franz Brade, zedník čp.379.
III. skupina: Gustav Riedel, drážní dělník čp.363, Franz Schäfer, mistr truhlářský čp.134 a
Wenzel Jansky, obchodník plodinami čp.166.
16. října 1923. Říšskoněmecké děti. V obci se dnes ukázalo 42 říšskoněmeckých dětí, které
přijely na zotavenou. Vypadají velmi podvyživeně. Obratem ruky byly rozebrány, takže ne
všichni, kdo u sebe chtěli ubytovat dítě, nějaké dostali. 19. října přijelo dalších 19 dětí ze
Žitavy a také ony byly rychle rozděleny. První skupina dětí pocházela z Berlína, Lipska a
XXXX. Máme sami se sebou dost co dělat, ale na druhé straně hranice je to ještě horší.
17. října 1923. Elektrické světlo. Dnes poprvé zaplálo elektrické světlo také v horní části
obce. V současnosti je tam teprve 35 přípojek. Zdejší Světelné společenstvo vyjednalo
připojení na ústřední vedení Poještědského elektrárenského společenstva, ale figuruje pouze
jako odběratel proudu.

10. listopadu 1923. Zlatá svatba. Bernhard Horn, domkář a tkadlec čp.42 a jeho manželka
Anna, oslavili dnes svoji zlatou svatbu. Jubilantům se dostalo mnoha poct od Spolku
vysloužilých vojáků i od ostatních obyvatel. Hornovi i jeho manželce je 75 let.
1. prosince 1923. Škola. Na zdejší národní škole byla zrušena pátá postupná třída kvůli
nedostatečnému počtu dětí. Jde o následek válečných let. Škola se tak prozatím stává
čtyřtřídní s provizorní paralelní třídou ke třetí třídě. Druhý a třetí ročník tvoří druhou třídu.
Doufejme, že se naše škola páté třídy brzy opět dočká.
1. prosince 1923. Požár. Dnes, v 6 hodin a 15 minut večer vypukl z dosud neznámé příčiny
požár v lešticím sále zdejší dřevoprůmyslové továrny firmy Klemt & Neubauer, jemuž padla
za oběť celá tovární budova, patřící Franzi Klemtovi čp.230/3. Zdá se, že parní kotel, turbiny
a elektrické osvětlení utrpěly jen menší škody. Sousedící vile, garáži s bytem šoféra a
továrnímu komínu požár neublížil. Byl to strašlivý požár. Na požářišti zasahovalo 14 sborů se
stříkačkami. Následkem tohoto požáru přišlo o chléb okolo 100 dělníků, což je nyní,
uprostřed zimy, tvrdá rána. Škoda je odhadována na více než 2 miliony korun a jen z části je
kryta pojištěním.
25. prosince 1923. Počasí. O Vánocích byla strašná sněhová vánice, jaké nebylo už léta.
Vlaky zůstaly vězet v závějích například v Lindavě a na Jedlové. Na železnici a na silnicích
bylo nutno pracovat dnem i nocí, aby se podařilo udržet dopravu v pořádku.
Velký dar kostelu. O Svatém večeru zaslal nejmenovaný dobrodinec z Ameriky zdejšímu
farnímu úřadu poštou 2000 korun s dodatkem, aby těchto peněz bylo použito ku zkrášlení
kostela.
31. prosince 1923. Ohlédnutí za rokem 1923. Uplynulý rok je všeobecně možno označit za
dobrý. Úroda brambor zůstává oproti roku 1922 poněkud pozadu. Následkem nestálého
počasí od léta do podzimu se vyskytly obtíže při sklizni sena a obilí. Bouřka nebyla v tomto
roce téměř žádná. Takový rok už léta nepamatuji. V továrnách byl dostatek práce a
odpovídající výdělky.
Ceny potravin: za 1 q brambor 40 Kč, žita 105 Kč, pšenice XXXX Kč, ovsa 90 Kč, ječmene
200 Kč. Pecen chleba (3 kg) v průměru 5,30 Kč, houska 50 h, hrouda másla 7 Kč, slepičí
vejce průměrně 1 Kč.
Kalamita bekyně mnišky (Liparis monacha L) se letošního roku poněkud zmírnila. Přesto
bylo v květnu možno stále ještě spatřit velká lesní území, zejména v panských lesích, která
byla úplně červená a vyschlá.
Jsou napadeny zejména mladé, husté smrkové porosty. Tomuto škůdci už padly za oběť tisíce
hektarů. V kunratických lesích nebyla kalamita tak velká, zřejmě proto, že lesy jsou zde
převážně smíšené. V příštích letech nastane následkem značného odlesnění nedostatek dřeva.
Nákaza puklicemi (Coccidae) – v Kunraticích nemáme již téměř žádnou zdravou slivoň. Na
všech je vidět množství uschlých větví. Stovky uschlých stromů, i mladých, už byly
vykopány. Prohlédneme-li si takový nemocný strom, najdeme listy, pokryté puklicemi. Jiné
stromy puklice nenapadá (….) Nákaza vypukla nepozorovaně před několika lety a rok od
roku se zhoršuje. (chybí poslední řádek strany 8, pozn.překl.)
Bytová nouze nastala citelně také u nás, ačkoli nesnese srovnání se stavem, jaký je k vidění ve
městech. Má na ni velký vliv zákon na ochranu nájemníků. Ten, kdo si může dovolit přijmout
nájemní partaj, ten si vystačí (vyjde).

1924.
16. února 1924. Změna vlastnictví. Selské hospodářství čp.56, které po smrti rolníka
Konrada Neumanna bylo prodáno nejvyšší nabídce, získal Rudolf Runge, syn rolníka
Augustina Rungeho čp.238 za částku 75.000 Kč.
31. března 1924. Neštěstí. Dnes k večeru při kladení nálože v kamenolomu Adolfa Friedricha
čp.9 na Hutbergu tato nálož předčasně explodovala a výbuch přitom těžce zranil zde
zaměstnané rolnické syny Otto Hanische, dvacetiletého syna Augustina Hanische z čp.15 a
Franze Schorsche, rovněž dvacetiletého syna Hermanna Schorsche z čp.191. Schorsch přišel
následkem zranění zcela o zrak, Hanisch se jako zázrakem úplně uzdravil, zůstala mu jen
zhoršená ostrost vidění.
19. dubna 1924. Svěcení praporů. Při dnešní, velice slavnostní oslavě Zmrtvýchvstání byly
slavnostně vysvěceny dva nové kostelní prapory, darované sestrami Marií a Theresou
Friedrichovými, rolnicemi z čp.12.
Rovněž byl znovu vysvěcen spolkový prapor Spolku vysloužilých vojáků, který musel být po
převratu změněn.
29. května 1924. Neštěstí. V cihelně rolníka Josefa Mittera čp.146 se těžce zranil domkář
Eduard Hermann čp.349, když se při dobývání jílu náhle zřítila jílová stěna. Hermanna
přirazila na kolejnice zdejší úzkorozchodné drážky, přičemž mu rozdrtila nohu nad kotníkem.
Zraněný byl okamžitě převezen autem na kliniku doktora Hornera (ve Cvikově, pozn.překl.),
kde mu rozdrcená noha byla odňata.
3. června 1924. Farář Bernhard Röttger odcestoval kvůli střevnímu onemocnění – zřejmě
rakovinné povahy – do svého rodiště Neuwarenfeld, okres Münster ve Vestfálsku.
Jmenovaný svým přísně zbožným způsobem života dosáhl toho, že výrazně stoupla
návštěvnost kostela a udělal mnoho pro jeho zkrášlení. Odcházejícího duchovního pastýře
předběžně zastupuje děkan Anton Vater z Lindavy.
30. června 1924. Ubytování vojska. První ubytování vojska od vzniku republiky. Jde o 140
mužů pěšího pluku 2 Jiřího z Poděbrad, kteří jsou zde kvůli cvičením na zemské hranici.
Odešli 3. července 1924.
10. července k nám přišla na ubytování opět jedna polní rota zmíněného pluku o síle 700
mužů pod velením štábního kapitána Antonína Haňáka. Odešli 12. července.
20. srpna přišlo dělostřelectvo, a sice 2 baterie horského dělostřeleckého pluku 253, který se
v okolí zúčastnil manévrů. Odešli 27. srpna.
10. července 1924. Smrtelné neštěstí. V řečišti Hamerského potoka v Müllerloche u stavidla
k lindavské zrcadlárně nalezl smrt tříletý chlapec Otto Wagner, syn továrního barviče Josefa
Wagnera z Kunratic čp.385. Existuje doměnka, že dítě spadlo se stavidla (?) a tak došlo k jeho
usmrcení.
13. července 1924. Šesté výročí založení oslavil Spolek vysloužilých vojáků. Nejprve byla
sloužena slavnostní mše a poté byla na hřbitově uctěna památka padlých ve světové válce.
Slavnostní mši a vzpomínkový projev na hřbitově sloužil polní kurát bývalého pěšího pluku

94 P.Mai, žijící dnes v Boru. Bylo to velmi dojemné. Odpoledne následoval slavnostní průvod
a pak lidová slavnost na louce Augusta Mittera čp.145.
31. července 1924. Úroda borůvek byla letos velmi vydatná. Za litr se platilo 1,50 až 1,70
Kč. Dospělí s dětmi jich nasbírali za tisíce korun. Po rozšíření přírodního léčitelství je po
těchto lesních plodech silná poptávka.
26. září 1924. Úmrtí. Ve věku 67 let dnes zemřela porodní asistentka Theresia Tischerová,
manželka obchodníka Franze Tischera čp.391. Jmenovaná vykonávala svoji profesi po 33 let
a asistovala při 1498 porodech. Při tomto množství porodů se jí nestal ani jeden případ
bezprostředního úmrtí rodičky.
1. října 1924. Smrtelná nehoda. Při skládání klád na nádraží v Německém Jablonném se
těžce zranil kočí Rudolf Barth, syn domkáře Franze Bartha čp.346, zaměstnaný u zdejšího
hostinského Augustina Mittera čp.145. Barthovo zranění bylo natolik vážné, že musel být
ihned dopraven do nemocnice, kde brzy nato zemřel. Jeho ostatky byly převezeny do Kunratic
a pohřbeny na zdejším hřbitově.
1. října 1924. Volba okresního předsedy. Augustin Mitter, hostinský a rolník čp.145 byl
zvolen předsedou okresní správy ve Cvikově. Je „prvním“ předsedou z vesnice v okrese a
náhodou také posledním vůbec, protože podle zákona ze 30. listopadu 1928 bude působnost
autonomních okresních a zemských úřadů převedena na jiné složky.
5. října 1924. Zahájení provozu. Dnes se poprvé znovu pracovalo v továrně Franze Klemta,
vyhořelé 1. prosince 1923 a znovu postavené.
15. října 1924. Vzducholoď. Německá vzducholoď Z.R.III přeletěla jako první letoun vůbec
Atlantský oceán a hladce přistála v New Yorku. Vznesla se 12. října v Zeppelinových
loděnicích v Ludwigshafenu a byla na cestě 8 hodin. V Americe nepopsatelný jásot. President
Coolidge zaslal uvítací zdravici.
17. října 1924. Údolní přehrada. Z Prahy přijeli inženýři, kteří u bývalého rybníka na
Mühlflôr´s Wiesen směrem k Rybničním domkům provádějí měření a vrty k případnému
založení údolní přehrady či vodní hráze.
23. října 1924. Svěcení zvonu. Dnes byl v kostele vysvěcen nový zvon, nově pořízený
dobrodinci náhradou za tzv. umíráček, zrekvírovaný za světové války pro válečné účely.
Poprvé zazněl ve tři hodiny odpoledne. Tento zvon nese následující opis: „Věnováno několika
obyvateli a hlavní dárkyní paní Annou Schorsch v Kunraticích čp.180 (?) v roce 1924“ Při
dolním okraji: „Odlil mne Richard Herold, Chomutov.“ Zvon dostal jméno Hans Kudlich.
Máme teď opět kompletní zvonici.
4. listopadu 1924. Dobrovolná smrt. Rolnice Anna Hanischová, manželka Franze Hanische
čp.231 si následkem deprese vzala život ve vlastní stodole, kde se oběsila. Bylo jí 35 let a
byla rozená Kaufmannová z Heřmanic.
7. listopadu 1924. Nehoda. Žehlířka prádla Eleonora Fischerová, válečná vdova po Raimundu
Fischerovi z čp.237 si na Kovářském vrchu zlomila nohu při pádu, když se vracela domů
s nůší klestí.

8. listopadu 1924. Zdražování chleba. Cena chleba stoupá obzvlášť znepokojivě. Z 5 Kč
vystoupala na 7,50 Kč. Příčinou je snad šmelina, protože nikdo nedokáže jmenovat nějaký
důvod. Mezi spotřebiteli to vyvolává nemalé znepokojení.
30. listopadu 1924. Vysoký věk. Na stařeckou slabost dnes ve vysokém věku 84 let zemřela
rolnická výminkářka Franziska Ackermannová z čp.8.
23. prosince 1924. Loupež, respektive vydírání. V noci na 23. prosinec se tři neznámí,
zakuklení muži vloupali otvorem, který si prořízli v doškové střeše, do obytného domu
svobodné chalupnické dcery Theresie Müllerové čp.213. Jmenované ženě, která bydlí v domě
sama, odcizili pod pohrůžkou „peníze nebo život“ 2.000 Kč. Lupiči pak Müllerové spoutali
provazem ruce a nohy a zamkli ji do kvelbu, načež prohledali dům. Müllerové se podařilo
kouskem okenního skla přeřezat pouta a otvorem utéct k sousedovi Franzi Mitterovi. Když se
vrátila s pomocí, byli už pachatelé pryč. Veškeré následné pátrání po nich zůstává až doposud
bezvýsledné.
30. prosince 1924. Vloupání do pokladny. V noci na dnešek se do hostince Josefa Sitteho
čp.36 vloupali neznámí pachatelé a vyloupili pomocí navrtání železnou pokladnu, která stála
ve vedlejší místnosti a patřila zeti hostinského Juliu Hoffmannovi. Z pokladny odcizili údajný
obnos 83.000 Kč. Hoffmann byl proti vloupání pojištěn a o několik dní později byl pro údajné
fingování loupeže zatčen a dopraven k okresnímu soudu ve Cvikově, avšak druhého dne byl
opět propuštěn na svobodu. Rovněž soudní vyšetřování, zahájené proti Hoffmannovi bylo
zastaveno.
31. prosince 1924. Ohlédnutí za rokem 1924. Sklizeň byla dobrá, zvlášť oves se dobře
urodil, také seno a otavy. Žito bylo poněkud řídké. V měsíci lednu byly velké mrazy až 20 °C
a hodně sněhu. Dokonce i v březnu napadl hluboký sníh a 9. března bylo přes 11° mrazu.
Sáňkovalo se ještě ve druhé polovině března. Květen byl bohatý na bouřky, sešly se až 4
během jednoho dne. 27. prosince byla nádherná jinovatka a poté na paži vysoko sněhu.
Pracovní poměry v továrnách byly příznivé.
Kalamita bekyně mnišky, jak se zdá, skončila. V létě už bylo jen velmi zřídka možné spatřit
jejího motýlka. Panství vydalo mnoho peněz na sbírání bekyních vajíček, příroda si však
většinou pomohla sama.
Nákaza stromů puklicemi trvá dále. Všude na slivoních je mnoho suchých větví. Tu a tam
stojí zcela uschlé stromy. O tom, jak to skončí, nás poučí teprve budoucnost.
Bytová nouze je spíše horší, než lepší.
Ceny potravin: metrický cent žita 200 Kč, pšenice 200 Kč, ječmene až 300 Kč, ovsa 150-160
Kč. Brambory 50 Kč, litr tučného mléka 2 Kč, hrouda másla 8 Kč, pecen chleba (3 kg) 7,50
Kč, 1 kg hovězího masa 18 Kč, telecího masa 16 Kč, vepřového masa 20 Kč, pšeničné mouky
3,20 Kč, metrák hnědého uhlí 21 Kč a více, metr palivového dříví 60 Kč a více, podle kvality.

1925.
26. ledna 1925. Porodní asistentka. Alma Zinneckerová, válečná vdova z Oldřichova na
Hranicích (u Hrádku nad Nisou) se zde usadila jako porodní asistentka a ubytovala se v domě
zedníka Josefa Schorsche čp.105.
31. ledna 1925. Škola Učitel Karl Rössler byl od nás přidělen do Dolního Sedla.

1. února 1925 – učitel Anton Herkner, svého času přidělený do učitelského vzdělávacího
ústavu v Liberci, se opět vrátil a zahájil zde vyučování.
21. února 1925. Nehoda. Rolník Josef Müller čp.305 si dnes při skládání klád na pile Antona
Mittera v Kunraticích nešťastnou náhodou zlomil nohu.
22. února 1925. Smrtelné neštěstí. Obchodník hodinami Augustin Runge čp.228, všeobecně
oblíbený a vážený muž, se kolem půlnoci vracel domů z hostince Josefa Tischera.
Z neobjasněné příčiny se zřítil se silnice do Hamerského potoka, kde pak byla u tzv.
Juslbrücke nalezena jeho mrtvola. Předpokládá se, že osmdesátiletého Rungeho při jeho
poslední cestě ranila mrtvice.
15. března 1925. Oslavy padesátého výročí založení. Spolek divadelních ochotníků dnes
prostým způsobem oslavil padesát let své existence. Jaký je to rozdíl mezi představeními
z těch dob a uměleckými představeními dneška! Při oslavách byl uveden divadelní kus „Es
war einmal“ („Bývávalo“), fantasie C. Brennera a Felixe Benkeho s tanci a zpěvy.
Představení mělo takový ohlas, že bylo uvedeno vícekrát zde a rovněž v jiných obcích, vždy
před plným sálem.
11. dubna 1925. Oslavy Vzkříšení byly letos velmi slavnostní. Spousta bengálských ohňů a i
domy byly velice krásně osvětleny. Před procesím měl v kostele kázání pan profesor
P.Wonzel z Bohosudova, což zde bylo vůbec poprvé. Slavnostně nastoupily spolky veteránů a
hasičů.
12. dubna 1925. Velikonoční jezdci. O neděli velikonoční se tohoto prastarého zvyku
zúčastnilo přes 50 jezdců. Zvyk Velikonočních jezdců znovu ožil před několika lety, podle
staré obecní účetní knihy však existoval již v roce 1775. Účastníci velikonočních jízd tehdy
dostávali od obce malý finanční obnos na přípitek.
30. dubna 1925. Cenné papíry. V měsíci dubnu byly poprvé od převratu opět vypláceny
úroky z cenných papírů zaniklé rakousko-uherské monarchie (předválečné závazky).
13. května 1925. Biřmování. Ctihodný pan biskup dr. Gross z Litoměřic k nám zavítal na
biřmování. Jeho přijetí bylo nanejvýš důstojné.
27. května 1925. Neobvyklé neštěstí. Rolník a hostinský Augustin Mitter čp.145 byl jemu
patřícím hřebcem kousnut do pravé ruky takovým způsobem, že zraněný musel být ihned
autem převezen do nemocnice v České Lípě. Palec včetně dlaně byl úplně rozkousaný a
ukazovák poraněný.
27. května 1925. Klasifikace koní, pokud vím první, byla zde úřady provedena pro Kunratice
a okolí.
27. května 1925. Železniční neštěstí. Vlak, odjíždějící po sedmé hodině večer ze Cvikova do
Německého Jablonného vjel dnes večer na cvikovském předměstí na prvním přejezdu do
spřežení cvikovského měšťanského pivovaru, které řídil kočí Friedrich Müller z Kunratic
čp.16. Müller utrpěl četné zlomeniny paží a nohou a další těžká zranění. Jeden z koní byl hned
mrtev, druhý musel být na místě usmrcen. Vůz byl roztříštěn. Zraněný byl pomocnou
lokomotivou převezen do nemocnice v České Lípě, kde příštího dne zemřel. Müller byl
malorolníkem, stár 42 let, ženatý, otec tří dětí.

30. května 1925. Válečná půjčka. Dnes je konečný výplatní termín pro válečné půjčky
takzvaných privilegovaných vlastníků. To jsou tací, kteří v majetkovém přiznání neuvádějí
majetek větší než 25.000 Kč.
1. června 1925. Svatodušní pondělí. Poprvé je úředně vedeno jako pracovní den. Dnes jej ale
slavíme jako v ostatních letech. Dodejme, že toto ustanovení bylo roku 1931 opět zrušeno.
Totéž platí pro Velikonoční pondělí a svátek Sv.Štěpána (26.12.).
21. června 1925. Sběr borůvek. Ačkoli letos byla úroda menší, přinesla přesto do obce pár
tisíc korun. Brusinek je místy velmi mnoho. Poptávka po těchto lesních plodech je každým
rokem větší.
27. července 1925. Vysoký věk. Ruční tkadlena Karoline Löfflerová, bytem v domě čp.188,
která dosáhla zřídkavého věku 85 let, byla dnes pohřbena.
31. července 1925. Válečná půjčka. Do 31. července tohoto roku byly státem vyžádány také
cenné papíry k válečným půjčkám těch vlastníků, kteří v majetkovém přiznání uvedli majetek
nad 25.000 Kč. Ten, kdo nárokoval odškodnění, musel upsat státní půjčku. Kdo nechtěl,
musel cenné papíry odevzdat bernímu úřadu bez nároku na odškodnění. Jako odškodnění
bude jištěno z každých 100 Kč válečné půjčky 75% ve tříprocentních neslosovatelných
zástavních listech. Jinak bez náhrady.
Do výše majetku 25.000 dostali vlastníci za každých 100 Kč válečné půjčky 75% ve
slosovatelných pětiprocentních náhradních dlužních úpisech. Za kolik tisíc tak jen Kunratice
mohly darovat státu? To už nikdy nikdo nezjistí.
4. srpna 1925. Letadla, v počtu šesti strojů, přeletěla dnes odpoledne přes Kunratice. Letěla
od Boru směrem k Ještědu. Jednalo se prý o cvičení státní vzdušné flotily.
8. srpna 1925. Zvýšený výskyt zmijí. Školák Rudolf Runge, syn dělníka Rudolfa Rungeho
čp.246 (?) nalezl dnes na Oisheide sedm zmijí na jednom místě. Tři se mu povedlo zabít, 4
utekly. Stále čteme o neštěstích, zaviněných zmijím uštknutím. Obec vyplácí prémii 50 haléřů
za každou zabitou zmiji.
9. srpna 1925. Radioaparát. Tovární zámečník Franz Weiss si v domě čp.181 sám sestavil
radiový aparát. Od jeho úžasného vynalezení je to v Kunraticích první kus. (Roku 1931 jich
bylo už 31)
9. srpna 1925. Dobrovolná smrt. Podle zprávy v „Reichenberger Zeitung“ si 7. srpna vzal
život oběšením desetiletý školák Adolf Pech, syn zedníka Adolfa Pecha v Dolních
Habarticích, kam se tato rodina před nedávnem přestěhovala. Jako příčina byla uvedena
chlapcova záliba v krásných pohřbech. Zde Pechovům patřil dům čp.289.
11. srpna 1925. Povětrnost. Dnes jsme měli 32 °C ve stínu. V noci mocná bouřka
s krupobitím. Zvedla se i povodeň. Škody u nás nebyly zvlášť velké, ale v některých krajích
Čech řádila strašlivě. Například v údolí Labe, v Praze, zejména ale v Jablonci nad Nisou.
Vichřice tam domům a továrnám servala střechy a zničila je.
14. srpna 1925. Vysoký věk. Helene Hoffmannová, vdova po domkáři a tkalci Josefu
Hoffmannovi čp.93 zemřela ve vysokém věku 82 let na vodnatelnost.

28. srpna 1925. Dnes k nám zavítal regenschori Josef Pospischil ze Skorotic u Ústí nad
Labem a ujal se funkce regenschoriho v našem kostele.
30. srpna 1925. Škola. Slečna učitelka Martha Kaulfersová, na zdejší škole přespočetná, dnes
odešla do svých rodných Heřmanic.
30. srpna 1925. Houbové žně. Tento rok byl následkem trvale vlhkého počasí neobyčejně
bohatý na jedlé houby. V některé dny byly sbírány skutečně houfně.
22. září 1925. Léto, které dneškem končí, bylo značně vrtkavé a chladné, sotva XXXX
teplých příjemných večerů. Žně byly nicméně velmi bohaté. Noční jinovatka byla ovšem pro
obilné panáky dost nepříznivá. Spousta otav ještě není z posečených luk svezena, některé už
budou shnilé. Také brambory prý už se v zemi kazí.
1. října 1925. Stávka dělníků. Dělníci ve všech mechanických tkalcovnách ve Cvikově a
údajně i na jiných místech vstoupili dnes do stávky kvůli mzdovým rozdílům. Stávka trvala
do 16. listopadu, kdy byla ve všech závodech opět práce obnovena. Dělníci dosáhli zvýšení
mzdy, mluví se o 3%.
15. října 1925. Velký průvod k výročí kostela pod titulem „Svatební průvod hradní slečny“
uspořádal Spolek vysloužilých vojáků (veteránů). Tvořilo jej 24 jezdců a jezdkyň
v historických oděvech a mnoho spoluúčinkujících v komických kostýmech. Kvůli
nepříznivému počasí se slavnost po průvodu obcí odehrávala na sálech hostinských Augusta
Mittera čp.145 a Josefa Mockera čp.209. Výtěžek této s velkým úsilím aranžované slavnosti
byl předán na dobročinné účely.
25. října 1925. Zlatou svatbu dnes oslavili chalupničtí manželé Paul a Theresia Sikorovsky
čp.170. Slavnostně nastoupil Spolek vysloužilých vojáků. Jubilantům bylo vysloveno mnoho
poct. Sikorovskymu je 75 let, jeho manželce, rozené Slansky, je 70 let.
30. října 1925. Epidemie příušnic. Už nějakou dobu je mezi dětmi u nás ve vsi rozšířená
epidemie příušnic. Tato nakažlivá choroba postihla většinu školních dětí.
31. října 1925. Vysoký věk. 31. října zemřela ve vysokém věku 93 let rolnická výminkářka
Theresia Friedrichová, vdova po Filipu Friedrichovi, rolníku čp.13. Byla nejstarší osobou
v obci.
31. října 1925. Novostavby. V měsíci říjnu byl obydlen nově postavený dům majitele továrny
Franze Klemta čp.82, dále vila učitele Antona Herknera čp.106 a přestavěný rodinný dům
obchodníka elektrickými spotřebiči Josefa Göttlicha čp.48. Již v měsíci červenci přestavěl od
základu svůj obytný dům a stodolu rolník Heinrich Mitter čp.69 a nechal je vybudovat v
novodobém stylu.
15. listopadu 1925. Volby do poslanecké sněmovny. V. volební okrsek Česká Lípa. Volební
místnost v hostinci Augusta Mittera čp.145. Voličů bylo celkem 1047, odevzdaných hlasů
959, z toho 954 platných. Získaly je tyto kandidátky:
č.5 Československá socialně demokratická strana dělnická 2 hlasy
č.6 Německá národní strana 81 hlasů

č.9 Německá sociálnědemokratická strana dělnická 45 hlasů
č.11 Německá křesťanskosociální strana lidová 130 hlasů
č.15 Komunistická strana Československa 306 hlasů
č.17 Německá strana nacionálně-socialistická 39 hlasů
č.20 Československá národní demokracie (předseda Karel Kramář) a Československá rolnická
jednota 3 hlasy
č.21 Československá strana socialistická (předseda V.Klofáč) 5 hlasů
č.22 Republikánská strana zemědělského lidu a malorolnického lidu 2 hlasy
č.27 Svaz rolníků a Německá živnostenská strana; Slovenští Němci a maďarská nacionální
336 hlasů
Volebním komisařem byl stanoven řídící učitel Karl Beckert.
15. listopadu 1925. Volby do senátu. III. volební kraj Mladá Boleslav. Volební místnost
v hostinci Josefa Mockera čp.209. 817 voličů odevzdalo 813 platných hlasů. Z toho připadá
na kandidátku:
č.3 Československé strany agrární a konservativní 2 hlasy
č.5 Československé strany sociální demok. dělnické 1 hlas
č.6 Německé strany nacionální 74 hlasů
č.9 Německé sociálnědemokratické strany dělnické 38 hlasů
č.11 Německé křesťanskosociální strany lidové 116 hlasů
č.12 Národní strany práce 2 hlasů
č.15 Komunistické strany Československa 266 hlasů
č.17 Německé nacionálně socialistické strany dělnické 33 hlasů
č.20 Československé národní demokracie a Československé rolnické jednoty 3 hlasy
č.21 Československé strany socialistické 5 hlasů
č.22 Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu 1 hlas
č.26 Československé strany lidové 1 hlas
č.27 Svazu německých rolníků, Německé živnostenské strany, Němců Slovenska a
maďarských nacionálů 271 hlasů
Jako volební komisař byl úřady stanoven vrchní poštmistr Franz Friedrich Liehr. Volby
proběhly v největším klidu.
(obr.): „Jednogenerační dům“ Franze Klemta, majitele továrny, čp.82. a) pohled zpředu, b)
pohled zezadu. Stavební styl roku 1920. (fotografoval učitel Willi Watznauer)
17. prosince 1925. Škola. Nehoda. Náš učitel Franz Řehák, bytem čp.391 dnes ráno cestou do
školy před hostincem Augustina Mittera upadl a zlomil si pravou nohu v kotníku. Školní děti
zraněného převezly na sáňkách domů. MUDr. Robert Bauer z Mařenic pak obstaral povoz
(viz článek z 25.5.1927).
8. prosince 1925. Vysoký věk. 8. prosince t.r. zemřela v 87 letech výminkářka Auguste
Mitterová, vdova po Filippu Mitterovi, majiteli pily v Kunraticích čp.37. Jmenovaná bydlela
naposled v čp.154.
21. prosince 1925. Škola. Na učitelské místo zde nastoupil učitel Bertold Leubner z Dubnice,
který dosud učil v BeXXXX.

25. prosince 1925. Vánoce. Svátek sv.Štěpána, jenž je nyní podle zákona pouhým pracovním
dnem, byl všeobecně slaven jako sváteční den. O svátcích bylo velmi hezké, mírné počasí a
krásná sáňkovačka.
25. prosince 1925. Škola. Školní divadelní představení. Zdejšími školními dětmi bylo
uvedeno divadelní představení „Trpasličí pošta“, vánoční hra se zpěvy a tanci skřítků a víl o
třech dějstvích od L.Reinickeho. Je třeba říci, že představení bylo přímo skvostné. Co úsilí to
muselo učitelský sbor stát, než se všechno zdařilo! Zpěvy nastudoval řídící učitel Karl
Beckert, tance učitel Franz Řehák, celé představení vedla slečna Emma Rößlerová. Dekorace
namaloval náš divadelní malíř Josef Stolle čp.376. Tato vánoční hra dopadla tak dobře, že
musela být uvedena třikrát. Představení se konala na stálém jevišti hostince Augusta Mittera
čp.145. Nápad uspořádat jej vzešel prý od dělnického tělocvičného spolku „Frei Heil“. Během
představení jsem se nemohl zbavit myšlenky „Co by (tomu) asi říkali naši předkové!“
31. prosince 1925 Restrikce státních úředníků a zaměstnanců. Toto státní opatření, které
prý bylo nařízeno z úsporných důvodů, bylo k naší obci šetrné. Pensionováni, resp. přeloženi
byli jen jeden drážní úředník a několik drážních dělníků. Jinde se ovšem nařízení dotklo
německých úředníků skutečně těžce, tím spíše, že je jen nepatrná vyhlídka, že by byli přijati
do státní služby. K restrikci došlo i v jiných zemích.
31. prosince 1925. Změna vlastnictví. Během uplynulého podzimu přešlo také selské
hospodářství Josefa Hülleho čp.131 (bývalé bělidlo Juslbleiche) do vlastnictví stavitele Josefa
Rungeho, bytem čp.102.
Rozšíření návsi. Náves v prostoru mezi kostelním pláckem a říšskou silnicí byla během léta
rozšířena. Pozemkový vlastník a starosta Josef Mitter čp.146 přenechal obci potřebný
pozemek z přilehlé zahrady za částku 500 Kč. Rozšíření začíná u říšské silnice a pokračuje do
špice směrem ke kostelu. Celková výměra pozemku činí 138 metrů čtverečních. Získané
peníze věnoval Mitter jako základní vklad na postavení našeho pomníku padlým.
Přestavba domu. Tohoto roku byl zcela stržen starý obytný dům rolníka Heinricha Mittera
čp.69 včetně stodoly (dřívější majitel Karl Watzel) a v novém stylu znovu vystavěn. Obytný
dům stál původně odvrácenou stranou k silnici a stodola rovnoběžně s ní.
(obr.): Novodobý stavební sloh. Selský dvůr Heinricha Mittera čp.69. Fotografoval Rudolf
Ronge čp.144.
31. prosince 1925. Ohlédnutí za rokem 1925. Co se počasí týče, byl značně vrtošivý. Na
Nový rok pršelo. Teprve 26. ledna sníh, mráz. Největší mráz v lednu -5 °C. Na svatého
Valentina (14.2.) bylo slunečno a teplo, takže jsem na zahradě přesazoval ovocné keře. Kvetly
sněženky. 8. března několikrát hřmělo. 10. března sníh, 14. března 30 centimetrů sněhu a
patnáctistupňový mráz. V červnu citelné sucho, od 19. června čtyři týdny déšť. Celé léto poté
celkově deštivé a chladné – sotva 10 teplých večerů. 15. října poprvé sněžilo, na čerstvé,
zelené listí. Sníh nezůstal ležet. Na Dušičky opět krásně a teplo. Teprve 26. prosince
opravdové zimní počasí, vánice a mráz, na Silvestra ovšem déšť a devítistupňové teplo.
Zemědělství. Spousta práce a námahy. Už období jarních prací bylo značně mokré, celý
duben se nedalo sít. A o žních to bylo to samé. Déšť a zase déšť. Panáky musely zůstat na
polích velice dlouho. Stejně obtížná a namáhavá byla sklizeň otav. Úroda byla přesto celkově
velmi dobrá.

Tovární práce. Tkalcovství v továrnách stejně jako ruční tkalcovství šly dobře. I jinak je
mezi lidmi práce.
Ceny potravin. 1 metrák žita 135 Kč, pšenice 195 Kč, ječmene 160 Kč, ovsa 155 Kč;
brambor 40-50 Kč; 1 pecen chleba (3 kg) 7 Kč, 1 hrouda másla 8 Kč, 1 l plnotučného mléka 2
Kč, odstředěného mléka 40 h; 1 kg hovězího masa 18 Kč, vepřového masa 20 Kč, telecího
masa 18 Kč. Pšeničná mouka 3,70 Kč/kg. 1 metrák hnědého uhlí 21-22 Kč.
Nákaza stromů puklicemi. Stále ještě trvá. Neustále hynou slivoně, dokonce i silné, mladé,
je to jako by byly otrávené.
Bytová nouze. Zdá se, že se zmírnila, trvá ale, zejména ve městech, tíživě dál.

1926.
1. ledna 1926. Neobvyklé počasí. Letos na Nový rok jsme naměřili 15 °C za jinak deštivého
počasí. Vskutku zřídkavý případ. Toto mírné počasí vydrželo do 10. ledna.
2. ledna 1926. Mechanický tkalcovský stav. Obchodník a majitel domu Josef Runge čp.279
dnes poprvé pracoval na svém elektricky poháněném tkalcovském stavu. Ten je prvním ve
vsi.
2. ledna 1926. Vysoký věk. Malorolnice Theresia Michelová, vdova po Antonu Michelovi
čp.79, zemřela dnes ve věku 80 let.
3. ledna 1926. Kostel. Farář Heinrich Endler, narozený 8. listopadu 1887 v Malých
Mikulášovicích, v červenci 1911 vysvěcený na kněze, naposledy působící v Chomutově, byl
přeložen jako farář do Kunratic a dnešního dne se dostavil. Jmenovaný byl co nejslavnostněji
a nejvlídněji přivítán obecním zastupitelstvem, Spolkem vysloužilců, dobrovolnými hasiči,
školní mládeží a obyvateli obce.
4. ledna 1926. Nehoda. Kočí Johann Rusche, zaměstnaný u hostinského a rolníka Augustina
Mittera čp.145, byl zraněn při skládání klád na Elstnerově pile v Německém Jablonném.
Valící se kláda mu vyhodila pravou ruku z ramene.
24. ledna 1926. Slavnostní uvedení našeho faráře Heinricha Endlera. Slavnostně nastoupil
Spolek vysloužilců, dobrovolní hasiči, I. a II. Ženský pohřební spolek, Spolek rolníků a
lesních hospodářů, Svaz rolníků, pěvecký sbor a konečně školní mládež pod vedením
učitelského sboru. Pěvecký sbor zazpíval píseň „Bože, pozdravujeme Tebe“, žák Gustav
Friedrich přednesl pozdravnou řeč. Žákyně Selma Buderová předala faráři klíče od kostela.
Mši svatou koncelebrovalo 5 kněží. Slavnostní hostina byla uspořádána u hostinského Josefa
Wächtera čp.145.
25. ledna 1926. Vysoký věk. Rosine Lercheová, vdova po rolníku Lorenzi Lerchem čp.196
(?) zemřela ve věku 96 let u své dcery v Heřmanicích a tamtéž byla pohřbena. Je to za mnoho
let nejvyšší věk, jakého se u nás někdo dožil.

19. února 1926. Vážná nehoda. Kočí Ernst Rudolf, narozený ve Volfarticích, zaměstnaný u
mistra pekařského Josefa Langera čp.132 byl na silnici ve Waltersdorfu v Sasku přejet
automobilem, když se s povozem vracel domů ze zavážky chleba. Zraněnému byly zlomeny
obě nohy a utrpěl ještě další zranění. Byl převezen do nemocnice v Großschönau.
25. února 1926. Krádeže vloupáním. Chmatáci se činili. U řezníka Josefa Wächtera čp.145
dnes kolem osmé večer neznámí zloději vlezli otevřeným oknem do řeznictví a řeznickou
sekyrou vylomili pokladní zásuvku, kde však nalezli jen pár drobných, které ukradli.
Pachatelé si ovšem odnesli větší množství masa a uzenin. 12. března přišli zloději podruhé a
vloupali se pomocí paklíčů. Tentokrát pachatelé z výčepu, kuchyně a řeznictví opět odcizili
peníze a maso; škoda činí přibližně 400 Kč. Veškeré následné pátrání bylo bezvýsledné. 24.
března se opět neznámí pachatelé vloupali k úředníku spořitelny Herbertu Friedrichovi čp.396
a ukradli oděvní svršky, hliníkové příbory a kuřivo, vše v ceně 500 Kč. Také zde pachatelé
použili paklíče a všechna další pátrání zůstala rovněž bezvýsledná.
20. března 1926. Krádež. Zároveň s předchozí krádeží vloupáním u Herberta Friedricha bylo
u souseda Josefa Budera, mistra truhlářského čp.274 týmiž pachateli odcizeno z prádelní
šňůry na zahradě prádlo v hodnotě asi 500 Kč.
26. března 1926. Úmrtí. Náš všemi oblíbený a vždy ku pomoci připravený poslanec
zemského sněmu Vinzens Kraus, starosta a čestný občan Německého Jablonného, zemřel 25.
března ve věku 60 let. Od roku 1907 byl poslancem v Říšské radě a po převratu v Zemském
sněmu, dále byl zemským radou Německé národní strany sudetských Němců. Jmenovaný
bude německému národu velmi chybět.
26. března 1926. Pletení sparterií. V poslední době u nás zdomácnělo tkaní dřevěných
vláken pro výrobu klobouků. V provozu je zde již 20 stavů firmy Johann Klinger ze Starých
Křečan. Výdělek činí okolo 20 Kč denně. Bude-li to trvalejšího rázu, je otázkou času.
3. dubna 1926. Oslavy Vzkříšení. Tak nádherné jako letos se nekonaly co pamatuji.
Dobrodinci věnovali peníze na elektricky osvětlený kříž na Zámeckém vrchu a na ohňostroj.
Za domem mistra malířského Antona Freiera čp.104 stála transparentní figura vzkříšeného
Spasitele, namalovaná jmenovaným mistrem a s Hutbergu svítil lucernami tvořený kříž.
Odpálený ohňostroj byl skvostný. Velikonoční neděle byla krásný den, ale ráno byla okna,
obrácená k severu zamrzlá.
4. dubna 1926. Velikonoční jezdci – slavnost Velikonočních jezdců proběhla o Velikonoční
neděli za hojné účasti, vedena starostou Josefem Mitterem.
4. dubna 1926. Škola. Výstava žákovských prací zemědělské a vyšší vzdělávací školy se
uskutečnila o Velikonoční neděli v budově školy. Bylo možno spatřit nádherné práce,
zasluhující veškerého obdivu.
5. dubna 1926. Velikonoční pondělí, ačkoli je obyčejným pracovním dnem, slavilo se
všeobecně jako svátek. Stejně tak tomu bylo i o Svatodušním pondělí (24.5.).
11. dubna 1926. Svěcení okresního chorobince. V Mařenicích (Antonínově údolí) byl dnes
za účasti veřejných funkcionářů a obyvatelstva vysvěcen okresní chorobinec. Okresní
předseda Augustin Mitter z Kunratic pronesl slavnostní řeč, pozdravil přítomné a předal klíče
řediteli ústavu dr. Rudolfu Tinsovi, který rovněž přednesl slavnostní řeč. Tento ústav pro

churavé a nemocné představuje trvalý pomník lidskosti (humanity) okresu Cvikov. Na
proslovy odpověděl rada Max Hütter, přednosta okresní správy politické v Německém
Jablonném, a sice nejprve ve státním jazyce a poté v němčině. Nakonec promluvil také ještě
referent, lesní rada Franz Pauli ze Cvikova. Hospodářské vedení ústavu je svěřeno řádovým
sestrám Charitas Socialis. Budova ústavu byla původně přádelnou, postavenou v roce 1858
Wernerem a Schichtem z Mařenic (správně Schichtem a Bradlerem v roce 1824, pozn.překl.).
Vyhořela 4. listopadu 1878; naposledy patřila firmě Neuwinger & spol. V době války se zde
soustružily šrapnelové nábojnice. Manželé Ludwigovi z Mařenic tomuto dobročinnému
ústavu věnovali částku 150.000 Kč.
15. dubna 1926. Mezi dětmi vypukla epidemie spalniček. Ponejvíce mezi žáky 1. a 2. třídy,
napadla však i starší a mladší děti. K žádnému smrtelnému případu nedošlo.
1. května 1926. Státní svátek 1. května proběhl v naprostém klidu. Počasí bylo velmi hezké.
Komunisté pochodovali na shromáždění do Cvikova.
8. května 1926. Kostel. Představení „Tanec smrti“. Mystická hra, předvedená ve zdejším
kostele Hereckou společností Scharfensteinského kmene. Šlo o dobře navštívené večerní
představení.
9. května 1926. Svátek matek. Tento nově zavedený svátek na počest matek u nás proběhl co
nejslavnostněji. Nastoupily spolky vysloužilců, dobrovolných hasičů, Svaz mládeže a
pěvecký sbor. Matky a ženy byly ze shromaždiště v hostinci Eduarda Müllera čp.102 obecním
zastupitelstvem a spolky doprovozeny ke slavnostní mši. Děti vytvořily špalír od školy ke
kostelu. Následovaly fanfáry z kostelní věže a průvod na hřbitov, kde se uskutečnila
vzpomínková slavnost za zesnulé. Hroby byly pěkně vyzdobeny. Malorolnice Anna
Hoffmannová z čp.148 vyslovila na konci slavnosti poděkování za oslavované matky.
9. května 1926. Severní pól. 9. května přeletěli americký námořní poručík Byrd s pilotem
Floydem Bennettem jako první severní pól. Letěli z Kingsbay na letounu Fokker. Tato
vymoženost byla ve veřejných listech označena jako světová událost.
12. května 1926. Boží muka. Majitel pozemku Augustin Friedrich čp.63 nechal postavit na
svém hospodářství u cesty za Hasenbergem křížek, který byl dnešního dne při prosebném
procesí vysvěcen farářem Heinrichem Endlerem. Friedrich se vysvěcení nedožil – zemřel již
3. května tohoto roku. Kříž se skládá z kamenného podstavce s litinovým křížem. Nahoře na
podstavci je nápis: „Otče, do tvých rukou vkládám svoji duši“ a dole „Postaveno Marií a
Augustinem Friedrichovými XXXX“.
17. června 1926. Ubytování vojska. 1 prapor pěšího pluku Jiřího z Poděbrad č.2, z posádky
Litoměřice. Šlo o 6 důstojníků, 11 rotmistrů a 121 vojáků plus 24 koní. Též oddíl strojních
pušek. 19. června se přesunuli do Mařenic.
19. června 1926. Sesuv skály na Eichsteinu. V noci na 19. června se z čedičového kuželu na
vrcholku Eichsteinu zřítila přibližně 13 metrů vysoká skalní stěna, zhruba 200 krychlových
metrů kamene. Zajímavé je, že 18. června zde roztloukal štěrk rolník Josef Broier z čp.312 a
když jedl svačinu, uslyšel podezřelý praskot, pročež šel pryč.
21. června 1926. Oslava slunovratu. Podle starého německého zvyku ji na Dutém kameni
nedaleko „Teifelsburgu“ slavnostně uspořádal Tělocvičný spolek „Eiche“ a Svaz mládeže za

početné účasti obyvatel. Za doprovodu hudby šel průvod s lampiony od spolkového hostince
„Zur Post“ na místo oslavy. Rolník Adolf Müller čp.65 měl proslov a pěvci přednesli sborový
zpěv. Atmosféra byla velice slavnostní.
28. června 1926. Požár. Dnes o půl páté ráno vypukl nejasným způsobem požár v domě
slepého válečného invalidy Josefa Krále čp.321 a obrátil toto stavení v popel, až na zdivo a
část obytného patra. Majetek rodiny, nacházející se v půdních prostorách padl téměř všechen
za oběť plamenům. Oheň prý začal hořet nejprve u komína. Na místo přispěchavší obecní
hasiči použili dvou stříkaček, voda však musela být přiváděna hadicemi v délce 450 kroků
z vodovodu ve vsi, takže naplno mohla pracovat vždy nejméně jedna stříkačka. Vyhořelý,
jenž dům koupil teprve loni od rolníka Gustava Staritze, utrpí ještě velkou škodu, ačkoli
objekt byl pojištěn na 30.000 Kč.
16. července 1926. Údery blesků. Dnes ve tři hodiny ráno jsme měli ostrou bouřku. Udeřil
při ní blesk do hromosvodu vozové remízy starosty Josefa Mittera čp.146, aniž by způsobil
další škody. Elektrické rozvody byly poškozeny v devíti domech. 20. července přišla opět
silná bouře, při které blesk udeřil do selského stavení stavitele Josefa Rungeho čp.131
(Juslbleiche), které obývá jeho dřívější majitel Josef Hülle. Blesk sice zasáhl pavlač nad
domovními dveřmi (tzv. „Gang“), ale nezapálil ji, což bylo velké štěstí. V sedmi sousedních
domech to způsobilo poruchy na elektrickém vedení.
18. července 1926. Okresní svazová slavnost spolků vysloužilců. Po mnoha odkladech se
dnes uskutečnila tato slavnost, první tohoto druhu. Účast spolků, sdružených ve svazu a také
dalších pozvaných spolků byla hojná. Slavnost se odehrála na louce rolníka Franze Schorsche
čp.140. O tělesné blaho, ale i o zábavu bylo více než dostatečně postaráno. Počasí bylo
krásné.
30. července 1926. Dobrovolná smrt. Dnes v poledne se oběšením ve stodole připravil o
život rolník Franz Kokert čp.223. Důvodem bylo zřejmě jeho značné duševní rozrušení
z výstupu, který předtím měl s berním exekutorem ze Cvikova kvůli daňovým záležitostem!
Kokertovi bylo 64 let, byl ženat a otcem 3 dospělých dcer.
1. srpna 1926. Omezení provozu. Zítřejším dnem omezuje většina mechanických tkalcoven
ve Cvikově a dalších obcích provoz kvůli váznoucímu obchodu. V některých továrnách
pracují již jen živitelé rodin, v jiných se pracuje jen 3 až 4 dny v týdnu. To byl začátek
strašlivé hospodářské krise a nouze o práci.
10. srpna 1926. Krádež vloupáním. V noci na dnešek se neznámí pachatelé rozbitým oknem
vloupali do hostince Eduarda Müllera čp.102 a ukradli peníze a cigarety v hodnotě okolo 240
Kč. Byli pravděpodobně vyrušeni. U Müllerů je to již čtvrtý případ krádeže vloupáním.
16. srpna 1926. Kostel. Podle došlého telegramu zemřel 15. srpna 1926 farář Bernhard
Röttger ve svém rodišti Warendorf, okres Münster ve Vestfálsku. Jmenovaný se narodil 11.
dubna 1874 v Neuwarendorfu a knězem byl vysvěcen 17. července 1904. Byl poté čtyři roky
kaplanem v Německém Jablonném, dále administrátorem v Údlicích (okres Chomutov),
konečně farářem v Hořeticích (okres Žatec) a Předlicích (okres Ústí nad Labem) a nakonec
v Kunraticích. Svůj úřad zde složil 3. července 1925 kvůli střevnímu onemocnění (mluvilo se
o rakovině) a 1. říjnem 1925 byl pensionován. Byl přísně zbožným knězem a během svého
působení u nás velmi přispěl k výzdobě kostela.

28. srpna 1926. Manévry. Dnes ráno nás překvapilo větší vojenské cvičení. Zúčastnily se ho
jednotky 42. a 44. pěšího pluku, 3. dělostřeleckého pluku, jednotky strojních pušek, telegrafní
a telefonní oddíly. Nad vsí a okolím kroužily vojenské vzducholodě. Vše ve válečné výzbroji.
Cvičení bylo namířeno severním směrem. 30. srpna bylo slyšet opět letadla. Opět zde bylo
ubytováno 21 důstojníků a 199 vojáků 103. dělostřeleckého pluku, dále 6 důstojníků a 136
vojáků 3. dělostřeleckého pluku, kteří všichni o druhé hodině ranní odtáhli k nočnímu cvičení
ve směru na Český Dub.
28. a 29. srpna 1926. Německý tělocvičný spolek (Deutscher Turnverein) „Eiche“ v
Kunraticích uspořádal oslavy 40. výročí svého založení, spojené se VI. podokresní
tělocvičnou slavností Německého cvičebního svazu, 3. okrsku, severočeské cvičební župy.
Zastoupeno bylo 11 tělocvičných spolků s pěti prapory. V soutěžích získali naši cvičenci 1.,
2., 3. a dvě 7. ceny, cvičenky pak 2. a 5. cenu. Dva z nejlepších cvičenců byli bohužel
zaneprázdněni, jinak by výsledek byl jistě ještě lepší. Slavnost se uskutečnila na louce Franze
Ackermanna čp.133, u břehu potoka.
3. září 1926. Krádež vloupáním. U rolnice Marie Sitteové, vdovy po Josefu Sittem čp.218 se
přes den, zatímco byli obyvatelé domu na otavách, vkradli do stavení neznámí pachatelé a ze
zásuvky stolu ve světnici odcizili po jejím násilném vylomení peněžní obnos 1.500 Kč.
Zloději vnikli dovnitř přistavěnou stodolou a odtamtud se dostali do světnice.
září 1926. Obecní silnice. Spojovací silnice v horní vsi mezi okresní silnicí od Mařenic a
říšskou silnicí do Cvikova byla dnešního dne XXXX. Rozpočtové náklady 56.000 Kč. Se
stavbou bylo započato 20. září a 24. listopadu t.r. projel rolník Franz Ackermann se spřežením
jako „první“ po dokončené silnici a hotových mostech. Stavbu provedl zdejší stavitel Josef
Runge.
září 1926. Kostel. Oltářní svícny. O církevním svátku Povýšení sv. kříže (19.9.) bylo
v kostele poprvé použito 6 kusů nových oltářních svícnů z masivního bronzu. Cenu 990 Kč
uhradili dobrodinci. Svícny dodala firma Josef Paul v Libouchci.
1. října 1926. „Kunratické domácí listy“, periodický rodinný časopis pro poučení a zábavu,
redigovaný zdejším farářem Heinrichem Endlerem poprvé vyšel dnešního dne. Vychází
dvakrát do měsíce.
13. října 1926. Demonstrace kvůli zdražování potravin. Dnes odpoledne se ve Cvikově na
náměstí shromáždili převážně továrenští dělníci, aby demonstrovali proti zdražování potravin.
Mnoho se jich zúčastnilo také z Kunratic. Kvůli příliš špatnému počasí se akce příliš
nerozvinula.
19. října 1926. Nehoda. Obchodnice Anna Müllerová, manželka Franze Müllera čp.164
zakopla o pytel mouky tak nešťastně, že si zlomila ruku.
24. října 1926. Parlament. Ministr. Poprvé od vzniku republiky byli do vlády povoláni dva
němečtí ministři. Dr. Franz Spina (strana Svaz rolníků) jako ministr veřejných prací a dr.
Robert Mayr-Hartig (Křesťanskosociální strana národní) jako ministr spravedlnosti. To je
první krok k eventuelnímu porozumění.

24. října 1926. Kostel. Socha sv. Tadeáše a Judy. Dnes byla v našem kostele slavnostně
vysvěcena nová socha sv. Tadeáše a Judy, pořízená naším farářem Heinrichem Endlerem.
Byla umístěna naproti soše Srdce Ježíšova.
26. října 1926. Smrtelné neštěstí. 26. října okolo čtvrté hodiny odpolední byl u prvního
železničního přejezdu na říšské silnici k Jablonnému cestou domů smrtelně zraněn
pensionovaný panský lesník Wilhelm Förster, bydlící v Německém Jablonném čp.187. Na
zmíněném místě předjížděl dosud nezjištěný automobil ve směru na Jablonné povozníka
Adolfa Neumanna z Kunratic čp.345, který řídil vůz s kládami. Když se Neumann ohlédl,
ležel Förster na silnici. Dosud se nevyjasnilo, zda se dostal pod auto, pod povoz či mezi oba.
Z pravého stehna mu bylo maso docela odtrženo a kost rozdrcena; také hrudník měl
promáčknutý. Nešťastník byl převezen do nemocnice v Jablonném, kde příštího dne ráno
zemřel. Förster byl ženat, narozen 24. října 1860 ve Falknově a tamtéž příslušný. Autonehody
jsou stále četnější.
3. listopadu 1926. Novostavba. Dnešního dne se majitel pily čp.37 Anton Mitter starší
přestěhoval do jím postavené nové vily, která dostala čp.107. Toto číslo popisné měl původně
takzvaný „Strohbachhäusl“, který stál pod domem čp.387 (vrchní poštmistr Franz Ferdinand
Liehr) a v němž byla dříve také škola.
11. listopadu 1926. Přístavba obecního domu. Z důvodu panující bytové nouze byl
k obecnímu domu čp.261 zezadu přistavěn nový trakt. Je v něm 5 obytných místností a dvě
kuchyně. Rozpočtové náklady činí 65.000 Kč. Stavbu provedl mistr stavitelský Josef Runge.
17. prosince 1926. Hřbitov. Náš hřbitovní zahradník (hrobník) Karl Seibt dnes zemřel
v nemocnici ve Cvikově. Při prořezávání stromů na obecním pozemku v Kunraticích jej
v podbřišku zranila odříznutá větev, jako následek se dostavila sněť a nešťastník poté zemřel.
Seibtovi bylo 56 let a byl ženatý.
31. prosince 1926. Zkouška ze státního jazyka. V tomto uplynulém roce složila opět řada
státních zaměstnanců, a to jak úředníků, tak i dělnických profesí zkoušku z českého, tedy
státního jazyka. Téměř všichni s dobrým výsledkem. Mnohé to stálo mnoho námahy a
vytrvalosti. Státní zkoušce se podrobila také naše učitelka Emma Rösslerová a složila ji
s velmi dobrým výsledkem.
31. prosince 1926. Vznik spolku. K udržování a výzdobě zdejšího římskokatolického kostela
byl úsilím faráře Heinricha Endlera založen nový spolek, jehož stanovy byly schváleny
výnosem Zemské správy politické v Praze ze 4. srpna 1926. Počet členů je v současnosti 400.
Funkce předsedy je z nařízení konsistoře v Litoměřicích určena vždy současnému
kunratickému faráři.
31. prosince 1926. Ohlédnutí za rokem 1926. Počasí. Velmi zvláštní rok, nezvykle vrtošivý.
Začal 12-14 °C na Nový rok, kteréžto teploty trvaly do 10.1. V březnu jsme naproti tomu měli
zimu. Duben byl krásný, ale o Velikonocích (4.4.) zamrzla okna na severní straně domů. 7.
května místy namrzla nať raných brambor. 10.5. ležel na střechách sníh. Červen velmi vlhký;
5. a 15. povodeň. V červenci několik velmi teplých dní (26 °C). O žních vlhko až do 20.
srpna. 6. září +25 °C. 19. října regulérní vánice. Bílé přílby na kvetoucích květinách vypadaly
směšně. 25.10. mráz -5 °C. Listopad byl neobyčejně teplý; bylo jako v květnu, teplo až 13 °C.
To trvalo do 25., jen jeden den přinesl mráz. 15. prosince udeřily mrazy. 16.12. bylo 25 cm

sněhu, o Vánocích -20 °C. Po Vánocích obleva a na Nový rok jsme už neměli skoro žádný
sníh.
Zemědělství. Uplynulý rok pro něj nebyl příznivý. Sklidilo se jen hodně sena a otav, ale
kvůli nepříznivému počasí se obtížně sváželo. Právě tak se vlekla sklizeň obilí, až do září.
Sláma vypadá jak staré došky, zrní málo. Ve vnitrozemí to bylo ještě horší. Obilí tam stálo
týdny ve vodě a cukrová řepa úplně shnila. V souvislosti se sklizní brambor lze následkem
mokrého počasí mluviti přímo o neúrodě, jen na písčité půdě to bylo lepší. Naproti tomu bylo
letos hodně ovoce.
Práce v továrnách. Také tento, jeden z hlavních způsobů obživy u nás, byl příznivý. Obchod
stagnoval.
Ceny potravin. Byla dovezena spousta amerického obilí. Koncem roku se platilo za 100 kg
žita 195-205 Kč, pšenice XXXX-235 Kč, ovsa 130-150 Kč, ječmene 150-180 Kč, brambor
80-95 Kč, sena XXXX-85 Kč, krmné řepy (slovenské) 40 Kč.
1 pecen chleba (3 kg) 8 Kč, 1 houska 50 h, 1 kg pšeničné mouky 4,40-4,60 Kč, 1 hrouda
másla 7,50-8 Kč, 1 l plnotučného mléka 2 Kč, odstředěného mléka 50 h, 1 vejce 1 Kč. 1 kg
hovězího masa až 18 Kč, telecího 15-16 Kč, vepřového 18-22 Kč, uzeného masa 20-24 Kč. 1
l piva 3 Kč. hnědé uhlí včetně dovážky 1 q 20-21 Kč.
Bytová nouze stále trvá, ale přece jen je to už o něco lepší.
(obrázek: Vila majitele pily Antona Mittera čp.107, slohově kolem roku 1926, snímek
Rudolfa Rongeho čp.144)
Změna vlastnictví. 30. června koupil realitu čp.224 od Josefa Schorsche jeho bratr Anton
Schorsch.
28. srpna koupila realitu čp.49 od Marie Bundesmannové, vdovy po truhláři, paní Ida
Bundesmannová, manželka okresního velitele četnictva čp.398.

1927.
1. ledna 1927. „Dolní mlýn.“ Změna vlastnictví. Dnešním dnem začíná mlít na vlastní účet
nový majitel Robert Scheuffler z Dolní Poustevny, který tento mlýn získal koupí. Jeho
manželka je rozená Lissner z Lindavy. Kupní cena prý činila 500.000 Kč. Dosavadní majitel
Max Scholz koupil v Hamburku parní mlýn a obchod moukou a krmivem pro dobytek od
firmy H.Lempke nástupce, Altona, Kleine Gartenstraße 12-16.
24. ledna 1927. Požár. O půl šesté večer vypukl požár v patrovém, ze dřeva postaveném
domě mistra truhlářského Karla Goldhammera čp.29. Že požáru padl za oběť pouze krov, lze
děkovati jen té okolnosti, že na místě se ihned shromáždilo mnoho lidí na pomoc a naši
dobrovolní hasiči se stříkačkami byli na požářišti také rychle; dále tomu, že nablízku jsou dva
hydranty vodovodu, takže se dalo pracovat se šesti vodními proudy. Kromě krovu utrpěl
vyhořelý objekt jen málo, právě tak jako stroje, nacházející se v dílně. Podařilo se zachránit i
nábytek. Jako příčina je uváděna závada na komíně. Způsobené škody činí přibližně 40.000
Kč. Vyhořelý je pojištěn. Kromě našich hasičů přispěchali na pomoc také hasiči z Drnovce,
Lindavy a Mařeniček. Při tomto požáru se projevila užitečnost hydrantů a statných hasičů.
1. února 1927. Stříbrná svatba. Dnes slaví „stříbrnou svatbu“ hostinský Josef Mocker čp.209
se svojí manželkou Marií, rozenou Bretschneiderovou. Oslavencům se v předvečer jejich

jubilea dostalo tolika poct od řady spolků, korporací a od kapely, jako se dostává málokomu.
Jsou z toho patrny zásluhy a váženost obou jubilantů.
1. února 1927. Kostel. Sochy sv. Tří králů ze dřeva, vyřezané Franzem Rabiserem ve
Fulneku (vlastně ze St.Gröden v Tyrolsku) podle obrazů malíře Führicha byly vysvěceny
17.1.1927. Byly umístěny u „Betléma“. Náklady 1.700 Kč. Dále bylo pořízeno 20 kusů
masivních mosazných oltářních svícnů v ceně 3.700 Kč. Náklady uhradili dobrodinci.
1. února 1927. Škola. Pensionování. Náš učitel Franz Řehák byl k 1. únoru t.r. přeložen na
trvalý odpočinek. Jmenovaný působil na zdejší škole jako učitel od 4. ledna 1892. Se svým
povoláním byl spjat tělem i duší. 17. prosince 1925 si při cestě do školy následkem pádu
zlomil nohu (viz zápis), k čemuž se ještě přidalo srdeční onemocnění, kterého se doposud
nezbavil.
12. února 1927. Chřipka (Influenza). Epidemie. Poté, co tato nebezpečná choroba prošla
téměř celou Evropou a ve městech jí nezůstal ušetřen téměř žádný člověk, vypukla
epidemicky i u nás. Nakazili se ale většinou mladší lidé a jedná se téměř výhradně o lehčí
případy. Dosud nedošlo k žádnému úmrtí.
12. února 1927. Slintavka a kulhavka. Tato nakažlivá nemoc vypukla mezi hovězím
dobytkem rolníka Augustina Hanische čp.15 a rozšířila se na hovězí dobytek rolníků Karla
Sitteho čp.10, Wenzela Herrgesella čp.18, Franze Sitteho čp.226 a Marie Ackermannové čp.8.
Tato nemoc napadla i jednu ženu, která pravděpodobně požila mléko v nedostatečně
spařeném stavu. Nakonec tato nakažlivá nemoc propukla i mezi kravami Antona Otto čp.147.
Od 25. dubna t.r. jsou Kunratice opět úředně prohlášeny za obec prostou nákazy.
19. února 1927. Hřbitov. Hřbitovní zahradník. Obyvatel Josef Knobloch (naposledy drážní
dělník) z Kunratic byl ustanoven hřbitovním zahradníkem (hrobníkem). V této funkci se
jmenovaný zúčastnil 23. února t.r. pohřbu rolnice Christine Schorschové čp.4.
5. března 1927. Špačci. Přílet. Dnes ráno jsem poprvé v tomto roce viděl naše posly jara,
špačky. Lidi tak opět oživila nová naděje.
9. března 1927. Zmírnění daně z majetku. Daň z majetku, zavedená již v roce 1919, byla
nyní snížena o 50% u subjektů, které vykázaly majetek v hodnotě do 50.000 Kč. Přeplatek
bude u berního úřadu ve Cvikově zanesen do kolonky „dal“.
9. března 1927. Zlatá svatba. Domkář a zedník Franz Habel čp.84 a jeho manželka
Franziska, rozená Knespelová, oslavili při plném zdraví prostým způsobem svoji „zlatou
svatbu“. Jubilantovi je 74, jeho manželce 72 let. Stejného dne oslavil „stříbrnou svatbu“ také
jejich syn Franz se svou manželkou Annou, kteří si v Lindavě propachtovali polní
hospodářství.
8. května 1927. Svátek matek. Ten letos připadl na stejný den jako Josefská slavnost.
Nádherný jarní den. Včera a dnes se neustále nosily od zahradníků květiny na výzdobu hrobů
na hřbitově a domovů na počest zemřelých i žijících maminek. Jak oduševnělá a ušlechtilá
myšlenka!

9. května 1927. Nehoda. Dnes ráno si třináctiletý Ernst Schröter, žák měšťanské školy, syn
Anny Schröter čp.318, vdovy po zedníkovi, cestou do školy do Cvikova zlomil pravou ruku.
Na „Heide“ si ohnul větev stromu a houpal se na ní. Větev se zlomila a chlapec se zřítil.
11. května 1927. Krádeže. „Dlouhoprsťáci“ jsou v akci! 5. května t.r. během dne ukradl
neznámý pachatel u rolnických manželů Josefa a Pauline Pihanových čp.216 z násilím
vylomené nástěnné skříňky a zásuvky skleníku v obytné světnici přibližně 200 Kč. Zloději
vnikli dovnitř oknem. Jako domnělý pachatel byl četnictvem zadržen jistý Josef Suck
z Deutsch Birkigt (snad Březí, pozn.překl.) okres Klatovy, který se potloukal v blízkém lese.
10. května se opět neznámí pachatelé vloupali do obytného stavení rolnice Marie
Sitteové čp.218, kam vnikli pomocí vymáčknutí okenní tabulky, protože však všude okolo
byli na polích lidé, byli zřejmě zaplašeni, aniž by co ukradli.
Téhož dne odpoledne vtrhli buď dveřmi do maštale nebo vchodovými dveřmi opět
neznámí pachatelé do obytného stavení rolnických manželů Josefa a Anny Broierových
čp.312 a ze zamčeného skleníku, stojícího v obytné světnici ukradli 200 Kč.
V noci na 31. května se neznámí pachatelé vloupali do hostince Josefa Böhma čp.43
tak, že vymáčkli okenní tabulku a odcizili pánské a dámské jízdní kolo a kuřivo v hodnotě
1.500 Kč. Pátrání bez výsledku.
Nakonec 2. června odpoledne odcizili neznámí pachatelé u domu chalupnice Karoline
Müllerové čp.126 na Třídomí dvě velké peřiny a péřový polštář, které se větraly v otevřeném
okně. Cena okolo 1.000 Kč. Pátrání bezvýsledné.
15. května 1927. „Ledoví muži“ dělali letos svému jménu všechnu čest. Již 10. května
odpoledne nastalo po teplých dnech – vyloženě náhle – silné ochlazení. „Pankrác“ se uvedl
ranním mrazem a sněhovým popraškem. Na „Serváce“ padal sníh jako v zimě, nezůstal však
ležet. Na „Bonifáce“ měly kopce bílé čepice a i přes den bohatě sněžilo. Bylo i citelné
chladno: přes den 3-4 °C nad nulou, večer mráz.
20. května 1927. Stříbrná svatba. Dnes oslavili stříbrnou svatbu náš řídící učitel Karl
Beckert a jeho manželka Anna. Ačkoli jubilant chtěl se vší rozhodností veškeré veřejné pocty
vynechat, místní spolky a sdružení si nenechaly vzít příležitost vzdát jubilantům co
nejsrdečnějším způsobem poctu. Je z toho zřejmé, jaké úcty se jim v obci i vzdálenějším okolí
dostává.
27. května 1927. Volba presidenta. 27. května t.r. proběhla v Praze v parlamentu nová volba
presidenta naší republiky. 274 ze 432 hlasů byl znovu zvolen náš bývalý president, pan
Tomáš Masaryk. 104 hlasovací lístky byly prázdné. Komunista Šturc dostal 54 hlasů. Pro
pana presidenta Masaryka významnou měrou hlasovali také poslanci německé vládní strany a
němečtí sociální demokraté.
31. května 1927. Spořitelna v Kunraticích. Pocta. Při valné hromadě kunratické spořitelny,
konané dnešního večera, bylo jejímu řediteli Eduardu Mitterovi, hostinskému čp.102, u
příležitosti 25. výročí jeho působení ve funkci předsedy, resp. ředitele této instituce vysloveno
mimořádné uznání a předány čestné dary.
Budiž mi zde zároveň ještě dovoleno říci, že Obchodní a živnostenská komora
v Liberci propůjčila 20. listopadu 1929 stříbrnou medaili za dlouholetou věrnou činnost ve
zmíněném spolku jeho řediteli Eduardu Mitterovi a jeho zástupci Franzi Friedrichu Liehrovi,
vrchnímu poštmistrovi čp.387.

15. června 1927. Údery blesku. Při odpolední bouřce udeřil blesk do koňské maštale, stojící
ve dvoře u rolníka Wenzela Mittera čp.137. Oba koně, stojící v maštali, zachránilo
pravděpodobně jen elektrické vedení. Blesk ovšem nezničil (resp. nepoškodil) vedení jenom
zde, nýbrž také v sousedním obytném domě a v blízké vile učitele Antona Herknera čp.106.
Během téže bouřky zasáhl blesk elektrické vedení u domu majitele továrny Franze Klemta
čp.82 a také obydlí dílovedoucího Ernsta Hickmanna, kde poškodil vodovodní rozvody.
Stejná bouřka způsobila poškození elektrických a telefonních vedení ještě v dalších pěti
domech.
16. června 1927. Slavnost Božího těla. Nádherný den. Oltáře byly krásně vyzdobené. Průvod
se uskutečnil jako obvykle. Jako novinku lze zmínit to, že bíle oblečené dívky nesly před
Svátostí na bílých polštářcích následující insignie: jedna nesla kalich, dvě nesly každá po
jedné štóle, další dvě nesly každá klasy a vinné hrozny; čtyři další pak bílé lilie.
18. června 1927. Vysoký věk. Antonie Mitterová, rozená Neumannová, manželka tesaře
Augusta Mittera čp.243 zemřela sešlostí věkem ve věku témeř 88 let. (narozena 28. září 1839)
20. června 1927. Slavnost slunovratu. Německý tělocvičný spolek „Eiche“ uspořádal jako
každý rok slavnostní oslavu slunovratu. Ačkoli počasí bylo nepříznivé, k ohništi na Dutém
kameni přitáhla slavnost za doprovodu hudby značný počet cvičenců, cvičenek a dalších
účastníků s lampiony. Zpívaly se nábožné písně a rolník Adolf Müller čp.65 pronesl zbožný
projev. Podle zpráv veřejných listů se tento večer slavil ve všech německých krajích pálením
slunovratových ohňů.
25. června 1927. Zlatá svatba. Dnes slaví zlatou svatbu chalupník Franz Hoffmann čp.148 se
svou manželkou Annou, rozenou Lissnerovou. Jakkoli jsou oba jubilanti ve svém životě
skromní, přesto jim přišla vzdát zcela zvláštní poctu kapela, několik spolků a mnoho
soukromých osob. Hoffmannovi je 76 a jeho paní 69 let.
26. června 1927. Župní slavnost Hasičského svazu č.59 Luž-Hvozd. Ráno začalo budíčkem,
dopoledne následoval pochod na hřbitov a položení věnce k uctění zemřelých členů. Poté bylo
dekorování členů před kostelem, a sice u příležitosti čtyřicetiletého členství: Adolf Neumann,
rolník čp.64, Josef Runge, rolník čp.74, August Fritsche, školník, bytem v čp.210; – za
pětadvacetileté členství: Gustav Runge, rolník čp.156, Konrad Knespel, tovární expedient
čp.400 a Josef Köhler, zedník čp.295. Odpoledne následoval slavnostní průvod na louku
Franze Mittera čp.154, tam pak slavnostní řeč, koncert a zábavy všech možných druhů.
Celkem se zúčastnilo 12 hasičských sborů a 3 další spolky. Počasí bylo velmi hezké.
29. června 1927. Úplné zatmění Slunce začalo kolem ½ 6., skončilo kolem ¼ 8 ráno. Při
začátku zatmění se od západu přisunula lavice mraků, která Slunce zakrývala téměř do konce
zatmění. Slunce během svého největšího zatmění problikávalo jen krátkou chvíli. Když se
hradba mraků odsunula, bylo Slunce ještě z 1/3 zatmělé. V severní Evropě proběhly kvůli
pozorování velkolepé přesuny. K úplnému zatmění Slunce dojde opět teprve za 150 let. U nás
nebylo zatmění také úplně celkové, ale jen asi z 80%.
11. července 1927 Dobrovolná smrt. Dnes dopoledne si oběšením v přístěnku dobrovolně
vzal život vyučený pekař, naposledy kamenolomařský dělník Wenzel Möser, bytem v čp.254.
Příčina neznámá, existuje doměnka, že důvodem byly zlé majetkové poměry.

15. července 1927. Autobusová doprava. Dneškem počínaje je zavedena pravidelná
autobusová doprava mezi Krompachem a Cvikovem přes Drnovec, Kunratice a Mařenice.
V současné době jednou denně, provozovatel Anton Hockauf v Krompachu.
29. července 1927. Neštěstí. V měšťanském pivovaře ve Cvikově se dnes při skládání uhlí
splašilo volské spřežení. Zdejší pomocný dělník Josef Antusch, bytem v čp.402, který chtěl
spřežení zastavit, byl jím stržen a spadl pod vůz, který mu pravou nohu rozmačkal tak, že
zraněný musel být ihned převezen do nemocnice. Nohu bude mít trvale zmrzačenou.
31. července 1927. Oslavy 25. výročí založení Všeobecného ženského pohřebního spolku.
Zmíněný spolek oslavil tento svátek uctěním zakládajících členek, vzpomínkovou slavností,
položením věnce na počest zemřelých členů spolku na hřbitově a velkou mší v kostele.
7. srpna 1927. Bělásci. Nad poli a loukami se třepotá nezvykle velké množství těchto škůdců
zelnišť. Napočítali bychom jich tisíce. Zdá se, jakoby chtěli udržet směr od východu na západ.
Píše se o tom i v novinách. Pozoruhodné je, že následně nedošlo k nijak velkému okusu
zelných polí housenkami.
1. září 1927. Škola. Učitel Bertold Leubner, který na zdejší národní škole učil od 21. prosince
1925, byl s koncem školního roku přeložen do Mařenic.
Učitel Alfred Geißler, rodilý Liberečan, naposledy zaměstnaný na dívčí měšťanské škole
v Německém Jablonném, začal jako výpomocný učitel na zdejší škole učit od 1. září.
4. září 1927. Dobrovolná smrt. Dnešního dne zemřel zřejmě následkem úmyslného požití
arseniku pokrývač Franz Ullrich z čp.136. Jmenovaný musel trpět déle než den. Ullrich byl
ženatý a otcem dvou dospělých dětí. Narodil se 21.9.1868 a trpěl neléčitelným alkoholismem.
- Žádný zvláštní důvod není znám.
6. září 1927. Odlet vlaštovek. Naši miláčkové, vlaštovky obecné, odtáhly v noci na 6. t.m. na
jih poté, co se již po několik dní houfovaly. U některých lidí to vždy vyvolává lítostivé pocity.
21. září 1927. Neštěstí. Zával. Dnes dopoledne byla zřícenou masou písku a kamene ve své
pískovně za hřbitovem částečně zasypána rolnice Emilie Schorschová, manželka Antona
Schorsche čp.224. Její volání o pomoc zaslechl jeden soused a jmenovanou se z její zlé
situace podařilo vysvobodit a převézt do jejího obydlí. Přivolaný MUDr. Robert Bauer
z Mařenic konstatoval těžká zhmoždění v dolní polovině těla a dolních končetinách. Postižená
se po delším léčení opět uzdravila.
Novostavba. Skladiště. Zdejší Spolek zemědělců a lesníků postavil u domu čp.58 mezi
potokem a okresní silnicí nové skladiště, které bude sloužit k uskladňování různých produktů,
umělého hnojiva apod.
Automobilové neštěstí. Při průjezdu vlaku, jedoucího v 9 hodin mezi Svorem a Německým
Jablonným došlo na železničním přejezdu na dolním předměstí Cvikova jižně od hostince
„Zur Fichtelschenke“ k těžké autonehodě. Obchodník Oskar Placht z Arnultovic u Boru jel
v malém voze Tatra (patřícím firmě Langer a synové, sladovna v Olomouci) za obchodními
záležitostmi ze Cvikova na Lindavu. Vůz řídil šofér Max Eibert z Vejprt. Nešťastníci si
nepovšimli blížícího se vlaku, brzdili příliš pozdě, auto zůstalo stát přímo na kolejích a vlak
do něj najel. Placht byl doslova roztrhán na kusy, zatímco Eibertovi rozdrceny obě nohy,
takže při přepravě do Cvikova zemřel. Vůz byl zcela rozbit. Na tomto přejezdu nejsou

železniční závory. Leží necelých 100 kroků od hranice naší obce. Oba nešťastníci byli ženatí
a každý z nich otcem tří nezaopatřených dětí.
Obecní volby. Z 1056 voličů, zapsaných ve volebních seznamech, zemřelo do dne voleb 14,
takže zbylo 1042 voličů. Z nich se voleb zúčastnilo 980. Z odevzdaných 980 hlasů bylo 18
neplatných (14 obálek prázdných, 4 s více než jedním hlasovacím lístkem), celkem tedy 962
platných hlasů. Byly sestaveny 3 kandidátní listiny. Na kandidátní listinu č.1, Svaz rolníků,
připadlo 474 hlasů = 12 mandátů (oproti minulému období o 1 mandát více); kandidátní
listina č.2, komunistická strana, získala 322 hlasů = 8 mandátů (zůstává stejný stav);
kandidátní listina č.3, Německá živnostenská strana: 166 hlasů = 4 mandáty.
Svátek všech svatých. Krásný slunečný den. Mnoho hrobů je vyzdobeno květinami; zvláště
chrysantémy ještě velice krásně kvetou. Návštěvnost byla velmi silná.
Úmrtí. 3. listopadu 1927 zemřel v Německém Jablonném náš rodák, učitel národní školy
Josef Liehr ve věku nedožitých 68 let. Byl synem zdejších manželů hostinských Vinzense a
Emilie Liehrových z čp.209/387. V Jablonném byl jak svými nadřízenými, tak i kamarády a
vším obyvatelstvem ctěn a vážen pro svůj smysl pro povinnost. – Dříve působil čtyři roky
jako učitel na národní škole v Brništi a poté 36 let na národní škole v Německém Jablonném.
Před několika lety musel ze zdravotních důvodů odejít do pense. Na své rodné Kunratice se
vždy upínal s plnou láskou.
12. listopadu 1927. Volba obecního zastupitelstva. Při dnešní volbě obecního zastupitelstva
byli zvoleni: starostou – již podruhé – Josef Mitter, rolník čp.146, třinácti hlasy. Komunisté se
zdrželi hlasování. Prvním zástupcem zvolen Josef Schorsch, zedník čp.94 (komunista);
druhým zástupcem Franz Schäfer, mistr truhlářský čp.134 (Německá živnostnická strana).
radními za Svaz rolníků: Reinhold Runge, rolník čp.317, Konrad Weipert, rolník čp.23 a
Gustav Runge, rolník čp.156. – Komunistická strana: Josef Hülle, tesař čp.215 a Franz
Kaspar, pomocný dělník, bytem v čp.101. – Členové výboru: 1. skupina: Franz Schorsch,
rolník čp.140, Franz Josef Sitte, rolník čp.214, Josef Gürth, rolník čp.19, August Hanisch,
rolník čp.15 a August Neumann, rolník čp.91. – 2. skupina: Franz Brade, zedník čp.379,
Wilhelm Schrötter, tesař bytem v čp.105, Josef Hanisch, zedník čp.115, Josef Möser, tovární
dělník čp.236 a Villibald Tischer, tesař čp.296. – 3. skupina: Friedrich Böhm, hostinský čp.43,
Raimund Müller, mistr truhlářský čp.88 a Josef Tischer, výrobce cementového zboží čp.270.
16. listopadu 1927. Škola. Učitel Josef Wörfel ze Schönbachu (Zdislava), okres Německé
Jablonné, nastoupil jako výpomocný učitel.
Učitel Alfred Geißler byl ke dni 1. listopadu přeložen na měšťanskou školu do Cvikova.
Výpomocný učitel Karl Beckert mladší z Kunratic zde učil od 1. do 15. listopadu.
25. listopadu 1927. Pěší cesta Evropou. Sport si podmanil celý svět – řekl bych, že ho až
zhypnotizoval. Dnes zde odpočívala holandská rodina Applboomových, sestávající z otce,
matky a dvou dětí ve školou povinném věku. Měli s sebou tříkolový vozík, který sami tlačili.
Přes noc kempovali ve stanu. Tato rodina se nachází na pěší cestě Evropou. Z každého místa,
kde odpočívají, mají ve vlastní knize úřední potvrzení. Dne 19. září 1925 opustili Amsterdam
a 19. září 1928 se tam musejí opět vrátit. Pokud dostojí tito lidé stanovenému úkolu, obdrží od
sportovního svazu vysokou odměnu.
30. listopadu 1927. Abnormálně chladný listopad. Zpočátku teplý, brzy však nastalo
chladné počasí. 11. listopadu asi 2 cm sněhu, 14. listopadu silný mráz, který trval. 21.

listopadu padal sníh. Mráz vydržel do 6. prosince a pohyboval se mezi 7 a 11 °C. Jak je patrné
z novinových zpráv, byl tento listopad nejchladnějším za posledních 25 let.
24. prosince 1927. Loupežná vražda. Dnes ráno po sedmé hodině byla neznámým
pachatelem smrtelně zraněna na hlavě chalupnice Marie Sitteová z čp.218 na Limberských
polních domcích. Svobodná dcera zraněné, Marie, odešla ráno k říšské silnici s konví mléka
pro markvartickou mlékárnu, aby ji tam předala povozníkovi. Když se vrátila zpět, našla
oboje domovní dveře zamčené, jedny se jí však povedlo otevřít. Když vešla dovnitř, zaslechla
nahoře nějaký hluk a z komory slabé sténání. V komoře našla dívka svoji matku ležet zcela
zamazanou krví na uskladněných košťálech; měla těžké zranění na zátylku. S pomocí souseda
pak přenesla bezvědomou do světnice. Zakrvácená sekyra ležela v chodbě. Přivolaný lékař
MUDr. Robert Bauer z Mařenic konstatoval rozdrcení lebeční klenby a nařídil převoz do
všeobecné nemocnice do Jablonného. – Pachatel byl očividně překvapen, našly se stopy toho,
že chtěl násilně otevřít zásuvky. Zdali si něco odnesl, není v tuto chvíli známo. Jak ukazují
stopy ve sněhu, pachatel na útěku seskočil dvířky u seníku a utekl do přilehlého lesa. – Těžce
zraněná Marie Sitteová svému zranění 4. ledna 1928 podlehla.
17. ledna byl vypátrán a zatčen 24letý kočí Josef Schmidt, syn kameníka Antona a
Anny Schmidtových z Heřmanic u Německého Jablonného. Jmenovaný je trestané
individuum a k činu se doznal. Naposledy bydlel v Druzcově, okres Mimoň. – Schmidt byl 5.
června 1928 porotním soudem v České Lípě odsouzen k trestu smrti. Tento rozsudek mu byl
koncem roku změněn v doživotní těžký žalář.
25. prosince 1927. Vánoce. Letos byly ve většině rodin požehnané Vánoce, protože hrozící
nezaměstnanost se ještě neprojevila. 15. prosince jsme dostali 20 cm vysokou sněhovou
přikrývku. 21. a 22. prosince bylo -25 °C a 24. prosince nás překvapil silný dešťový pozdrav!
Svátek sv. Štěpána se všeobecně držel jako sváteční den, a to i na státních úřadech.
25. prosince 1927. Kostel. Vánoční betlém. Zdejší divadelní malíř Josef Stolle čp.376
namaloval pro vánoční betlém v kostele novou krajinu, představující město Betlém podle
akvarelu mnichovského malíře F. Perlberga. Práce je zářnou ukázkou místního umění.
Kostelní spolek se usnesl Stolleho odměnit.
31. prosince 1927. Škola. Úmrtí. Na Silvestra odpoledne zemřela ve svém obydlí v čp.391
naše učitelka Marie Matějková, rodilá Pražanka. Byla již dlouho nemocná. Zesnulá k nám
přišla 29. září 1884 jako učitelka a své povolání zde vykonávala do 31. srpna 1922, tedy 38
let, s mimořádnou oddaností a smyslem pro povinnost. V roce 1922 odešla jmenovaná ze
zdravotních důvodů do pense; bylo však již příliš pozdě. – Slečna Matějková se dožila
necelých 63 let. Tak tiše, prostě a nenáročně jak žila, tak byla také podle svého přání svěřena
matičce zemi.
31. prosince 1927. Ohlédnutí za rokem 1927. Počasí. Leden byl mimořádně mírný.
Třináctého byl vysloveně jarní den. Největší mrazy sotva -9 °C. Sáňkovačka byla během této
zimy jen několik dní. Také léto bylo skutečně vrtkavé, ale úrodné. Žně opravdu příznivé.
Listopad přinesl již desátého sníh a silné mrazy. Byl to nejchladnější listopad za posledních
25 let. Prosinec byl zčásti pošmourný, zčásti pak přinesl silné mrazy.
Zemědělství. Kvůli nestálému počasí bylo velice mnoho práce – odměněné nakonec přece jen
příznivou sklizní.
Tovární práce byla taktéž ještě uspokojivá. Předzvěsti pozdější, tak strašlivé hospodářské
krise však již v zasvěcených a do budoucnosti hledících kruzích vyvolávaly obavy.

Ceny potravin. Ke konci roku byly ceny potravin následující: 1 q žita 215 Kč, pšenice 220
Kč, ovsa 210 Kč, ječmene 170 Kč. Brambor 40 Kč, sena kolem 55 Kč, slámy 40 Kč. 1 pecen
chleba (3 kg) 8,50 Kč. 1 l plnotučného mléka 2 Kč, odstředěného 50 h. 1 vejce 1-1,20 Kč, 1
kg hovězího masa 16 Kč, telecího 18 Kč, vepřového 18 Kč, uzeného 24 Kč, ½ l piva 1,60 Kč.
1 kg cukru 6 Kč. 1 q hnědého uhlí včetně dovozu 21-24 Kč. 1 pár dobrých pánských bot 160170 Kč, pánský oblek průměrně 550-580 Kč.
Změny vlastnictví. O prodeji „Dolního mlýna“ 1. ledna 1927 bylo psáno zvlášť. Kromě toho
přešly do jiných rukou následující domy: 17. března přešel dědickým prodejem hostinec
zemřelého Josefa Tischera čp.377 na zedníka Adolfa Meisela a jeho manželku Marii. – 10.
dubna koupili dům zedníka Adolfa Meisela čp.24 pivovarský dělník Wenzel Ducke a jeho
tchyně Marie Kleinertová. – 12. října koupil mistr obuvnický Franz Kunert dům čp.185
obchodníka uhlím Franze Meißnera, který se zakoupil ve Cvikově. – 26. listopadu koupil
tesař Emil Goth z Mařenic (nebo Mařeniček) dům skladníka Konsumního spolku Franze
Hanische.
Dodatek ke krádežím. Kromě již zmíněných krádeží byly okradeny ještě následující osoby:
31. května bylo vloupáním neznámých pachatelů ukradeno hostinskému Josefu Böhmovi 1
pánské a 1 dámské jízdní kolo, potraviny a kuřivo v hodnotě 1.500 Kč.
2. června t.r. byly domkářce Karolině Müllerové na Třídomí čp.126 odcizeny neznámými
pachateli, zřejmě cikány, dvě velké peřiny a péřový polštář, položené v okně k vyvětrání,
v přibližné hodnotě 1.000 Kč.
Následná pátrání zůstala bez výsledku. O menších krádežích viz příručka (notes).

1928.
31. ledna 1928. Abnormální počasí. Po celý měsíc leden panovalo mimořádně mírné počasí.
Obleva a déšť; pouze 19. leden přinesl silnější mráz. Jinak každého dne tálo, přinejmenším
v poledních hodinách. 22. ledna jsme měli silnější vánici, takže byla použitelná sáňkovačka,
která vydržela do 8. února.
Evangelická farní obec. Evangelická pobočná obec v Německém Jablonném byla
ministerským výnosem ze dne 24. června 1924 povýšena na samostatnou farnost a uložena jí
povinnost vést matriky. Všichni zde usazení souvěrci mají se hlásit k zápisu (evidenci).
Škola. Výuka evangelického náboženství se na naší škole koná o volných středečních
odpolednách. Od 1.9.1921 do 25.10.1925 vyučuje náš učitel Franz Řehák, od 1.9.1926 do
17.1.1927 vikář Kurt Heimlich a od 1.6.1927 vikář Karl Freischlager – oba z Německého
Jablonného.
1. února 1928. Škola. Výměna učitelů. Výpomocný učitel Josef Wörfel byl počínaje 31.
lednem t.r. přeložen do Krompachu (na naší škole byl od 16.11.1927). Učitel Wilhelm
Watznauer byl definitivně přeložen do Kunratic a do služby nastoupil 1. února. Narodil se 19.
dubna 1891 v Liberci. Naposledy služebně působil v Lukové v okrese Lanškroun. Máme teď
samé definitivní učitelské síly.
11. února 1928. Zimní bouře. Ve čtyři hodiny ráno prošla tudy a nad severními Čechami
bouřka s hřměním, blesky a lijákem. Následkem úderu blesku vyhořela stodola rolníka Josefa

Henkeho v Chřibské Nové Vsi. Také jinde byly těžké škody z bouřek a vichřic, zvláště
v Bavorsku.
21. února 1928. Krádeže vloupáním. Neznámá zlodějská banda znepokojuje okolí. V noci na
21. února t.r. se neznámí pachatelé násilím vloupali do kupeckého krámu Adolfa Meisela
čp.377 a ukradli odtud mouku, cukr, zrnkovou kávu a něco ložního peří v přibližné celkové
hodnotě 400 Kč.
Téže noci se pravděpodobně titíž pachatelé vloupali do komory hostinského Josefa Böhma
čp.43, kde pomocí tyče od výstražné cedule, kterou ulomili u blízkého železničního přejezdu
násilím vylomili železnou mříž a odnesli si odtud víno, likéry a další věci v hodnotě přibližně
400 Kč. Nasazený stopovací pes pátracího četnického oddílu sledoval stopu směrem
k Hutbergu, našel také čtyři špekáčky, více toho ale neobjevil.
27. února 1928. Přílet špačků. Naši poslové jara, špačci, opět přilétli. Museli se ale několik
dní vyhýbat vysokému sněhu, který napadl 10. a 11. března.
12. března 1928. Vysoký věk. U svého zetě Wenzela Richtera, zedníka čp.382 dnes ve
vysokém věku 82 let na sešlost věkem zemřel domkář a vyučený tesař Augustin Mitter
čp.243.
7. dubna 1928. Oslavy Vzkříšení. Tyto byly letos opět velmi slavnostní. Kamarádský spolek
(vysloužilci) a spolek dobrovolných hasičů nastoupily v hojném počtu. Ze Zámeckého vrchu
nádherně zářil elektricky osvětlený kříž a rovněž lucernový kříž na Hutbergu. Ohňostroj a
bengálské osvětlení se na temném nebi velice vyjímaly; právě tak transparent s motivem
vzkříšení Kristova (od malíře Antona Freiera). – K pokrytí nákladů byla uskutečněna sbírka
mezi dobrodinci. Pondělí velikonoční bylo všeobecně slaveno jako druhý svátek. Počasí bylo
skvostné.
11. dubna 1928. Bouřka. V odpoledních hodinách jsme měli – pro tuto dobu jistě neobvyklou
– silnou bouřku. Nad sousedními vesnicemi, zvláště nad Krompachem, byla průtrž mračen
s kroupami a sněhem. Hamerský potok se velice silně vzedmul. Po bouřce zavládlo chladné,
ošklivé počasí.
14. dubna 1928.Východo-západní přelet Atlantiku. Po sedmatřicetihodinovém letu za bouře
a mlhy se podařilo německým letcům Lindbergovi, Köhlovi a svobodnému pánu von
Hünefeldovi spolu s poručíkem irského letectva Fitzmauricem překonat Atlantský oceán ve
směru západním. Přistáli na kanadském ostrově Greenly Island. Šlo o nouzové přistání kvůli
zlomené vrtuli. Letoun nesl jméno Bremen a jde o Junkersův výrobek. Tento let je světovou
událostí. Při předchozích pokusech přišlo o život již sedm statečných mužů různých
národností. Smělí muži byli zahrnováni všeobecným nadšením a poctami. Vzducholoď,
použitá již 15.10.1925 k přeletu Atlantského oceánu z východu na západ, byl „Zeppelin“ typ
ZR-3, avšak letadlu se to ještě nikdy nepodařilo. Noviny o tomto úspěchu přinesly
celostránkové zprávy.
27. dubna 1928. Vysoký věk. Dnes ve věku téměř 83 let zemřela domkářka Veronika
Bundesmannová čp.142. Narodila se 4. května 1845. Pohřeb se konal z jejího domu čp.177.
29. dubna 1928. Lesní požár. Dnes, o Josefském svátku odpoledne, vypukl z neznámých
příčin požár v lese rolníka Wenzela Winklera čp.71 v takzvaném Grundu směrem ke
Kamennému vrchu a zničil plochu asi 50 arů, porostlou sedmiletým borovým porostem. –

Požár byl uhašen členy místních dobrovolných hasičů a dalšími lidmi. Vzhledem
k panujícímu větru hrozilo nebezpečí jeho rozšíření. Způsobené škody v současnosti nelze
stanovit.
30. dubna 1928. Vlaštovky. Návrat. Naši miláčkové, vlaštovky obecné, jsou opět tady! První
z nich jsem dnes viděl kroužit nad vesnicí. Kdo by neměl radost, když slyší jejich milé
švitoření.
1. května 1928. „1.máj“. Státní svátek. Skvostný slunečný den. Na veřejných budovách visí
vlajky. Ve vsi probíhá vše klidně. Příznivci komunistické strany se vydali na demonstrační
pochod (meeting) do Cvikova. Vyvěšené plakáty hlásají následující provolání: „První máj
musí se nésti ve znamení boje: proti ofensivě buržoasie, proti mezinárodnímu útlaku, proti
XXXX Sovětského svazu; za zlepšení sociálního pojištění a ochrany nájemníků; za zvýšení
mezd, za vládu dělníků a rolníků.“ Vše proběhlo bez závad.
10. května 1928. Stávka stavebních dělníků. Stavební dělníci, členové „Mezinárodního
všeodborového svazu“ (komunisté) vstoupili dnes dopoledne do stávky kvůli mzdovým
rozdílům. Je požadováno zvýšení mezd o 20%. Stávka se rozšířila v okresech Aš, Rossbach
(Hranice u Aše, pozn. překl.), Cvikov, Německé Jablonné, Chrastava, Hrádek nad Nisou,
Liberec, Hejnice a Nové Město pod Smrkem. Hodinové dělnické mzdy jsou doposud pro
zedníky 5,34 Kč, pro tesaře 5,39 Kč a pro pomocné dělníky 3,45 až 3,83 Kč. Došlo dokonce
až k vyblokování dělníků. Protože však mnoho stavebních dělníků v nestávkujících okresech
nastoupilo do práce, byla stávka nakonec 14. srpna 1928 jako bezvýsledná odvolána. Jen na
několika místech bylo docíleno malých výhod. V pozadí této stávky je prý také jiný politický
kurs (tendence).
12. května 1928. „Ledoví muži“. Ti vyslali letos napřed silného hlasatele. Po krásných
květnových dnech se 8. května pořádně ochladilo; devátého bylo pravé aprílové počasí se
sněhem a deštěm. Desátého byly -2 °C, takže ovocné keře, jasany, akácie a šeříky zmrzly. Za
posledních 28 let to v takovém měřítku nepamatuji. „Štípalo“ celý den a stejně i jedenáctého.
Samotní ledoví muži pak byli o něco mírnější. „Ledová víla“ Žofie ještě uchystala mráz.
Potom už bylo počasí lepší.
13. května 1928. Svátek matek byl letos velice slavnostní. Kamarádský spolek bývalých
vysloužilých vojáků a dobrovolní hasiči s družičkami a hudbou odvedli shromážděné ženy od
hostince Friedricha Böhma čp.43 ke vchodu do kostela. Děti vytvořily od školy špalír a
obdarovaly matky kyticemi květin. Po sváteční bohoslužbě proběhla před kostelem deklamace
školních dětí (Rudolf Richter z čp.382 a Anička Hantschelová čp.158), poté smuteční slavnost
na hřbitově a závěrem projev malorolnice Anny Hoffmannové čp.148. Odpoledne byly chudé
matky obdarovány peněžními obnosy od dobrodinců. Večer byl Ženským pohřebním spolkem
sehrán v hostinci „Zur Post“ divadelní kus „Dokud máš maminku“.
20. května 1928. Slavnost májky. „Německý svaz mládeže“ uspořádal dnes odpoledne
krásnou slavnost májky. Konal se skvělý slavnostní průvod s jezdci a jezdkyněmi,
ozdobenými vozy a cyklisty obého pohlaví. „Májový král“, představovaný synem obchodníka
Rudolfem Rungem čp.28 a „Májová královna“ Helene Mitterová z čp.146 seděli jako
ztělesnění jara ve slavnostně vyzdobeném voze, obklopeni bíle oděnými dívenkami. Po
slavnostním průvodu byla májka, vztyčená 1. května poražena a prodána. Večer byl slavnostní
věneček v hostinci „Zur Post“ Josefa Mockera čp.209. Slavnostní řeč pronesl rolník Adolf

Müller čp.65. Slavnost májky má své kořeny ve staropohanském zvyku uctívání procitající
přírody. Tento obyčej lze vysledovat až hluboko do středověku.
7. června 1928. Svatodušní svátky. Překrásný den. Procesí se konalo slavnostně jako
v ostatní roky, jen odpalování ran z moždířů se letos z důvodu úsporných opatření v obci
nekonalo. Účast byla velice početná.
17. června 1928. Školní slavnost. Srdečná a milá dětská slavnost. Vládce počasí sice
několikrát zahrozil svou nevlídností, ale nechal se obměkčit jásajícími houfy dětí a
potěšujícím, početným množstvím návštěvníků. Děti zpívaly písničky, předváděly různá
divadelní představení, tanečky, tělocvičná vystoupení a rozkošné hříčky. Provedení toho
všeho bylo tak dobré, že z něj bylo patrné množství úsilí celého učitelského sboru,
skládajícího se z řídícího učitele Karla Beckerta, učitelů Antona Herknera a Wilhelma
Watznauera, učitelky Emmy Rößlerové a učitelky ručních prací Franzisky Demmerové.
Slavnost se konala na louce rolnice Franzisky Watzelové čp.70.
20. června 1928. Oslavy slunovratu. Tak jako na tolika místech v německých župách, také u
nás pořádal opět německý tělocvičný spolek „Eiche“ zvyk oslav slunovratu, pocházející ze
starogermánských pohanských dob. Slavnostní průvod se za doprovodu hudby vydal
s lampiony k ohništi na Dutém kameni, kde promluvil rolník Adolf Müller čp.65. Za
slavnostní nálady se také zpívaly oslavné písně. Při plápolajících plamenech vládla skutečně
slavnostní atmosféra. Poté se průvod vrátil do sídla spolku, hostince „Zur Post“, kde
pokračovala srdečná zábava. Účast byla velice početná. Podobným, stále ještě existujícím
sesterským zvykem je slavnost svatojánských ohňů, zvláště mezi zemědělským
obyvatelstvem. Na mnoha místech je najdeme planout 23. června večer, stejně jako před
sedmdesáti lety. A opálené násady košťat se ještě dnes zapichují do zelných polí. Jak dlouho
ještě??
30. června 1928. Vzácný svatební den. Dnes se konaly čtyři svatby, a sice dvě „stříbrné“ a
dvě „zelené“. Stříbrnou svatbu slavilo manželství mistra kovářského Reinholda Tampeho a
jeho ženy Marie čp.112 a manželství železničního zřízence Konrada Henkeho a jeho ženy
Franzisky čp.111. Svatbu „zelenou“ slavili Anton Knobloch z Krompachu a Marta Kunzeová,
dcera domkářů Vinzense a Marie Kunzeových čp.298 a dále Richard Tischer, zedník
v Drnovci s Friedou Bradeovou, dcerou zedníka Franze Bradeho a jeho ženy Auguste čp.379.
7. července 1928. „Den rudého boje“ Na 6. července připravila komunistická strana velké
demonstrace s průvody, ty však byly úředně zakázány. V Praze a větších průmyslových
městech to již bylo živější, přestože byla vyhlášena zvláštní bezpečnostní opatření. U nás
v Kunraticích jsme z celé věci ničeho nezaznamenali. K větším mimořádnostem nedošlo
nikde.
16. července 1928. Vlna veder, sucho, úder blesku. Počínaje 27. červnem začalo horké,
bezdešťové období. Toho dne bylo 31 °C ve stínu. 15. července dokonce 36 °C. Šestnáctého
byla krátká, ostrá bouřka, téměř bez deště. Během ní udeřil blesk do rozhlasové antény u
hostinského Antona Pohla na Kovářském vrchu. Blesk sjel podél svodu do vodovodu. Jedna
dovolenkářka jménem Packa (?) ztratila na určitou dobu sluch. Druhý blesk udeřil doprostřed
vozové cesty za stodolou rolníka Franze Schorsche čp.140. Téhož dne byl bleskem zasažen
rolník Wenzel Mitter čp.137, podařilo se jej však ještě zachránit. Vládne již sucho, 27.
července bylo opět vedro 35 °C. Pak se ochladilo a 1. a 5. srpna pršelo, takže se sucho
zmírnilo.

17. července 1928. Sklizeň borůvek. Ta letos úplně odpadla, protože květy na jaře pomrzly.
Pro obec velká škoda, protože mnoho lidí přichází o významný výdělek. – Brusinky by snad
mohly nějaké být.
23. července 1928. Ve znamení reklamy. Jednou v budoucnosti by mohlo být zajímavé, jak
se v dnešní době dělala reklama. Dnes odjelo 250 žen z Kunratic a Lindavy do Děčína-Křešic
na pozvání továrny „Centra“, výroba margarinu atd., aby si prohlédly tamější zařízení. Pro
všechny ženy tam pak byla připravena vybraná hostina.
27. července t.r. sem zase přijelo auto firmy Georg Schicht a.s. v Ústí nad Labem. Večer se
pak v autě konalo divadelní představení, mající za cíl nabídku jejich výrobků jako margarinů,
pracích prostředků, jablečné šťávy (Ceres) atd. Jezdí takto z místa na místo.
28. července 1928. Sklizeň obilovin. Dnes jsem viděl na Hutbergu první obilné panáky. Jeden
rolník mi přinesl dvoumetrové žitné stéblo s krásným, plným klasem. Na písčitých půdách,
zvláště u ovsa, by kvůli suchům mohlo být obilí nedozrálé. Počasí bylo příznivé kromě
několika deštivých dní na začátku a na konci žní. Žito později vysévané bylo lepší než rané.
24. července 1928. Údolní přehrada. 23. t.m. se opět – jako v říjnu 1924 – objevili inženýři
z Prahy, kteří prováděli vyměřování u rybniční hráze na „Mühlflurswiese“ (mlýnských
nivách), kvůli založení údolní přehrady. Více o tom zatím není známo.
20. srpna 1928. Vysoký věk. Dnešního dne zemřela na sešlost věkem domácí dělnice Marie
Sitteová, vdova po Ignazi Sittem, zvaném Schimbächer čp.161 ve věku 85 let. Byla narozená
25. března 1843.
2. září 1928. Časný mráz. Rolníci mi vyprávěli, že dnes ráno, když žali jetel, všimli si, že je
zmrzlý. To je v tuto dobu jistě nezvyklé. – Přes den pak bylo teplo.
8. září 1928. Odlet vlaštovek. Právě na svátek Narození Panny Marie, jak praví pranostika –
odlétli naši miláčkové. Až do 18. t.m. bylo však možno pozorovat opozdilce.
8. září 1928. Krádež vloupáním. V noci na 8. září se neznámí pachatelé vloupali do kanceláří
firmy Klemt & Neubauer a odcizili odtud hotovost ve výši 330 Kč, uloženou v pracovní
knížce a vzali s sebou také 18 kusů různých klíčů. Vloupali se oknem ze strany od silnice.
Železnou pokladnu se jim otevřít nepodařilo.
22. září 1928. Morový sloup. Rolník Josef Gürth s manželkou Theresií čp.19 nechali
renovovat morový sloup z roku 1697, stojící na jejich pozemku na staré Mařenické cestě.
Ukázalo se přitom, že opis nápisu na severní straně, týkajícího se Kristova bičování, nebyl
kvůli velké zvětralosti úplně správný. Namísto slov „GROS Streich“ má nápis znít „6660
Streich“ (viz Kronika I).
22. září 1928. Kostelní varhany. Díky snaze našeho faráře Heinricha Endlera se podařilo, že
naše kostelní varhany, ze kterých bylo 15. ledna 1918 rekvírováno 25 kusů prospektových
píšťal pro válečné účely, mohly být opět uvedeny do kompletního stavu. Kvůli drahotě bylo
možno použít jen pobronzované píšťaly. Oprava varhan byla svěřena varhanářskému ústavu
Ladislaus Hauser v Proboštově. Náklady činily 3.700 Kč. O církevním svátku 16. září 1928 se
na opravené varhany poprvé hrálo. Částka za opravu má být shromážděna z darů
dobrovolných dárců.

29. září 1928. Úmrtí. Vysoký věk. Odešel šlechetný muž. Dnes ve věku 82 let zemřel
hostinský a obchodník Josef Tischer v čp.377. Byl to vysoce vážený, dobrosrdečný muž.
Jmenovaný byl dlouhá léta vrchním velitelem a později čestným velitelem místního
hasičského sboru. Dále byl dlouhou dobu ředitelem divadelního ochotnického spolku a
předsedou honební společnosti. Tischer byl držitelem mnoha vyznamenání; jeho pohřeb se
stal vznešenou smuteční slavností. Narodil se 22. srpna 1846 a pocházel z čp.31. Budiž
tomuto předobrému a zasloužilému muži země lehká.
30. září 1928. Krádeže vloupáním. Chmatáci se zase jednou pustili do díla. V noci na 29.
září odcizili neznámí pachatelé u rolníka Franze Glanze čp.7 z přízemní obytné světničky 2
větší a jednu malou peřinu v přibližné hodnotě 1000 Kč; zloději zezadu vylomili dvojité okno.
Téže noci a zřejmě titíž pachatelé se u sedlářského mistra Rudolfa Kunerta čp.245
vloupali oknem do komory nad stájí a ukradli odtud ložní, stolní a osobní prádlo v ceně 600
Kč. Starší věci pak zloději na pěšině pod Hutbergem zahodili do křoví.
Patrně ti samí pachatelé se pak vloupali oknem do přízemní spíže chalupníka Josefa
Heina čp.262 a odcizili odtud ke škodě mlynářského pomocníka Rudolfa Selinky chléb a
máslo v hodnotě 56 Kč.
Nakonec titíž pachatelé ukradli té samé noci u hostinského Antona Pohla na
Kovářském vrchu čp.288 z prasečího chlívku v uzamčené stodole krmnou prasnici v ceně 300
Kč. Zde lupiči ukroutili visací zámek. – Z uzamčeného výčepního lokálu ukradli ještě různé
lihoviny. Dovnitř se dostali rozbitým oknem.
Zloději se chtěli vloupat také k zedníku Josefu Meißnerovi čp.282 a vyřízli si již díru
do doškové střechy. Všimla si toho však dcera. Domácího psa, velmi ostražité zvíře, chtěli
zloději zřejmě otrávit, protože dalšího dne byl nemocný a zvracel. – Tato řada krádeží ve vsi
samozřejmě vyvolala velký rozruch.
První sníh. Dnes ráno sněžilo jako za hluboké zimy. Sníh přesto nezůstal ležet dlouho. Na
dosud zelených listech se vyjímal velmi pozoruhodně. Po několika chladných, deštivých
dnech jsme se dočkali ještě opravdu příjemného počasí.
Novostavba. Náš obecní sekretář Josef Fischer z čp.263 postavil na spáleništi čp.46 po
Heinrichu Zahrádkovi novostavbu a 18. října se tam definitivně nastěhoval. – Spáleniště bylo
prodáno soudně.
28. října 1928. Desáté výročí trvání republiky. Veřejné budovy u nás byly vyzdobeny
vlajkami ve státních barvách. Učitelé ve škole přednášeli dětem o významu tohoto svátku.
Presidentem Masarykem byla vyhlášena rozsáhlá amnestie, zvláště pro politické delikty. Dále
– pokud vím – byly přiznány milodary – zde u nás potřebným starobním důchodcům. Pan
president pronesl k německým poslancům řeč plnou důvěry.
29. října 1928. Kostelní oltář. Úsilím našeho faráře Heinricha Endlera získal náš kostel čtvrtý
oltář. Ten původně stál v nyní zrušené domácí kapli Zemského ústavu pro tuberkulózní děti
ve Cvikově a Zemský správní výbor jej daroval našemu kostelu. Oltář stylově zapadá mezi
ostatní oltáře kostela. Zdobí jej tři sochy, a sice Neposkvrněné početí uprostřed a po obou
stranách sv. Mikuláš a sv. Vincenc Paulánský. Oltář našel své umístění v jižním dveřním
vstupu.

1. listopadu 1928. Svátek všech svatých. Den jako v létě. Na hrobech na hřbitově přímo
květinová zahrada, zvláště z kvetoucích chrysantém. Věnce většinou přírodní, jaké se
používají výlučně při pohřbech.
2. listopadu 1928. Zrušení autonomních okresních a zemských zastupitelstev. Nové volby.
Na základě zákonného ustanovení bylo ke dni 30. listopadu 1928 ukončeno funkční období
autonomních okresních a zemských zastupitelstev. Od nynějška budou členové okresního a
zemského výboru voleni rovněž přímou a tajnou volbou dle volebního práva; a sice do
okresního zastupitelstva 12 členů. Kromě toho bude ještě úřadem voleno 6 členů. Do
zemského zastupitelstva bude voleno 120 členů; a sice 80 na volební mandáty a 40 úřadem.
Na Němce z toho podle posledního sčítání lidu připadne 37 členů. Co se týká voleb do
okresního zastupitelstva, ty již neplatí pro samotný soudní okres Cvikov jako okres
samostatný, nýbrž pro celý politický okres Německé Jablonné dohromady. Šéf okresní správy
politické bude zároveň současně předsedajícím nového sboru.
Posledním okresním předsedou soudního okresu Cvikov byl rolník a hostinský Augustin
Mitter z Kunratic čp.145.
Při volbách do obou sborů, provedených 2.12. t.r. bylo dosaženo následujících výsledků:
do okresního zastupitelstva bylo odevzdáno 922 hlasů, z toho 907 platných. Bylo 9
kandidátních listin a na jednu každou připadlo:
č.1 Německá strana dělnická 28 hlasů
č.2 Československá sociálně demokratická strana dělnická 7 hlasů
č.3 Československá strana nár. soc. a Jednota malozemědělců, domkářů a živnostníků 5 hlasů
č.4 Komunistická strana Československa 294 hlasů
č.5 Německá národní socialistická strana dělnická 19 hlasů
č.6 Svaz rolníků, politická strana německého venkovského lidu 296 hlasů
č.7 Německá živnostenská a hospodářská strana sudetoněmeckého středního stavu 127 hlasů
č.8 Německá národní strana a Sudetoněmecký svaz venkova 23
č.9 Německá křesťanskosociální strana národní 108 hlasů
Do zemského zastupitelstva: odevzdáno 928 hlasů, z toho platných 903. Na předložených 14
kandidátek připadlo hlasů:
č.1 Československá strana nár. soc. a Jednota malozemědělců, domkářů a živnostníků 3 hlasů
č.2 Německá dělnická a hospodářská jednota 20 hlasů
č.3 Republikánská strana zemědělského a malořemeslnického lidu 1 hlas
č.4 Německá sociálně-demokratická strana dělnická 12 hlasů
č.5 Československá strana lidová 0
č.6 Německá nacionálně-socialistická strana dělnická 18 hlasů
č.7 Československá živnostenská obchodnická strana středostavovská 2 hlasů
č.8 Československá národní demokracie a Národní rolnická jednota 3 hlasů
č.9 Komunistická strana Československa 283 hlasů
č.10 Německý národní svaz, Německá národní strana, Sudetoněmecký svaz venkova,
Německá sociální strana, Staroněmecká národní strana, Svobodněsocialistická strana, Völkl.
Mittelbund 10 hlasů
č.11 Československá sociálně demokratická strana dělnická 4 hlasů
č.12 Svaz rolníků, politická strana německého venkovského lidu 270 hlasů
č.13 Německá živnostenská a hospodářská strana sudetoněmeckého středního stavu 130 hlasů
č.14 Německá křesťanskosociální strana národní 101 hlasů

Volební místnost se nacházela v hostinci Augusta Mittera čp.145. Jak vyplývá z úřední
zprávy, byl do okresního zastupitelstva zvolen rolník Adolf Müller čp.65 z Kunratic.
Do zemského zastupitelstva bylo zvoleno 120 členů, z toho 80 na mandáty a 40 bylo
jmenováno úřadem. Na Němce připadlo 37 mandátů.
Okresní správa politická nyní nese název „okresní úřad politický“.
24. prosince 1928. Vánoce. „Svatvečer“ byl světlý a čistý. O Štědrém dni nasněžilo sněhu na
výšku paže a na Štěpána do toho pršelo. Tento den byl všeobecně držen jako svátek.
31. prosince 1928. Ohlédnutí za rokem 1928. Počasí: po celý leden panovalo neobvykle
mírné počasí. Jen 19. přišel mráz; jinak o polednách každého dne tálo. 22. ledna vánice, takže
nakonec byla přece jen použitelná sáňkovačka, což vydrželo do 8. února. 11. února bouřka a
liják. Naopak 10. května byly 3 stupně mrazu. Ovocné keře, jasany a akácie pomrzly. O
senách nepříznivé počasí. V půli července vedra a sucha; až 36 °C ve stínu. 2. září mráz.
Podzim příjemný. 14. října první sníh, který ale nezůstal ležet.
Zemědělství. Rok 1928 byl pro zemědělství příznivý. Obiloviny a sláma daly dobrou úrodu.
Na písčitých půdách tu a tam menší zralost. Kvůli suchu se nevydařily otavy a místy také
košťálová zelenina.
Tovární práce. Pro textilní dělníky byl uplynulý rok méně příznivý. V továrnách byl od
časného jara nedostatek práce. Dělníci se střídali ve čtyřtýdenních cyklech. V některých
továrnách již byli i zcela nezaměstnaní, stejně jako mezi tím málem ještě existujících ručních
tkalců.
Ceny potravin. Platily následující průměrné ceny. 1q žita 165 Kč, pšenice 170 Kč, ječmene
170 Kč, ovsa 155 Kč, brambor 70 Kč, sena 130 Kč, slámy 55 Kč, 1 pecen chleba (3 kg) – na
jaře a v létě 8,50 Kč, potom 8 Kč. 1 houska 50 h. 1 kg pšeničné mouky (00) 3,70 Kč, 1 hrouda
másla 7-8 Kč, 1 l plnotučného mléka 2 Kč, odstředěného mléka 40-50 h. 1 slepičí vejce 1 Kč.
1 kg hovězího masa 16 Kč, telecího masa 16-18 Kč, vepřového masa 18 Kč, uzeného masa
24-26 Kč. 1 špekáček 1,50 Kč, ½ l piva 1,60 Kč. 1 kg cukru 6,40 Kč. 1 plnometr měkkého
palivového dříví s dovozem 125 Kč. 1 pár pánských bot od 160 Kč výše. Pánský oblek podle
kvality 500 Kč a více.
Změna vlastnictví. 11.2. přešel koupí dům obuvníka Franze Kleinerta čp.310 na dceru
chalupníka Antona Pecha čp.212 jménem Anna Pechová.
28.2. byl dům čp.25 řezníka Franze Rungeho koupen topičem Josefem Hanischem čp.360.
5.3. dům našeho obecního sekretáře Josefa Fischera čp.263 koupil rolník Gustav Hantsche
čp.308.
28.2. koupil usedlost topiče Josefa Hanische čp.360 majitel vedlejšího pozemku, soused Josef
Göttlich, obchodník elektrickým spotřebním zbožím.
28.3. realita nádeníka Josefa Sprengera čp.168 byla prodána nádeníku Josefu Lukschovi
z Černého Dolu.
Odprodej pozemků bez domů, jakož i dědické převody nejsou zde zaznamenávány.
Světové události. Uplynulý rok byl velmi bohatý na katastrofické přírodní jevy. Výbuchy
sopek, zvláště Etny; suchozemská i podmořská zemětřesení a tornáda v různých končinách
zeměkoule. Ostrov Sylt byl přívalovou vlnou doslova roztrhán na kusy. Mnohá neštěstí na
mořích se ztrátami na životech i lodích.

Všeobecná bezpečnost ještě není lepší. Kasaři mají značně napilno, žádná dosud
„nevyloupitelná“ pokladna před nimi není jistá. Takto byly uloupeny celé milióny. Noviny
také denně přinášejí zprávy o nehodách automobilů a motocyklů.

1929.
7. února 1929. Ubytování vojska. Ze 7. na 8. února zde byla ubytován lyžařský oddíl, hlídka
č.2 od 2. pěšího pluku z Litoměřic, sestávající ze štábního kapitána, nadporučíka a 14 vojáků,
která v těchto končinách navzdory panujícím velkým mrazům konala cvičení.
18. února 1929. Vysoký věk. Dnes dopoledne zemřel v ojediněle vysokém věku 84 let rolník
Josef Hülle čp.131 z rodiny, obývající někdejší bělidlo „Juslbleiche“. Jeho stařecká svěžest
byla přímo překvapivá. Nečekaně jej schvátil až zápal plic následkem sešlosti věkem. Zesnulý
se narodil 24. srpna 1845.
1. března 1929. Chřipková epidemie. Již během pozdního podzimu prošla tato nemoc celou
severní Amerikou. Vypukla pak v severní Evropě, zvláště ve Skandinávii a postupovala pak
postupně do dalších zemí. V některých městech to bylo opravdu zlé. U nás napadala lidi
různým způsobem (bolesti hlavy, střevní chřipka). Obecně však chřipka propukla ve
své mírné formě, i u nás. Úmrtnost byla tuto zimu vůbec velmi nízká. Celkem bylo u nás pět
případů úmrtí, a sice samí staří lidé.
Přílet špačků. Přestože máme ještě kolem 40 centimetrů sněhu a jen tu a tam se ukáže flíček
holé země, už jsem viděl první špačky. Ale jestli se tito „jarní kvartýrmachři“ budou moci
uživit, je velmi pochybné.
Neobyčejně tvrdá zima. Podle různých novinových zpráv nebyla za posledních 150 let tak
krutá zima, jako letos. Od 1. ledna do 15. března jsme měli sáňkovačku. 11. ledna bylo -16
°C, 14. ledna nečekaně obleva, ale jen jeden den, jinak zima až do 7. března. 24. a 25.1. hustá
vánice. Sněhová pokrývka kolem 60 cm. 11. února -31 °C – asi nejmrazivější den. Jinde byly
naměřeny ještě nižší teploty. Například v Hrádku nad Nisou a Budějovicích -41 °C. Většina
vodovodů zamrzla. Trubky praskaly a lidem natekla voda do sklepů atd. Náš mistr vodařský
Reinhold Otto sám rozmrazoval okolo 80 domovních vodovodních rozvodů. – Trubky leží
zakopané 1,50 m hluboko a přesto zamrzly, celé části vsi neměly vodu. Veliká kalamita.
Dokonce i na zdech domů se objevily praskliny.
Na železnici přimrzala kola ke kolejím, parní potrubí na lokomotivách praskalo, takže
se zastavily stovky vlaků. Následkem toho nastal silný nedostatek uhlí. Aby se této nouzi
odpomohlo, jezdila nákladní auta pro uhlí až k uhelným dolům. Kvůli nedostatku uhlí byla u
nás 18. února zavřena na týden škola, továrny zastavovaly práci. V mnohých místnostech
visely rampouchy, slepice a kozy si lidé brali do světnic. V mnoha sklepích zmrzly brambory
a ovoce.
27. února byla strašlivá vánice. Večerní vlak do Jablonného uvízl u Heřmanických
polních domků, dokud jej pomocná lokomotiva neodtáhla zpátky.
Lesní zvěř hrozně trpěla, zvláště srnčí. Ptáci samozřejmě také, ačkoli je lidé všude
krmili.
Uveďme zde několik naměřených hodnot mrazu: 1.2. -20 °C, 10.2. -29 °C, 11.2. -31
°C, 13.2. -25 °C a 17.2. -17 °C. Poté mrazy pomalu ustupovaly, až konečně 7. března přišla
obleva. Tyto mrazy se rozprostřely po celé střední Evropě. Itálie měla také hodně mrazů a

sněhu. V Benátkách zamrzly laguny. Norsko a Špicberky měly naproti tomu nápadně mírné
počasí.
Dodatek. Rád bych zde doplnil ještě několik dat k uplynulé zimě. 2. dubna ráno nás
překvapila 20 cm vysoká sněhová přikrývka při -6 °C mrazu. 5. dubna dokonce -10 °C. 7.
dubna bylo mírněji, ale jen přes den; ještě 29.4. ráno jsme měli šestistupňový mráz. Podle
záznamů Meteorologického institutu v Berlíně, kde jsou uloženy záznamy, sahající až do roku
1719, nebyl dosud tak chladný měsíc únor, jako letos, to je poprvé za 210 let. V letech 1823 a
1838 měl měsíc leden a v roce 1788 měsíc prosinec teploty ještě o něco nižší. Měsíc leden
1823 měl průměrnou teplotu -11,9 °C, únor 1923 ale jen -9,8 °C. Letošní zima byla za
posledních 90 let nejstudenější, posuzujeme-li průměrné teploty. Způsobené škody jsou
veliké. Kromě okrasných keřů a konifer jsou těžce postižené ovocné stromy. Podle
statistického soupisu, provedeného 12. října, zašlo následkem zmrznutí: z 3374 jabloní 1268,
z 835 hrušní 234, ze 778 třešní 517, ze 4919 slivoní 2314, ze 38 ořešáků 27, z 580 rybízových
keřů 195 a ze 347 angreštových keřů 223 kusů. Ze slivoní nezůstala již téměř žádná zdravá. –
Strašlivá škoda!
24. března 1929. Vysoký věk. Mistr truhlářský Eduard Vot z čp.350 dnes zemřel ve vysokém
věku téměř 83 let na sešlost věkem. Byl jedním z posledních zakládajících členů sboru
dobrovolných hasičů a po 56 let se k nim věrně hlásil. V posledním čase si ještě v předtuše
svého osudu sám vyrobil své poslední obydlí – svoji rakev. Vot se narodil 12. května 1846.
26. března 1929. Vysoký věk. Obyvatelka Franziska Marschnerová, bytem v čp.136,
příslušná do Brtníků, náboženství adventistického, zemřela dnes ve vysokém věku 81 let na
selhání srdečního svalu. Narodila se v roce 1848 v Mařeničkách.
31. března 1929. Velikonoce. Přes nepříznivé, sychravé počasí proběhl průvod ke svátku
Vzkříšení slavnostně. Za panující tmy byly efekty mnohého osvětlení všeho druhu přímo
velkolepé. Účast byla jak ze strany nastoupivších spolků (vysloužilci a hasiči) tak i
obyvatelstva velmi početná. Pondělí velikonoční propršelo.
Velikonoční jízdy se však přesto konaly. Velikonoční pondělí se slavilo všeobecně jako
svátek. Den poté nás ráno překvapila 20 cm vysoká vrstva sněhu.
5. dubna 1929. Smutné neštěstí. Sedmnáctiletý Erich Mocker, syn zdejších manželů
hostinských Josefa a Marie Mockerových čp.209 byl dnes dopoledne u Okřešic nedaleko
České Lípy při přecházení kolejí České severní dráhy –patrně kvůli panující sněhové vánici –
zachycen vlakem a odhozen stranou. Nešťastníkovi byla zlomena noha a utrpěl ještě další
těžká zevní i vnitřní zranění. Vlakovým personálem byl dopraven na nádraží v České Lípě a
odtud převezen do nemocnice, kde svým zraněním brzy podlehl. Erich Mocker se jako školák
jednou zřítil na tanečním sále, přičemž si způsobil nějaký defekt na mozku. Následkem toho u
něj propukla vysokostupňová nervozita, snad až nervová porucha. Mocker se v současnosti
nacházel v péči protestantské vychovatelny „Sonnenhof“ (Sluneční dvůr) v Jestřebí, odkud se
nepozorován vzdálil, aby navštívil svého bratra Waltera, který obvykle ve čtvrtek přijíždí do
České Lípy. Ostatky nebohého chlapce byly 8. t.m. převezeny do Kunratic a pohřbeny do
rodinného hrobu.
15. dubna 1929. Přílet vlaštovek.

Spolkový posel Josef Fischer čp.92, velmi dobrý znalec ptáků, dnes zahlédl první vlaštovky.
Ještě se ale nebudou moci uživit, protože v noci dosud panují opravdu zlé mrazy a ani přes
den není teplo. Je pozoruhodné, že i ostatní zpěvní ptáci se letos vracejí takto časně.
16. dubna 1929. Nebeský úkaz. Meteor. 16. dubna v 11 hodin v noci zde byl směrem
k západu pozorován velký meteor s intensitou měsíčního světla. Byl pozorován také
Štefánikovou hvězdárnou na pražském Petříně a stoupal prý od Bavorska přes západní Čechy
a zapadl do Saska. Tento meteor nám zmizel s očí, doprovázen třemi explosemi hruškovitého
tvaru.
17. dubna 1929. Jarní osev. První oves letos vysel na Hutbergu rolník Josef Sitte čp.217.
Letos je pozoruhodné jaro. Zima a zase zima – pro změnu jednou sníh a pak 1-2 teplé dny.
21. dubna 1929. Neštěstí. Dnes, na Josefský svátek se z loďky velké americké houpačky
Heinricha Wittiga z České Lípy při houpání zřítil zedník Rudolf Bürger z Kněžic u
Jablonného. Odnesl si z toho těžká poranění v obličeji a zřejmě ještě jiná těžká zranění.
Sanitní oddíl zdejšího sboru dobrovolných hasičů poskytl nešťastníkovi první pomoc, načež
byl tento převezen autem do všeobecné nemocnice v Německém Jablonném. Novinová
zpráva „Reichenberger Zeitung“, že zraněný během převozu zemřel, nezakládá se na pravdě.
1. května 1929. „1.máj“. Státní svátek. Vedení komunistické strany zve na velkých
plakátech k účasti na demonstračním průvodu do Cvikova následujícími hesly: „Proti
racionalisaci. Proti štěpení proletářské masové organisace, za sedmihodinový pracovní den.
Za revoluční jednotu masového boje. Proti sociální demokracii zrádců dělníků a stávkokazů,
spjatou s buržoasií. Proti fašismu. Proti válečnému zbrojení a rostoucímu válečnému
nebezpečí. Za komunistickou internacionálu jako vůdkyni revolučního proletariátu.“ Naši
komunisté táhli s praporem do Cvikova. Vše proběhlo v klidu. Večer bylo v hostinci
Augustina Mittera čp.145 divadelní představení.
13. května 1929. Svátek matek se letos slavil jednoduchým, ale působivým způsobem.
Hřbitov vyhlížel jako krásně pěstěná květinová zahrada. Po celý předchozí den se nosily
květiny od zahradníků na počest maminek. První ženský pohřební spolek uspořádal večer
v hostinci Augusta Mittera divadelní představení „Mater dolorosa“ od C. Moritona.
15. května 1929. „Ledoví muži“ byly letos – své pověsti navzdory – tři krásné, slunečně teplé
májové dny. Den nato opět sychravé počasí, které přecházelo ve vytrvalý déšť.
17. května 1929. Vysoký věk. Dnes ve vysokém věku 81 let zemřela na sešlost věkem domácí
dělnice Antonie Böhmová, vdova po mistru krejčovském Ferdinandu Böhmovi v čp.229.
Narodila se 26. května 1848.
19. května 1929. Svatodušní svátky. V neděli ráno sychravo, +5 °C, přes den se vyjasnilo.
Bylo vidět málo výletníků. V pondělí krásný den, ale pořádně chladno.
30. května 1929. Svátek Božího těla. Počasí chladné a větrné. Přestože v továrně Löwinger &
Glas v Drnovci se pracovalo, byla účast na průvodu velká. Kamarádský spolek (vysloužilci) a
dobrovolní hasiči slavnostně vyrukovali. Oltář rodiny Josefa Mittera čp.146 stál letos u
hostince Augusta Mittera čp.145. – Za pana faráře Heinricha Endlera, kterého již řadu měsíců
trápí revmatismus, vedl procesí kaplan Otto Rechner ze Cvikova.

18. června 1929. 70. narozeniny. Pisateli této knihy je dnes 70 let. Poté, co se mi od obce,
různých spolků a soukromých osob dostalo tolikerých poct, že se jimi zabýval i veřejný tisk,
zaznamenávám zprávu o tom do této kroniky, abych tak zde pro všechny časy zvěčnil svůj
dík.
21. června 1929. Oslavy slunovratu. Německý tělocvičný spolek „Eiche“ slavil dnes večer
svátek slunovratu, stejně tak, jak se slaví ve všech německých župách a tak, jak jej slavili naši
prapředkové již před více než tisíci lety – pálením slunovratového ohně. Ohniště se nacházelo
na cestě k Dutému kameni nedaleko Drnovce. Spolek odpochodoval hromadně s lampiony a
za doprovodu hudby k ohništi, za silné účasti ostatního obyvatelstva. Rolnický syn Karl
Hanisch čp.15 pronesl řeč, v níž se zmínil o starých zvycích. Po odzpívání náladových
velebných písní následoval návrat do sídla spolku v hostinci Josefa Mockera čp.209, kde
v družné zábavě oslavy skončily.
28. června 1929. Letadla. Téměř každý den pluje nad našimi končinami jedno nebo více
letadel. Je to dopravní linka Praha – Berlín. Na člověka to vždy udělá úchvatný dojem, když
vidí vysoko ve vzduchu proplouvat takového velikého „stříbrného ptáka“. Mnozí
pozorovatelé by jistě rádi na ty odvážlivce nahoře zavolali „Šťastnou cestu!“.
29. června 1929. Osmdesáté narozeniny. Náš spolkový sluha Josef Fischer, ruční tkadlec
z čp.92 slaví dnes v plné životní svěžesti své 80. narozeniny. Tomuto upřímnému, prostému
muži se od obce, spolků a soukromých osob dostalo mnoha poct a darů, z čehož je skutečně
patrná jeho oblíbenost a úcta, které se těší. Nechť je tomuto chrabrému jubilantovi dán ještě
opravdu dlouhý čas ve zdraví a spokojenosti.
4. července 1929. Silná bouřka. 7. července odpoledne se na nebi sešly přinejmenším 3
bouřky. Nejsilnější z nich vypukla částečně nad vsí, doprovázena silným lijákem. Zuřila
přitom taková vichřice, že dokonce převrátila povozy se senem. Podle novinových zpráv
způsobily tyto bouřky v tuzemsku i zahraničí velkou spoušť. Tornádo způsobilo zřícení
kostelních věží v Pardubicích a Ohřicích na Moravě. V pardubickém okrese je 6 obětí na
životech. Velmi zle byly postiženy Jizerské hory, zejména Smržovka, kde udeřilo strašlivé
krupobití. U nás to byla letos první bouřka, která se objevila přímo nad vsí. Všechny ostatní 34 bouřky nás obešly. Podle novinových zpráv bylo v republice katastrofou postiženo kolem
700 obcí.
15. července 1929. Sklizeň borůvek. Ta je letos opravdu vydatná. Je to tím potěšitelnější, že
je velmi málo ovoce. Pro některé rodiny je to za panující krise textilního průmyslu úplné
štěstí. Do vsi tak přicházejí tisíce Kč. Nejvyšší cena je 3 Kč za litr, nejnižší asi 1,70 Kč. Stále
obvyklejší je zavařování bobulovin.
21. července 1929. Pravěký nález. Rolník Josef Mitter čp.292 vyoral na poli, ležícím nad
jeho domem (na tzv. „Pruském plácku“) na severozápadním výběžku Kamenného vrchu
velmi dobře zachovalou kamennou sekeru (motyku?). Je vytvořena ze zelenavé, břidlicovité
horniny a pochází patrně z mladší doby kamenné. Je 10,5 cm dlouhá, 8 cm široká a 2 cm
silná. Vyvrtaný otvor pro topůrko má průměr 2 cm a je vrtaný nápadně čistě (nikoli konicky).
Na břitu je sekera oválně tvarovaná a ostře zabroušená. Horní protistrana je osekaná. Pro naši
vesnici je tento nález velkou vzácností, protože ani zde, ani v blízkém okolí nejsou takové
nálezy známé. Podle typu byly nálezy takového tvaru a z takovéto horniny učiněny

v Duryňsku a Sasku. Je to tedy novým vodítkem pro teorii, že naši prapředkové, z nichž jeden
tuto kamennou sekeru ztratil, byli Duryňkové. – Nález byl věnován sbírce zdejší školy.
22. července 1929. Autonehoda se stala 22. července t.r. po 8. hodině ráno na státní silnici
směrem na Cvikov v horní zatáčce Oysovy serpentiny. Nákladní auto (pětituna) obchodníka
stavebninami a uhlím Richarda Knöchela z České Kamenice se náhle kvůli závadě na přívodu
benzinu ocitlo v plamenech a bylo ohněm zcela zničeno. Šoféru Karlu Krakoschovi se k jeho
velkému štěstí ještě podařilo uskočit dozadu a zachránit se. Automobil, který se prázdný
vracel z Liberce, poté sjel s vysokého strmého silničního náspu a převracel se, dokud se
nezarazil o kmeny dole stojících borovic. V benzinové nádrži se mělo nacházet ještě asi 50
litrů benzinu. Plameny šlehaly až nad koruny vysokých stromů a okamžitě se vzňal také
povrch země v okolí vozu. Seběhnuvší se lidé hasili požár lesa. Okolo stojící borovice – asi
osmdesátiletý porost – patrně odumřou. Jde v krátké době o třetí autonehodu mezi
Kunraticemi a Cvikovem.
29. července 1929. Vlna veder. V půli července se v naší oblasti rozšířila vlna neobyčejných
veder, která přinesla tzv. tropická vedra. 17. července ukázal teploměr 27 °C ve stínu. 19.
července 29 °C, 20. července 30 °C, 23. a 24. dokonce 31°C. Na slunci jsme u nás naměřili 45
°C a více. Po 24.8. vedra opadla. Na jiných místech byly naměřeny teploty ještě vyšší, takže
bylo zaznamenáno mnoho případů úžehu. Podle novinových zpráv se tak dlouhá vlna
tropických veder nevyskytla od roku 1921.
1. srpna 1929. Den komunistického „velkého boje“. Podle tiskových zpráv již delší dobu
přicházely ze Sovětského Ruska výzvy komunistickým organisacím všech států –
přinejmenším v Evropě – k organisování demonstrací na 1. srpna t.r. k 15. výročí vypuknutí
světové války. V naší republice byly tyto plánované demonstrace předem zakázány a byla
podniknuta rozsáhlá bezpečnostní opatření. V Praze proběhly domovní prohlídky a zatýkání.
Bylo zastaveno vydávání řady komunistických novin. Byly dokonce zakázány slavnosti
občanských stran. V očekávání věcí, které měly nastat, zavládlo na mnoha místech přímo
horečné vzrušení. Narušení pořádku se očekávalo zejména na 4. srpna (neděle). Potěšitelné je,
že k ničemu takovému nedošlo. Onen kritický den byl u nás v Kunraticích jako každý jiný.
Lidé šli klidně za svou prací. A tak tomu bylo všude. Přeci jen je dobré, když klidná rozvaha
zvítězí.
6. srpna 1929. Útěk ze života. Vysoký věk. 6. srpna t.r. ráno si oběšením vzal život 86letý
tkadlec August Knespel z Kunratic čp.94, bydlící toho času v Lindavě. Krátce předtím ještě
přihlížel studnařským pracem na dvoře a spokojeně pokuřoval ze své fajfky. Hned poté jej
našli ve světnici oběšeného a již bez známek života. Veškeré oživovací pokusy zůstaly již
bezvýsledné. Příčinou tohoto skutku byla patrně omrzelost životem. Knespel se narodil 22.
března 1843.
21. srpna 1929. Útěk ze života. Dnes kolem poledního si v „Oysově zatáčce“ u Drnovce vzal
život oběšením Ivan Kowalczuk z Workodavi, okres Rowno na Ukrajině. Byl svobodný,
narozen 1.10.1897, řecko-katolického vyznání a naposledy bydlel v Kunraticích čp.324. Až
do dne své smrti byl Kowalczuk v nemocniční péči ve Cvikově a již tam se pokusil o
sebevraždu. Trpěl prý duševní poruchou. Za světové války byli Ukrajinci v zajateckém táboře
v Německém Jablonném a poté zde (někteří) zůstali.
27. srpna 1929. Novostavba. Zedník a trafikant Wenzel Kratzmann, dosud bytem v čp.53,
postavil na pozemku při říšské silnici do Jablonného nový patrový obytný dům. Na onom

pozemku původně stál zbořený dům čp.60, který dříve patřil rolníku Josefu Heinovi čp.262.
Novostavba dostala číslo zbořeného obytného domu čp.11, který stál v horní vsi.
Kratzmannovi se do této novostavby nastěhovali 26. září t.r.
3. září 1929. Odlet vlaštovek. Naši miláčkové, vlaštovky obecné, nastoupily letos svoji
podzimní cestu na jih o několik dní dříve, než jindy. Odlétly v noci na 3. září. Copak dobrého
nám asi na jaře přinesou?!
8. září 1929. Výroční oslavy Spolku bývalých vysloužilých vojáků, spojené se setkáním
příslušníků bývalého 10. zeměbraneckého pluku Mladá Boleslav. Byla to vznešená,
úchvatná slavnost. V sobotu se konala uvítací slavnost v hostinci „Zur Post“ (Josef Mocker
čp.209). Jaká byla radost ze znovushledání! Rok od roku se stále více zmenšuje hrstka těch,
kteří spolu ve světové válce bok po boku prošli všemi hrůzami a strádáním. Jaké jen všechny
vzpomínky si spolu vyměňovali!
V neděli ráno si „Desátníky“ v hostinci Josefa Böhma čp.43 vyzvedl spolek vysloužilců a
další pozvané místní spolky, aby je ve slavnostním průvodu doprovodili do kostela na
slavnostní mši. Mnoho domů bylo vyzdobeno. V kostele byla vystavena skvostně ozdobená
čestná deska rodáků, ve světové válce padlých nebo zemřelých. Za každého z nich zde hořela
svíce v barvách jeho jednotky. Před tuto čestnou desku „Desátníci“ a mnohé místní spolky
položili věnce. Dojímavé kázání faráře Rudolfa Fišara z Mařenic vehnalo mnohým
šedovlasým mužům do očí slzy při vzpomínce na všechnu tu hrůzu. Po slavnostní mši byli
členové Spolku vysloužilců na kostelním plácku dekorováni svým předsedou Josefem
Mitterem (čp.146). Odpoledne se konala půvabná zahradní slavnost v zahradě hostinského
Franze Müllera čp.164. Svatý Petr k tomu seslal opravdu příjemné počasí. – Takové pocty asi
mnozí z kamarádů, kteří se sjeli ze široka a daleka, v naší prosté vesnici neočekávali.
10. září 1929. Válcování silnice. Nyní zahájená oprava státní silnice byla včetně asfaltování
dokončena počátkem listopadu. Byla položena asi 20 cm silná vrstva nového štěrku a vrstva
písku; tento materiál byl uválcován velmi těžkým parním válcem a poté byla položena
asfaltová vrstva. Na dvou místech je silnice o něco málo přeložena, a sice u domu čp.11
Wenzela Kratzmanna o 1,5 metru jižněji a v Oysově zatáčce je ostrý oblouk posunut o něco
více do středu zatáčky, aby se zakřivení více narovnalo. – Silnice teď vyhlíží velmi hezky.
28. září 1929. Útěk ze života. Na svatého Václava ráno si v komoře na krmivo vzala život
oběšením výminkářka Marie-Anna Neumannová, vdova po Cölestinu Neumannovi,
chalupníkovi čp.91. Příčinu osudného kroku lze nejspíše hledat v nevyléčitelné nemoci (dna a
vodnatelnost). Zesnulá se dožila věku 75 let.
4. října 1929. Pozdní květy. V zahradě obchodníka s elektrickými spotřebiči Josefa Göttlicha
čp.48 je 12-15 let stará jabloň v plném květu, jako v květnu; současně na ní roste i jedno zralé
jablko. Jednotlivé květy se občas vyskytují, ale takovou záplavu květů v tuto roční dobu jsem
ještě nikdy neviděl. Zdá se však, že strom churaví.
6. října 1929. Eucharistická vikariátní slavnost. 6. října se v Jablonném konala slavnostní
eucharistická vikariátní slavnost pro farnosti okresu Německé Jablonné a Mimoň. Za
nečekaně velké účasti se odpoledne konalo procesí k sv. Salvátoru na náměstí. Kunratické
účastníky slavnosti do Jablonného vedl farář Heinrich Endler.
20. října 1929. Posvícenský maškarní průvod. Letos se opět vzpomnělo na prastaré
posvícenské zvyky. „Německý svaz mládeže“ uspořádal opravdu vydařený posvícenský

průvod. Viděli jsme krásně nazdobené alegorické vozy se skupinkami z biedermaierovského
období, obrazy z budoucnosti manželského života, z cikánského života a ze života
vojenského. Nechyběly pochopitelně ani komické skupiny. Počasí bylo sice ryze podzimní,
ale ještě ušlo.
27. října 1929. Volby do poslanecké sněmovny. Volební místnosti se nacházely v hostincích
Augusta Mittera čp.145 a Josefa Mockera čp.209. U Mittera působil jako volební komisař
oficiál Johann Schubert z Německého Jablonného a řídící učitel Karl Beckert, u Mockera pak
oba učitelé Anton Herkner a Wilhelm Watznauer. Oprávněných voličů bylo 109XXX,
odevzdáno bylo 995 hlasů, z toho 977 platných. Hlasy připadly těmto kandidátkám:
č.1 Komunistická strana Československa 325 hlasů
č.2 Německé volební společenství politických stran: Svazu rolníků, venkovských živností,
Německého dělnického a hospodářského společenství a stran karpatských Němců 365 hlasů
č.4 Německá socialistická, demokratická strana dělnická 42 hl.
č.6 Německá nacionální strana sudetoněmeckého zemského svazu 25 hl.
č.8 Československá strana národně socialistická 6 hl.
č.10 Československá sociálně demokratická strana dělnická 1 hl.
č.13 Československá národní demokracie 1 hl.
č.14 Československá strana lidová 1 hlas
č.15 Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 3 hl.
č.16 Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 2 hl.
č.17 Německá křesťanskosociální lidová strana a Německá živnostenská strana 174 hl.
č.19 Německá nacionálně-socialistická strana dělnická 34 hl.
Celkem 977 hlasů.
27. října 1929. Volby do senátu. Tyto se konaly rovněž ve jmenovaných hostincích. 945
oprávněnými voliči bylo odevzdáno 864 hlasů, z toho 846 platných. Ty připadly následujícím
kandidátkám:
1) Komunistická strana Československa 293 hlasů
2) Německé volební společenství politických stran: Svazu rolníků, venkovských živností,
Německého dělnického a hospodářského společenství a stran karpatských Němců 313 hlasů
4) Německá socialistická, demokratická strana dělnická 40 hl.
6) Německá nacionální strana sudetoněmeckého zemského svazu 22 hl.
8) Československá strana národně socialistická 7 hl.
10) Československá sociálně demokratická strana dělnická 0 hl.
12) Liga proti vázaným kandidátním listinám 0 hl.
13) Československá národní demokracie 2 hl.
14) Československá strana lidová 0 hl.
15) Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 2 hl.
16) Československé živnostenstvo-obchodnická strana středostavovská 1 hl.
17) Německá křesťanskosociální lidová strana a Německá živnostenská strana 139 hl.
19) Německá nacionálně-socialistická strana dělnická 27 hl.
Celkem 846 hlasů.
Z naší vesnice nebyl jmenován žádný kandidát.
1. listopadu 1929. Svátek Všech svatých. Bylo takové pravé podzimní počasí, ale na hrobech
přesto ještě kvetla spousta přírodních květin a celý hřbitov se podobal květinové zahradě, plné

chrysantém a macešek. Smutný pohled byl na konifery, které pomrzly minulou zimu, bylo to
jako připomínka smrti. Jen velmi málo jich dokázalo znovu vyrazit a uzdravit se.
16. listopadu 1929. Neštěstí. Anna, manželka řezníka Julia Müllera z čp.58 upadla dnes večer
v místnosti vedle masného krámu natolik nešťastně, že levým okem narazila přímo na roh
lavice. Ještě téhož večera byla nešťastnice převezena do všeobecné nemocnice v Liberci. Ani
lékařskému umění se však nepodařilo oko zachránit, protože po úderu oční nerv odumřel a
nešťastnice tak na toto oko zůstane slepá.
12. prosince 1929. Vysoký věk. Ve vysokém věku 84 let dnešního dne zemřela na sešlost
věkem výminkářka Karoline Müllerová, vdova po chalupníku Antonu Müllerovi čp.126.
Narodila se 22. ledna 1846.
28. prosince 1929. Vyznamenání. Diplomem z 20. listopadu 1929 propůjčila Obchodní a
živnostenská komora v Liberci stříbrnou medaili řediteli Kunratické spořitelny Eduardu
Müllerovi, hostinskému čp.102 a jeho zástupci Franzi Friedrichu Liehrovi, vrchnímu
poštmistrovi za jejich dlouholetou věrnou spolupráci ve zmíněném spolkovém institutu.
Medaile byla oběma zasloužilým mužům předána při zasedání.
31. prosince 1929. Zemědělství. Uplynulý rok byl pro zemědělství – zde u nás – přes
neobyčejná sucha přeci jen příznivý. Obiloviny byly na zrno i slámu dobré, zelí a řepa pak
vcelku přijatelné. Od otav se očekávalo více. V ostatních oblastech republiky způsobily
přírodní katastrofy zejména v červenci těžké škody na polích. V rajonu německé sekce
Zemské kulturní rady se více než 300 obcí ocitlo ve stavu nouze.
Ovoce bylo letos málo, neboť následkem sucha se nemohlo vyvinout; švestky opadaly se
stromů nezralé.
Průmysl. Textilnímu průmyslu se vede velmi zle. Již od poloviny srpna vládne těžká krise.
Mnohé mechanické tkalcovny ve Cvikově stojí zcela, v ostatních se střídají dělníci. Dělníci
dostávají podporu. Není vyhlídky na zlepšení. Ještě dobře, že ve stavebnictví dosud panuje
čilý ruch.
Ceny potravin a krmiv. Ceny jsou následující: 1 q žita 176 Kč, pšenice 180 Kč, ječmene a
ovsa 140 Kč. Následkem americké spekulace spadla cena žita o 50 Kč, jen za jedinou noc o
30 Kč/q. Velké obilnářské firmy to zruinovalo.
Brambory stojí 40 Kč, pecen chleba (3 kg) zjara 8,50 Kč, později 6 Kč. 1 větší žemle 50 h, 1
malá žemle 25 h, 1 kg pšeničné mouky 3,50 Kč. 1 hrouda másla 7,50 Kč až 8 Kč. 1 litr
plnotučného mléka 2 Kč, 1 slepičí vejce 1-1,10 Kč, 1 kg hovězího masa 18 Kč, telecího 20
Kč, vepřového 18 Kč a uzeného 24 Kč. 1 l piva 3,20 Kč, 1 kg cukru 6,40 Kč, 1 kg soli 3,20
Kč; 1 m měkkého palivového dřeva 60 Kč a více, tvrdého 95 Kč včetně dopravy. – 1 q sena
60 Kč, slámy 35 Kč. – 1 pár pánských bot okolo 160 Kč, 1 oblek z dobré látky kolem 500 Kč.
Velkou konkurencí je nabídka obuvnické firmy Baťa ve Zlíně. Pro krejčí jsou tímtéž zase
obchody konfekcí.
Změna majitele. Dům tkalce Ignaze Kunzeho čp.117 přešel 3.1.1929 koupí na nového
majitele, obchodnický pár manželů Karla a Marie Goldbergových čp.222.
Dům pekaře Josefa Langera čp.132 získal za nejvyšší nabídku 59.000 Kč pekař Emil
Hoffmann čp.192.
16.1.1929 byl dům obchodnice Karoline Fischerové čp.193 prodán obchodníku Emilu
Hauptigovi.

Dům manželů Karla a Marie Michelových čp.295 koupila 10.6. Martha Hoffmannová
z čp.225.
31.8.1929 získala koupí dům obuvníka Josefa Tischera čp.392 obchodnice Anna Prachtová
čp.378. Dům čp.378 byl jmenovanou hned poté prodán tesaři Emilu Hermannovi z Heřmanic.
5. září t.r. získala Berta Welzelová koupí dům čp.184 manželů Rudolfa a Berty Staritzových.
Svůj dům čp.267 prodal 13.9. t.r. šofér Wenzel Schwarz Johannu a Almě Zinneckerovým
(porodní asistentka).
Jak jsem teprve dodatečně zjistil, již 18. června 1928 byla nemovitost rolníka Josefa
Gustava Heina čp.262 prodána mlynářskému pomocníku Rudolfu Selinkovi a jeho manželce
Anně. Téhož roku prodala svůj dům čp.177 zemědělskému pomocníkovi Josefu Ludwigovi
z Horní Světlé také domkářka Karoline Göldnerová.

1930.
1. ledna 1930. Změna vlastnictví Dolního mlýna. Dnešním dnem zahajuje živnostenský
provoz v „Dolním mlýně“ čp.61 jeho nový majitel Adolf Hermann z Heřmanic. Tento
turbinový mlýn koupil od mlynáře Roberta Scheuflera. Hermannova manželka Anna je
dcerou místního zemědělce a starosty Josefa Mittera čp.146. Scheufler tento mlýn vlastnil
přesně tři roky.
2. února 1930. Záchrana z ohrožení života. Šestiletý školák Bruno Weiss, syn továrního
zámečníka Franze Weisse a jeho manželky Emilie z čp.228 dnes se svým kamarádem
Ernstem Bergmannem dováděl na zamrzlém rybníku rolníka Josefa Gürtha čp.19. Na jednom
slabém místě se pod nimi led prolomil a Weiss se okamžitě ocitl až po ústa ve vodě.
Sebemenší další poklesnutí by znamenalo jeho smrt. Bergmann běžel co nejrychleji ke
Gürthovým pro pomoc; tamní děvečka Gertrud Gödlová poté přiběhla a nedbajíc toho, že
sama riskuje život, vytáhla Weisse z vody a odnesla nešťastníka s sebou do obydlí. Opět se
jednou potvrdilo přísloví „Děti a opilci mají dva anděly strážné“.
8. února 1930. Smrtelná nehoda. Svobodný 24letý ševcovský pomocník Karl Würfel,
nemanželský syn obchodníka Josefa Kaufmanna čp.392 a zesnulé Theresie Würfelové ze
Cvikova, který se v poslední době živil jako dřevorubec v Oldřichově v Hájích (okres
Frýdlant), byl v úterý 4. února v oldřichovském státním revíru při kácení buku zasažen větví
tak nešťastně, že utrpěl zlomeninu lebky a krvácení do mozku. Nešťastník byl převezen
sanitním vozem do Všeobecné nemocnice v Liberci, kde krátce nato zemřel. Pohřeb se konal
v Liberci.
9. února 1930. Nehoda. Devítiletý Rudolf Hülle, syn tesaře Villibalda Hülleho, bytem
v čp.362, když se vracel s několika kamarády dnes odpoledne domů z Eichsteinu, upadl na
vozové cestě tak nešťastně, že si zlomil nohu a navíc utrpěl ještě těžké zranění. Chlapec byl
převezen do nemocnice v Německém Jablonném.
7. března 1930. Osmdesáté narozeniny našeho pana presidenta T.G.Masaryka. Dnes vlají
vlajky na veřejných budovách. Ve školách se nevyučuje a děti dostaly pamětní knížky. I
veřejné budovy, ve kterých sídlí úřady, zůstaly uzavřeny. My Němci považujeme za velkou
přednost, že pan president tak dlouho řídí lodičku našeho státu a z německé strany je mu proto
projevována velká úcta. Podle novinových zpráv došlo na poštovní úřad Praha-Hrad 6951
zaslaných dopisů, 611 nezapsaných, dále 4978 vnitrostátních telegramů a 654 telegramů ze
zahraničí. Dále pak 452 balíků a přibližně 15.000 nezaznamenaných listovních zásilek.

8. března 1930. Nehoda. Devatenáctiletý elektrotechnický pomocník Rudolf Jansky, syn
obchodníka Wenzela Janskyho a jeho manželky Berty z čp.166 instaloval dnes rozhlasovou
anténu na hromosvod hostince Marie Hanitschové čp.388. Uklouzl přitom a sletěl se střechy
na silnici. Ke svému velkému štěstí vyvázl jen se zlomeninou levé paže.
21. března 1930. Čápi. Za velkou vzácnost je třeba považovat, že na své zpáteční cestě do
vlasti byli letos zase jednou pozorováni čápi. To už se po mnoho let nestalo. Já sám jsem jich
1. dubna viděl kroužit nad Kunraticemi asi čtyřicet. Za mého mládí se takový obrázek
vyskytoval častěji.
21. března 1930. Výměna regenschoriho (sbormistra). Náš regenschori Franz Pospischil
přešel 15. t.m. v téže funkci do Svádova nad Labem. Na jeho místo nastoupil 19. března náš
učitel Wilhelm Watznauer. Pospischil u nás působil od 28. srpna 1925.
2. dubna 1930. Výměna kostelníka. Dnešním dnem nastoupil na místo kostelníka a zvoníka
Konrad Henke, traťový dozorčí v.v. z čp.111 a nahradil tak svého předchůdce Karla Fischera,
tkalce z čp.237, který tuto službu vykonával po 42 let a jeho otec Franz Fischer, tkadlec
z čp.310 po 45 let.
20. dubna 1930. Velikonoce. Oslavy Vzkříšení. Oslavy Vzkříšení na Bílou sobotu byly
velmi hezké. Dalo by se říci, že jsou „rok od roku slavnostnější“. Ohňostroj byl velmi vydatný
a stejně tak i osvětlení domů. Počasí bylo zamračené, ale suché. Jelikož obec ze zákona už
nesmí na tyto oslavy přispět žádnou částkou, byla vyhlášena sbírka mezi obyvateli. Spolky
vysloužilců a dobrovolných hasičů se slavnosti zúčastnily korporativně.
Velikonoční jízdu opět provedl „Svaz mládeže“ ráno na Velikonoční neděli. Účast byla
vskutku početná. Tento prastarý zvyk byl slavnostně držen i na jiných místech.
22. dubna 1930. Přílet vlaštovek. Dnes jsem opět viděl ve vzduchu kroužit první vlaštovky
po jejich očekávaném návratu, který těší asi většinu lidí. Zvlášť letos by mohly být posly
štěstí v této mimořádně těžké době.
27. dubna 1930. Krádež v kostele. V neděli 27. dubna bylo ze 6 pokladniček, nacházejících
se v našem kostele 5 vykradeno. U čtyřech znich byly násilně ukrouceny visací zámky, u
jedné zůstalo jen při pokusu. Pokladnička v podobě černošského chlapce nebyla uzamčená.
Ve čtyřech vyloupených pokladničkách byly ponechány drobné obnosy. Po pachatelích, kteří
se vplížili do nezamčeného kostela, nezůstala jediná stopa.
1. května 1930. První máj. Státní svátek. To, jak pokojně u nás letos proběhl „První máj“,
bylo skutečně nápadné. Ačkoli jsme se neobávali žádných větších nepokojů, ve větších
městech byla přesto podniknuta rozsáhlá bezpečnostní opatření. Komunistická dělnická strana
na vyvěšených plakátech vyzývala k účasti pod heslem „Všichni pracující v pevném šiku na
komunistickou demonstraci ve Cvikově!“
3. května 1930. Dobrovolná smrt. 3. května si dobrovolně vzala život svobodná,
devatenáctiletá Anna Friedrichová, dcera vdovy Marie Friedrichové a jejího zesnulého
manžela Augusta Friedricha, rolníka z čp.63. Oběsila se na půdě jejich obytného stavení. Bylo
to milé, divukrásné děvče, v poslední době nemocné – snad to bylo nervové onemocnění,
které tento kvítek života pohnalo k smrti. Nešťastnice svým činem vzbudila všeobecnou lítost.

9. května 1930. Vysoký věk. Dnes v Kunraticích zemřela nejstarší osoba v obci, výminkářka
Marie Duckeová, vdova po domkáři Filippu Duckem z čp.233, ve věku 87 let. Narodila se 5.
prosince 1842. Příčinou smrti byla sešlost věkem.
20. května 1930. Dobrovolná smrt. V úterý 2. května odpoledne nalezli železniční dělníci v
„Schützenbüschlu“ – již na heřmanickém území – na zemi ležet zastřeleného nádeníka
Friedricha Rungeho. Vedle mrtvoly ležela flobertka, kterou si Runge způsobil smrtelné
zranění na pravém spánku. Runge byl svobodný, 26letý syn Berty Runge a zesnulého řezníka
Johanna Rungeho. Jak vyplývá ze zanechaných dopisů, Runge čin spáchal z omrzelosti
životem. Naposledy bydlel v čp.92. Mrtvola byla převezena do márnice v Kunraticích.
25. května 1930. Slavnost „Májky“. Podle prastarého německého zvyku uspořádal
„Německý svaz mládeže“ v neděli 25.4. krásnou májovou slavnost. „Májového hraběte“
představoval rolnický syn Adolf Hoffmann z čp.2, „májovou hraběnku“ rolnická dcerka
Gisela Hanischová z čp.15. K májce, stojící na návsi, šel průvod, tvořený jezdci a jezdkyněmi,
nádherně zdobenými vozy s půvabnými, důvtipnými skupinami. Průvod dotvářeli dívky a
chlapci na vyzdobených jízdních kolech. Slavnostní řeč pronesl rolník Adolf Müller z čp.65.
25. května 1930. Dětské divadelní představení. Učitel Wilhelm Watznauer, bytem v čp.82
spolu s 66 dětmi III. třídy a přizvanými dětmi z jiných tříd nás 17., 18. a 25. května ze srdce
potěšil. Po celé měsíce s nevýslovnou pílí a vytrvalostí nacvičoval a nakonec uvedl divadelní
představení „Zájezd do říše skřítků“. Bylo to překvapivě krásné. Mnozí lidé shlédli všechna
tři představení. Snad panu učiteli Watznauerovi přinesly za jeho námahu určité zadostiučinění
díky a radost vesničanů. Představení proběhla na stálé divadelní scéně Dělnického
tělocvičného spolku „Frei Heil“ v hostinci Augustina Mittera čp.145. Čistý zisk byl použit pro
školní účely.
29. května 1930. Autonehoda. K nehodě došlo 29. května po 9. hodině večer, kdy rolnický
syn Rudolf Richter z Kněžic u Jablonného se svým automobilem, ve kterém seděli ještě jeho
kamarád Rudolf Posselt a dcera zdejšího hostinského Martha Müllerová z čp.164, vyjel
v zatáčce okresní silnice u domu čp.182 Josefa Bürgera vlevo ze silnice, přičemž auto strhlo
zábradlí zdejšího mostu přes Hamerský potok a vůz se zřítil z 1 ½ metru vysokého nábřeží do
vody. Ze zmíněných osob byla zraněna pouze Müllerová, a sice na čele a na koleni.
Automobil, který bylo nutno vytáhnout koňským spřežením, byl ovšem silně poškozen.
Müllerové poskytl lékařskou pomoc MUDr. Franz Miethig ze Cvikova.
21. června 1930. Oslavy slunovratu. Tak jako v mnohých jiných vsích německých žup, i
letos uspořádal Německý tělocvičný spolek „Eiche“ prastarý zvyk oslav slunovratu. Ohniště
„slunovratového ohně“ bylo na Dutém kameni u Drnovce. Účast byla velmi početná.
Slavnostní řeč pronesl rolník Adolf Müller čp.65.
19. června 1930. Oslavy Božího těla proběhly slavnostně 19. června. Přestože v některých
cvikovských továrnách se ten den pracovalo, spolek vysloužilců i dobrovolných hasičů se
zúčastnil v hojném počtu. Oltáře byly nádherně vyzdobené. Zbožná víra v posvěcené březové
větévky z oltářů, které přinášejí štěstí trvá dodnes, stejně jako před 70 lety. Mnoho žen a dětí
si je odnáší domů a nenechávají se přitom zmýlit panující protikampaní. Zdá se, jakoby
zbožnost u nás neslábla, ale spíše sílila. Tlak totiž vždy vyvolává protitlak.
28. června 1930. Vysoký věk. Dnes odpoledne ve vysokém věku 82 let zemřel na sešlost
věkem ruční tkadlec a domkář Bernhard Horn z čp.42. Narodil se 24. prosince 1848.

5. července 1930. Sklizeň borůvek. V těžkém čase nezaměstnanosti je úroda borůvek
skutečně dost důležitým faktorem. Byla letos sice jen průměrná, ale do vsi přesto přinesla
několik tisíc korun. Cena za 1 litr byla kolem 1 Kč. Zavařování bobulovin a ovoce se využívá
stále více.
6. července 1930. Pomník padlým. Vznešená, úchvatná slavnost. Povinnosti vzdát dík bylo
vyhověno, čestná povinnost splněna. Našim rodákům, kteří ve světové válce obětovali rodné
zemi a vlasti svůj nejcennější statek – svůj život, byl postaven pomník, který přetrvá staletí.
Jména těchto hrdinů jsou navěky vytesána do pevného kamene. Přímo dojemně zní prostá
slova věnování na pomníku: „Svým synům – vlast“. Pomník, který nalezl své místo na
prostranství před kostelem, napravo od vchodu do kostela, je vypracován ze svorského
trachytu. Skládá se z pětimetrové pyramidy, kterou nahoře uzavírá kříž. Uprostřed přední
strany klečí na piedestalu voják, kladoucí věnec. Po obou stranách navazují deskové
přístavby, na nichž jsou zvěčněna jména padlých s uvedením jejich vojenské jednotky a roku
narození. Celkem 96 padlých, zemřelých a pohřešovaných, z toho plných 44 mužů ze zdejšího
kmenového 94. pěšího pluku. Dovnitř pomníku byla ve vzduchotěsné láhvi vložena pamětní
listina, popisující vznik pomníku. – Celkové náklady na jeho postavení značně přesáhly
částku 20.000 Kč. Duchovním nositelem přesvědčení, že se dílo podaří uskutečnit, je
Kamarádský spolek vysloužilých vojáků (Spolek vysloužilců) v Kunraticích. Co námahy a
vytrvalosti bylo zapotřebí ke shromáždění potřebných finančních prostředků – a zvláště
k překonání panujících protinálad – se několika slovy ani nedá vylíčit.
6. července 1930 se uskutečnila slavnost odhalení pomníku, spojená s „čestnou
spolkovou slavností“ Německého tělocvičného spolku „Eiche“. Oslav se zúčastnilo mnoho
cizích vysloužileckých, tělocvičných a také místních spolků a velké množství dalších hostů.
S kostelní věže ráno zazněly slavnostní sbory. V zahradě spolkového předsedy a starosty
Josefa Mittera čp.146 celebroval dopoledne náš farář Heinrich Endler slavnostní mši.
Odpoledne byl pomník padlým slavnostně odhalen. Po přednesu oslavné písně místním
pěveckým sborem proslovil slavnostní řeč polní kurát Franz Mai z Boru u České Lípy, který
se války osobně zúčastnil, a pomník poté vysvětil. Pro takové množství věnců, které položily
spolky i soukromé osoby, téměř ani nebylo dost místa.
Po dalších proslovech2 následovala přehlídka spolků a odchod průvodem na místo
oslav ve zmíněné již zahradě. Při hezkých tělocvičných vystoupeních, koncertu a dalších
zábavách čas rychle utíkal – až se cizí spolky postupně zase začaly odebírat domů. Zábava ale
vydržela ještě dlouho.
A tak se tedy našim rodákům, ať již odpočívajím v cizí nebo rodné zemi, dostalo
v jejich rodišti plně zasloužené pocty.
17. července 1930. Nová skleněná výplň kostelního okna. Dnes bylo v našem kostele
osazeno nové malované kostelní okno nad hlavním oltářem na místě starého, jehož tabulky
byly pouze potaženy transparentním papírem. Toto umělecké dílo bylo věnováno dárcem,
který si nepřál být jmenován. Malba, provedená převážně modře a oranžově, představuje
„Boží oko“. Okno zhotovila firma Richard Schlein, umělecké malířství a malířství skla
v Hrádku nad Nisou.
21. července 1930. Smrtelná nehoda. Podle telegramu obecního úřadu v Olbersdorfu v Sasku
byl 21. t.m. na silnici v Eichgraben, obec Olbersdorf, autem přejet a usmrcen zdejší svobodný
obecní chudý Josef Diessner, 64 let stár, naposled bytem v chudobinci. Kola vozu mu přejela
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Slavnostní verše přednesla slečna Anna Friedrichová, dcera manželů Marie Friedrichové a Antona Friedricha,
rolníka z čp.9, padlého ve světové válce.

přes hlavu, takže smrt nastala okamžitě. Diessner byl nedoslýchavý a vyhýbal se po nesprávné
straně. Vůz patřil majiteli reformního obchodu Köhlerovi z Hochkirchu (hejtmanství Budyšín
v Sasku), ten však na nehodě nenesl žádné viny. Diessner se rád věnoval naivnímu malířství a
měl při sobě obraz císařovny Alžběty Rakouské, na kterém byl podepsán. To umožnilo
zjištění jeho personalií, neboť jinak byl bez dokladů. Nešťastníka pohřbili 24. t.m.
v Olbersdorfu.
26. července 1930. Neštěstí. Dnes dopoledne byl při skládání kulatiny na zdejším nádraží
těžce zraněn dřevařský dělník Franz Löffler z Mařeniček, zaměstnaný u majitele pily Josefa
Mittera v Mařeničkách. Löffler uvolnil zajišťovací řetěz u vagonu, kmeny se daly do pohybu
a na nich stojícího Löfflera strhly s sebou. Jeden z valících se kmenů zasáhl jmenovaného do
hlavy a do obličeje a pravděpodobně mu těžce poranil i vnitřní orgány, neboť nastalo silné
krvácení. MUDr. Miethig ze Cvikova poskytl první pomoc a nařídil převoz do nemocnice
v České Lípě. Zraněný je 33 let stár, ženat a je otcem jednoho nezaopatřeného dítěte. – Jak se
později zjistilo, Löffler vyvázl jen s mírnými následky.
27. července 1930. Fotbal. Fotbal, kterému se lidé ve větších městech s elánem věnují již
delší dobu, zdomácněl nyní také u nás. Již byl založen fotbalový klub o 30 členech, který vede
tovární leštič Josef Haas, nyní bytem v čp.337. Členové v současnosti trénují na louce
manželů Josefa a Pauline Pihanových čp.216 v horní vsi. Klub vystupuje jako S.C.K.
(Sportklub Kunnersdorf).
4. srpna 1930. Výměna velitele četnické stanice. 4. srpna byl náš dosavadní velitel stanice,
praporčík Wenzel Tachovský, přeložen ve stejné funkci na stanici v Polici u Žandova. Velení
zde místo něj převzal vrchní strážmistr Franz Kučera, který byl dosud velitelem stanice
v Henckovcích na Slovensku (župa Gemerská, okres Rožňava).
20. srpna 1930. Požár. Dnes kolem půlnoci vypukl požár ve stohu slámy, náležejícím
starostovi Josefu Mitterovi čp.146. Stoh stál na širém poli za cihelnou a ohněm byl prakticky
zničen. Dobrovolní hasiči, kteří na místo přispěchali se stříkačkou, nemohli oheň hasit, neboť
v místě nebyla voda. Způsobená škoda činí kolem 1.000 Kč. Stoh nebyl pojištěn. Je zde
domněnka, že šlo o úmyslné založení požáru.
25. srpna 1930. Odlet vlaštovek. Naši miláčkové letos odletěli na jih mnohem dříve, než
v jiných letech. Následkem trvajících dešťů v červenci a srpnu vlaštovky trpěly nedostatkem
potravy a po malých částech odletěly zřejmě již před 25.8. Toho dne jsem viděl již jen jednu
jedinou vlaštovku. Na tuto okolnost upozornil také „Reichenberger Zeitung“. Rorýsové zde
ještě jsou.
28. srpna 1930. Stávka textilních dělníků. V pondělí 25. srpna se textilní dělníci ve
cvikovských továrnách rozhodli vstoupit do stávky. Tato stávka měla být obranou proti 15%
snížení mezd po vypršení staré mzdové smlouvy. Jelikož platnost stávající kolektivní smlouvy
byla znovu prodloužena do 15. února 1931, začalo se ve čtvrtek 28. srpna opět pracovat.
Stávky se zúčastnily všechny odborové svazy, a sice komunisté, křesťanští sociálové a
němečtí nacionálové (hakenkreuzleři).
1. září 1930. Škola. Se začátkem nového školního roku 1930-31 byla na zdejší národní škole
otevřena paralelní třída ke II. třídě. Její vedení bylo zároveň prozatimně svěřeno učitelce
Gisele Schmidové, která u nás učila již v roce 1922. Vyučování místo našeho pro nemoc

uvolněného řídícího učitele Karla Beckerta bylo jakožto výpomocnému učiteli svěřeno učiteli
Karlu Schütkymu z Františkova u Liberce.
21. září 1930. Kamarádský spolek býv. vysloužilých vojáků. Výroční slavnost. Ta se
slavnostním způsobem konala dnes, v neděli. Její slavnostní ráz spočíval v tom, že letos
poprvé zahrála kapela jímavé sbory před nově postaveným pomníkem padlým, velmi krásně
ozdobeným květinami. Náš farář Heinrich Endler zde přednesl slavnostní kázání.
Místopředseda spolku Franz Böhm, mistr tkalcovský z čp.171 pak závěrem dekoroval ještě
mnohé členy, kteří po dlouhou dobu zachovali spolku věrnost.
26. září 1930. Demonstrace v Praze. Podle novinových zpráv došlo 24. a 25. září v Praze
k velkým protiněmeckým demonstracím, spojeným s násilnostmi. Jejich příčinou prý bylo
uvádění německých zvukových filmů. Došlo při nich i k násilí na cizím majetku. Obzvlášť
silně byl postižen „Deutsches Haus“ (Německý dům), „Das Neue deutsche Theater“ (Nové
německé divadlo) a ty biografy, v nichž běžely německé zvukové filmy. Postiženy byly
zároveň i kavárny a český majetek. Tyto vskutku politováníhodné události odsoudila nejen
německá, ale i česká strana. Pachatelé budou při vyšetřování přísně pohnáni k zodpovědnosti.
27. září 1930. Krádeže vloupáním. V noci na dnešek se neznámí pachatelé vloupali
k hostinskému Josefu Mockerovi čp.209. Zloději se za použití násilí vlomili násypným
otvorem do uhelného sklepa, vylomili pak dvoje dveře, čímž se dostali do obytných a
výčepních místností. Odtud odcizili peněženku s asi 90 Kč v hotovosti, dvě kovové domácí
pokladničky s obsahem, dále revolver a ze sklepa 12 hrud másla. Celková škoda odhadem 500
Kč. Hlídací pes byl následujícího dne nemocný a je možné, že byl otráven.
K vloupání došlo také u hostinského Antona Pohla na Kovářském vrchu čp.288, kde bylo
z kuchyně odcizeno 140 Kč v hotovosti a tovární dělnici Marii Stelzigové z Kunratic čp.26,
která se u Pohlů zdržovala, zmizelo z postele 2.000 Kč v hotovosti. Také zde zůstávají
pachatelé neznámí.
28. září 1930. Nádraží. Výměna přednosty stanice. 1. září definitivně nastoupil do služby na
zdejším nádraží nový přednosta stanice Ernst Marynka. Dřívější přednosta stanice Josef
Jelinek byl již před delší dobou přeložen do Turnova a již od Vánoc bylo toto služební místo
obsazeno pouze prozatímně.
12. října 1930. Zlatá svatba. „Zlatou svatbu“ dnes oslavil domkář a spolkový posel Josef
Fischer čp.92 se svojí manželkou Annou. „Zlatá svatba“ s tolika gratulacemi bývá jen velmi
málokdy. Nastoupila většina místních spolků a při svatební mši zazpíval pěvecký sbor oslavné
písně. Svatebního průvodu se zúčastnilo na 30 párů hostů. Po požehnání se pořádala svatební
hostina v hostinci Josefa Mockera čp.209. Na závěr svatební veselice si párek jubilantů dopřál
taneček. Ženichovi je 82, nevěstě 80 let. Oba jsou dosud svěží.
1. listopadu 1930. Dušičky. Letos se na hřbitově konala dvojí smuteční slavnost. Na svátek
Všech svatých (sobota) slavnost s pěveckým sborem a kapelou, zpěvem písní a sborovými
přednesy, následující neděli pak farář Heinrich Endler vedl procesí na hřbitov, kde světil
hroby zesnulých. Poté následovala smuteční slavnost. Většina hrobů se pyšnila přírodními
květinami, zvláště chrysantémami.
5. listopadu 1930. Poštovní úřad. Vloupání do pokladny. 5. listopadu po 2. hodině ranní se
dosud neznámí pachatelé vloupali na místní poštovní úřad, sídlící v domě čp.387 vrchního
poštmistra Franze Liehra, aby vyloupili železnou pokladnu v kanceláři. Zámky domovních

dveří a dveří do kanceláře byly otevřeny paklíčem. Do dveří pokladny byla trhákem vylomena
díra. Zbývala asi čtvrthodina práce a lupičům by se bylo podařilo získat její obsah. Rodina
pensionovaného vrchního strážmistra četnictva Augusta Schmieda, která bydlí nad kanceláří,
zaslechla hluk. Schmied se vyšel podívat a „louskáčkové“ zatím vyskákali z otevřeného okna
kanceláře a utekli. V pokladně se nacházel jen malý finanční obnos. Z vypáčené zásuvky stolu
pachatelé ukořistili 96 Kč za poštovní známky.
Téže noci se patrně ti samí pachatelé vloupali do přízemní II. třídy naší školy, ale nenalezli
zde nic vhodného k odnesení. Lupiči se každopádně zmýlili, protože se chtěli vloupat do
obecní kanceláře, která se nachází v jiném traktu.
12. prosince 1930. Vysoký věk. Ve vysokém věku 84 let dnes večer na sešlost věkem
(slabomyslnost) zemřela domkářka Karoline Lischkeová, pensionovaná hradlářka, vdova po
hradláři v.v. Josefu Lischkem čp.229. Narodila se 7. listopadu 1846 v Mařenicích.
12. prosince 1930. Stará lípa. Rolník Karl Sitte čp.10 porazil 7. prosince t.r. prastarou lípu,
stojící u jeho obytného domu. Byl to nejsilnější a s jistotou nejstarší strom ve vsi. Ve výšce
jednoho metru nad zemí měl pětimetrový kmen průměr 170 cm a obvod 5,7 m. Ačkoliv kmen
byl až do výše větví vykotlaný, po poražení bylo z tohoto stromu získáno ještě 16 m3
štípatelného dřeva.
24. prosince 1930. Elektrické pouliční osvětlení. O Svatvečeru ve vsi poprvé zaplálo nově
zřízené pouliční osvětlení. Bylo instalováno celkem 39 lamp o výkonu 25-40 Wattů. Toto
nové zařízení je pro obec – zvláště za temných nocí – pravým dobrodiním.
30. prosince 1930. Demonstrace nezaměstnaných. Dnes dopoledne se nezaměstnaní celého
politického okresu sešli v Německém Jablonném, aby zde demonstrovali. Jejich počet prý
přesáhl 3.000 lidí. Byli tam i mnozí z Kunratic. Úřad nechal povolat silný četnický oddíl.
Mezi ním a nezaměstnanými došlo k vážnějším výstupům, jejichž následkem bylo několik
nikterak vážných zranění. Byly prý zraněny i dvě osoby z Kunratric, každopádně však jen
lehce.
31. prosince 1930. Ohlédnutí za rokem 1930. Počasí. Zima 1929-30 byla nezvykle mírná,
přestože se předpovídalo, že bude ještě krutější, než zima 1928-29. V noci byly malé mrazy,
ale o polednách bylo až +8 °C tepla. Od 26. ledna malá sněhová vrstva až do 7. února, kdy se
ochladilo, ale stále bylo velmi málo sněhu. Teploměr klesl na -10 °C. To byl nejchladnější
den této zimy. 17. února jsem na zahradě pozoroval let 18 brkoslavů severních. Bylo to
znamení, že na dalekém severu panuje velmi tuhá zima. 1. dubna jsem měl příležitost spatřit
nad vsí kroužit 40 čápů. Mnoho, mnoho let jsem žádného neviděl. Období Ledových mužů
přineslo mráz; fazole, jasany a jiné citlivé rostliny pomrzly. O senách velmi suché počasí a až
třicetistupňová horka. O žních a při sklizni brambor velmi mokro; mnohá brambořiště stála
celá pod vodou. Sklizeň byla proto velmi zdlouhavá. Také podzim byl velice deštivý, takže
dokonce přišla povodeň a museli zasahovat hasiči.
Zemědělství. Pro zemědělce byl uplynulý rok obdobím nejnamáhavější práce. V červnu byla
přibližně po tři týdny sucha, takže se již počítalo s neúrodou zelí, řepy a brambor.
Naprotitomu senoseč byla velice příznivá. Počátkem července se počasí zvrtlo a nastala
citelná vlhka, která vydržela přes celé žně, sklizeň otav i brambor. Mnohá brambořiště stála
celá pod vodou a bylo zapotřebí vykopat odvodňovací strouhy, aby se brambory podařilo
sklidit. Zůstala tak i neobdělaná pole. Co se týče množství úrody, bylo přesto poměrně
uspokojivé. Jeden rolník mi přinesl obilné stéblo 2 metry dlouhé a ovesný stonek s latou,
dlouhý 1,66 m. Celé zemědělství však rovněž trpí všeobecnou světovou hospodářskou krisí.

Je to zřejmé i z novin. Ty přinášejí mnohdy celé sloupce, plné prodejů a nařízených dražeb,
včetně celé řady zemědělských hospodářství.
Průmysl. S ním je to ještě horší. Ve Cvikově jsou téměř všechny mechanické tkalcovny
mimo provoz a ty, ve kterých se ještě pracuje, zkracují pracovní dobu nebo prostřídávají
dělníky. Jejich zastavení lze očekávat každou hodinou. Ve sklářské branži je to skoro ještě
horší. Přesahuje to samozřejmě do všech odvětví obživy. Pravý důvod této světové
hospodářské krise není zcela jasný. Devisová blokace to celé ještě značně zhoršila, neboť stát
nemohou opustit ani peníze, ani cenné papíry, takže se zahraničím nelze uzavřít žádné
obchody. Ve sklářství je to ještě horší, tři čtvrtiny sklářů jsou bez práce. Krise strhává veškerá
průmyslová i obchodní odvětví, v poslední době banky a peněžní ústavy. Všude se řeší
problém, jak tento stav nouze zmírnit. Doposud se nejeví žádné příznaky zlepšení. V naší vsi
je hlášeno 250 nezaměstnaných, to jest zhruba každý šestý obyvatel. Tito lidé dostávají
podporu v různých formách.
Ceny potravin. 1 q žita stojí 90-105 Kč, pšenice 120-125 Kč, staré až 175 Kč, ječmene 120140 Kč, ovsa 85-110 Kč, slámy 15-25 Kč, sena 25-40 Kč; 1 pecen chleba (3 kg) 5,20 Kč; 1 kg
pšeničné mouky 00 3,20 Kč, 1 houska velká 50 h, malá 25 h. 1 litr plnotučného mléka 80 h,
odstředěného 40 h, 1 slepičí vejce 1-1,20 Kč, 1 kg hovězího masa 14-16 Kč, vepřového 1214 Kč, telecího 16 Kč, uzeného 22 Kč a slaniny 20 Kč. 1 l piva 1,60 Kč, 1 kg cukru 6,30 Kč,
1 kg soli 2,40-3 Kč. Hnědé uhlí prý zlevnilo. 1 m měkkého palivového dříví včetně dopravy
75 Kč a více, 1 pár průměrných pánských bot 150-180 Kč, oblek z lepší látky přes 500 Kč.
Obuvnická firma Baťa ve Zlíně na Moravě vystavuje obuvníky velké konkurenci, stejně jako
obchody konfekcí ve městech ostře konkurují krejčím.
Několik změn vlastnictví. V uplynulém roce došlo k následujícím změnám vlastnictví:
11.I. dům Theresie Hülleové čp.39 získala Marie Hülleová (Weipert).
15.III. dům Franze Tischera čp.391 získali Franz a Anna Müllerovi.
30.IV. dům Karla a Willibalda Tischerových čp.174 získal drážní dělník Franz Kunze.
1.V. nemovitost Josefa Schnabela čp.312 získali Josef a Anna Broierovi.
30.IV. nemovitost Josefa Wagnera čp.246 získali Emil a Anna Hockaufovi.
25.VIII. dům Marie Plachtové čp.359 získala Berta Knoblochová.
6.IX. dům Antona Köhlera čp.354 získal Franz Diessner, tovární leštič.
27.IX. nemovitost Augusta Glanze čp.85 získali Anton a Berta Köhlerovi.
Události ve světě. Uplynulý rok překypoval velkými neštěstími a katastrofami. Při
zemětřesení tak na jaře přišlo o život 4000 lidí na ostrově Jáva, brzy poté v Itálii rovněž 4000
lidí a v Japonsku ze stejných příčin 300 lidí. Při důlních neštěstích v Německu zahynulo 152
lidí na dole Kurt poblíž Neurode a v Alsdorfu u Cách 259 lidí. Následkem velkých bouří se
potopilo 435 lodí. Hmotné škody byly vyčísleny přibližně na 8 miliard říšských marek. Zřítilo
se 41 letadel, následkem čehož zahynulo 211 lidí. Mezi zřícenými bylo i největší letadlo
světa, anglický stroj R101, který se zřítil poblíž Paříže – 50 mrtvých. Děsivě velký je počet
automobilových nehod se ztrátami na životech.
Počet těžkých vloupání, zvláště do nedobytných pokladen, stále stoupá. Před těmito
„louskáčky“ není dosud žádná pokladna v bezpečí.

1931
5. ledna 1931. Gratulace k padesátinám. Dnes večer se velkých gratulací dostalo našemu
starostovi Josefu Mitterovi, rolníku z čp.146. Kamarádský spolek bývalých vysloužilých

vojáků, jehož je jubilant předsedou, a také dobrovolní hasiči nastoupili korporativně. Hrála
kapela a zpíval pěvecký sbor. Obecní zastupitelstvo a další honorace mezitím přednesly svá
blahopřání. Skutečně bylo vidět uznání a ocenění zásluh o obec v této tak těžké době. Nechť
je oslavenci dopřáno tímto způsobem působit ještě dlouhá léta.
(obrázek obytného domu), popis:
Selský dům. Cihelná stavba z roku 1808 starosty Josefa Mittera čp.146. Fotografický snímek
Rudolfa Rongeho z čp.144.
15. ledna 1931. Škola. Za paní učitelku Giselu Schmiedovou, která trpí oční chorobou a je
v lékařském ošetřování v nemocnici v Liberci, převzal 15. t.m. výpomocně výuku učitel
Bruno Koch z Heřmanic. Jmenovaný byl dříve zaměstnán na národní škole v Německém
Jablonném.
20. ledna 1931. Úmrtí. 20. ledna t.r. zemřel v Litoměřicích po delší nemoci náš diecézní
biskup monsignor dr. Josef Gross. Narodil se 10. října 1866 v Přimdě jako syn hostinských a
rolníků Josefa a Dorothey Grossových. 4. července 1889 byl vysvěcen knězem a již ve 27
letech se stal arciděkanem ve Falknově nad Ohří, kde založil sirotčinec. Biskupský úřad
zastával od 5. června 1910. Jmenovaný byl neobyčejně oblíben a ve svém obtížném úřadě
vytrval navzdory svému podlomenému zdraví. Jeho pohřeb do biskupské hrobky na městském
hřbitově v Litoměřicích se stal velkolepou smuteční slavností. Za jeho rakví kráčelo dvanáct
biskupů.
24. února 1931. Smrtelné neštěstí. V čedičovém kamenolomu rolníka Josefa Schorsche čp.73
na Kamenném vrchu, který si za účelem výroby silničního štěrku pronajal rolník Wenzel
Winkler čp.71, byl 24. února t.r. odpoledne smrtelně zraněn chalupník Anton Goldberg
čp.306. Jmenovaný a jeho pomocník Emil Kaufmann, bytem v čp.403, oddělovali ze stojaté
skalní stěny pomocí klínů přibližně šestnáctimetrákový kamenný blok. Kus skály se nečekaně
oddělil a při pádu nabral neočekávaný směr. Goldberg, člověk statné postavy, sice uskočil
stranou, ale řítící se skalní masiv ho přesto zasáhl. Rozdrtil mu levou nohu, zamáčkl čtyři
žebra a těžce jej zranil také v týle, takže smrt nastala okamžitě. Mrtvola byla převezena
k němu domů. Goldberg byl ženat, avšak bezdětný. Byl vyhledávaným dělníkem a měl
předobrou povahu. Narodil se 8. prosince 1884 a byl příslušný do Mařeniček.
25. února 1931. Světový den boje dělníků. Již před třemi týdny informovaly veřejné listy, že
ze Sovětského Ruska jsou rozhlasem šířeny výzvy k velké dělnické demonstraci na 25. února
1931, při nichž má být sáhnuto dokonce po zbrani. Jelikož současná velká nezaměstnanost je
značně příhodný čas pro takovou akci (jen v naší republice je zaznamenáno asi 600.000
nezaměstnaných, z nichž 69.000 dostává podporu), pohlíželo se na toto datum s obavami.
Úřady na kritický den přísně zakázaly nejen demonstrace, ale také shromažďování lidí ve
volném prostoru vůbec. Krom to byla přijata rozsáhlá bezpečnostní opatření, zejména ve
větších městech a průmyslových centrech. Stát na ně vynaložil přes 2 miliony korun. Jen díky
uvážlivosti pracujícího lidu tento kritický den proběhl – až na drobné incidenty – nečekaně
klidně, a to nejen u nás, nýbrž i ve velkoměstech a dalších průmyslových centrech.
V Kunraticích nebylo oproti ostatním dnům vidět žádného rozdílu. Rozum zvítězil, „den
světového boje“ ztroskotal.
4. března 1931. Nehoda. Čtrnáctiletá školačka Selma Eiseltová, dcera domkářů Emila a
Adelheid Eiseltových čp.135 dnes při návratu ze školy upadla na návsi na náledí tak

nešťastně, že si nadvakrát zlomila pravou ruku. První lékařskou pomoc zraněné poskytl dr.
Tins ze Cvikova.
4. března 1931. Přílet špačků. Naši poslové jara, špačci, vyslali své průzkumníky jako
ubytovatele, aby zjistili, jestli ta dlouhá zima už náhodou nevezme brzký konec. Ještě zde
nebudou moci zůstat, protože je zatím málo nezasněžených míst – sněhu je místy ještě ½
metru.
21. března 1931. Začátek jara. Podle kalendáře dnes začalo jaro. Pro svůj nástup si vybralo
slunečný den bez mrazu, asi první den za celou zimu, během jehož noci nemrzlo. Sníh ještě
leží v navátých kupách.
21. března 1931. Okresní sraz Kamarádských spolků okresního svazu č.10. Po strašném
světovém zápasu 1914-18 podle různých nadřazených vojenských svazů a jednotek atd. také
bývalí kamarádi sloučili Spolky kamarádů (vysloužilců) do vlastních Svazů, aby mimo jiné
pěstovali vědomí sounáležitosti a setkávali se na založených kamarádských srazech. Také náš
Svaz Kamarádských spolků č.10 pořádal dnes takové okresní setkání v Kunraticích, v hostinci
Augusta Mittera čp.145. Kamarádi přispěchali ze všech stran. V rámci Svazu to byl první sraz
toho druhu. Vedení našeho Kamarádského spolku vynaložilo veškerou snahu, aby tuto
slavnost zkrášlilo proslovy, koncertem a přednáškami různých druhů. Je docela dojemné,
když se váleční kamarádi na takových srazech opět setkávají. Co všechno se tam jen vypráví!
„Ty, kamaráde, vzpomínáš si na to?“ Čas letí a brzy udeří hodina rozloučení. Stisk ruky:
„Jestlipak se za rok zase uvidíme?!“ Mnohý z nás mezitím narukuje do „velké armády“. To je
a zůstane naším osudem.
Záštita. Rád bych zde připojil zmínku o tom, že nad spojenými svazy vysloužilých vojáků
v naší republice převzala záštitu slečna dr. Alice Masaryková, dcera našeho presidenta. Při
vědomí důležitosti této pocty se domnívám, že to může vyvolat spoustu nepřejícnosti.
2. dubna 1931. Úplné zatmění Měsíce. Dnes večer, krátce po vyjití Měsíce (19:23) jsme
spatřili velice zajímavé úplné zatmění Měsíce. Za jasné, hvězdné oblohy bylo možno tento
přírodní úkaz od počátku do konce pozorně sledovat, což už se po léta nestalo.
1. dubna 1931. Velikonoce. Oslava Vzkříšení proběhla tak jako v posledních letech i letos
vskutku slavnostně, jako asi sotvakde v okolí. Účast přespolních je stále větší. Bylo lehce
mrazivo.
Pocta našim padlým. V návaznosti na oslavu Vzkříšení se letos poprvé usneslo Presidium
sjednocených zemských svazů vysloužilých vojáků vzdát čest našim padlým ve světové válce.
Nastoupivší Kamarádský spolek a dobrovolní hasiči tak učinili před pomníkem padlým,
zářícím v lesku elektrických žárovek. Oslava měla vojenský ráz, byla důstojná a úchvatná.
Jaké jen vzpomínky to v člověku probudilo!
5. dubna 1931. Velikonoční jízda. Prastarý obyčej velikonočních jízd oživili také letos
členové Svazu mládeže. Velikonoční svátky kompletně propršely.
17. dubna 1931. Církevní lidová misie. V období od 17. do 27. dubna ji vykonal lidový
misionář P. Matthäus Lenz, Ord.Min.Cap. z Liberce. Tento misionář jako výtečný kazatel
zanechal u věřících v Kunraticích velmi příznivý dojem. Úspěch této misie lze ze strany
duchovních úřadů za současných náboženských poměrů považovat za zcela uspokojivý.

3. dubna 1931. Jarní osev. Výsev ovsa již všeobecně začal. Následkem nepříznivého počasí
se letos takto zpozdil.
3. dubna 1931. Přílet vlaštovek. Dnes jsem viděl na obloze kroužit mnoho našich miláčků,
vlaštovek obecných. Jak se člověk raduje, že té dlouhé zimě konečně došly síly!
1. května 1931. „První máj“. Také letos u nás proběhl obzvlášť klidně. Soudruhy
z komunistické strany zvala provolání na vyvěšených plakátech do Cvikova na projev: „První
máj s komunisty v jednotné frontě proletářů za práci, chléb, půdu a svobodu“. – Z žádného
místa v republice jsme se nedoslechli ani nedočetli o nějaké větší výtržnosti.
3. května 1931. Představení dětského divadla. Ve dnech 3. a 10. května udělaly děti naší
národní školy včetně žáků měšťanské školy, kteří chodí do Cvikova, našim obyvatelům opět
upřímnou radost. Učitel Wilhelm Watznauer s nimi nazkoušel vlastní divadelní kus „Die
Puppenfee“ (Panenková víla), - fantasii o třech dějstvích – a uvedl jej na stálé scéně
Dělnického tělocvičného spolku „Frei Heil“ v hostinci Augusta Mittera čp.145. Nazkoušení si
vyžádalo nevýslovnou námahu – uvážíme-li, že na jevišti bylo dohromady 120 dětí. Vše se
úžasně podařilo, všem návštěvníkům se představení náramně líbilo. Sál byl pokaždé
přeplněný. Každý z návštěvníků překypoval vděčností vůči vedení školy, celému učitelskému
sboru, zejména však vůči učiteli Watznauerovi za zamáhavou, nezištnou činnost. Čistý výnos
byl použit ke školním účelům.
10. května 1931. Svátek matek. Tento svátek sice letos u nás nebyl tak jako jindy slaven
veřejným průvodem apod., pro matky to však v samotných rodinách neznamenalo menší
pocty. Všude květiny a zase květiny! Také skoro každý hrob matek na hřbitově byl ozdobený.
Smysl pro povinnost vůči matkám přináší své plody.
31. května 1931. Poštovní spořitelna. Počínaje 1. červnem začínají u Poštovní spořitelny
s několika úpravami opět fungovat spořicí účty, tedy služba, která byla od převratu zastavena.
Nejnižší vkladový limit byl stanoven na 5 Kč. Úročení je pětiprocentní. Novinkou je také
zavedení průkazek.
4. června 1931. Svátek Božího těla. Průvod proběhl slavnostně a oltáře byly krásně
vyzdobené. Březových stromků byla podél trasy procesí opravdu spousta. Korporativně
nastoupily Kamarádský spolek a Spolek dobrovolných hasičů. Obzvlášť půvabně se vyjímala
skupina dětí, nesoucích náboženské insignie. Účast byla velice početná a to i přesto, že ve
velké mechanické tkalcovně firmy Löwinger & Glas v Drnovci se pracovalo.
(chybí list mezi 4. červnem a 27. červnem)
(obrázek vily), popis:
Vila řídícího učitele Karla Beckerta čp.143 ve stavebním slohu, odpovídajícím roku 1910.
Fotografický snímek Rudolfa Rongeho čp.144.
27. června 1931. Mateřská poradna. Nyní byla jako v mnohých městech a vesnicích, také u
nás zřízena Mateřská poradna. Spravuje ji výbor, skládající se ze 72 žen. Jako předsedkyně
nyní působí Antonie Herknerová, manželka našeho ředitele školy, učitele Antona Herknera
čp.106. Lékařskou stránku má v současnosti na starost MUDr. Rudolf Tins ze Cvikova, jemuž
asistuje školená zdravotní sestra slečna Rengerová z Německého Jablonného. Náklady na

provoz pokrývá částečně Péče o mládež, částečně pak příspěvky. – Poradenské hodiny jsou ve
čtvrtek, poprvé byly 27. června 1931.
28. června 1931. Vysoký věk. Ve věku téměř 85 let zemřel 28. června t.r. domkář Eduard
Schnabel čp.290 na stařeckou slabost. Jmenovaný se narodil 18. srpna 1846.
6. července 1931. Obecní úřad. Přesídlení. Dnešním dnem se kancelář obecního úřadu
z budovy školy, kde se nacházela v posledních letech, přestěhovala do obecního domu čp.261,
a sice do jeho zadní nové přístavby. Uvolnila tak místo poštovnímu úřadu.
6. července 1931. Sklizeň borůvek a brusinek byla letos náramně příznivá, jak už po léta
nebyla. Hned zpočátku se platilo jen 1 Kč za litr, později dokonce jen 80 haléřů, do obce však
přesto přišlo na tisíce korun, neboť reformní potraviny a nápoje docházejí většího použití.
Co se týče brusinek, vyjíždějí od nás do Polomených hor celé karavany auty i na kolech a
bobuloviny si vozí masově domů. Pokud vím, něco takového tu ještě nebylo.
6. července 1931. Plicní tuberkulosa v rodině Rascheových. K oč méně případům plicní
tuberkulosy u nás všeobecně dochází, tím tragičtěji osud postihl rodinu obuvníka Hermana
Rascheho a jeho ženy Anny, bytem v čp.105. 27. října 1918 zemřel na tuto chorobu
dvacetiletý syn Emil. Po něm následovala 29.5.1924 dvaadvacetiletá dcera Frieda. 28.8.1927
zemřel dvaadvacetiletý syn Augustin a dnes, 11.7.1931 skosila smrt poslední z dětí,
třiadvacetiletou dceru Bertu. Rodiče jsou oba zdrávi a o příčinách této nemoci panují jen
domněnky.
19. července 1931. Obecní biograf. Obecnímu zastupitelstvu se po mnohém snažení a
zdolávání odporu podařilo zřídit v sále hostince Augusta Mittera čp.145 vlastní obecní
biograf. Celý podnik spravuje obecní kinovýbor, jehož obchodním vedoucím je zmíněný
hostinský Mitter. Technické vedení náleží obchodníku elektrozbožím Josefu Göttlichovi
čp.48, který složil speciální zkoušku. 19. července se za zaplněného sálu konalo slavnostní
zahajovací představení filmu „Der Fleck auf der Erde“ (Místo na zemi), natočeného podle
Anzengruberovy předlohy. Kéž by tento mladý podnik vzkvétal – v dnešní době je jakýkoli
příjem pro obec velice důležitý.
1. srpna 1931. „Den rudého boje“. Na prvního srpna naplánovala komunistická strana opět
velké demonstrace pod širým nebem, takzvaný „Den rudého boje“. Tyto demonstrace úřady
všeobecně zakázaly. Jak píší veřejné deníky, tento den – s výjimkou menších výtržností –
proběhl v republice klidně. V ostatních zemích byl jeho průběh již kritičtější. Noviny přesto
píší, že moskevské bojovné heslo opět dokonale ztroskotalo. U nás v Kunraticích to byl den
jako každý jiný, naprosto pokojný.
7. srpna 1931. Poštovní úřad. Přesídlení. Z důvodu nedostatku místa přesídlil 7. srpna zdejší
poštovní úřad z domu vrchního poštmistra Franze Friedricha Liehra čp.387 do budovy zdejší
školy čp.255. Jaký nevídaný rozmach zaznamenal tento ústav od svého založení v roce 1874,
je nejlépe vidět, uvědomíme-li si, že v prvních letech sídlil tento úřad jako pouhá poštovna
spolu s kanceláří Kunratického spořitelního spolku v malé světničce v hostinci „prvního“
poštmistra Vinzense Liehra čp.209 a tyto prostory zcela postačovaly. Liehr obhospodařoval
jak poštovní úřad, tak spořitelnu a krom to řídil hostinec a kupecký krám. – V roce 1892
přesídlila kancelář poštovního úřadu do Liehrova nově postaveného domu čp.387, kde také
zůstala až do současnosti. Přiložená fotografie ukazuje obě budovy.

(obrázek), popis:
a) I.poštovna, od roku 1874 do roku 1892, v hostinci Vinzense Liehra čp.209.
b) Poštovní úřad, od r.1892 do r.1931, v domě Franze Friedricha Liehra čp.387.
9. srpna 1931. Hasiči. Zbrojnice. Dnes, v neděli, byla Spolku dobrovolných hasičů
slavnostně předána zbrojnice pro hasební potřeby, pořízená obcí ve spolupráci se zmíněným
spolkem. Nachází se na Šmídeberských polních domcích, aby při případných požárech bylo
možno využít tamní vodovod. Nově postavený objekt stojí poblíž domu čp.361, patřícího
rolníku Wilhelmu Wagnerovi, který pro něj také bezúplatně poskytl pozemek. Ve zbrojnici se
toho času nachází asi 400 metrů stříkacích hadic a hadicový vůz.
26. srpna 1931. Dolní mlýn. Zamezeno velkému požáru. Několik minut po deváté hodině
večerní vypukl ve mlýnici mlýna Adolfa Herrmanna čp.61 – a sice v obilné loupačce –
nebezpečný požár, který se následkem průvanu v rozvodném potrubí okamžitě prodral až na
půdu. Protože však lidé hned přispěchali na pomoc a stříkačka s hadicemi byla rychle na
místě, podařilo se požár v zárodku potlačit. Požár vznikl patrně třením strojních součástí.
(obrázek), popis:
a) Dolní mlýn Adolfa Herrmanna čp.61
b) „Knespelův šenk“ před požárem. Dnes Mitterův hostinec čp.145. (dle staré
pohlednice)
1. září 1931. Škola. Pensionování. Náš řídící učitel Karl Beckert odešel 1. září t.r. na trvalý,
plně zasloužený odpočinek. Budiž mu dopřáno užívat ještě dlouhých let v plné statnosti.
Beckert své životní povolání vzdělavatele mládeže bral mimořádně přísně; jako nadřízený byl
blahosklonným rádcem a jemu svěřeným dětem byl otcovským přítelem. Co se týká jeho
zásluh o školu a obecné blaho, již jsem nastínil v článku k jeho služebnímu jubileu z 27.
června t.r.. Dovolím si ještě uvést výrok jednoho z jemu podřízených učitelů, který mé zápisy
postaví do správného světla: „Byl více naším otcem, než naším nadřízeným!“
Beckert se narodil 23. června 1871 jako syn řídícího učitele Vinzense Beckerta a jeho ženy
Wilhelminy v Tisé. Navštěvoval národní školu v Malé Bukovině a poté absolvoval Státní
gymnasium v Praze III a složil maturitu. 1. září 1891 byl umístěn jako prozatímní podučitel
v Postřelné, kde setrval do 1. března 1894. Poté přešel do Dubnice, kde setrval do 31. srpna
1894. Od 1. září 1894 do 31. prosince 1897 profesně působil na naší škole. Počínaje 1. lednem
1898 Beckert odešel jako definitivní učitel do Drnovce, kde zůstal do 31. srpna 1905. Odtud
byl dosazen opět do Kunratic a zde byl 1. srpna 1915 jmenován řídícím učitelem. Jmenovaný
se v Kunraticích kromě svého výkonu povolání zapsal také nepomíjejícími vzpomínkami.
1. září 1931. Škola. Změny. Učitelku Giselu Schmidovou, která odešla do Dubnice, nahradila
slečna Vanda Weigelová, liberečanka, naposledy působící ve Cvikově. Za výpomocného
učitele Karla Schütkyho, který byl přemístěn do Křížan, sem byl dosazen výpomocný učitel
Georg Linke (narozen na Lahrových boudách v Krkonoších, příslušný do Starého
Habendorfu). Linke naposledy působil ve Velkém Valtinově. Máme teď tedy opět 5
učitelských sil. I. třída tvoří 1 ročník, II. třída 2. a 3. ročník (paralelka), III. třída 4. a 5. ročník
a IV. třída 6., 7. a 8. ročník.
2. září 1931. Odlet vlaštovek. V noci na dnešek odletěly na teplý jih ze svých shromaždišť
naši miláčkové, vlaštovky obecné. Možnou příčinou jejich časného odletu je neustálé deštivé
počasí. Zdalipak nám na jaře přinesou lepší časy??

2. září 1931. Krádež vloupáním. V noci na dnešek se do hostince Josefa Mockera čp.209
vloupali neznámí pachatelé a odcizili peníze v hotovosti, potraviny a další movitosti. V tomto
domě je to za krátkou dobu již potřetí. Lupiči vylomili jedno okenní křídlo okna na straně
k potoku a pak okno otevřeli. Při otevírání kupeckého krámu a zásobní komory použili
paklíčů. Bylo odcizeno přes 100 Kč v hotovosti, stříbrná tabatěrka, dále vuřty, pečeně, koňak,
zrnková káva, elektrické baterie, kladívko, sekyra a náhrdelník se zlatou jehlicí. Cenu
v současné době ještě nelze přesně vyčíslit.
4. září 1931. Hasiči. Motorová stříkačka. Dnes večer byl v obci Kunratice vyhlášen „první
poplachový signál“ kvůli pořízení motorové hasičské stříkačky – ačkoliv jeho uskutečnění je
vzhledem k pořizovacím nákladům ještě v nedohlednu. Tři takové stroje, a sice o 12, 17 a 23
koňských silách předvedla na Zámeckém vrchu v činnosti firma Hans Flader, Pleil-Sorgenthal
u Vejprt. Jejich účinnost byla pozoruhodná a došla všeobecného uznání. Snad se zase
dočkáme lepších časů, kdy bychom takové všeobecně prospěšné zařízení mohli získat.
9. září 1931. Automobilová nehoda. 9. září t.r. kolem 11 hodiny v noci vezl rolník Franz
Schäfer čp.134 se svým autem z Heřmanic do Kunratic mistra řeznického Augusta Knespela
z Kunratic čp.58 a Franze Zrosta z Drnovce. V ohybu silnice v Mařeničkách ztratil Schäfer
vládu nad vozidlem a sjel do příkopu. Schäfer byl nárazem jen lehce zraněn a také Zrostovi se
podařilo včas vyskočit, Knespel si však zlomil klíční kost a na levé ruce utrpěl dlouhou
řeznou ránu, takže musel být převezen do všeobecné nemocnice v České Lípě. Množství
autonehod přímo nahání strach.
18. září 1931. Sesuv skály. Dnes kolem 5. hodiny ranní se zřítila 6 metrů vysoká a 10 metrů
dlouhá skalní stěna mezi domy čp.88 mistra truhlářského Raimunda Müllera a čp.87 zedníka
Karla Knespela. Skalní masiv patřil rolníku Stefanu Pohlovi čp.75. Následně bylo nutno
sklep, patřící chalupníku Antonu Köhlerovi čp.85, posunout více stranou, aby bylo možno
odstranit výběžek skály, zasahující až na Müllerův dvůr. Müller si tam chtěl postavit dílnu.
Dělníci měli velké štěstí, že se v době sesuvu zvětralé pískovcové skály ještě nepracovalo,
jinak by byli zasypáni a došlo by tak k vážnému neštěstí.
18. září 1931. Četnická stanice 20. srpna t.r. byl velitel stanice, vrchní strážmistr Franz
Kučera přeložen odtud na stanici Stárkov u Trutnova. Na jeho místo sem přišel praporčík
Wenzel Skolil jako nový velitel stanice a 10. září t.r. nastoupil službu. Jmenovaný přišel ze
stanice Rychnov nad Kněžnou.
26. září 1931. Úplné zatmění Měsíce. Dnes večer jsme měli příležitost pozorovat krásné
úplné zatmění Měsíce. Začátek v 6:54 večer, začátek úplného zatmění 8:05 večer, konec 9:30
večer; v 8:31 opustil Měsíc stín Země. Při svém východu byl sice Měsíc za silnou clonou
mraků, ale když odešly, bylo možno podrobně pozorovat všechny fáze zatmění.
27. září 1931. Obecní volby. Z 1084 voličů, zanesených ve volebních seznamech jich do dne
konání voleb 12 zemřelo, zbylo tedy ještě 1072 voličů, z nichž se 985 zúčastnilo voleb.
Z odevzdaných hlasů bylo 34 neplatných, zbylo tedy 951 platných hlasů. Na 3 sestavené
kandidátky vyšly následující mandáty: Kandidátka I. Svaz rolníků, politická strana
křesťanského německého venkovského lidu 458 hlasů = 11 mandátů. Kandidátka II.
Komunistická strana Československa 303 hlasů = 8 mandátů a kandidátka III. Německá
živnostenská strana, hospodářská strana sudetoněmeckého středního stavu 190 hlasů = 5
mandátů.

15. října 1931. Náš nový biskup. Národnostní novinové boje ve věci obsazení litoměřického
biskupského stolce skončily. Vrchním pastýřem Litoměřické diecéze byl jmenován náš krajan
z „českého Nizozemí“, kapitulní kanovník monsignor dr. Anton Weber. Narodil se 24. října
1877 ve Vlčí Hoře u Brtníků jako syn prostých venkovanů. Navštěvoval školu v Krásné Lípě,
další studia absolvoval na biskupském gymnasiu (chlapecký seminář) a roku 1896 složil
v Litoměřicích maturitní zkoušku s vyznamenáním. Studium teologie absolvoval rovněž
v Litoměřicích. 17. února 1901 se mu dostalo vysvěcení na kněze v kostele sv. Apolináře
v Římě. Domů se vrátil jako doktor teologie a svoji první měšní oběť oslavil ve svém rodišti,
v kostele v Brtníkách. Svoji kněžskou dráhu zahájil dr. Weber v lázeňském městě Teplicích
jako kaplan, poté se stal učitelem náboženství na státní reálce v Ústí nad Labem a nato se ujal
úřadu kapitulního kanovníka u sv. Štěpána v Litoměřicích. 6. prosince 1931 byl konečně
povýšen na biskupský stolec po svém předchůdci, který zesnul 20. ledna 1931. Mnoho tisíc
věřících ze severních Čech přivítalo volbu dr. Webera vrchním pastýřem litoměřickým se
srdečnou radostí. – Jejich naděje došla naplnění.
31. října 1931. Zlatá svatba. Vzácnou „zlatou svatbu“ dnes oslavil manželský pár Josefa
Antusche a Theresie Antuschové (rozená Ruscheová čp.326), bytem v čp.402. Antusch býval
kočím v měšťanském pivovaře ve Cvikově, zde však utrpěl úraz a zůstal invalidním. Je mu 78
let a jeho manželce 77 let. Jubilantům se dostalo gratulací a darů ze všech stran.
31. října 1931. Výměna regenschoriho. Dnešního dne náš učitel Wilhelm Watznauer složil
funkci regenschoriho v našem kostele, čehož všichni litují. Zatímně toto místo převzal Wille
Melzer z Lindavy. V současných realistických časech je v Kunraticích vskutku těžké najít
někoho pro muzikantskou kostelní službu.
1. listopadu 1931. Dušičky ve sněhu. To se už řadu let nestalo. První sníh napadl už 21. října.
30. října byla při 0 °C sněhová vánice jako v zimě, takže sníh už zůstal ležet. Na svátek Všech
Svatých se sice slunce opět ukázalo, ale sníh slezl jen na zvlášť chráněných, prosluněných
místech. Všechny živé květiny ovšem tím pádem pomrzly.
Letos poprvé uspořádal na Dušičky Spolek vysloužilců smuteční slavnost u vyzdobeného
pomníku padlým na počest padlých ve Světové válce. Takové slavnosti jsou vždy dojímavé
chvíle, ačkoli jsou i tací lidé, kteří si hlubokého významu této vděčnosti neváží.
15. listopadu 1931. Volba obecního představenstva. Při volbách, konaných dnes v neděli
byli zvoleni: starostou, a to již potřetí, zvolen 16 hlasy rolník a majitel parní cihelny Josef
Mitter čp.146. Komunisté dosáhli na místo místostarosty. Tím byl zvolen tesař Villibald
Schrötter, bytem v čp.105 (komunista). Druhým místostarostou zvolen rolník Gustav Runge
čp.156 (selský svaz). Obecními radními zvoleni: za Svaz rolníků mistr kovářský Reinhold
Tampe čp.112, rolník Franz Schorsch čp.140. Z komunistické strany: tesař Josef Hülle čp.215
a pivovarský dělník Wenzel Ducke čp.24. – Z Německé živnostenské strany: hostinský a tesař
Josef Böhm čp.43. Členové výboru: ze Svazu rolníků rolník Franz Josef Sitte čp.72, rolník
Augustin Neumann čp.91, rolník August Hanisch čp.195, rolník Rudolf Runge čp.56, rolník
Augustin Hoffmann čp.2, rolník Wenzel Jantsch čp.348 a rolník Franz Laube čp.208.
Z komunistické strany zedník Franz Brade čp.379, pomocný dělník Gustav Müller bytem
v čp.275, zedník Josef Runge mladší čp.162, tesař Adolf Hanisch bytem v čp.49 a Josef
Schorsch, zedník čp.94. Z Německé živnostenské strany Wenzel Buder, truhlářství čp.274,
hostinský Franz Mitter čp.164 a mistr klempířský Reinhold Otto čp.54.
18. listopadu 1931. Železniční neštěstí. Osobní vlak, jedoucí po 6. hodině večerní
z Německého Jablonného, dne 18. listopadu t.r. poblíž domu čp.8, patřícího rolníku Emilu

Ackermannovi, zachytil a strhl k zemi výminkářku Rosinu Günterovou, vdovu po rolníku
Robertu Güntherovi z Drnovce, která šla podél trati. Postižená kromě otevřené rány na hlavě a
oděrek kůže utrpěla zřejmě ještě zlomeninu paže. Týmž vlakem byla převezena do Cvikova a
předána do nemocnice. Rosina Güntherová je rodačka z Kunratic čp.9, je jí přes 80 let a prý
již není duševně v pořádku.
19. prosince 1931. Zlatá svatba. Vzácnou zlatou svatbu dnes sice prostě, ale srdečně a za
plného zdraví oslavil domkář Franz Hülle čp.380 se svou manželkou Theresií, roz.
Tölzerovou. Oslavenci je 80 a jeho manželce 74 let.
25. prosince 1931. Vánoce. Nadílka. Krásné svátky dětské radosti nás letos se sněhem
nechaly na holičkách. Nadělené sáňky a lyže tak zůstaly smutně stát v koutě. Na Štědrý den
bylo takové náledí, že se sotva dalo chodit. A déšť to stále zhoršoval. Ve škole se uskutečnila
nadílka, v současné nouzi velice důmyslná: 22.XII. dostaly chudé děti různé součásti
oblečení, poté však každé dítko, tedy celkem 205 dětí, dostalo od zdejšího Spořitelního a
záložního spolku (Raiffeisenky) u příležitosti 30. výročí její činnosti spořitelní knížku
s vkladem 10 Kč. Jistě se tím povzbudí spořivost, v těchto těžkých časech tak potřebná.
31. prosince 1931. Ohlédnutí za rokem 1931. Uplynulý rok je třeba označit jako těžký, plný
nouze a starostí. Když začneme u rolníků, nespatříme již zde nic potěšitelného. Od samého
počátku, zvláště od května, po celé léto a podzim bylo počasí veskrze nepříznivé. Někdy po 2
či 3 dny krásně a pak zase déšť a déšť. Podle novinových zpráv byl měsíc srpen nejstudenější,
co lidská paměť sahá. Sena a otavy se dostaly pod střechu jen ve velice málo případech
skutečně suché. Spousta jich zůstala celé týdny venku. Obilí na jaře silně vymrzlo a poté dál
trpělo chladným počasím. V období květu se nemohlo vyprášit a při žních se dalo jen
s velkými obtížemi sklízet. Někteří větší rolníci v obci dokonce letos svůj denní chléb
nevyzískali. Sklizeň brambor, řepy a zelí byla výnosnější. Jako zvláštnost zde uveďme, že
podle novinových zpráv se v Americe zaobírají myšlenkou raději obilí – zejména pšenici –
nasypat do moře, nežli ho levněji vyvézt. Kávová zrna chtějí zpracovat na brikety k vytápění.
Hospodářská krise a nouze o práci. S průmyslem a dělnictvem obecně je to velmi vážné.
Téměř po tři roky panuje vysoce rozvinutá pracovní, vlastně hospodářská krise a jako její
následek pak téměř ve všech státech tíživá nouze o práci. Nekonečné konference a nenachází
se žádné východisko. Největší banky krachují, nebo se nalézají v nebezpečných krisích.
Nejvýznamnější odvětví průmyslu, u nás textilní a sklářská branže, se téměř zcela pokládají.
Abych pro budoucnost zanechal jasný obrázek o tkalcovství u nás, rád bych zde uvedl
následující. V roce 1878 instaloval Josef Pilz ve Cvikově prvních 12 mechanických
tkalcovských stavů, jejichž počet později rozšířil na 68. V roce 1923 (?) však tento podnik
opět zastavil provoz. V roce 1884 postavil Josef Niessner horní továrnu s 227 stavy. Téhož
roku zřídil Gustav Niessner při silnici do Trávníku továrnu se 140 stavy, jejichž počet později
vzrostl na 326. Taktéž v roce 1884 postavili Serafina Liebische synové továrnu se 151 stavy,
která zastavila provoz v září 1928. Roku 1886 postavil v Drnovci továrnu Ignaz Wander
(správně Wanke, pozn.překl.), pozdější firma Brass a od roku 1906 Löwinger & Glas. Ta je
vybavena 535 stavy. V roce 1885 zřídil Robert Riegert a synové v bývalé Paulově papírně na
cvikovském předměstí mechanickou tkalcovnu s 225 stavy (v současnosti firma ESWE bratří
Schönové z Moravské Ostravy). Ta od letoška stojí rovněž. Roku 1893 postavil Josef
Niessner dolní továrnu s 5XXX stavy. V roce 1894 nechal Josef Wenzel postavit na Svorské
ulici továrnu se 62 stavy, jejichž počet se později rozšířil na 104. Roku 1893 instaloval Otto
Vonach (se společníkem Rudolfem Bergerem) 64 stavů v objektu mandlu a apretace, který
převzal od svého tchána Augusta Paula. – V době největšího pracovního rozmachu bylo ve
Cvikově v provozu přibližně 2.200 mechanických tkalcovských stavů, dnes již pouhých

zhruba 300. – V té době nacházelo v textilních podnicích dobrou obživu kolem 700 dělníků
z Kunratic, dnes už přibližně jen 150. Ve Varnsdorfu stojí mimo provoz 5 továrních budov,
které jsou levně na prodej a nikdo je nechce. Budou muset být rozebrány. Ve Cvikově to také
nebude dlouho trvat – a dopadne to právě tak.
Pro Kunratice zůstává ještě požehnáním naše továrna majitele Franze Klemta (dřevoprůmysl).
Také ta pracuje sem tam v omezeném provozu, ale navzdory různým obtížím se ještě zcela
nezastavila. Větší počet dělníků si tam tedy stále ještě vydělává na svůj chléb.
(obrázek), popis:
Dřevozpracující továrna firmy Klemt & Neubauer. Snímek Erich Klemt, čp.3.
V Kunraticích je toho času 416 nezaměstnaných. Jako státní podporu obdržela obec 14.000
Kč. V posledních čtyřech týdnech 10.050 Kč a jako vánoční dárek pro děti nezaměstnaných
3.800 Kč. Podpora je poskytována formou potravinových lístků a poukázek na mléko. Ti
nejpotřebnější dostali od obce samotné také maso a uhlí. Obec dále provádí výrazné nouzové
práce. V první řadě nákladné vylepšení vodovodu do Limberských polních domků, dále
rozsáhlé meliorační práce v dolní části vsi a stavbu betonového mostu u čp.84.
Zřejmě nikdy se nezjistí, co je příčinou všeho toho neštěstí; o tom bych musel napsat malou
knihu. Přispěla k tomu zřejmě i nadvýroba. Uvažuje se už se vší vážností o „kletbě strojů“.
Mechanický tkalcovský stav vyrobí čtyřikrát více, než ruční tkadlec. V jedné teplické
tkalcovně dokáže jeden jediný dělník obsluhovat 24 strojů.3 V jáchymovské tabákové továrně
se po zavedení automatické výroby cigaret ocitla bez práce téměř polovina z původních 1170
dělníků. – V Americe dokonce nově vynalezli spřádací stroj, který denně spřede takové
množství příze, jako před nějakými 100 lety spředlo 43.000 ručních přadláků. A tak je tomu
v tisíci dalších provozů. Velmi významnou roli samozřejmě sehrává mimo jiné také politika
jednotlivých států. Jak to všechno ještě skončí, je otázkou budoucího času.
Ceny potravin a krmiv. 1 q žita 150 Kč, pšenice 150 Kč, ječmene 120-135 Kč, ovsa 100 Kč,
brambor 35-40 Kč, 1 pecen chleba (3 kg) 6 Kč, 1 houska 25 a 50 h, 1 kg pšeničné mouky (00)
3 Kč, 1 hrouda másla 5,50 Kč, mlékárenské máslo 6 – 6,25 Kč, 1 l plnotučného mléka 1,80
Kč, odstředěného mléka 40-50 h, 1 slepičí vejce 70 h.
Chybí strana 90.

1932.
1. ledna 1932. Poštovní úřad. Dnešním dnem odchází po čtyřicetileté službě na odpočinek
náš vrchní poštmistr Franz Friedrich Liehr. Vedení zdejšího poštovního úřadu spočívalo od
jeho založení v roce 1872 v rukou rodiny Liehrů z čp.209. Byl to Vinzens Liehr, hostinský a
kupec, který má sám velkou zásluhu na zřízení tohoto úřadu, dále jeho dcera Sophie a
konečně její bratr Franz Friedrich Liehr. Vedení úřadu bylo nyní počínaje 19. říjnem 1931
svěřeno Petru Kostlivému z Nové Kdyně, který zde již delší dobu působil jako zastupující
poštovní administrátor.
2. ledna 1932. Údolní přehrada. Státní inženýři v současnosti opět provádějí zaměření
projektované údolní přehrady ve směru na Mařeničky. Jak se proslýchá, toto dílo by vzhledem
k panující nouzi o práci mělo být zahájeno následující jaro.
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16. ledna 1932. Demonstrace nezaměstnaných. Dnes dopoledne se téměř všichni
nezaměstnaní politického okresu Německé Jablonné v tomto městě shromáždili, aby dosáhli
zlepšení životních podmínek. I z Kunratic zůstali doma jen nemnozí. Při promluvě na
okresním úřadě bylo vyslancům sděleno, že vyššími místy byly schváleny nouzové práce na
území okresu. Jako řečníci vystoupili poslanec Höhnel a komunista Karb (Ústí n.L.). Vše
proběhlo v maximálním klidu. Přibližně 900 přespolním nezaměstnaným podávalo město
v zámecké aleji polévku. K udržení klidu a pořádku bylo údajně určeno 71 četníků se třemi
důstojníky.
22. ledna 1932. Stříbrná svatba. Náš starosta Josef Mitter, rolník čp.146 a jeho manželka
Anna, rozená Herfurthová z Dobranova dnes oslavili svoji stříbrnou svatbu. Ačkoli si
oslavenec zakázal všechny naplánované větší pocty, ze všech stran se jubilantům přesto
dostalo poct jako málokomu. Na tento den mohou oba jubilanti vzpomínat s hrdostí. Budiž
jim dopřána šťastná pouť k té „zlaté“!
10. února 1932. Demonstrace. Na 10. února byly opět naplánovány velkolepé komunistické
demonstrace. Úřady se proti tomuto úmyslu postavily se vší přísností. Co nejpřísněji byly
zakázány veškeré veřejné průvody a shromáždění zvědavců. U nás nebylo z celého toho hnutí
vidět ničeho. V některých jiných obcích to už bylo živější, ale k žádným velkým výtržnostem
nedošlo.
10. února 1932. Počasí. Dnes je vlastně první skutečný zimní den. Až dosud bylo jen mlhavé,
deštivé počasí, sem tam náledí, dvakrát něco málo nasněžilo. Teď už je to vážné. 12. února
bylo –19 °C, ale zase jen 2-3 cm sněhu, který zůstal ležet jen ve stínu. Střídavě silnější a
slabší mrazy. 8. března silná chumelenice. Leží kolem 30 cm sněhu.
4. března 1932. Přílet špačků. Dnes jsem viděl větší hejno špačků – našich poslů jara.
Nemohli však zůstat, protože země je stále ještě silně promrzlá a jen tu a tam jsou holá místa.
5. března 1932. Úmrtí. Po dlouhém utrpení (vápenatění arterií, odtržení srdečního svalu) dnes
na srdeční slabost zemřel mistr kolářský a rolník Eduard Mitter čp.5XXX. Dožil se věku 75
let. Mitter byl velice zasloužilý muž. Po 30 let byl předsedou zdejší Spořitelny a záložny
(Raiffeisenky). Vedl tento ústav s oddaností ode dne jeho založení přes všechna období a
s jistotou přispěl k velkému rozmachu tohoto ústavu. O nic méně záslužnou byla jeho činnost
v Kamarádském spolku býv. vysloužilých vojáků. Po 9 let byl jeho místopředsedou a plných
34 let skutečným předsedou, nakonec čestným předsedou. Řadu let byl také předsedou
okresního svazu spolků vysloužilců. Jeho pohřeb se stal velmi nevšední, vzácnou smuteční
událostí. Za dunění čestné salvy se nad hrobem zesnulého sklonily čtyři prapory. Kromě
našeho Kamarádského spolku a Německého tělocvičného spolku „Eiche“ se zúčastnily ještě
Kamarádské (vysloužilecké) spolky z Německého Jablonného, Cvikova, Lindavy a
Krompachu.
12. března 1932. Neštěstí. Při lyžování na „Gerberwiese“ si dnes zlomil pravou nohu (holenní
a lýtkovou kost) jedenáctiletý školák Willi Göttlich, syn elektrikáře Josefa Göttlicha a jeho
manželky Emilie z čp.48. Na radu MUDr. Roberta Bauera z Mařenic byl zraněný převezen do
nemocnice v Boru u České Lípy.
14. března 1932. Vydírání. Do domu čp.232 Marie Müllerové, vdovy po rolníkovi, která
tento dům obývá zcela sama, vnikl minulou noc kolem 1 hodiny ranní přes chlév do předsíně
neznámý mladý muž. Nebezpečným vyhrožováním paní Müllerovou natolik otřásl, že mu

dala 200 Kč, načež se neznámý vzdálil. Pachateli se malým okénkem ve chlévě podařilo
vytáhnout závoru. Müllerová, velmi srdnatá žena, zaslechla šramot a šla se podívat, dostala
však ránu do obličeje, po němž jí zůstaly na obličeji modřiny. Podniknuté pátrání zůstalo bez
výsledku.
21. března 1932. Kostel. Úmrtí. 17. března t.r. zemřel ve Cvikově po dlouhé, těžké nemoci
farář Ferdinand Horák. 21. t.m. byl zesnulý převezen do Kunratic, uložen do kostela a poté
pohřben do vlastního hrobu na zdejším hřbitově. Farář Horák se narodil 19. ledna 1866
v Mladé Boleslavi do chudobných poměrů. Nezlomnou energií se mu zdařilo prosadit si
studia. 27. května 1888 byl vysvěcen knězem. Jmenovaný byl mimo jiné také archivářem
biskupské konsistoře. 22. února 1900 byl u nás jmenován farářem. Přišel k nám tehdy
z Roschowitz. Pro nemoc musel 31. srpna 1915 odejít na odpočinek. Ještě nějaký čas zůstal
farář Horák u nás a poté se přestěhoval do svého nově získaného domova ve Cvikově.
Zesnulý byl dobrodušný pán, věrný duchovní pastýř. Jeho zásadou bylo být spravedlivý ke
všem a každému pomáhat. Protože to však není možné, nezůstal ušetřen hořké bolesti v duši.
– Jeho pohřeb se stal velkolepou smuteční slavností; mnozí cítili, že matičce zemi předáváme
dobré srdce. Po slavnostním rekviem, celebrovaném děkanem Antonem Vaterem z Lindavy,
pohnul se průvod na hřbitov. Přítomno bylo 13 duchovních a 4 řádové sestry. Kondukt vedl
biskupský notář B. Glaser z Mimoně. Za hudbou šla školní mládež a dále Kamarádský spolek
(vysloužilců), dobrovolní hasiči, I. a II. Ženský pohřební spolek, Horský spolek a Kostelní
spolek. Za rakví šlo nesčetné množství smutečních hostí. Nad hrobem mu byly věnovány
dojemné pohřební proslovy. Farář Horák je prvním duchovním, který byl na našem novém
hřbitově pohřben.
21. března 1932. Začátek jara. Podle kalendáře jaro začalo 20. března ve 20 hodin. Již
nějaký čas je přes den slunečno, v noci však mrazy –4 až –5 °C. Na severní straně a ve stínu
leží ještě závěje sněhu. Ozimy těžce trpí.
21. března 1932. Lety vzducholodí. Společnost pro přepravu vzducholoděmi „ZepelinHamburg-Amerika Linie“ dnešním dnem zahájila pravidelnou osobní a nákladní přepravu
vzducholoděmi z Friedrichshafenu do Pernambuca v Brazílii. Jedna cesta stojí 2.000 RM, tam
a zpět 3.600 říšských marek.
26. března 1932. Velikonoce. Nově pořízený „Boží hrob“ v kostele byl letos poprvé postaven.
Dodala jej firma Procházka v Příbrami a stál prý 3.800 Kč, nepočítaje v to nezbytné truhlářské
práce.
Oslavy Vzkříšení o sobotě Velikonoční dělaly věřícím v naší obci starost, zda jednoduše
neodpadnou, neboť náš farář Heinrich Endler byl již několik týdnů s vážnou nemocí upoután
na lůžko. Hovořilo se o srdečním a nervovém onemocnění. Velkým překvapením proto bylo,
když se tuto slavnost podařilo uskutečnit jako v ostatní roky, skutečně velmi krásně a
důstojně. Nastoupil Kamarádský spolek (vysloužilců) a Spolek dobrovolných hasičů. Zářivě
nasvícené kříže na Zámeckém vrchu a na Hutbergu se skvostně odrážely proti temné večerní
obloze. Obzvlášť krásný byl elektricky osvětlený pomník padlým a velice krásně se
v temnotách pod Zámeckým vrchem vyjímala i transparentní postava Kristova od mistra
malířského Antona Freiera čp.104. Procesí vedl děkan Anton Vater z Lindavy.
9. dubna 1932. Vysoký věk. Dnešního dne ve vysokém věku 88 let zemřela na sešlost věkem
nádenice Anna Hoffmannová, vdova po nádeníku Wilhelmu Hoffmannovi, bytem v čp.249.
Narodila se 28. února 1847.

16. dubna 1932. Vysoký věk. 16. dubna zemřel ve vysokém věku 88 let na sešlost věkem
bývalý obchodník vepřovým dobytkem Eduard Riedel čp.363. Riedel byl nejstarším
obyvatelem Kunratic mužského pohlaví – narodil se 6. března 1844.
18. dubna 1932. Jarní osev. Jarní osev začíná; počasí je příznivé. Od poloviny března
většinou malé noční mrazíky, takže sníh tál jen na slunných místech. Srážky skrovné, avšak
často sychravé, částečně mlhavé počasí. Teprve před několika dny nastalo počasí příznivé.
26. dubna 1932. Dobrovolná smrt. Šestadvacetiletý řeznický pomocník Franz Müller, syn
rolníka Augusta Müllera a jeho ženy Anny z čp.67, který byl zaměstnán u firmy Horák &
Souček, válcování silnic, Praha II.-Poříč a toho času bydlel v Novém Mlýně, skočil v neděli
24. dubna o ½ 5 ráno v sebevražedném úmyslu u Chodánek pod rychlík Vídeň-Praha a byl
okamžitě usmrcen. Ještě před svým činem přemlouval k témuž skutku kamaráda, kterému se
však ještě včas podařilo vytrhnout. Müller byl 26. dubna pohřben v Libici nad Cidlinou, okres
Poděbrady. Pohřbu se zúčastnila deputace zdejšího Spolku dobrovolných hasičů pod vedením
vrchního velitele Franze Kunerta čp.185. Příčina skutku zůstala neobjasněna.
1. května 1932. Státní svátek 1. máj. Ten letos připadl na neděli. V obci samé jsem si
nevšiml téměř ničeho, co by se dalo nazvat politickým hnutím. Dělnická komunistická strana
zvala na velkých, smrtihlavem vyzdobených plakátech k demonstraci do Cvikova pod
následujícím heslem: „Proti imperialistické válce a fašismu. Demonstrujte s komunisty na 1.
máje za chléb, práci, půdu, svobodu!“ Odchod o ½ 8 ráno od Mitterova hostince.
1. května 1932. Dětské divadelní představení. To nám zase všem náš učitel Wilhelm
Watznauer připravil milé potěšení, malým i velkým! Už několik měsíců zkoušel s dětmi
zdejší národní školy i s žáky měšťanky vlastní divadelní kus „Tři přání“, sestávající
z předehry a 3 jednání. Bylo zapotřebí kolem 100 zkoušek, než se se 160 účinkujícími
všechno podařilo. Jaká trpělivost, jaká námaha! Masová návštěva zblízka i zdaleka, plné
uznání a nezkalená radost byla odměnou za jeho námahu a za podporu celého učitelského
sboru s ředitelem školy Antonem Herknerem v čele. Představení se konala 23. a 24. dubna a
1. května na stálém divadelním jevišti Dělnického tělocvičného spolku „Frei Heil“
v Mitterově hostinci čp.145. Čistý výnos těchto představení byl použit k zakoupení 5 černých
okenních rolet, 1000 kusů diapositivů, rozhlasového přijímače Philips (3/4 lampy), amplionu
Blaupunkt, mikronástavce k promítačce a k dostavbě školní kuchyně.
5. května 1932. Přílet vlaštovek. Opět jsou tady! Možná, že nám naši miláčkové přinesli
přece jen trochu lepší časy. Alespoň v to doufáme. V povětří jich ale zatím krouží jen opravdu
málo.
7. května 1932. Zavraždění francouzského presidenta Doumera. 6. května t.r. ve 3 hodiny
odpoledne byl při návštěvě dobročinné výstavy pěti ranami z revolveru ruského atentátníka
Gorgulova smrtelně zraněn francouzský president Paul Doumer a na následky pak 7. května
ve 4 hodiny ráno zemřel. Vrah není neznámým ani v Československu; delší dobu provozoval
jako lékař praxi v Přerově. Pochází odtud i jeho manželka Květoslava. Gorgulov je prý
přepjatý fantasta – či přinejmenším trpí velikášstvím.
8. května 1932. Svátek matek. Veřejná slavnost se nekonala, bylo však vidět lidi, jak nosí
domů a na hřbitov květiny a zase květiny, aby jimi obdarovali maminky.

8. května 1932. J.W. Goethe. Oslavy. Tak jako mnohde jinde, uspořádal i u nás
v Kunraticích Místní vzdělávací výbor v hostinci „Zur Post“ Josefa Mockera čp.209
vzpomínkovou slavnost ke stému výročí úmrtí našeho největšího německého básníka,
Johanna Wolfganga Goethe. Byl uveden divadelní kus „Die Geschwister“ (Sourozenci),
zazpívány písně a předneseny přednášky o básníkovi. Závěrem následovala přednáška se 125
diapositivy ze života tohoto básníka-knížete.
8. května 1932. Velký podvod, respektive vydírání. Rolník Wenzel Hergesell čp.18 si
koupil stavební los od neznámého agenta s losy. O něco později přijel tento agent autem
k Hergesellovi znovu a sdělil mu, že zmíněný los získává hlavní výhru ve výši 80.000 Kč.
Žádal však zaplacení částky 8.000 Kč, neboť jinak by prý výhra nebyla vyplacena. Hergesell
tomuto divadlu uvěřil a protože doma tolik peněz neměl, ve zdejší Spořitelně a záložně
vyzvedl ještě obnos 3.000 Kč a dal jej cizinci, který potěšen svým úspěchem opět odjel. – Na
popeleční středu 10.II. přijel cizinec k Hergesellovi znovu a chtěl si los převzít k výplatě.
Dcera Marie byla sama doma a onomu muži řekla, že její otec má los uložený v zásuvce stolu.
Cizinec měl s sebou paklíče, protože se však žádný z nich nehodil, odtrhl stolní desku nad
zásuvkou, sebral los a s autem zmizel. Jak se Hergesell v Praze přesvědčil, padl do spárů
rafinovaného podvodníka; všechny údaje byly nepravdivé a vydané peníze byly v každém
případě ztraceny. Okamžitě bylo zahájeno vyšetřování.
26. května 1932. Vysoký věk. 26.5. zde ve věku 81 let zemřela domkářka Anna
Bundesmannová, vdova po Franzi Bundesmannovi, tkalci čp.254. Narodila se 23.XII.1850.
29. května 1932. Dobrovolná smrt. 29. t.m. si oběšením vzal život třiadvacetiletý
zemědělský pomocník Josef Wagner, syn rolníka Josefa Wagnera a jeho ženy Anny, kteří
v současnosti vedou polní hospodářství v Okrouhlé, jsou však příslušní do Kunratic. Sebevrah
sloužil u zdejšího rolníka Antona Braumanna a jeho manželky Sofie čp.13. Braumannová je
jeho teta. Minulou neděli, když byl sám doma, se z neznámé příčiny oběsil v přístěnku. O
příčině jeho skutku kolují různé pověsti.
5.-6. června 1932. IX. všesokolský slet. (sepsáno) z nařízení okresního úřadu č.8274 z
8.V.1933 za použití nezbytných pomůcek. Spis uložen na obecním úřadě.
Slet byl zahájen 5. června vystoupením žactva a byl ukončen hlavními sletovými dny 3.-6.
července.
Velké slavnosti Sokolstva, které se v roce 1932 v Praze konaly již podeváté, byly tentokrát ve
znamení vzpomínky 100. výročí narození dr. Miroslava Tyrše. Při této příležitosti se podílel
také svaz „Slovanské Sokolstvo“. Dr. Tyrš byl zakladatelem Sokolstva a významným
způsobem určil celý jeho vývoj.
Uspořádání IX. všesokolského sletu převzal svaz „Československá obec sokolská“, která je
ústředím všeho Sokolstva v Československé republice i mimo její hranice. Nazývá se
zkráceně „Obec sokolská“. Sjednocuje 50 žup v naší republice a 2 mimo její hranice. Celkově
má těchto 52 žup 3.161 spolků s 682.523 členy. Z toho je 368.678 plnoprávných mužských a
ženských členů, 67.150 dorostenců obého pohlaví ve věku mezi 14 a 18 léty a 246.000 žáků a
žákyň, kteří ještě nedosáhli 14. roku věku.
IX. všesokolský slet zahájilo 5. června vystoupení žactva národních škol z Velké Prahy. O
týden později, tj. 12. června se konal den žactva sokolských spolků; od 16. do 19. června
uspořádala „Cvičební sekce ústředního svazu čsl. profesorstva“ III. hry středních škol. Dny od
26. do 29. června byly věnovány sokolské mládeži a ve dnech 3. až 6. července proběhly
hlavní sletové dny.

Posledního dne se konalo také vystoupení vojska, kterého se zúčastnily ozbrojené složky
československého, jugoslávského a rumunského státu.
Sokolský slet přilákal mnoho významných hostí z Ameriky, Anglie, Belgie, Bulharska,
Dánska, Egypta, Finska, Francie, Holandska, Indie, Japonska, Kanady, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Německa (Lužice), Norska, Portugalska, Řecka, Rumunska, Španělska,
Švédska, Švýcarska atd.
O velikosti sokolského sletu nás nejlépe přesvědčí čísla. Slavností se zúčastnilo 36.200 žáků a
žákyň ze sokolských jednot z Prahy a okolí, 37.000 mužských a ženských dorostenců a
135.000 dospělých Sokolů – dohromady tedy přibližně 200.000 účastníků. Při různých
cvičebních vystoupeních vystoupilo 7.033 chlapců a děvčat z národních škol, 14.420
středoškoláků a středoškolaček, 31.124 žáků a žákyň ze sokolských jednot, 27.983 mužských
a ženských dorostenců, 56.939 mužů a žen a 5.678 starších členů, celkem tedy 143.177
skutečně cvičících účastníků. Ke hrám nastoupilo 3.844 mužů, 1.546 žen, 1008 dorostenců a
799 dorostenek. Kulturních soutěží se zúčastnilo 83 dobrovolných hereckých oddílů, 16
pěveckých sborů a 132 spolků s loutkovým divadlem. Slavnostní průvod mládeže čítal 11.179
mládenců, 12.298 děvčat a spolu s hosty, vedoucími a hráčskými mužstvy jej tvořilo 25.863
osob. Slavnostní průvod o hlavním sletovém dni sestával z 36.614 Sokolů, 19.073 Sokolek,
822 jezdců a spolu s hosty a hráčskými mužstvy jej tvořilo 65.528 mužů a žen. V obou
průvodech tedy kráčelo 91.391 krojovaných účastníků.
Kapacita cvičiště činila 146.852 míst pro diváky, v převlékárnách bylo místo pro 70.000 osob.
Cvičiště pro prostná cvičení bylo připraveno pro 17.000 mužů a několikrát bylo plně využito.
Kromě vlastního cvičiště a převlékáren byl dostatek místa ještě pro dalších 40 až 50 tisíc
hostů. Návštěvnost dosáhla vrcholu 5. července počtem 175.904 návštěvníků, nepočítaje v to
cvičící účastníky, pořadatelstvo a členy 20 odborných výborů, jichž bylo celkem 7.000.
Na sletišti se nacházelo také 244 prodejních stánků s různým zbožím, zaujímajících plochu
14.375 čtverečních metrů. V hromadných ubytovnách bylo ubytováno 123.599 hostů a ve
společných kuchyních se stravovalo 39.000 účastníků. Na hlavní sletové dny dopravily
železnice do Prahy 132.000 cestujících.
Svou významnou účastí poctil všechny významné okamžiky sletu také president
Československé republiky dr. T.G. Masaryk.
Příští, desátý Všesokolský slet by se měl konat pravděpodobně v roce 1938.
20. června 1932. Karl Gattermann. Úmrtí. Karl Gattermann, vrchní ředitel trestnice v.v.
v trestnici Stein u Křemže nad Dunajem, Horní Rakousy, byl nejstarším synem zdejšího
řídícího učitele Ignaze Gattermanna. Narodil se 29. prosince 1846 v Kunraticích. Ve svém
rodišti navštěvoval Gattermann národní školu, poté reálku v České Lípě a nato vstoupil do
učitelského semináře v Litoměřicích. Jeho prvním učitelským místem byl Vartenberk (Stráž
pod Ralskem) s nástupním platem 150 zlatých. V roce 1867 byl odveden k 12. praporu
myslivců a roku 1871 přišel jako podučitel do Cvikova. Téhož roku odešel jako učitel do
trestnice v Subenu (Horní Rakousy). Gattermann se v roce 1874 oženil s vdovou Barbarou
Nittelovou, roz. Lutzerovou, dcerou vrchního ředitele trestnice Lutzera ve Vídni. Roku 1876
složil s nejlepším výsledkem zkoušku z administrativní státní služby v trestnici a roku 1879
byl jmenován adjunktem. V roce 1880 přišel jako kontrolor do trestnice Göllersdorf a
postupoval pak stupeň po stupni, až byl v roce 1899 jmenován vrchním ředitelem ve Steinu.
10. července 1932. Kamarádský spolek býv. vysloužilých vojáků. Svěcení praporu a
oslavy 70. výročí založení. Jasný, skvostný letní den, právě takový, jaký byl 30. června 1867,
kdy byl svěcen první prapor. Spolek vynaložil veškerou námahu, aby tento den uspořádal co
nejslavnostněji. Ráno byl budíček, poté čestná, resp. smuteční slavnost před pomníkem
padlým a na hřbitově. V zahradě manželů Karla a Idy Bundesmannových čp.49 následovala

slavnostní polní mše, celebrovaná duchovním, panem P. Karlem Altmannem ze Cvikova.
Přitom bylo vykonáno vysvěcení nového spolkového praporu. Úchvatný obrázek se naskytl
ve chvíli, kdy se před ním poprvé na pozdrav sklonilo 14 praporů zúčastněných spolků. Snad
ještě dojemnější bylo rozloučení se starým praporem. Ten zažil jistě také mnohé radostné
oslavy, viděl však plynout tím více hořkých let žalu. Barvy nového praporu jsou převážně
červená a žlutá, naše obecní barvy. Aby se v této těžké krisové době i těm méně zámožným
dostalo dobrého, levného oběda, bylo dovezeno „válečné“ jídlo, u nás poprvé. – Odpoledne se
konal slavnostní průvod. Ve větru vlálo 17 spolkových praporů. Staří rekové se hrdě vypínali.
Zvláště silně zastoupeny byly slavnostní družičky a dámské spolky vůbec. Po slavnostním
průvodu následoval nástup na místo oslav v zahradě starosty a předsedy spolku Josefa Mittera
čp.146, kde byl postaven velký stan. Jedna kapela hrála za druhou a brzy zavládla veselá
nálada. Mimořádně obratně si spolek poradil s problémem, jak si v tak krátké době pomoci
k takovému krásnému praporu. Před dvěma lety byl nejdříve obstarán pomník padlým – a teď
se bylo třeba vypořádat znovu s tak velkým výdajem. Vedení spolku se tedy s důvěrou
obrátilo na ženy členů a čestných členů spolku s vírou v jejich obětavost a tato jejich důvěra
se vyplatila. Ženy se všechny zapsaly jako patronky praporu a od toho dne jsou čestnými
členkami a jsou zvány na všechny přehlídky a v případě jejich úmrtí nastoupí celý spolek i
s praporem. Slavnosti se zúčastnily následující spolky a korporace:
Domácí: obecní zastupitelstvo, Dobrovolní hasiči, Svaz rolníků, Svaz mládeže a pěvecký
sbor.
Přespolní Kamarádské spolky (vysloužilců): Bor u České Lípy, Brniště, Cvikov, Dubnice,
Krásná Lípa, Krompach, Lindava, Mimoň, Německé Jablonné, Polevsko, Rumburk, Skalice u
České Lípy, Svor-Rousínov, Velenice a Zákupy.
14. července 1932. Povětrnostní pohroma. – údery blesků, zdemolování jezu k Dolnímu
mlýnu. 14. července odpoledne přišla po několika horkých dnech (32-33 °C ve stínu) velmi
silná bouře. Letos zde u nás úplně první. Všude kolem se sesbíraly bouřky, nejhorší z nich
přišla od jihovýchodu a opřela se o hory. Aniž by začalo pršet, zatáhla se obloha světle šedou
barvou. Později se spustila průtrž mračen, ale bohudíky bez krup. Hamerský potok se velmi
rychle vzedmul do neobvyklé výšky. Jez se stavidlem k mlýnu Adolfa Herrmanna těmto
vodním masám nedokázal vzdorovat a voda celou stavbu strhla s sebou. Stržením velkých
kamenů došlo i k podemletí nábřežní zdi u domu čp.46 sekretáře Josefa Fischera, takže bylo
nutno – zejména příštího dne – provést stavební práce na ochranu břehu, aby se odvrátilo
nebezpečí, hrozící zmíněnému domu. V délce mnoha metrů byla podemleta také okresní
silnice nad strženým jezem, takže se zhroutila nejen nábřežní zeď, ale i samotná silnice. Těžce
utrpěl i takzvaný Schmiedebrücke (most u kovárny) u čp.112 (t.č. Reinhold Tampe).
Za posledních mnoho let nepamatuji tak silnou bouři, při které se do země vybilo takové
množství blesků. Tříštily se stromy, mnohonásobně poškozena byla rozhlasová zařízení a
rozvody elektřiny. Déšť místy stlačil obilí úplně k zemi.
14. července 1932. Požár. Během zmíněné bouře vystoupil nad Šmídeberskými polními
domky mocný sloup kouře; do domu cihlářského dělníka Wenzela Heinricha čp.373 udeřil
blesk a zapálil ho. Vedle domu, postaveného z kamene a krytého slaměnými došky, zasáhl
blesk také opodál stojící hrušeň. Pohořelému se sotva podařilo vynést ven jeho nemocnou
matku Annu Heinrichovou a zachránit několik kusů vnitřního vybavení. Drůbež a králíci
uhořeli. Ze vsi přispěchal nahoru na pomoc oddíl dobrovolných hasičů. – Dům vyhořel až po
zdivo. Heinrich je prý pojištěn na 5.000 Kč u Trávnické pojišťovny, utrpěná škoda však
údajně činí 20.000 Kč. Dům byl později znovu postaven.

17. července 1932. Útěk ze života. Popsaná povětrnostní pohroma by si málem byla vyžádala
i lidský život. K odvedení vodních spoust byl u domu obchodníka kůžemi Wenzela Schrötera
čp.314 vykopán odtok do takzvané „staré strouhy“. Majitele pozemku, Josefa Weiperta,
domkáře čp.45 to (a podle podle kolujících pověstí i jiné věci) duševně natolik rozrušilo, že si
na Hutbergu chtěl vzít život oběšením. Jeden ze sousedů za ním šel a v posledním okamžiku
se mu podařilo zoufalce ještě zachránit. MUDr. Bauer z Mařenic, zdejší velitel četnické
stanice praporčík Skolil a dobrovolné samaritánské družstvo podnikli oživovací pokusy
(umělé dýchání), které se nakonec setkaly s úspěchem. Případ vyvolal značnou pozornost.
25. července 1932. Úmrtí. Odešel muž s ušlechtilou povahou. 25. července v 10 hodin večer
nečekaně zemřel rolník Gustav Runge z Kunratic čp.156; přemohla jej plicní choroba.
V zesnulém ztrácí obec a zvláště místní rolnictvo muže, jehož snahou bylo klidným jednáním
a pochopením působit pro blaho bližních. Nikdy nejevil snahu ubližovat jinak smýšlejícím.
Zdobila jej řada čestných funkcí. Byl například místostarostou, tajemníkem Svazu rolníků
v okrese Cvikov, členem představenstva Světelného družstva a členem výborů mnoha spolků.
Jeho pohřeb byl vzácným a slavnostním smutečním aktem, kterého se zúčastnilo obecní
zastupitelstvo a téměř všechny občanské spolky. Dostavili se také členové krajského a
okresního výboru Svazu rolníků. Dojemné pohřební proslovy svědčily o hluboké úctě
k zesnulému. Gustav Runge se narodil 28.VIII. 1882 a byl ženat s Marií Mitterovou, dcerou
zemřelého rolníka Augustina Mittera čp.62 („Berghaugsl´ na Zámeckém vrchu). Z manželství
se narodil syn Franz a dcera Marta. Synovi bylo 20 a dceři 18 let.
25. července 1932. Sklizeň borůvek. Úroda borůvek nebyla letos nijak zvlášť výnosná, místy
totiž v období květu pomrzly. Přesto se jich nasbíralo za několik tisíc korun, což je v dnešní
těžké době nezaměstnanosti velká pomoc. – Litr se prodával za 2 Kč a později za 1,50 Kč.
Také úroda brusinek byla jen průměrná, byly zato velké a krásné; lidé za nimi jezdili auty až
do Polomených hor.
28. července 1932. Obilné žně začaly za příznivého počasí. Počátkem srpna bylo několik
nepříznivých dní, potom ale nastalo horké, suché období s 29 – 30 °C, takže vše dobře
dozrálo. Na začátku září proběhly skutečně suché žně, značně uspokojivé. Téměř všechny
klasy byly úplně plné, můžeme tedy doufat, že bude opravdu dobrý chléb.
4. srpna 1932. Krádež vloupáním. V noci na dnešek se neznámí pachatelé vloupali zadním
okénkem do kanceláře stavitele Josefa Rungeho v jeho domě čp.131 a odcizili odtud psací
stroj model „Torpedo“ v ceně 2000 Kč. Zloději kromě toho sebrali mosazná závaží
z nástěnných hodin, na kterých se čas zastavil ve ¾ na 1 ráno a ještě přibrali několik pytlů.
Pachatelé na místě činu rozsypali pepř, aby zabránili stopování policejním psem. Poškozený
je pojištěn proti vloupání.
1. září 1932. Odlet vlaštovek. Ačkoli je ještě krásné počasí, naši miláčkové, vlaštovky
obecné, přesto v noci na dnešek odletěly na jih. Letos jsem viděl málo mláďat; může za to
zřejmě špatné počasí v období hnízdění.
1. září 1932. Novostavba. Majitel strojní cihelny Augustin Mitter a jeho manželka Marie se
15. srpna 1932 nastěhovali do své nově postavené vily. Tato novostavba dostala číslo popisné
159 – toto číslo dříve nesl nyní stržený výminek zemřelého rolníka Konrada Rungeho čp.153.
1. září 1932. Škola. Nový řídící učitel. Se začátkem školního roku 1932/33 nastoupil do
služby pro Kunratice jmenovaný řídící učitel Josef Taubmann. Jmenovaný se narodil 20. října

1883 v Postřelné jako syn rolníka Laurenze Taubmanna a jeho ženy Theresie. Absolvoval
učitelský vzdělávací ústav v Liberci a od té doby působil jako učitel na školách v Pertolticích,
Zahrádkách, Boru u České Lípy a v Ovesných Kladrubech. Momentálně je ještě svobodný.
Řídící učitel Taubmann je v naší oblasti vedoucím esperantského hnutí a vydává odborný
časopis „Marko“. O prázdninách roku 1933 se oženil s učitelkou Annou, rozenou XXXX.
1. září 1932. Škola. Učitel Georg Linke byl přeložen na chlapeckou měšťanskou školu do
Cvikova. Učitelka Wanda Weigelová se 7. července t.r. v Brně provdala za odborného učitele
Reinholda Stillera, rodáka z Německého Jablonného. 6. září zde nastoupil učitelskou službu
učitel Friedrich Linke, heřmanický rodák. V uplynulém školním roce učil na chlapecké
měšťanské škole ve Cvikově.
10. září 1932. Dobrovolní hasiči. Oslavy 60. výročí založení. Oslavy 60. výročí založení
oslavil tento spolek tak skromně, jak již je tomuto obecně prospěšnému spolku vlastní.
Všichni ti švarní muži, kteří svého času spolek zakládali, odpočívají již pod zemí, až na
jediného – 78letého ručního tkalce Ignaze Kunzeho čp.117. K oslavě se spolek shromáždil
dnes ráno a korporativně, s hudbou doprovodil jmenovaného posledního zakládajícího člena
ke slavnostní bohoslužbě. Po ní vykonal farář Heinrich Endler u pomníku padlým působivou
vzpomínkovou smuteční slavnost za členy spolku, padlé ve Světové válce a u pomníku byl
položen věnec. – Poté následovalo slavnostní vyznamenávání následujících hasičů:
čestným odznakem za 60 let činnosti Ignaz Kunze, ruční tkadlec čp.117,
čestným odznakem za 40 let činnosti Wenzel Kunze, nádeník čp.86,
čestným odznakem za 25 let činnosti August Neumann, rolník čp.91 a
Karl Vot, poštovní zaměstnanec čp.350.
Po dekorování se konala ještě čestná smuteční slavnost na hřbitově. Tam zazněl sbor a za
působivých slov vrchního velitele Franze Kunerta, mistra obuvnického čp.186 byl položen
věnec. Závěr oslavy tvořila přehlídka vyznamenaných na návsi. – Večer proběhlo ještě
slavnostní představení v obecním kině v hostinci Augusta Mittera čp.145.
14. září 1932. Zatmění Měsíce. Dnes, hned v prvních večerních hodinách nastalo částečné
zatmění Měsíce, při němž byl Měsíc zatemněn z 98,2 %. Mohlo to být velice zajímavé,
protože takový stav nastane znovu až v roce 1950 (naposledy nastal v roce 1914). Viděli jsme
z něj bohužel jen velmi málo, protože obloha byla zatažená. Celou dobu předtím byly noci
jasné, ale právě v kritickou dobu – jako naschvál – ne.
15. září 1932. Neštěstí. Rolník Franz Runge čp.150 (řečený „Rungeschuster“) se dnes o
polednách těžce zranil. Dostal novou mlátičku a když ji chtěl složit s valníku, velkou váhu
stroje nezvládl a ten se na něj zřítil. Zlomil mu přitom klíční kost, „Halskranz“ – jak se tomu
zde říká –, takže kost čněla ven. – Runge utrpěl ještě další těžká vnitřní zranění. MUDr. Franz
Miethig ze Cvikova nařídil okamžitý převoz do nemocnice v České Lípě.
1. října 1932. Útěk ze života. Před nedávnem ještě dívka, která se radovala ze života, na sebe
vložila ruku. Hermine Sitteová, narozená 1. října 19XXXX v Dolní Suché okres Liberec,
sloužila u hostinského Antona Pohla na Kovářském vrchu. Na své narozeniny, v noci na 1.
října skončila dobrovolnou smrtí, když se oběsila na třešni u zmíněného hostince. Bylo to
pilné děvče a jak se proslýchá, „pravá ruka“ svého zaměstnavatele. Příčinu tohoto skutku,
který z různých okolností vyvolal velký rozruch zvláště mezi ženskou částí obyvatelstva, je
prý podle zanechaného dopisu na rozloučenou třeba hledat v nerozvážném, bezvýchodném
milostném poměru se ženatým mužem. Aby se v dotyčné rodině opět obnovil porušený klid,

obětovala se sama. Mrtvola zesnulé byla přepravena do jejího rodiště, kde byla v Jítravě co
nejslavnostněji pochována.
16. září 1932. Historický nález na Zámeckém vrchu. Při stavbě obecního vodovodu v roce
1911 našel náš mistr malířský Anton Freier čp.104 v blízkosti svého domu u cesty vzhůru na
Zámecký vrch, kde byly vyhloubené jámy pro vodovod, v hloubce asi 1,5 metru špici starého
kopí. Freier tehdy nález sice vyzvedl, ale časem na něj zapomněl. Tento nález je prvním
významným nálezem na Zámeckém vrchu. Tato špice kopí, primitivní práce, je ze železa se
zoceleným hrotem. Je 25 cm dlouhá a její průměr činí 6 cm. Na místě nálezu byl zásyp,
v němž se nalezly i střepy nádobí. Zmíněná špice kopí byla předána do školní sbírky.
Mistr kovářský Reinhold Tampe čp.112 mi dále předal koňskou podkovu, která byla nalezena
na Teichbergu na pozemku chalupníka Franze Weiße čp.142; podle tvaru pochází očividně
z období napadení Prusů Rakušany v roce 1778, při němž Prusové prchali hlava nehlava.
1. listopadu 1932. Dušičky. Bylo pravé dušičkové počasí, ale smuteční slavnost se přesto
konala. Hroby byly skvostně vyzdobené chrysantemami, živými květinami a věnci. Večer
přišel první letošní mráz. Na Dušičky deštivo.
17. listopadu 1932. Vysoký věk. 17. listopadu zemřel ve výjimečném věku téměř 88 let
chalupník Franz Schorsch z čp.221. V poslední době bydlel u své dcery Marie Böhmové,
vdovy po chalupníkovi čp.97, kde také na sešlost věkem zemřel. Narodil se 11. prosince 1844.
29. listopadu 1932. Vysoký věk. Dnešního dne zemřel ve věku téměř 81 let domkář Franz
Hülle z čp.380 na sešlost věkem. Jmenovaný se narodil 15. května 1852 v Kunraticích.
7. prosince 1932. První sníh. Dnes napadl první letošní sníh. Sněhová pokrývka asi 5 cm. 8.
prosince silná vánice při nezmrzlé zemi. Příštího dne ovšem uhodily mrazy až –10 °C a více,
pak ale opět mlhavé, vlhké počasí.
17. prosince 1932. Úmrtí. 17. prosince t.r. zemřel ve věku 63 let na cukrovku Gustav Brade,
bývalý úředník tkalcovny Löwinger & Glas, rodák z Kunratic čp.379, bytem v Drnovci. Brade
byl horlivým zastáncem gutenbergovy stenografie a v Kunraticích byl „prvním“, kdo toto
umění u nás vyučoval. Stejně tak lpěl na zdejším Německém tělocvičném spolku „Eiche“,
jehož byl po nějaký čas mluvčím. Tento spolek jej také korporativně a se spolkovým
praporem doprovodil v čestném průvodu na jeho poslední cestě na drnovecký hřbitov. Budiž
tomuto čestnému muži země lehká!
20. prosince 1932. Brkoslavové severní. Tento týden se v mé zahradě několikrát objevilo asi
20 brkoslavů severních a ozobávali bobule divoké kaliny. Je to známkou toho, že na dalekém
severu panují velké mrazy a je tam nedostatek potravy. Jinak k nám totiž tito severští ptáci
nelétají.
25. prosince 1932. Vánoce. Na Štědrý večer bylo náledí jako zrcadlo. Roztálo v neděli
odpoledne. Skoro žádný sníh. Sáňky a lyže stojí smutně v koutě. Velká ztráta pro horské
restaurace.
31. prosince 1932. Ohlédnutí za rokem 1932. Počasí a zemědělství. Zůstává za námi
smutný a starostí plný rok 1932; ustaraně a s úzkostnými předtuchami hledíme vstříc hustou
mlhou zahalenému roku 1933, který je před námi. – Tento rok byl provázen abnormálním
počasím. Použitelná sáňkovačka nastala teprve od 8. března – ale jen asi na 5 dní. Sáňky a

lyže skoro nedošly užití. Nestálé počasí až do 23. května. Teprve od 22. června teplé a krásné
dny. 28. července začaly obilné žně. – Od poloviny srpna téměř do konce září horké období,
skoro trojská vedra do +30 °C. Podle novinových zpráv nebylo tak teplé září za posledních 80
let. Následkem nastalého sucha nemohli sedláci podmítat strniště. Žňový výnos byl poměrně
příznivý. Zelí, řepa a seno byly velmi uspokojivé. Tak velké zelné hlávky se hned tak nevidí.
Rolník Josef Mitter čp.46 měl hlávky, které vážily až 9 kg. Naproti tomu bylo o něco méně
brambor. Hodně ovoce, zejména jablek, ale velice červivé. Lidé letos vylisovali hodně
jablečné šťávy (Ceres). 14. listopadu letos poprvé zamrzla okna. 7. prosince trochu sněhu,
v následujících dnech –10 °C až do konce prosince. Žádná sáňkovačka, ale často náledí. Nad
naší vsí letos přešla sice jedna jediná, pro nás ovšem katastrofální bouře, a sice 14. července
(viz zprávu u tohoto data).
31. prosince 1932. Hospodářská krise a nouze o práci. Nejhorší je to u nás v textilním
průmyslu. Mnohé sály v továrnách jsou už vyklizené, ale stovky tkalcovských stavů stále ještě
spínají své strašidelné ruce k nebesům. Staré železo! – Za kilo se platí 23 haléřů. Gigantická
strojní zařízení o stovkách koňských sil nenacházejí kupce ani za cenu šrotu. Výhodně
položené tovární budovy i celé areály se nabízejí za pakatel. Stačí si odvézt ty miliony cihel.
Není kupce! Dva nezaměstnaní si za 2000 Kč koupili tovární komín a strhli jej. Ani náklady
se jim nevrátily. Druhý komín prý dostali ke stržení zdarma. – Tak daleko to došlo!
V současné době pracuje velmi omezeně továrna Löwinger & Glas v Drnovci a několik stavů
u firmy Josef Wenzel ve Cvikově. Jak dlouho ještě? Jistou pomocí bylo, že do Vánoc
pracovala továrna Klemt & Neubauer v Kunraticích (dřevoprůmysl) – nouze je, zvláště
v průmyslových městech a obcích, stále tíživější. Všude natažené ruce. Lidé pobíhají
s tkaničkami, košilovými knoflíčky, mýdlem a stovkami dalších věcí, aby vydělali pár haléřů.
– Muzikanti, zpěváci a obyčejní žebráci se střídají u dveří. Kde ale brát? Stát, okres a obec i
lidé sami podporují, jak jen mohou. Všechny úřady už mají nebezpečná břemena dluhů. Daně
a veřejné dávky jsou samozřejmě stále vyšší, až je z toho člověku úzko. – Opravdu strašná
doba! Jelikož téměř ve všech civilizovaných státech vládnou tytéž nebo podobné nuzné
poměry, pořádají se mezistátní konference a jednání, ale doposud bez jediného příznivého
výsledku. Místo toho, aby bylo lépe, je stále hůře.
V Kunraticích je v současnosti 280 osob, které dostávají potravinové lístky, brambory a uhlí.
– Ono je špatné i to, že v dobrých dobách se lidé úplně odnaučili šetřit – a teď už je pozdě.
Chtěli se mít stále lépe, vydělávat ještě více peněz. Teď jim cizí podniky přerostly přes hlavu.
31. prosince 1932. Ceny potravin a krmiv. Za 1 q žita 90 Kč, pšenice 135 Kč, ječmene 80
Kč, ovsa 65 Kč, brambor 35-40 Kč, 1 pecen chleba (cca 3 kg) 5 Kč 50h, 1 velkou housku 50h,
malou 25 hal. 1 kg pšeničné mouky (00) 3 Kč, 1 hroudu másla 5 – 5,50 Kč. 1 litr plnotučného
mléka 1,50 Kč, odstředěného mléka 40 hal. 1 kg kostkového cukru 6,40 Kč, 1 kg soli I 3,20
Kč, II 2,40 Kč, 1 kg hovězího masa 12 Kč, vepřového masa 14-16 Kč, telecího masa 12 – 14
Kč; uzeného masa 22 Kč, slaniny 20 Kč. 1 litr piva 3,20 Kč.
1 metrický cent sena 25-30 Kč, slámy 25 Kč, žitných a pšeničných otrub 70 Kč, 1 metr
měkkého palivového dřeva včetně dopravy 150 Kč a více; hnědé uhlí 21-23 Kč / q.
Ševci jsou téměř úplně odkázáni jen na opravy, protože firma Baťa ve Zlíně zaplavuje zemi
svými levnými výrobky. – Krejčím značně konkurují městské obchody konfekcí.
Několik změn vlastnictví. (od úřadu tu ještě všechny nejsou)
1. března: dům čp.93 dělníka Karla Müllera získali koupí Rudolf a Anna Knespelovi čp.400. –
27. února: dům čp.370 dělníka Karla Ramische získal koupí August Muttinger z Liberce. –
Nemovitost zedníka Josefa Meißnera koupila jeho dcera Theresia Meißnerová a Josef Löffler,
učitel z Dolní Světlé. 31.3.: nemovitost obchodníka s plodinami Ignaze Müllera čp.256 získal

jeho bratr Franz Müller čp.164, hostinský. 9.4.: domu Reinholda Hockaufa, krejčovského
pomocníka čp.285 nabyl majitel pily Anton Mitter čp.37. –12. listopadu přešla parní cihelna
a pozemek rolníka Josefa Mittera čp.146 na Augusta a Marii Mitterovy čp.159. V polovině
října nemovitost Raimunda Pihana získali Rudolf Horsika a jeho žena Frieda, naposled v
Heřmanicích.
Přírodních úkazů bylo letos o něco méně. Koncem září nastalo v Řecku silné zemětřesení.
Později na podzim se několik lehkých otřesů rozšířilo z Vogtlandu (místy i v Čechách –
Oherský příkop).

1933
2. ledna 1933. Vysoký věk. Ve vysokém věku téměř 83 let zemřel dnes na sešlost věkem
chalupník Franz Hoffmann z čp.148. Jmenovaný se narodil 30. října 1850.
7. ledna 1933. Sníh. Konečně na prst vysoko sněhu. Osm týdnů jsme neviděli slunce. Nic než
mlha, jinovatka, náledí a kruté mrazy, od 10 ledna sáňkovačka. 14. ledna mráz –14 °C, který
drží.
7. ledna 1933. Chřipka – influenza – epidemie. Poté, co tato nyní tak častá nemoc postihla
mnohé jiné země, „obšťastnila“ také nás. Čekárny lékařů jsou napěchované pacienty. Lékaři
svoji úlohu sotva zvládají. Nemoc vypuká různým způsobem a napadá všechny, od miminek
po starce. Ačkoli se těžké případy objevily i u nás, žádný přímo smrtelný případ se nevyskytl.
V jiných zemích je to mnohem horší. Mnoho škol muselo být zavřeno. (viz dodatek!)
11. ledna 1933. Nehoda. Lyžaři jsou čím dál odvážnější. Stále znovu čteme v novinách o
smrtelných případech v horách. Také u nás se dnes udála jedna taková nehoda. Devítiletý
školák Oswald Beranek, syn drážního dělníka Richarda Beranka a jeho ženy Anny, bytem
v čp.264, si při lyžování na příkrém úbočí u „Teifelsburgu“ pod Dutým kamenem zlomil
pravou holenní kost. Zlomeninu mu napravil MUDr. Miethig ze Cvikova.
21. ledna 1933. Mrazivá vlna. Poté, co již od 18. ledna přišly mrazy, zesilovaly stále více,
takže po velké sněhové vánici 21. a 22. ledna začala být situace opravdu vážná. 28. ledna
spadl teploměr až na –17 °C, 29. ledna dokonce na –30 °C. Na mnoha místech naměřili
teploty ještě daleko nižší. I přes krmení jsme v zahradě nacházeli mrtvé ptáky. – Potom přišla
znenadání obleva a 5. února už bylo po sáňkovačce. Sněhu zůstalo jen asi 10-12 cm.
22. ledna 1933. Fašistický puč. Tak jako v jiných zemích, zejména Itálii, existuje i v naší
republice fašistická organisace. Její členové, kterých je asi 80, teď kolem půlnoci z 21. na 22.
ledna t.r. provedli puč ve Svatoplukových kasárnách poblíž Brna, kde je dislokován 43. pěší
pluk. Hodlali přepadnout zdejší mužstvo a zmocnit se zbraní. – Celá událost se poslouchá
jako nějaká pohádka. Přepadení bylo mazaně nastrojeno a fašistům se v prvotním zmatku
podařilo vetřít do kasáren. Také zbraní se již zmocnili. Jeden z fašistů byl zastřelen, jinak jsou
zmiňováni ještě 3 zranění. Jeden z vojáků musel být dopraven do nemocnice. –
Organisátorem byl záložní poručík Ladislav Kobzinek a jistý Gajda. Ti po selhání puče utekli
a sami se pak přihlásili v Makarské v Jugoslávii. Byla zahájena jednání o jejich vydání. Až
dosud bylo zatčeno 130 osob. Dodejme, že vojáci německé národnosti dostali od velitele
pluku za své statečné chování pochvalu.

23. ledna 1933. Chřipková epidemie. (dodatek) Rád bych zde o této nemoci dodal ještě
několik zajímavých údajů. V 19. století se v Evropě vyskytly čtyři velké chřipkové epidemie:
v letech 1800-1803 a 1830-1837, přičemž rok 1835 byl nejhorší. Dále pak v letech 1857-1858
a konečně 1889-1890. V posledním zmíněném roce zavládla přímo chřipková pandemie. Na
tuto potměšilou chorobu se již téměř zapomnělo, když tu se v roce 1918 objevila znovu;
říkalo se jí tentokrát „španělská nemoc“ a teprve později se přišlo na to, že se jedná o chřipku.
Jak se nyní zjistilo, domov tohoto biče je třeba hledat v chladných oblastech Sibiře a
v Mandžusku. Vzhledem ke své vysoké nakažlivosti podniká chřipka své neblahé pouti stále
kolem celé zeměkoule; při svých dřívějších nákazách ze Sibiře podél sibiřské železnice do
Evropy a dále do Ameriky, při poslední epidemii se však rozšířila opačným směrem, nejprve
v Americe, pak v Evropě.
23. ledna 1933. Zatčení. Opět jednou došlo ke smutnému případu, že jinak hodný a klidný
muž se prý pohlavně provinil na dětech. – Dnes byl kvůli tomu četnictvem zatčen a
k okresnímu soudu ve Cvikově dodán hodinářský pomocník Reinhold Kunert, bytem
v obecním domě. Zda je na celé věci něco pravdy, ukáže teprve vyšetřování.
27. února 1933. Německo v občanské válce. Na neděli 5. března t.r. byly vypsány nové volby
do říšského sněmu. Mezi politickými stranami vládne otevřená občanská válka. Při srážkách
dochází k násilnostem, těžkým ublížením na těle a smrtelným případům. Zejména mezi
nacionálními socialisty a komunisty. V pondělí 6. března založili komunisté v budovách
říšského sněmu v Berlíně požár. Jako aktivní pachatel byl zatčen Holanďan jménem Marius
van der Lubben. Škody se odhadují na miliony. Ve volbách byl říšským kancléřem zvolen
neslýchanou většinou hlasů nacionální socialista (hakenkrajcler) Adolf Hitler, muž z lidu.
Podle Hitlerových projevů prý nyní započne boj proti marxistickému systému. Na podporu
těchto výroků byly ještě v komunistických objektech nalezena nesčetná množství podvratných
tiskovin. – Silný odpor zavládl také proti Židům. – Když k tomu připočteme ještě nouzi o
práci a hospodářskou krisi, můžeme si přibližně představit situaci, jaká nyní nastala a jaká
nepřímo zasahuje také nás. – Snad nikdy před námi v obecných dějinách nestálo takové
temno, jako nyní.
7. března 1933. Přílet špačků. Dnes jsem viděl první špačky; snad nám tito poslové jara brzy
přinesou lepší časy. - 15. března 1933. Četnická stanice. Dosavadní velitel stanice, praporčík Wenzel Skolil byl
přeložen do Skalska v okrese Mnichovo Hradiště. Na jeho místo k nám byl 10. března ze
stanice Hronov u Náchoda přeložen štábní strážmistr Karl Wolf.
21. března 1933. Začátek jara a osev. Jaro se letos uvedlo mrazem (-6 °C). Přes den tepleji.
Přestože obleva začala teprve 1. března, rolník Aug. Mitter čp.137 již 10. března vyséval
oves. Všeobecný výsev však potom o více než 10 dní zdržely silné, kruté mrazy.
2. dubna 1933. Požár. Dnes po osmé hodině ráno vypukl z neznámé příčiny požár v kůlnovité
stodole chalupníka Adolfa Kleinerta na Šmídeberských polních domcích. Objekt byl ohněm
zcela obrácen v popel. Stodola byla postavená jen ze dřeva a krytá střešní lepenkou.
Nacházelo se v ní seno, sláma a krmná řepa. Pohořelý byl v době požáru v sousedství. Škoda
údajně činí 17.000 Kč a do určité míry je kryta pojistkou. – Na požářišti pomáhala hasit část
dobrovolných hasičů.

10. dubna 1933. Požár. Žhářství? 10. dubna po 4. hodině ranní vypukl požár v domě
rolnického výminkáře Franze Schorsche čp.303 a až na několik zbytků zdí jej proměnil
v popel. Dům byl postaven ze dřeva a kryt slaměnými došky. Oheň, který vypukl v zadní části
domu, rozšířil se tak rychle, že Schorsch a jeho hospodyně Anna Knespelová si zachránili jen
holý život. Požáru padla za oběť drůbež, větší množství sena a 700 Kč v hotovosti. – Pouze ze
světnice se podařilo zachránit některé součásti zařízení. Pohořelý Schorsch údajně utrpěl
škodu ve výši zhruba 15.000 Kč. Pojistka prý činí jen 450 Kč. – Jedná se očividně o žhářství.
Pohořelý Schorsch měl ostrý spor kvůli odprodeji lesa se svým synem Josefem Schorschem,
rolníkem z čp.73, od nějž má svůj výminek. Schorsch mladší byl večer před požárem
v hostinci a silně tam popíjel. Následujícího rána, bezprostředně před vypuknutím požáru se
chtěl Schorsch mladší dostat zadem do domu. Protože však otec byl vzhůru, nepovedlo se mu
to. – Mezitím však už začalo hořet a domnělý pachatel běžel k svému obydlí, volaje „Hoří!“.
Téhož rána byl četnictvem zatčen a dopraven k okresnímu soudu ve Cvikově. Vyšetřování,
vedené proti Schorschovi bylo ovšem zastaveno. – Dobrovolní hasiči na požářišti zasahovali
se dvěma stříkačkami.
Duben 1933. Velikonoce. Oslavy Vzkříšení byly letos oslaveny opět zvláště slavnostně.
Účast na průvodu byla mimořádně velká. Velmi krásné bylo osvětlení domů a pomníku
padlým. Kamarádský spolek (vysloužilců) a Dobrovolní hasiči nastoupili korporativně. Letos
se také hodně střílelo, což mile zapůsobilo na ty, kteří si vzpomněli na časy, kdy se už
odpoledne až do Velikonoční neděle střílelo ze všech možných střelných zbraní.
15. dubna 1933. Velikonoční jízda. Tento prastarý zvyk ožil o Velikonoční neděli i letos. –
V noci lehce mrzlo bez sněhu.
29. dubna 1933. Návrat vlaštovek. Naši miláčkové, vlaštovky obecné, opět krouží nad vsí.
Přinášejí nám klidnější, lepší časy? V to doufáme.
1. května 1933. „První máj“. Státní svátek. Vše tiché a klidné. Naši komunisté byli na
nápadných plakátech svým vedením vyzýváni k demonstraci pod heslem: „Demonstrujte
s komunisty na shromáždění ve Cvikově na hlavním náměstí v 10 hodin dopoledne; ukovejte
jednotnou frontu proti hladu, fašismu a válce!“ – Také celkově nedošlo v republice k žádným
zvláštním případům.
5. května 1933. Svátek matek. Letos je to 26 let, co se slaví Svátek matek. Tento nápad
vzešel od senátora Burkerta v Americe a překvapivě rychle našel odezvu. U nás se slaví snad
v každé rodině, zvláště tam, kde jsou děti. – Maminky jsou obdarovávány dárky a květinami a
lidé zdobí hroby již zemřelých maminek. Také letos se takto slavilo.
20. května 1933. Zatýkání kvůli prohřeškům proti zákonu na ochranu republiky.
Vzhledem k mimořádným politickým událostem v Německu jsou pod dohledem také vesnice
poblíž říšské hranice a další obce. V různých městech a obcích došlo k zatýkání – zejména
osob s vyšší inteligencí – kvůli trestným činům a přestupkům proti zákonu na ochranu
republiky. Přímo u nás se doposud nejevily žádné známky zakázaného politického hnutí. Nyní
však dnes ráno provedl odjinud posílený četnický oddíl pod vedením politického úředníka
z Okresního úřadu v Německém Jablonném domovní prohlídky u našich mladých lidí a
nakonec čtyři z nich byli vzati do vazby. Byli dodáni do Cvikova k okresnímu soudu a později
ke krajskému soudu v České Lípě. O vlastních důvodech kolují nejrůznější zvěsti; tak jako tak
jsou v pozadí nějaké vazby na Německo. Jde o mládence Franze Schmidta, kontoristu, Ericha
Tampeho, syna mistra kovářského, Emila Eiselta, zámečnického pomocníka a Waltera

Gulicha, praktikanta. Dodatečně byl 25. května zatčen a dodán do vazby v České Lípě ještě
Ernst Knespel, kontorista. Záležitost pochopitelně ve vsi vyvolala velký rozruch.
4. června 1933. Vysoký věk. Útěk ze života. Dnešního dne si ve vysokém věku 81 let
oběšením vzal život tesař Wenzel Pracht (vdovec z Petrovic, okres Německé Jablonné), který
bydlel u své dcery Marie Prachtové v Kunraticích čp.392. Příčinou je zřejmě omrzelost
životem kvůli nemoci. Pracht se narodil 7. prosince 1852.
6. června 1933. Obecní úřad. Zatčení obecního sekretáře Josefa Fischera. Dnes byl zatčen
Josef Fischer, narozený 29.10.1885 v Kunraticích, obcí zaměstnaný od roku 1914 jako
sekretář. Okresním úřadem v Německém Jablonném neočekávaně provedená revise obecní
pokladny vykázala schodek ve výši 14.625,25 Kč. Fischer byl již v sobotu 27. května
z nařízení Okresního úřadu zbaven funkce, neboť revisí zjištěné manko nebyl schopen
důvěryhodným způsobem vysvětlit. V neděli 28.5. přibližně v 5 hodin ráno přesto svévolně
zašel do obecní kanceláře poté, co si pod nějakou záminkou vypůjčil klíče od posluhovačky
Marie Hornové, která o celé věci neměla tušení. Proč to Fischer udělal, nepodařilo se
prokázat, přesto to bylo dost podezřelé. Na Fischerovy naléhavé prosby a také proto, že i
starosta je za takovou událost částečně zodpovědný, rozhodli se starosta Josef Mitter a obecní
radní Josef Böhm pokladní manko před okresním úřadem následovným způsobem zakrýt:
Rolník Josef Laube v Kunraticích čp.186 měl za obcí pohledávku ve formě půjčky. Fischer
vystavil na jméno Josefa Laubeho směnku na částku 15.000 Kč, k čemuž si pod falešnou
záminkou obstaral ručitelské podpisy od pana Franze Klemta a Josefa Hantscheho. Tuto
směnku pak dostal Laube, který opět podepsal antedatované fingované potvrzení, že mu obec
Kunratice zcela vyplatila jeho pohledávku ve formě stavební půjčky ve výši (přibližný
směnečný obnos). Toto fingované potvrzení mělo být nyní předloženo revisnímu orgánu
s tím, že půjčka byla již dříve splacena, opomenutím však nebyla zaknihována a tím se také
vysvětluje schodek v pokladně. – V tomto smyslu učinil starosta Josef Mitter písemné sdělení
na okresním úřadě.
6. června osobně vypovídali pánové: starosta Josef Mitter, obecní radní Friedrich Böhm a
Reinhold Tampe u okresního úřadu, přičemž předložili Josefem Laubem vystavené fingované
potvrzení a dále sami potvrdili již učiněné písemné hlášení, vysvětlující pokladní schodek.
Tomuto vysvětlení ovšem pan komisař dr. Sušický neuvěřil. Ještě téhož dne odpoledne byla
proto obecní pokladna zapečetěna a všechny zúčastněné osoby četnickou stanicí v Kunraticích
vyslechnuty. Skutečný stav věci tak byl vyšetřen.
Obžalovací spis proti:
1. Josefu Fischerovi, nar. 29.10.1885 v Kunraticích čp.46, obecnímu sekretáři,
2. Josefu Laubemu, nar. 14.3.1888 v Kunraticích čp.186, rolníku,
3. Josefu Mitterovi, nar. 7.1.1881 v Kunraticích čp.146, rolníku,
4. Friedrichu Böhmovi, nar. 27.4.1878 v Kunraticích čp.43, hostinskému,
5. Reinholdu Tampemu, nar. 11.1.1879 v Kunraticích čp.112, rolníku (kováři)
Žaloba:
1. Josef Fischer v době do 27. května 1933 v Kunraticích ve svém veřejném úřadu jemu
svěřené peníze v částce přes 10.000 Kč zadržel a sobě přivlastnil.
2. Josef Laube, Josef Mitter, Friedrich Böhm a Reinhold Tampe dne 31. května a 6.
června 1933 v Německém Jablonném jako spolupachatelé ve společné úmluvě zatajili
oznámení, sloužící k odhalení zločinu.
3. Josef Fischer 28. května 1933 v Kunraticích radou a podpisem úmyslně umožnil
skutek ad 2) uvedeným, kteří se tak dopustili trestného činu úřední zpronevěry dle §
181, 182 Tr.zák. ad III. Trestný čin spoluviny na trestném činu pochybení dle § 5, 214

Tr.zák. – Josef Laube, Josef Mitter, Friedrich Böhm a Reinhold Tampe ad III trestného
činu pochybení dle § 214 Tr.zák. a budiž potrestáni:
Josef Fischer dle § 34, 182/2 Tr.zák. I. § 1 Sb.zák. č. 471/2.
Josef Laube, Josef Mitter, Friedrich Böhm a Reinhold Tampe dle § 215 Tr.zák. a ku ztrátě
volebního práva.
Navrhuje se:
1. Vykonání hlavního řízení před Krajským soudem v České Lípě dle § 13, 51, 55 a 56.
2. Přečtení trestního oznámení a průkazů způsobilosti obžalovaných a s jejich souhlasem
též svědeckých protokolů Jaroslava Kováře, Dr. Miloše Sušického, Franze Klemta, Dr.
Augusta Vonacha, Josefa Hantscheho čp.152, Josefa Mockera čp.209. Jako při všech
dosavadních výsleších, vysvětloval Josef Fischer znovu při hlavním projednávání, že
obnos v přibližné částce 15.000 Kč ztratil v březnu roku 1933 v Liberci. Ve věci
dodatečně zjištěných dalších zpronevěr ve výši 28.000 Kč byl Fischer na základě
shledaných důkazů usvědčen a nebyl schopen v této věci podati žádného vysvětlení.
Sekretář Fischer byl proto zatčen a ještě téhož večera dodán k okresnímu soudu ve Cvikově.
Je samozřejmé, že tento případ vyvolal mezi obyvatelstvem obce určitý rozruch; řemeslníci,
kteří měli všichni od stavby domu ještě pohledávky, nechali si je dr. Vonachem ve Cvikově
zajistit v pozemkových knihách.
Friedl Beckert, který dosud na obecním úřadě působil jako dobrovolník, převzal teď
kancelářskou agendu. Dlouhým a namáhavým hledáním a zkoumáním se přišlo ještě na další
zpronevěry různých poplatků a dávek v celkové výši 28.000 Kč. Převážně se jednalo o
zpronevěry v agendě nájmů a rozpisů daně pozemkové, které sahaly zpětně až do roku 1928.
Zde je třeba konstatovat, že různé částky nebylo možno dohledat, protože k tomu chyběly
nezbytné podklady.
V tomtéž týdnu byl Josef Mitter zbaven úřadu starosty, jelikož dle Fischerova vlastního
doznání musel vědět, že jde o zpronevěru veřejných obecních peněz a neučinil včas oznámení
na okresním úřadě, nýbrž zvolil zastírací východisko.
Až do volby nového starosty musel obecní záležitosti vést první místostarosta Villibald
Schrötter čp.318.
14. července 1933 se sekretář Fischer vrátil z vyšetřovací vazby v České Lípě domů.
Osobu pověřenou vyšetřováním stálo celé měsíce práce, než se konečně 12. září 1934
uskutečnilo
Projednání před krajským soudem v České Lípě. Z Kunratic se do České Lípy dostavilo
asi 40 osob, aby byly přítomny soudnímu projednání před senátem, složeným ze čtyř soudců.
Ačkoli projednání mělo začít dopoledne, začalo teprve ve tři hodiny odpoledne a trvalo do 9
hodin večer.
Obec Kunratice zastupoval dr. Hans Lucksch, zatímco sekretáře Fischera zastupoval úředník
doktora Kriegelsteina. Fischer byl proto odsouzen jen za zpronevěru 28.000 Kč, zatímco
ohledně oněch 15.000 Kč byla obec odkázána na pořad práva civilního, jelikož k tomu, aby
byl Fischer potrestán také za zpronevěru tohoto obnosu, bylo by zapotřebí zahájit časově
náročné vyšetřování. Tato okolnost měla za následek to, že všichni ostatní obžalovaní, které
žaloba vinila pouze v souvislosti se schodkem, zjištěným při úřední revisi, respektive z jeho
zastírání, byli osvobozeni.
Rozsudek nad Josefem Fischerem:
10 měsíců těžkého žaláře, zostřeného jednou měsíčně půstem, nepodmíněně. Zbavení
volebního práva do roku 1985. Josef Fischer vznesl odvolání proti nepodmíněnému
odsouzení, které však bylo rozsudkem Nejvyššího soudu v Praze ze 13. listopadu 1934
zamítnuto.
Fischer svůj trest nastoupil 15. února 1935 u krajského soudu v České Lípě.

Dům čp.46, který si Fischer nechal v roce 1928 postavit, získala 8. května 1935 Raiffeisenka
za cenu 95.000 Kč (odhadní cena zněla na 145.000 korun), protože nebylo jiných zájemců.
Ostatní pohledávky řemeslníků a dalších zůstaly neuhrazeny.
15. června 1933. Slavnost Božího těla byla i letos uspořádána slavnostně. Péče o 4 oltáře
připadá v současnosti následujícím osobám a korporacím: na návsi: rodině Josefa Mittera,
rolníka čp.146; u Dolního mlýna: I. ženskému pohřebnímu spolku ve spolupráci s rolníkem
Augustem Rungem čp.238. Pod Zámeckým vrchem: Všeobecnému ženskému pohřebnímu
spolku za pomoci rodiny Antona Freiera čp.104; bývalý obecní oltář na prostranství před
kostelem nechal Svaz rolníků nově opravit a jeho postavení přenechal Kostelnímu spolku.
18. června 1933. Obecní biograf. Kvůli údajnému protizákonnému nakládání s kinokoncesí
byla tato obci úředně odebrána. 19. července 1931 se promítalo poprvé a 18. června 1933
prozatím naposledy.
21. června 1933. Oslavy slunovratu nepořádal letos tak jako ostatní roky Německý
tělocvičný spolek „Eiche“, ale byly uspořádány lidově. Účast byla neobyčejně hojná. Ohniště
bylo opět při cestě na Dutý kámen u Drnovce. Sváteční řeč pronesl rolník Adolf Müller čp.65.
Kromě toho se zpívalo několik lidových písniček. Podle novinových zpráv byla letos
v německých krajích (župách) účast na oslavách slunovratu značně velká.
25. června 1933. 5% Státní půjčka – Pracovní půjčka. Od 30. března do 15. června 1933
s prodloužením do 30. června t.r. byla vypsána 5% státní pracovní půjčka, sloužící především
k potírání nouze o práci a určená k podpoře nezaměstnaných. Výsledek je neobyčejně
příznivý. Do dnešního dne je upsáno již 1 ¾ miliardy Kč. Do 30.6. bylo upsáno přes 2
miliardy Kč.
27. června 1933. Lanová dráha na Ještěd. Tento nový podnik byl slavnostně otevřen
ředitestvím Československých státních drah v Hradci Králové a dalších úřadů z Liberce a
okolí. Jízda z údolní stanice v Horním Hanychově na vrchol Ještědu trvá 6 minut. – Ještěd
ještě částečně leží v našem okrese, proto se zde o tom zmiňuji.
29. června 1933. Volby starosty obce. (náhradní volby) Kvůli aféře na zdejším obecním
úřadě byl svého úřadu zproštěn také náš starosta Josef Mitter čp.146 a jeho úřad dán
k disposici. Musely být proto vypsány nové volby starosty. Ty byly provedeny dnešního dne
za předsednictví vrchního komisaře pana Emmericha Vyskočila z Německého Jablonného.
V prvním kole voleb získal Svaz rolníků a Živnostenská strana (komunisté se volby zdrželi)
16 hlasů, rolník August Hoffmann 6 hlasů a rolník Herrmann Wieden 7 hlasů.
V následující užší volbě dostal Hoffmann 10 a Wieden 6 hlasů. August Hoffmann, rolník čp.2
byl tedy zvolen starostou obce.
Jako I. místostarosta byl zákonně zvolen Wenzel Ducke, pivovarský dělník. Jako II.
místostarosta Friedrich Böhm, hostinský čp.43. Obecními radními byli zvoleni: Rudolf
Runge, rolník čp.56, Franz Sitte, rolník čp.72, Villibald Schrötter, tesař čp.318;
Herrmann Wieden, rolník čp.364 byl jmenován aktivním členem obecního výboru, zatímco
Reinhold Tampe, mistr kovářský čp.112 se svého mandátu vzdal.
Obecní povinnosti od 6. června dosud řídil dosavadní I. místostarosta Villibald Schrötter,
tesař.

4. července 1933. Vysoký věk. V Německém Jablonném byl dnes k věčnému odpočinku
uložen Karl Neumann z Kunratic čp.2XXX (řečený „Bäckn Nazes Korl“), který zemřel ve
vysokém věku 86 let.
Tento muž v 90. letech minulého století vykopal starou zámeckou studnu (klopotná práce!).
Na vodu se narazilo v hloubce 1 okovu (Eimer), tj. 33 loktů. Majitelka Marie Kunzeová
(rozená Seemannová) studnu po válce opět zasypala všemi možnými odpadky, jako například
starými hrnci, železnými pánvemi, pneumatikami, popelem, pískem, úlomky cihel,
skleněnými střepy atp., takže opětovné vykopání by znovu nebylo nikterak lehké. Protože
však teď máme vodovod, upadla čerpací studna v nemilost.
9. července. 20. okresní tělocvičná slavnost českolipského tělocvičného okrsku
v Kunraticích. Poslední secvičné před velkým srazem těch nejlepších z našeho národa v Žatci
se cvičenectvo českolipského tělocvičného okrsku zhostilo dobře. Jednotnost a zmužilé
vystupování byly výraznými znaky, kterými se kunratická slavnost vyznačovala! Stovky
cvičenců, cvičenek a přátel tělovýchovy zblízka i zdaleka v této nuzné době dokázali svůj
vztah k národu a vlasti.
Německý tělocvičný spolek „Eiche“ v Kunraticích odvedl dokonalou práci. Snaživé ruce a
svorná spolupráce připravily slavnost svědomitě, takže byl zaručen její bezproblémový
průběh.
V sobotu odpoledne se už dostavili přespolní cvičenci a cvičenky, kteří byli ubytováni
v soukromých obydlích. Místo oslav se nacházelo na sportovišti a louce Josefa Mittera pod
kostelem, kde byl také postaven nový velký stan o rozměrech 15 x 35 metrů, vypůjčený
z Bílého Kostela nad Nisou. Po stanovení rozhodčích se mohlo rovnou začít se zápolením.
Počet účastníků byl nevelký (skrytá blokáda ze strany svazu a župy vůči několika spolkům
vyvolala neblahé následky).
Během následného uvítacího večírku ve stanu přítomné pozdravil jménem pořádajícího
spolku jeho mluvčí Konrad Kürschner a činovník Adolf Müller. Jménem tělocvičného okrsku
pak zúčastněné pozdravil okrskový mluvčí pan doktor Franz Miethig ze Cvikova a pozdravy
župního vedení tlumočil župní činovník Ullmann, zejména pozdrav od župního cvičitele
Strobacha (jeho paní je z Kunratic, rozená Henkeová ze Šmídeberských polí). Následující
proslovy, spojené s cvičebními ukázkami, veselé i vážné projevy, zpěv a hudba vytvořily
dobrou náladu, kvůli stávajícím nuceným opatřením se však muselo o ½ 12 skončit. Přesně o
12. hodině večer byl na místě oslav konec, takže klid a pořádek v žádném ohledu nebyl
ohrožen.
V neděli ráno zazněl obcí budíček; od vlajkové výzdoby domů bylo upuštěno, přesto byly
ozdobeny věnci a další zelení. Na místě oslav se dopoledne opět konaly tělocvičné závody a
secvičné.
Odpoledne shromáždění ke slavnostnímu průvodu v horní části vsi. Ve větru vlálo asi 14
praporů; cvičenci v nových stejnokrojích pochodovali v čele, seřazeni do skupin po stovkách,
za nimi šly cvičenky a dorost ve cvičebních úborech, cvičenci ve starých stejnokrojích.
Zúčastnily se i místní spolky v mocném počtu; vskutku – skvostný obrázek!
Po nástupu v šicích na místo oslav zavládlo bezeslovné ticho – prapory se sklonily za zvuků
melodie „Vater ich rufe dich!“ (Volám tě, otče!)
V napjatém postoji naslouchal zástup cvičenců nezapomenutelným slovům našeho
okrskového mluvčího dr. Franze Miethiga – Národe, nezapomeň na své mrtvé! –
Následovala melodie „Ich hatt´ einen Kameraden“ (Míval jsem kamaráda) a tím vzdání pocty
hrdinům skončilo. Dále program pokračoval zahájením slavnostního cvičení. Nádherné
výkony! – Divákům se líbily zejména lidové tance v provedení cvičenek v pestrých
dirndlových krojích. Za bohatě se obměňujících vystoupení večer pokročil a přespolní
cvičenci a hosté se začali vracet domů. Myslím, že spokojeni, v této nuzné době. Jídla a

nápoje byly předem co nejlépe připraveny, podával se dokonce pravý vojenský guláš; horké
párky, vuřty, káva a koláče, pivo, víno, limonáda, sodovka, ale žádná kořalka ani likér!
Nápadně velká poptávka byla po mléku. – Obrázek doby. – Dříve stříbrem okovaný nápojový
roh, dnes sklenice mléka nebo láhev sodovky!
Z jídel a nápojů bylo spotřebováno přibližně: 13 ¾ hektolitru piva, 1.764 nealkoholických
nápojů (1.185 lahví limonády, 485 lahví sodovky, 94 lahví jablečného moštu), 80 litrů
plnotučného mléka, asi 1.300 párků, kolem 100 vuřtů, 1.300 housek, 540 obložených
chlebíčků, 170 koláčů, kávy atd.
Jelikož v tento den panovala mimořádně velká vedra (slunce opalovalo všem obličeje), měl
samaritánský oddíl dobrovolných hasičů plné ruce práce, přesto však celkově nedošlo
k žádnému vážnému zdravotnímu problému. Večer ještě proběhlo srdečné posezení většinou
starších vesničanů ve slavnostním stanu, zatímco mládež se na večírku ve spolkovém hostinci
oddávala tanci. Ještě dlouho, dlouho se bude o této nádherné slavnosti mluvit. Kunratice
mohou být hrdé! Při spolkových závodech v tělocviku získali cvičenci našeho spolku 3. místo
v 6. výkonnostní třídě s 90,5 body, cvičenky 1. místo v 7. výkonnostní třídě s 96,5 body.
14. července 1933. Starosta obce se ujal úřadu. Protože veřejná osmnáctidenní lhůta
uplynula bez námitek, ujal se dnes pan August Hoffmann, rolník čp.2, úřadu starosty obce.
13.-16. července 1933. III. Svazová tělocvičná slavnost v Žatci. Potřetí od nezbytného
sloučení bývalých německo-rakouských tělocvičných spolků Čech, Moravy a Slezska do
Německého tělocvičného svazu v Československu, které následovalo po mírových ujednáních
v roce 1919, uskutečnilo národní cvičenectvo svoji svazovou tělocvičnou slavnost. – Za místo
konání bylo vybráno tisícileté německé město Žatec nad Ohří, rodiště velkého
předluteránského jazykotvůrce Jana z Žatce.
Již ve čtvrtek přijížděly první mimořádné vlaky ze všech žup. Při dřívějších slavnostech
obvyklé návaly neúčelných skupin tentokrát odpadly. Cvičenci a cvičenky byli bez výjimky,
seskupeni podle žup, ubytováni v hromadných tábořištích. Jen staří měli nárok na hostinec
nebo ubytování v soukromí. Společné bylo i stravování. – Vojenská správa dodala 20 polních
kuchyní a 12.000 slamníků. Na to, abych zde všechno vypočítal, bylo by zapotřebí spousta
místa, uvedu proto jen několik čísel a hesel.
Sletiště bylo rozčleněno na tři díly – hospodářské zázemí 25.000 m2, vlastní sportoviště
22.500 m2, cvičiště 23.000 m2 (celkem 70.500 čtverečních metrů, čili 7 hektarů). Již dva roky
předem byla část pozemku koupena, zbylá propachtována. Bylo spotřebováno 350
krychlových metrů dřeva, 3.200 m2 střešní lepenky, 309 fůr škváry, 200 fůr písku, 150 fůr
cihelné drti a 10 fůr pilin. S pracemi se začalo už 8 týdnů předem.
Vše bylo oploceno a ozdobeno modrobílými praporky. Velicí věž; závody v tělocviku, hry,
šermování, přetahování lanem, plavání atd.
Štafeta, vzdání pocty hrdinům, slavnostní hodina, proslovy, podiová cvičení.
Stanový tábor o 180 stanech.
Přátelský večer ve slavnostním stanu. Shromáždilo se 6.000 lidí. Všude obdivuhodná
disciplina. Žádný křik, žádní opilci, žádný nepořádek: všude rozestavěné hlídky.
V pátek večer podiová cvičení tělocvičné školy v Aši ve stanu, který pojme 10.000 lidí; vše
přeplněno.
Po nich smuteční slavnost, slavnostní hodina nejhlubšího významu. Během necelé čtvrthodiny
stálo 15.000 lidí v sevřených zástupech v obrovském čtyřúhelníku. Ticho se rozestřelo nad
plochou, kde němečtí cvičenci vzdávali čest hrdinům svého národa. – Světla pohasla –
dechové nástroje vyslaly do noci své posvátné tóny a recitační sbor v samém závěru dotvořil
tuto nezapomenutelnou hodinu.

Závěrečná smuteční hudba proměnila slavnost v nezapomenutelný projev úcty k mrtvým.
Jediný povel, vydaný do ticha – a začal odchod šiků. – Čtyřúhelník se nehlučně rozplynul.
Slavnostní hodina uplynula, zanechala v nás však svoji nepředstavitelnou oduševnělost,
důstojnost a upomínku.
V sobotu dopoledne spolkové závody v tělocviku, potom župní závody; modré úbory
cvičenců velmi příjemně kontrastovaly s bílými úbory cvičenek. Zkouška lidových tanců
cvičenek, nádherně barevný obrázek.
Slavnostní sobota – nástup předcvičujících (přes 2000 předcvičujících) před naším svazovým
cvičitelem Konradem Henleinem, který pronesl jadrnou řeč. Ve městě mezitím trubači na
věži; slavnostní bohoslužba; oddechová hodinka v kinosále. Poté odchod po župách k nástupu
na slavnostní pochod.
Slavnostní pochod. Nikterak usměvavá obloha, jen husté mraky a přeháňky. Přesto žádná
rozmrzelost; župa za župou, setnina za setninou, šik vedle šiku, vše slité společnou vůlí
v jeden celek.
Přes 3.000 cvičenek, přes 8.000 cvičenců, naši nejlepší muži a dorostenci. Masová
manifestace na náměstí. Nezapomenutelný obrázek, sevřená jednotná tmavá šeď. Moře
cvičenců, vedle toho do dáli svítící pole cvičenek, vedené pestře zářícím lesem praporů.
Proslov. Poté odchod ke cvičišti. Během deseti minut opustilo oněch 12.000 lidí náměstí. O ½
3: Ukázkové cvičení. 123 řad celkem 2000 cvičenců a cvičenek. Lidové tance cvičenek. Jejich
prostná cvičení v 5 hodin. 200 vlajkonošů v 5 šicích.
3000 cvičenek, 6.000 cvičenců. Vzpomínka na hrdiny.
Symbolem oslav byla kázeň a pořádek.
26. července došlo vedení Německého tělocvičného svazu pod č.j.3475 písemné pochvalné
uznání od Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Z Kunratic byli v Žatci Karl Hanisch čp.15, t.č. cvičitel, Adolf Müller (obchodník)
s manželkou, Adolf Neumann (Polní domky), Josef Müller (Polní domky), Karl Neumann
čp.64, Sdolf Runge, Rudolf Krause čp.268 (ten jel s Tělocvičným spolkem Smržovka
z Ještědsko-jizerské župy a účastnil se jako cvičenec prostných cvičení).
3. srpna 1933. Regenschori. Franz Beckert ze Starého Šidlova u Zákup dnes přesídlil do
domu čp.171. Od 1. června 1933 zastává funkci regenschoriho.
6. srpna 1933. Nehoda. Dnes odpoledne se v Oysově zatáčce zranil cyklista Eduard Traubach
z Rynoltic u Německého Jablonného, když narazil do patníku. Kunratičtí samaritáni mu
poskytli první pomoc a poté byl autem převezen do nemocnice v Německém Jablonném. Jeho
stav se následně zlepšil.
9. srpna 1933. Den, kdy zemřel náš milý obecní kronikář.
Dnes, ve středu o půl šesté ráno zemřel ve věku 75 let po dlouhé, těžké nemoci pan Karl
Bundesmann, okresní velitel četnictva v.v. na cirrhosu jater (a vodnatelnost).
Zesnulý, zdejší rodák, získal si velké zásluhy o veřejné a obecní zájmy, zvláště jako
vlastivědný badatel; jeho láska k otčině a jejímu lidu byla doslova příkladná. Dlouhou řadu let
se věnoval prozkoumávání užších i širších oblastí rodného kraje a s neúnavnou pílí
shromáždil cenné materiály, které si zaslouží uznání všech vlastivědných badatelů. –
Vytvoření obecní kroniky je zcela a výhradně jeho dílem.
Byl také jedním z nejlepších a nejaktivnějších spolupracovníků Horského spolku, jehož
cestmistrem byl mnoho let; měl velký podíl na pracích, vedoucích ke zkrášlení Dutého
kamene.
Narodil se 18. června 1859 v Kunraticích jako nejmladší z dětí čtyřláníka Adalberta
Bundesmanna a jeho ženy Rosiny z čp.311 a dětství prožil ve velice nuzných poměrech. Jako

jeden z nejlepších žáků je zapsán ve Zlaté knize zdejší národní školy. Ve třinácti letech odešel
do Kamenického Šenova do učení k rytci skla Brettschneiderovi a po vyučení pak do tehdy
světově proslulé Harrachovy sklárny na Novém Světě v Krkonoších, kde zůstal až do svého
narukování k c.k. pluku polního dělostřelectva č.4 v roce 1880. Byl povýšen do hodnosti
četaře. Kvůli oční chorobě, která mu znemožnila vykonávat jeho povolání, nastoupil
k četnictvu a v roce 1887 vstoupil do důstojnické školy. Roku 1888 se stal velitelem četnické
stanice v Rožďalovicích, okres Jičín; v roce 1892 zatímním velitelem v Mladé Boleslavi a
roku 1893 řádným velitelem četnické stanice v Českých Budějovicích, což byl tehdy skutečně
výběrový post. Jeho znalost lidí a jeho takt při styku s obyvatelstvem mu brzy přinesly důvěru
obyvatel i úřadů. 2. září 1899 byl císařem Františkem Josefem I. vyznamenán stříbrným
záslužným křížem s korunou, přičemž pochval se mu dostalo již dříve. Na tento den
vzpomínal se slovy: „Toho dne se mi dostalo největší pocty v životě.“ Brzy nato, 22. prosince
1899 se ve službě dostal pod třímetrovou masu sněhu, zpod které se mu podařilo vyprostit až
po několika hodinách. Z následků této události se dlouhodobě léčil; zánět pohrudnice a zápal
plic způsobily, že nebyl dále schopen služby a v roce 1901 odešel na odpočinek. Roku 1902 si
ve své rodné obci postavil vlastní dům čp.398. Všichni zahrádkáři v okolí znali ten úpravný
domek s krásnou zahradou, opečovávaný se smyslem pro pořádek, pro krásu a věrnou péči.
V prvním manželství byl Bundesmann ženat s poštmistrovou Sofií Liehrovou z Kunratic. Jeho
manželka však podlehla otravě krve, způsobené modřidlem na prádlo (šmolkou). Po osmi
letech osamění se v roce 1918 oženil s vdovou Idou Reicheltovou, rozenou Försterovou,
majitelkou kupeckého obchodu v Ústí nad Labem a jako svěřenku si vzal na vychování ¾
roku starou neteř Hildu Hosnerovou. Ve válečných letech vyřešil mnohý úkol, před nějž byly
obec a obyvatelstvo postaveny, podle svého nejlepšího vědomí; své síly věnoval otčině i
v poválečné době. Byl vždy vroucím pomocníkem všech, kteří ho požádali o radu. Celá obec
truchlí za svým přítelem a bystrým pomocníkem, za věrným synem své otčiny.
V pátek 11. srpna odpoledne byly jeho pozemské ostatky na jeho výslovné přání uloženy
v zahradě jeho domu. Čestnou stráž u hrobu drželi členové Kamarádského spolku
(vysloužilců), Spolku dobrovolných hasičů a Německého tělocvičného spolku „Eiche“. Účast
na pohřbu byla nevídaná; čestnou eskortu držel oddíl četnictva pod velením velitele četnické
stanice z Brniště. Šest příslušníků jeho někdejšího povolání jej pak svěřilo chladné zemi jeho
rodiště.
Zakladatel naší obecní kroniky už není mezi námi, jeho duch však v nás bude žít dál a pečovat
o nás.
Odkaz sbírky mincí. S naprostou dobrosrdečností přenechal zesnulý kronikář národní škole
v Kunraticích svoji sbírku historických mincí, jaké zřejmě není široko daleko rovno.
V dopise, který k ní přiložil, popisuje, jak sbírku po 50 let sbíral a opatroval. Nejprve tuto
sbírku vlastnil jeho švagr Gustav Liehr, který odcestoval do Ameriky. Pravděpodobně v roce
1871 ji Vinzens Liehr věnoval mistru truhlářskému Josefu Bundesmannovi čp.49, bratru
zemřelého. Od něj si ji vyžebral v roce 1873 Karl Bundesmann (tehdy to byla jen hrstka
mincí) a vytvořil z ní pozoruhodnou numismatickou kolekci. Mnohé posilnění pro tělo si
odřekl a raději si zato koupil „nějaký starý penízek“.
26. srpna – 3. září 1933. Oslavy tisíce let města Žitavy v Sasku. Od 26. srpna do 3. září slaví
blízké pohraniční město tisíc let od svého založení. Od nás se tohoto svátku bohužel nemohl
nikdo zúčastnit, protože hranice byla kvůli politickým poměrům uzavřena a ani držitelé
pohraničních průkazů nebyli na tyto slavnosti přes hranici propuštěni. Obrovský slavnostní
průvod tvořilo 120 skupin, představujících období od šerého dávnověku až po současnost.

1. září 1933. Začátek školního roku. Naši „abecedáři“ letos nastoupili do školy, aby si tam
po 8 let osvojovali potřebné vědomosti pro život.
9. září 1933. Volby kronikáře. Na místo našeho nezapomenutelného kronikáře pana Karla
Bundesmanna byl na dnešním zasedání obecního zastupitelstva v hostinci pana Josefa
Mockera zvolen Josef Krause, tovární zaměstnanec firmy Löwinger & Glas ve Cvikově,
bytem v Kunraticích čp.258 (268?)
Jmenovaný je po léta činným ve školním místním vzdělávacím výboru a v současné době
vede obecní knihovnu.
14. září 1933. Návrat zatčených. Mládenci, zatčení 20. května 1933, se dnes vrátili domů
poté, co byli krajským soudem v České Lípě zproštěni obvinění z porušení zákona na ochranu
republiky. Jsou to: Franz Schmidt, Emil Eiselt, Erich Tampe, Walter Gulich a Ernst Knespel.
23. září 1933. Komise pro stavbu přehrady v horní vsi. Z Prahy dnes přijela komise,
zabývající se založením přehrady v horní vsi, která by obec chránila před záplavami při
povodních.
27. září 1933. Nový okresní hejtman v Německém Jablonném. Výnosem ministra vnitra
byl vedoucím politické správy okresního hejtmanství Německé Jablonné počínaje 27. zářím
jmenován rada Bohumil Štulc.
30. září 1933. Oslavy 25. výročí založení Horského spolku. Jednoduše prostým a přesto
působivým způsobem oslavil dnes své 25. narozeniny Horský spolek, uvedený v život roku
1908 a pro naši otčinu tolik užitečný.
Členové jubilujícího spolku, jeho mecenáši a přátelé se v hojném počtu sešli o půl deváté
večer v sále spolkového hostince „Zur Post“.
Předseda pan Karl Beckert, řidicí učitel v.v., prostými slovy vylíčil založení spolku, vzpomněl
zemřelých členů, zejména dlouholetého cestmistra Karla Bundesmanna, okresního četnického
strážmistra v.v. a dosud žijící zakladatele vyznamenal čestným odznakem. Jsou to následující
pánové: Karl Beckert, Anton Freier, August Hanisch, Anton Herkner, Ignaz Hülle, Franz
Klemt, Karl Krause, Franz Liehr, Anton Mitter, August Mitter čp.145, Josef Mitter čp.146,
Josef Mocker, Eduard Müller, Reinhold Otto, Anton Pohl, Josef Schütze, Josef Sitte; u
založení spolku dále stály Německý tělocvičný spolek „Eiche“, Spolek divadelních ochotníků
a Zemědělský spolek.
V roce 1908 spolek zakládalo 49 členů, 8 jich vystoupilo, 2 zemřeli, zbylo 20 členů. Nyní
v roce 1933 má spolek 120 členů. Poté následoval pestrý program vlasteneckého zpěvu a
veselých i vážných proslovů. Důstojný vlastenecký večer uzavřela sehraná jednoaktovka.
V neděli 1. října dopoledne byla po návštěvě kostela položením věnce na hřbitově vzdána čest
zemřelým, kterýžto akt zpěvem písně doprovodil mužský sbor.
Odpoledne vycházka k Jezevčímu vrchu, obhlídka vodojemu obecního vodovodu, dále
k Eichbergu, Schützebüschlu, přes Heřmanické polní domky na Kovářský vrch do hostince
„Zum Nordpol“, kde následovalo milé posezení.
1. října 1933. Představení putovního biografu. V bývalém obecním kině uspořádal putovní
biograf několik představení; jejich výsledek nebyl uspokojivý, takže představení byla
ukončena.
18. října 1933. Motocyklová nehoda. Dnes kolem 7. hodiny večerní najel ve směru od
Drnovce údajně následkem špatného osvětlení do spuštěných železničních závor u nádraží

motocyklista Pirzkall z Brniště. Náraz byl tak prudký, že motocykl ohnul závorovou tyč i
závěsné kovové pruty. Službukonajícímu staničnímu úředníkovi se ještě včas podařilo
signalisací lucernou zastavit přijíždějící vlak od Jablonného. Spolujezdci na tandemu se
nestalo vůbec nic, zatímco řidič motocyklu utrpěl odřeniny a byl propuštěn do domácí péče.
První pomoc poskytl drážní lékař Dr. Miethig.
20.-22. října 1933. Oslavy 100 let našeho farního kostela. Pro naše obyvatele byla jistě
vzácnou oslava sta let existence našeho farního kostela, postaveného v letech 1830-1833.
V předvečer oslav, 19. října o půl šesté večer vyzváněly kostelní zvony celou půlhodinu.
V pátek 20. října o půl osmé se konala zpívaná mše svatá, litanie o utrpení Kristově a svaté
požehnání. Před ním byla možnost zpovědi. Večer o půl sedmé předčítání dějin stavby
kostela, litanie Srdce Ježíšova a svaté požehnání. V sobotu 21. října o půl osmé zpívaná mše
svatá a požehnání. Večer o šesté půlhodina vyzvánění kostelních zvonů. O půl sedmé
předčítání nových akvisic, pořízených od 1. ledna 1926. Litanie a sv. požehnání.
V neděli 22. října o osmé hodině zpívaná mše s kázáním a požehnáním. Kostel byl uvnitř
nádherně vyzdoben květinami a věnci. Na emporách visely velké smrkové girlandy (bylo jich
kolem 36 metrů), nad hlavním oltářem se skvěla krásná velká „100“ a stejná byla
v nejkrásnějším smrkovém chvojí i nad hlavním vchodem do kostela. Zásluhy o práce na
výzdobě měli téměř výlučně členové obou Ženských spolků a také kostelník Konrad Henke.
V 10 hodin byla velká mše s asistencí a slavnostní kázání.
Korporativně se zúčastnily spolky vysloužilců, dobrovolných hasičů a oba ženské spolky. Ve
3 hodiny odpoledne litanie a sv. požehnání.
28. října 1933. Oslavy 15. výročí vzniku Č.S.R. v Německém Jablonném 28. října 1933.
Již 14 dní předem bylo na všechna obecní zastupitelstva, jakož i ctěným předsednictvům
spolků v okrese Německé Jablonné doručeno od českého a německého Okresního
vzdělávacího výboru v Německém Jablonném srdečné pozvání k jednotné účasti na této
významné události. Pozvánka nejen vyjádřovala přání svátečně oslavit 15. výročí republiky,
nýbrž také zdůrazňovala, že letos je nezbytné, aby této příležitosti využili všichni, kteří to se
státem myslí čestně, aby osvědčili v tento den své neotřesitelné rozhodnutí, že jsou všichni,
bez rozdílu stavu a národnosti připraveni vytrvale bránit stát, který je a zůstane naší vlastí,
proti všem vnějším i vnitřním nepřátelům republiky.
Za český Okresní vzdělávací výbor byl jako předseda podepsán Boh. Urban, za německý pak
F. Sachse. Ti převzali přípravy a provedení oslav 28. října, jejichž patrony se stali pánové
Bohumil Štulc, okresní hejtman, Emmerich Vyskočil, vrchní komisař okresního úřadu a
Herrmann Jiru, starosta a konečně městský úřad v Německém Jablonném.
O půl třetí odpoledne začalo shromažďování a řazení u hřbitova. Ze všech vsí nastupovaly
spolky. Ze Svoru byl do Německého Jablonného vypraven zvláštní vlak. Kolem půl čtvrté se
průvod dal do pohybu směrem k náměstí. V jeho čele pochodovali legionáři se státní vlajkou,
zástupci okresního úřadu, okresní vzdělávací výbor, starosta s městskou radou, sokolové,
sokolky, četnictvo, finanční stráž, pošťáci, cestáři, železničáři, jablonský střelecký sbor se
zbraněmi (okresní hejtman povolil na dobu jednoho roku nošení zbraně), Německý tělocvičný
spolek Německé Jablonné, hasičské svazy č.3, 5 a 59; setniny aktivních německých cvičenců,
lesnický personál, pěvecké spolky, kostelní spolky, spolky Horských bratří, sportovní spolky,
váleční poškozenci, policie, učitelstvo, obecní zastupitelstva a masy přihlížejících. V průvodu
šlo asi 11 spolkových praporů a 2 kapely.
Poté, co všechny spolky a tělesa zaujaly na náměstí svá místa, krátkými zdravicemi obou
předsedů Okresního vzdělávacího výboru byla manifestace zahájena. Poté byla za zvuků
státní hymny vyzdvižena státní vlajka.

Jako první řečník vystoupil český senátor Šolz (česky). Obsah jeho projevu: Bránit
demokracii proti všem útokům! Dalším řečníkem byl německý poslanec Franz Heller z České
Lípy (za Svaz rolníků). Obsah jeho řeči: Pravda a spravedlnost mají být základy státu a na
těchto základech je zajištěna spolupráce Němců v tomto státě.
Následovala opět státní hymna a poděkování pořadatelů za masovou účast. Poté přehlídka
uniformovaných spolků před hodnostáři a státní vlajkou; odchod.
Na půl pátou byla naplánována česká tělocvičná akademie ve Střeleckém domě. Celá
působivá akce proběhla bez incidentů. Počasí bylo chladné a větrné; tyto oslavy proběhly ve
všech větších městech republiky (např. v Liberci se mocného pochodňového průvodu o
10.000 lidech v předvečer svátku účastnilo 170 německých spolků s 5 kapelami, a to společně
s českým obyvatelstvem).
28. října 1933. 100. výročí hostince „Zur Post“ v Kunraticích. U příležitosti 100 let
existence svého hostince uspořádali pan Josef Mocker a jeho žena Marie slavnostní koncert a
taneční zábavu v krásně ozdobeném sále. Bezstarostnou náladovou hudbu obstarával salonní
orchestr „Excelsior“ z Mimoně.
Vstupné na odpolední koncert bylo 2 Kč, na večerní taneční zábavu 3 Kč. Návštěvnost byla
následkem současné krisové doby slabá.
(nečitelné části kopie této stránky v předloze)
29. října 1933. Zlatá svatba. Dnes, v neděli oslavili vzácnou zlatou svatbu manželé Johann
Tischer a Auguste Tischerová (rozená Albertová z Radvance), bytem v čp.270. Tischer byl po
19 let XXXX (…) v papírně Paul (nynější Klemtova továrna), jako XXXX (...). Od 6. března
roku 1900 do 14. července 1911 byl hlídačem u firmy Robert Riegert synové, mechanická
tkalcovna ve Cvikově a od 15. července 1911 doposud zastává svědomitě hlídačskou funkci u
firmy Löwinger & Glas v Drnovci. Je mu 75 let (narozen 12. srpna 1859) a jeho manželce 72
(narozena 14. července 1862). Dvakrát ho postihlo neštěstí, když se jeho skromný majetek
stal obětí plamenů: v roce 1906 v domě vedle papírny v Mühltalu (kde dnes stojí vila pana
Klemta) a podruhé v roce 1921 v domě čp.270, který byl později znovu postaven a kde dnes
manželé bydlí spolu se svým nejstarším synem, výrobcem cementového zboží Josefem
Tischerem. Jubilantům se ze všech stran dostalo gratulací a dárků.
1. listopadu 1933. Svátek všech svatých. V pozdním létě a na podzim jsme letos zaznamenali
nádherné, krásné a suché počasí. Ovšem už 29. října večer napadl první sníh a začalo chladné,
nepříjemné počasí. Příbuzní našich zemřelých opět ozdobili hroby. Po smuteční slavnosti se
ale každý z nás snažil rychle dostat někam pod střechu, protože se spustil studený déšť, hnaný
větrem.
5. listopadu 1933. Stezka Karla Bundesmanna. (Obchůzka.) Horský spolek dnes otevřel
nově zřízenou stezku na paměť zemřelého čestného cestmistra Karla Bundesmanna. Tato
okružní stezka začíná v horní vsi u kapličky, zahrnuje půvabná vyhlídková místa i romantická
skalní uskupení a útvary v takzvané „Heide“ v horní vsi a končí opět u kapličky. Je to klidná a
nádherná vycházková stezka uprostřed borového lesa. Účast na jejím otevření byla ze strany
Horského spolku velice silná, zúčastnilo se jej přes 50 osob. Spolek takto vytvořil svému
zasloužilému čestnému cestmistrovi a obecnímu kronikáři trvalý památník.
6. listopadu 1933. Nehoda cyklisty. Čtrnáctiletý sklářský kuličský učeň Rudolf Wagner
z Kunratic čp.385 dnes kolem půl sedmé večer narazil nešťastnou náhodou pod Oysovou
zatáčkou se svým bicyklem zezadu do chodce Karla Kunteho, taktéž z Kunratic, čp.284, který

šel směrem od Drnovce. Oba upadli na vozovku; Wagner si zlomil klíční kost, Kunte byl
zraněn na hlavě. První pomoc jim poskytl samaritánský oddíl, oba ale museli vyhledat
lékařskou pomoc.
17. listopadu 1933. Dobrovolná smrt. Příbuzní dnes ráno našli oběšeného Franze Tischera,
majitele domu čp.391. Bylo mu 75 let, narodil se 18. března 1859. Jeho manželka byla
dlouholetou porodní asistentkou. Jmenovaný byl bratrem zesnulého Martina Tischera,
kapelníka ve Cvikově. Franz Tischer byl rovněž hudebníkem a 63 let hrál v kostelní kapele,
ve které působil téměř do konce života. Příčinou jeho činu byla omrzelost životem. Jeho
jediný syn Rudolf padl ve světové válce, jeho dcera Anna (provdaná Müllerová) s ním bydlela
v domě čp.391.
17. listopadu 1933. Smrt bývalého majitele mlýna Maxe Scholze. V Malém Valtinově u
Německého Jablonného dnes ve věku 56 let zemřel bývalý majitel „Dolního mlýna“
v Kunraticích, Max Scholz. Scholz byl široko daleko známou osobností. Pocházel z Dolní
Světlé a 20. února 1907 koupil „Dolní mlýn“. Oženil se s Annou Oppeltovou, dcerou vdovy
po rolníkovi Theresie Oppeltové (rozené Mitterové) v Mařenicích. Z jejich manželství se
narodily 2 synové a 1 dcera. Teprve osmiletý syn Max byl 18. srpna 1916 za nezjištěných
okolností ve mlýně zachycen hnacím řemenem a vržen jím na transmisi, takže okamžitě
zemřel. Ve válečném roce 1918 zemřela ve 32 letech paní Anna Scholzová. Jeho druhá
manželka se jmenovala Marie a byla dcerou rolníka Hanniga z Dubnice u Německého
Jablonného. Tato žena dala život opět dvěma chlapcům a jednomu děvčátku. Obě ženy byly
vnučkami zesnulého majitele cihelny Augustina Mittera v Kunraticích čp.146.
Scholz byl mimořádně činný a přátelský obchodník. V roce vestavěl do mlýna turbinu.
Protože za války byl petrolej vzácný, vyráběl si elektrické světlo pomocí dynama. Během
války neslýchaně zbohatl. 1. ledna 1927 prodal Dolní mlýn Robertu Scheuflerovi z Dolní
Poustevny u Šluknova. Ten je manželem rolnické dcery Marie Lissnerové z Lindavy, opět
jedné z vnuček Augusta Mittera. – Scholz sám pak získal velký parní mlýn firmy H. Lempke
nástupce v Altoně – Hamburku a přestěhoval se tam. Při té příležitosti věnoval zdejší škole
1.000 Kč. Nešťastnou náhodou (či podvodem?) v Hamburku přišel o téměř všechen svůj
majetek a vrátil se pak zpět do vlasti. V roce 1928 (?) koupil Göttlichův mlýn v Mařeničkách
a začal sám péct chléb. Jeho šťastná hvězda však padala dál; upadl do dluhů, přišel o mlýn a
přesídlil do Malého Valtinova jako nájemce jednoho malého mlýna, kde jeho život, plný
osudových událostí ukončila smrt. Rád bych ještě poznamenal, že Robert Scheufler „Dolní
mlýn“ opět prodal, a sice Adolfu Herrmannovi, majiteli mlýna z Heřmanic u Německého
Jablonného. Herrmann je manželem Anny Mitterové, dcery Josefa Mittera, rolníka z Kunratic
čp.146. Ta jako mlynářka má nyní v „Dolním mlýně“ volnou ruku; pozoruhodnou shodou
okolností je to opět jedna z vnuček již zmíněného majitele cihelny čp.146 (od roku 1907
čtvrtá vnučka).
20. listopadu 1933. V pondělí 20. listopadu byly Scholzovy pozemské ostatky přivezeny do
Kunratic, kde byly za nevídané účasti obyvatel z blízka i daleka uloženy do vlastního
rodinného hrobu.
3. prosince 1933. Velká studená vlna. Letos nás nečekaně postihla dosti neobvyklá studená
vlna. 12-14, ba dokonce až 25 stupňů pod nulou, takže jsme se domnívali, že zima by mohla
být skoro zase tak krutá, jako byla zima 1928/29. V Polsku bylo počátkem prosince 35-38 pod
nulou a do vsí přicházeli v celých smečkách vlci. Mrzlo přitom nasucho, žádný sníh.

9. prosince 1933. Úmrtí. (dcera Josefa Mockera) V Německém Jablonném dnes odpoledne
zesnula ve 32 letech na horečku omladnic paní Marie Trampuschová, choť stavitele. Byla
dcerou našeho oblíbeného hostinského Josefa Mockera, který takto tragickým způsobem
přišel již o druhého dospělého potomka. – Paní Marie Trampuschová byla druhou manželkou
stavitele Trampusche a zůstal po ní syn a několikatýdenní děvčátko. Její drahá tělesná
schránka byla ve středu 19.12. převezena z Německého Jablonného do Kunratic a za masové
účasti obyvatel z blízka i daleka uložena do rodinného hrobu. Těžce zkoušené rodině byla
odevšad projevována maximální soustrast.
12. prosince 1933. Úmrtí Antonína Švehly. Bývalý ministerský předseda dr. Antonín Švehla
dnes v 16:05 v Hostivaři u Prahy podlehl srdečnímu infarktu. Narodil se 15. dubna 1873
v Hostivaři u Prahy ve staré selské rodině; bylo mu tedy 60 let. Švehlova smrt je pro stát, pro
Čechy i Němce tragickou pohromou.
Jeho státnickou linii charakterizovalo programové heslo „rovný mezi rovnými“. K věčnému
odpočinku byl na státní náklady uložen 15. prosince ve svém rodišti, což bylo jeho výslovným
přáním. Pohřbu se zúčastnil president Masaryk a celá vláda.
15. prosince 1933. Vysoký věk. Ve vysokém věku 81 let dnes zesnul na sešlost věkem zedník
Franz Habel z čp.84. Protože náš pohřební vůz byl následkem neutěšených poměrů
zapečetěný, bylo zapotřebí vypůjčit si pohřební vůz z Lindavy.
24. prosince 1933. Železniční katastrofa ve Francii. Ke strašlivému železničnímu neštěstí –
největšímu ve smutných dějinách železničních nehod – došlo v noci na vánoční neděli ve
Francii.
Poblíž stanice Lagny najel rychlík Paříž – Štrasburk do expresu Paříž – Nancy, přeplněného
vánočními cestujícími. Při srážce se roztříštilo sedm vagonů expresního vlaku. – Počet
mrtvých dosáhl zatím počtu 213, počet težce a lehce zraněných kolísá mezi 170-180. Počet
obětí se bohužel možná ještě zvýší. Příčinu neštěstí je třeba hledat v husté mlze, značném
zpoždění a následkem toho více než stokilometrové rychlosti vlaku.
31. prosince 1933. Ohlédnutí za rokem 1933. Uplynulý rok byl bohatý na události jak v obci
samé, tak i jinde. A zatímco část obyvatelstva stále ještě doufá v lepší časy, zachvátila už
mnohé jistá lhostejnost; hospodářská nouze a nezaměstnanost totiž stále ještě nebere konce a
v mnohých rodinách se začíná objevovat podvýživa, podobně jako v posledních letech války a
v prvních letech poválečných. V důsledku daňového režimu jsou od poloviny srpna
potravinové lístky okresním úřadem přidělovány jen ve velmi nepatrném množství. Zatímco
dříve bylo obci přidělováno týdně skoro 600 potravinových lístků, dnes obec dostává pouhých
50-60 lístků. Muselo se tedy apelovat na soucit ostatních spoluobčanů, žijících ještě zpola
v lepších poměrech, aby prostřednictvím sbírek a darů uchránili naše chudé lidi před hladem.
Je potěšující, že prosby nebyly oslyšeny a mnozí darovali zrní, mouku, chléb, uhlí a
brambory.
Obec nakoupila 2000 kg obilí, aby z něj dala napéct chléb. Když šlo o to pomoci, nikdo
nechtěl zůstat pozadu. Obec zadávala také nouzové práce; nově byl postaven loňskou povodní
zničený jez a nábřežní zeď potoka, přičemž se práce a výdělku dostalo mnoha lidem.
Zaměstnání mnohým přineslo i budování koupaliště v „Eliščině háji“ (Elisenhain) Horským
spolkem a stavba domečku pro hasičský hadicový vůz dobrovolných hasičů v dolní vsi.
Protože stejná bída panuje samozřejmě i jinde, dům od domu chodí mnoho lidí prosit o
almužnu. Aby se tomu částečně odpomohlo, byly zavedeny žebračenky, kus za 10 haléřů.
Lidé, kteří mají od své domovské obce souhlas k chození žebrotou, dostávají od obecního
úřadu za tyto lístky, které získají, poukázky na potraviny. Ti však, kteří se nemohou

legitimovat (respektive u nichž se neprokáže jejich nemajetnost), nedostanou nic a budou
naopak zajištěni pro nepovolenou žebrotu. Dochází samozřejmě často k vloupáním a
krádežím volně pobíhajících králíků. Za takové poměry může skutečnost, že už téměř nelze
najít práci a je tak vyloučeno získání jakéhokoli výdělku.
Obecní úřad. Situace, vzniklá zbavením sekretáře Fischera jeho funkce, byla vyřešena tak, že
Friedrich Beckert, nejmladší syn řídícího učitele Karla Beckerta, který tuto funkci dobrovolně
vykonával od 15. listopadu 1932, byl od 1. června 1933 zaměstnán jako obecní úředník.
Protože obecní agenda je velmi rozsáhlá, byl jako výpomoc zaměstnán nezaměstnaný
kontorista Reinhold Meißner, syn ve válce padlého vrchního mistra firmy Löwinger & Glas
Wenzela Meißnera. Bylo zapotřebí nesčetných zasedání, aby byla schválena pracovní náplň.
Na základě úředního nařízení zdejší četnické stanice musely být koncem listopadu
dvojjazyčně vyznačeny tři orientační tabule obecního úřadu (jednojazyčné německé byly
odstraněny koncem září). Také Horský spolek musel instalovat dvojjazyčné tabulky.
Vzhledem k očekávaným rozsáhlejším škodám na potrubí vodovodu, postaveného v roce
1911, je nutno v této těžké době zvýšit o 50-100% také ještě vodné. Všeobecně známý rada
Emmerich Vyskočil z okresní správy politické v Německém Jablonném byl k závěru roku
předisponován do Vejprt v Krušných horách.
Paralelní třída národní školy. Od Nového roku byla paralelní třída na zdejší německé
národní škole s konečnou platností zrušena. Doposud byla mlčky trpěna a vyučování v ní
bezplatně vedl učitelský čekatel Hugo Mitter, syn mistra kovářského Augusta Mittera
v Kunraticích čp.108. Veškeré snahy o zachování této třídy zůstaly bezvýsledné. Vyučování
za učitele Wilhelma Watznauera, který zde byl definitivně zaměstnán od února 1928 a o
prázdninách přesídlil do Dolního Hanychova u Liberce, obstarává slečna Albertine
Rauscherová. S učitelem Watznauerem ztrácíme zpěvu a hudbymilovného muže. Velmi dobře
zběhlý byl i v divadelnictví, jeho dětská divadelní vystoupení zůstanou obyvatelům obce
v trvalé paměti.
Letos na podzim byl jako učitel v Drnovci definitivně jmenován Karl Beckert ml., syn
řídícího učitele v.v. Karla Beckerta v Kunraticích.
Počasí a zemědělství. Uplynulý rok byl více suchý než vlhký, sklizeň byla přesto vyhovující
a vše se díky krásnému počasí sklidilo nezkažené. Následkem krásně suchého počasí se
ovšem natolik rozmnožily myši polní, že se staly hrozbou a bylo je zapotřebí hubit jedem.
V samotných Kunraticích to nebylo tak zlé, snad jen na Šmídeberských polních domcích
směrem na Lindavu. Velké škody na ozimech ovšem způsobily v Lindavě, Brništi, Valtinově,
Postřelné, Dubnici atd.
Ačkoli sklizeň byla dobrá, rolník se z toho přesto už nemůže radovat, protože za své těžce
vydobyté plodiny a dobytek již nedostane odpovídající odměnu. Následkem nezaměstnanosti
totiž obrovsky klesla kupní síla spotřebitelů. – Peníze se staly vzácností!
Změny vlastnictví v roce 1933:
1932: 31.12. Dům Anny Prachtové čp.392 získal Rudolf Köhler, pekař čp.96 v Kunraticích
1933: 16.1. Dům čp.154 Franze Mittera (bytem ve Sloupu) včetně pozemků získal Franz
Winkler za celkovou sumu 77.200 Kč
15.2.
Johann Zinneker prodal polovinu čp.267 Erwinu Zinnekerovi za 10.400 Kč
25.7.
Hospodářství Gustava Rungeho čp.156 převzal jeho syn Franz Runge čp.156.
Soudní odhad.
25.4.
Franz Böhm prodal polovinu čp.171 Antonu Richterovi za 24.800 Kč
20.4.
Franz Goth čp.306 prodal pozemkové parcely 1695, 96, 1705 Horskému
spolku ke stavbě koupaliště za 6.200 Kč

28.3.
6.5.
20.5.
16.9.
23.9.
21.10.

Marie Knoblochová prodala pozemek a dům Emilu Böhmovi čp.325, (dům
400, pole 1.650 Kč)
Franz Schorsch (Gorschl) prodal stavební parcelu Franzi Wetzelovi za 4.000
Kč.
August Murtinger prodal dům čp.370, Antonu Heidlerovi z Chrastavy za
12.000 Kč
Wilhelm Arlt čp.155 prodal dům a pole Adolfu Kleinertovi za 13.700 Kč
Spořitelna Kunratice prodala dům včetně pole Bertě Leukertové za 19.500 Kč
Josef Weipert prodal dům čp.45 své ženě Emilii za 47.000 Kč.

1934.
3. ledna 1934. Důlní neštěstí u Oseka v Čechách. Dnes ve ¾ na 5 odpoledne došlo na šachtě
„Nelson III“ u Oseka k nevídaně mohutné explozi. – Smrt v podzemí při ní našlo 142 horníků.
Podařilo se vyprostit pouze 15 mrtvých, mrtvoly ostatních shořely v podzemí, neboť šachta je
v plamenech a na sfárání není možno pomýšlet. Příčina tohoto neslýchaného neštěstí dosud
není známa. Jen čtyřem horníkům se podařilo zachránit větrací šachtou (VII), ostatní uhořeli.
Žal a účast s pozůstalými jsou všeobecné a ze všech stran přicházejí peněžní dary ke zmírnění
nouze.
Smutná kronika.
Větších katastrof, jaké se dějí všude jinde, byl uhelný revír severozápadních Čech i samotné
Československo v poslední době ušetřeny. Chtěl bych zde při této příležitosti uvést černou
listinu největších důlních katastrof s více než 100 mrtvými:
1906: největší důlní neštěstí s nejtěžšími následky se událo v Courriers
1906. O život tehdy přišlo 1219 horníků a o otce tak přišlo 6000 dětí.
1866 na šachtě „Oak“ u Yorkshire v Anglii
1869 na dolech „Segen Gottes“ a „Hoffnung“ v Sasku
1884 na Larischově kamenouhelné šachtě v Karviné
1885 na dole „Kamphausen“ v Saargruben
1892 na dole „Anderlus“ u Mons v Belgii
1894 na šachtě „Kamphausen“ v Saarbrückenu
1898 na dolech „Zollern“ a „Karolinenglück“ v Porůří
1900 v Marianně v Americe
1907 výbuch důlních plynů v Dore Mine, Amerika
1907 na šachtě „Tairmannt-Coal-Companie“ v Americe
1908 na dole „Radbod“ u Hammu
1912 výbuch důlních plynů v Bochumi
1923 na šachtě „Heiditz“ u Beuthenu
1925 na dole „Minister Stein“ u Dortmundu
1929 výbuch důlních plynů u Oldenburgu
1930 na dole „Wenzeslaus“ u Neurode v Pruském Slezsku
1930 na dole „Alsdorf“ u Cách

ve Francii 10. března
361 mrtvých
274 mrtvých
235 mrtvých
185 mrtvých
205 mrtvých
181 mrtvých
165 mrtvých
300 mrtvých
500 mrtvých
400 mrtvých
360 mrtvých
117 mrtvých
112 mrtvých
136 mrtvých
25 mrtvých
151 mrtvých
271 mrtvých

Otřesný seznam ukazuje, že přes všechny snahy v oblasti důlní těžby se dosud nepodařilo
natolik úspěšně zvítězit nad nebezpečím výbuchů třaskavých důlních plynů a uhelného prachu
a že i při nejpečlivějším dodržování bezpečnostních předpisů báňských úřadů je nelze
považovat za zvládnuté. Zde stojí člověk proti moci přírody stále ještě bezmocně.

11. ledna 1934. Poprava žháře, který zapálil budovu Říšského sněmu v Německu.
V Lipsku byl dnes ráno gillotinou popraven Holanďan van der Lubbe, kterému bylo během
několikaměsíčního procesu prokázáno, že v pondělí 6. března 19334 založil požár budovy
Říšského sněmu v Berlíně. Ostatní obžalovaní (komunista Torgler i Bulhaři Dimitrov, Tanev
a Popov) byli osvobozeni.
26. ledna 1934. Přednáška s diapositivy. Italská cesta. V Kunraticích všeobecně oblíbený
krompašský farář Anton Mehl měl dnes večer v sále hostince „Zur Post“ mimořádně
populární přednášku o své cestě do Itálie, podniknuté dvěma autobusy. Protože přednáška
měla tak velký ohlas, byla o 14 dní později ještě jednou opakována.
3. února 1934. Dobrovolná smrt. Dnes byl v Radvanci pochován rolník Rudolf Staritz, který
svůj život ukončil oběšením. Vlastnil v Kunraticích dům čp.184, který v roce (?) prodal a
podpořen dědictvím své manželky (rozené Hantschelové), zakoupil v Radvanci selské
hospodářství. Důvodem jeho neblahého činu bylo patrně velké dluhové zatížení.
11. února 1934. Zlatá svatba. V nejužším rodinném kruhu dnes slaví vzácnou zlatou svatbu
domkář Wilhelm Placht (někdejší majitel hospodářství čp.151) se svou ženou Marií (rozenou
Schorschovou, dcerou „Lange Stolleho“ čp.191). Placht se narodil 12. července 1861
v Arnultovicích, jeho žena 3. prosince 1864 v Kunraticích.
12. února 1934. Revoluce v Rakousku. Cesta utrpení, kterou od skončení neblahé světové
války prochází obyvatelstvo malého rakouského státu, nechce vzít konce.
Zrušení sociálnědemokratické strany (dělnické strany) způsobilo krvavé boje, při nichž
Dolfussova vláda (křesťansko-sociální diktátor) nechala ve Vídni z děl střílet na dělnická
obydlí. Sociálnědemokratický „ochranný svaz“ (Schutzbund) kladl ozbrojený odpor.
Skutečný počet mrtvých a raněných nelze řádně zjistit, protože vláda všechna hlášení
podhodnocuje a protistrana opět přehnaně zveličuje. Je však jisté, že za oběť padlo
přinejmenším 500 lidí.
25. února 1934. Policejní strážník Josef Hübner dnešním dnem odstoupil pro nemoc; jeho
funkci dočasně zastává Reinhold Meißner, sirotek po rodičích Wenzelu a Anně
Meißnerových.
28. února 1934. První špačky, posly jara v naší vlasti, bylo už dnes možno spatřit. Je to
znamením toho, že se možná dočkáme časného jara.
6. března 1934. Autonehoda. Dnes odpoledne poblíž nádraží porazilo auto sedmiletou žačku
národní školy Liesl Kunzeovou z čp.67 (Zámecký vrch). Kromě vnějších zranění utrpělo dítě
také otřes mozku. Po lékařském vyšetření bylo propuštěno do domácí péče.
6. března 1934. Trestní senát. Z rozhodnutí obecního zastupitelstva byl zvolen tzv. trestní
senát, který bude v zájmu obce rozhodovat o různých trestných činech obyvatel obce.
10. března 1934. Úmrtí. Strašlivá smrt vytrhla dnes z našich řad dosud statnou ženu. Byla jí
paní Marie Rungeová, manželka rolníka Augusta Rungeho čp.238. Kvůli karbunklovému
vředu, vzniklému následkem cukrovky, musela na operaci do České Lípy. Zesláblou
mnohými ztrátami krve ji sanitní auto přivezlo umírající domů. Narodila se v roce 1877 a bylo
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jí tedy teprve 57 let. August Runge nechal na hřbitově postavit rodinnou hrobku v místě, kde
dříve byla vodní nádrž.
15. března 1934. Náhlá smrt. Prudkému krvácení podlehl dnes o ½ 10 večer vrchní poštmistr
v.v. Franz Friedrich Liehr. Bylo mu 59 let a byl nejmladším synem prvního kunratického
poštmistra Vinzenze Liehra. Předčasně zesnulý se po absolvování školních let věnoval
poštovní službě, roku 1898 převzal otcovský hostinec, který vedl, dokud se v roce 1903 nestal
vedoucím poštovního úřadu v Kunraticích. Toto místo zastával svědomitě až do svého
pensionování v roce 1929.
Působil také na poštovních úřadech Cvikov, Německé Jablonné, Litoměřice a Tanvald. Jeho
předčasný odchod oplakává jeho manželka Anna, roz. Knechtel z Brniště, tři synové a tři
dcery. Po 30 let byl zástupcem ředitele Soukromého spořitelního spolku v Kunraticích, dále
vrchním velitelem a později čestným vrchním velitelem dobrovolných hasičů naší obce.
V dřívějších letech byl horlivým příznivcem hudby a v posledních letech byl široko daleko
známým a ctěným nimrodem. Za neobvykle hojné účasti se 18. března konal pohřeb.
Na poslední cestě jej doprovázelo asi 180 hasičů ze 14 sborů z okolí, místní hasičstvo,
Německý tělocvičný spolek, Spolek divadelních ochotníků, Pěvecký spolek, lovecká
společnost, Horský spolek, poštovní úředníci a pošťáci. Důstojný nekrolog věnoval
zemřelému jménem hasičstva inspektor zemského svazu Josef Mičan z Boru-Arnultovic.
22. března 1934. Krádež vloupáním. Dnes kolem 2. hodiny ranní došlo ke vloupání u
obchodníka jízdními koly Eduarda Fritscheho čp.258. Zloději vnikli dovnitř zadním oknem a
odnesli si dvě jízdní kola a různé součástky v přibližné hodnotě 1.500 Kč. Škoda je kryta
pojištěním.
29. března 1934. Četnická stanice – personální změna. Dnes odešel z Kunratic dosud zde
službu konající štábní strážmistr Wenzel Smola, aby od 1. dubna nastoupil do služby
v Neratovicích. Jeho rodina za ním přesídlí později. Službu zde vykonával od 15. května 1921
a je mu nyní 38 let; je ženat s Carolou Faustusovou z Prahy a z jejich manželství vzešel
chlapec jménem Paul. Smola zde v Kunraticích sloužil dosud nejdéle ze všech četníků a získal
tak velké znalosti místa i lidí. Na jeho místo přišel 20. března strážmistr Jaroslav Wenzel
Buresch. Pochází z OsXXX u Mnichova Hradiště, narozen 19. února 1909.
1. dubna 1934. Velikonoce. Přestože velikonoční svátky byly letos celkem brzy, dočkali jsme
se krásných dní. Již na Velký pátek nastalo krásné, jasné a slunečné počasí, které vydrželo až
do úterý velikonočního. Oslavy Vzkříšení byly opět jedinečně nádherné, což má za následek
skutečnost, že počet návštěvníků ze sousedních vsí se rok od roku zvyšuje. – Velikonoční
jízda letos nebyla.
4. dubna 1934. Požární poplach byl vyhlášen dnes v 11 hodin večer poté, co rolníku
Vinzenzi Friedrichovi začal hořet stoh slámy. Protože se stoh nacházel za Hutbergem, ze vsi
to vypadalo, jako by hořelo na Limberských polích. Hořící sláma brzy zhasla, aniž by vznikla
vážnější škoda.
13. dubna 1934. Kvůli duševní poruše byl dnes ze cvikovské nemocnice převezen do
blázince v Kosmonosích Franz Kleinert z Kunratic. Kleinert byl třetím dítětem manželů
Josefa a Antonie Kleinertových, chalupníků v Kunraticích čp.326 (Polní domky). Vyučil se
obuvníkem, odešel však později do továrny jako tkadlec; v létě pracoval jako XXX dělník.
Byl ženat s Marií Zintnerovou z Kunratic, se kterou měl dceru jménem Elsa. Ve světové válce
upadl do ruského zajetí. Po převratu si sám přestavěl starý dřevěný dům čp.310. Neshody

s manželkou vedly později k rozvodu a Kleinert dům prodal Antonu Pechovi (Polní domky).
Dostal se pak na scestí, takže nakonec zcela zchudl, což snad mohlo být i příčinou jeho
duševního onemocnění. Byl dobře znám jako organizátor a řečník socialistického dělnictva a
zastával v tomto hnutí také řadu funkcí. Převážně jeho dílem bylo pořízení divadelní scény
pro Dělnický tělocvičný spolek. Nakonec i zde svým šplhounstvím klesl tak hluboko, že při
mzdových bojích stavebních dělníků v roce 1928 vystoupil jako stávkokaz a nabídl se k práci
na novostavbě obecního sekretáře Josefa Fischera; u socialisticky zaměřeného dělnictva tak
zcela ztratil tvář. Kposledku žil ve společné domácnosti s válečnou vdovou Antonií
Brettschneiderovou v Kunraticích čp.100. Zde se začala projevovat jeho duševní porucha.
18. října 1934 byl matce Franze Kleinerta doručen telegram, že Kleinert v Kosmonosích
zemřel. Narodil se 28. září 1883 a bylo mu tedy 51 let.
16. dubna 1934. Mimořádná horka. V těchto dnech panovala abnormální horka 29-30 °C,
jaká zde nebyla již desítky let. Podle novinových zpráv nebyla v dubnu taková horka za
posledních 60 let. Vše pochopitelně začalo dříve růst a lze se jen obávat, že tak rychle
vypučelé květy na stromech zničí silný mráz. V zemědělství probíhal jarní osev hladce a bez
přestávek.
21. dubna 1934. Elektrická siréna měla být dnes v 5 hodin odpoledne zkušebně předvedena
firmou Elektro-Nord (Erich Hirte, Cvikov), resp. jejím zástupcem Franzem Hoffmannem ml.
v Kunraticích čp.225. Vrchní velení hasičstva o této zkoušce vyrozumělo sousední obce a
totéž učinil obecní úřad, který informoval obyvatelstvo. Stejný čas si ovšem vyčlenilo zdejší
Světelné společenstvo k provádění úprav na obecní rozvodné síti, takže nešel proud a zkoušku
sirény tak nebylo možno provést. To rozčílilo část obyvatel a hasiče. Tomuto nemilému
incidentu se dalo předejít, kdyby předvádějící firma včas oznámila vedení Světelného
společenstva, že bude potřebovat dodávku elektřiny.
23. dubna 1934. Vysoký věk. V 88 letech dnes u své dcery Marie ve Cvikově zesnula toho
času nejstarší obyvatelka naší obce, Anna Würfelová (řečená „Krause Nanne“). 56 let žila ve
výminku čp.339 na hospodářství čp.67 v Kunraticích (jejímu otci se v nářečí říkalo „KrausePollake“, protože jeho předkové zde zůstali po nějaké válce). Za mladých let si nebožka
vydělávala na chléb jako ruční tkadlena, později chodila do továrny a s přibývajícím věkem
pak pracovala doma jako ruční přitáčečka. V posledním roce sbírala všelijaké bylinky a byla
živa z výtěžku jejich prodeje. K jejímu živobytí hodně přispívala také dobročinnost obyvatel a
svůj díl dostávala také z chudinského fondu.
Její tělesné ostatky byly pohřbeny na cvikovském hřbitově a na její poslední cestě ji
doprovodily členky kunratického Ženského spolku, jehož byla členkou.
26. dubna 1934. Z krádeže byl usvědčen obyvatel světničky v čp.39XXX Anton Jeřabek.
Pochází z Opatova u Broumova (Abtsdorf bei Braunau) a ještě zde není dlouho. Kradl uhlí na
nádraží a na jeho konto nutno připsat také krádeže králíků minulý podzim. Byl zatčen,
odveden a vykázán z obce.
29. dubna 1934. Vlastivědné museum bylo tuto neděli otevřeno ve Cvikově. Je to především
zásluhou cvikovského učitele Franze Weisse, který se v této věci neúnavně angažuje.
1. května 1934. Státní svátek 1. máj. Tento svátek, využívaný dělnictvem k demonstracím,
proběhl u nás letos velmi klidně. Průvody dělníků se konaly jen ve větších městech.

2. května 1934. Úder kulového blesku. Vzácný případ. Dnes večer kolem půl deváté přes
nás přešla silná bouřka s krupobitím, která se projevila hlavně ve Svoru. Do domu majitele
kamenolomu Pelikana vletěl kulový blesk a způsobil tam značné hmotné škody; z osmi
přítomných obyvatel domu však kupodivu nebyl nikdo zraněn.
3. května 1934. Množství zmijí lze letos spatřit následkem nezvyklých veder. V některých
oblastech je to prý zvlášť zlé, přestože máme teprve polovinu jara.
5. května 1934. Slepičí mor, který se šíří ve Cvikově a v Lindavě, byl zavlečen i do naší vsi;
vypukl nejprve u obchodníka drůbeží Wenzela Janskyho čp.166. Také v sousedství u mistra
kolářského Josefa Sitteho čp.165 pošlo 14 slepic a jeden kohout. Choroba se vyskytla i u
mistra pekařského Rudolfa Köhlera čp.96, rolníka Franze Rungeho čp.150 a u vdovy po
obchodníkovi Sofie Löfflerové vedle obchodníka Janskyho. Po podniknutých bezpečnostních
opatřeních už u nás k dalšímu rozšíření nedošlo.
12. května 1934. Roje vážek. Dnes jsem měl příležitost pozorovat jistě zřídkavý úkaz roje
vážek. V čase mezi 9. a 10. hodinou dopolední přilétl tento roj od Heřmanic a letěl směrem
k Ortelu. Takovéto roje vážek byly spatřeny i jinde. Jde prý o Libellula depressa L.,
rovnokřídlou vážku. V každém případě v jižních zeměpisných šířkách prý následkem sucha
vysychají bažiny, což tyto tvory vede k migraci. Když jsem tyto roje spatřil, myslel jsem
v prvním okamžiku, že to jsou jen kobylky; každopádně to byl nezvyklý pohled.
18. května 1934. Zastřelen v Polsku. Nedávno byl prý lupiči zastřelen Ukrajinec Eufastling
Nanovsky, který se v dubnu 1933 odstěhoval do Polska do okolí Stryje. O jeho smrti přišla
zpráva v dopise od jeho ženy.
Nanovsky se oženil s vdovou zemřelého chalupníka Josefa Rungeho čp.81 v kunratickém
Mühltalu; na jaře 1933 usedlost prodal sousedovi Josefu Duckemu a s rodinou se odstěhoval
do Polska. Rodinné a také hospodářské poměry ho přiměly k tomu, že se rozhodl tamní
usedlost opět prodat a vrátit se zpět sem. V noci po prodeji k němu vtrhli zakuklení lupiči a
pod namířeným revolverem žádali peníze. Nanovsky to odmítl, načež ho zastřelili. Jeho ženě
se snad podaří vrátit zpět do vlasti. Dodatečně se zjistilo, že jedním ze zakuklenců prý byl
bratr zastřeleného.
24. května 1934. Stříbrná svatba. Stříbrnou svatbu dnes slaví majitel továrny pan Franz
Klemt. Aby se oba jubilanti vyhnuli poctám, vypravili se na zotavenou do Karlových Var.
Blahopřejné telegramy jim přesto byly zaslány. Pan Klemt poté vyplatil významné dary obci,
škole a spolkům.
24. května 1934. Presidentské volby. V historickém sále českých králů na Pražském hradě
byl dnes presidentem republiky zvolen na příštích sedm let profesor T.G. Masaryk, zakladatel
státu; hlasovaly pro něj také všechny německé strany. Ze 418 hlasů jich 327 znělo na
Masarykovo jméno, 38 hlasů připadlo komunistickému protikandidátovi a 53 hlasovacích
lístků bylo prázdných. Volební zasedání proběhlo bez incidentů. Dnešní volba byla čtvrtou od
vzniku republiky. K prvnímu Masarykovu zvolení došlo jednohlasně 14. listopadu 1918
v revolučním Národním shromáždění.
Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen presidentem republiky více než dvakrát po sobě.
Z tohoto ustanovení je vyňata jen Masarykova osobnost. On je „otcem vlasti“; jeho
znovuzvolení nepodléhá žádným ústavním omezením.

26. května 1934. Předčasné borůvky. Dnes mi náš řídící učitel Karl Beckert ukázal krásné
modré borůvky, které 26. května natrhal na Dutém kameni. Teď ale vládne poměrně chladné
počasí (polární větry).
30. května 1934. Válcování silnice. Silným automobilovým provozem rozbitá státní silnice se
v úseku Kunratice – Německé Jablonné ode dneška válcuje. Podle možnosti přitom bude
zaměstnáno co nejvíce nezaměstnaných z obce. Válcování by mělo trvat čtyři až pět týdnů.
Asfaltový povrch prý bude proveden později.
6. června 1934. Krádež (Polní domky). Za bílého dne se dnes kradlo u chalupníka Josefa
Mittera čp.272 na Polních domcích. Zloděj se vloupal zadním oknem a odnesl si potravin a
oblečení, kolik se mu vešlo do rance. Za nějaký čas byl zatčen v Liberci.
7. června 1934. Vysoký věk. Ve věku 82 let dnes po mnohaleté nemoci zesnula vdova
Auguste Weberová („Weberschneiderin“). Její bratr Johann Hackel v Lindavě zemřel 14.
února ve věku 81 let.
10. června 1934. Svěcení Kudlichova pomníku. Na podstavci, na němž dříve stávala
bronzová figura lidového císaře Josefa II., instaloval kunratický Německý svaz mládeže zlatý
pluh jako symbol selského stavu. Stalo se tak na počest Hanse Kudlicha, který ve svém boji
za právo učinil z otročících nevolníků sedláky a vydobyl jim zlatou svobodu. Vedoucí
mládeže Friedrich Beckert v prosté slavnostní řeči poukázal na význam Hanse Kudlicha pro
naši dobu a zvláště pro mládež a nastínil tehdejší život a nástup selského stavu. Byla to prostá
venkovská oslava s důstojným průběhem. Před odhalením pomníku se uskutečnil
vzpomínkový smuteční akt u pomníku padlým. Na místě oslav taneční parket, střelnice,
lidové tance.
13. června 1934. Neobvyklá lovecká kořist. Mistr řeznický Emil Runge čp.26 dnes omylem
namísto srnce složil kamzíka, protože v našich loveckých revírech se ještě nikdy kamzičí zvěř
neobjevila. Jelikož ovšem pro kamzičí zvěř platí doba hájení, byl Runge podle zákona
potrestán. Kamzík byl vycpán a přenechán jako učební pomůcka německé národní škole.
15. června 1934. Kolaudace koupaliště. (schváleno bez potíží) Za okresní úřad byli přítomni
okresní hejtman Štulc, ing. Weber, kancelista Berna; za obec starosta Hoffmann, Franz Sitte a
sekretář Beckert; za Horský spolek řídící učitel Beckert, stavitel Runge, mistr truhlářský
Buder, majitel cihelny Josef Mitter, Friedrich Hubert.
28. června 1934. Učitelka slečna Emma Röslerová opouští naši vesnici, kde neobyčejně
tvůrčím způsobem působila tak dlouho. Narodila se 22. května 1892 v Brništi okres Německé
Jablonné, římská katolička, národnosti německé, svobodná. Navštěvovala trojtřídní národní
školu v Brništi, poté dívčí měšťanskou školu v Německém Jablonném a jeden rok vyšší dívčí
školu v Liberci. V letech 1907-1911 studovala s vynikajícími výsledky na Ústavu pro
soukromé učitelky sv. Voršily v Liberci. 12. listopadu 1914 složila v Liberci učitelskou
kvalifikační zkoušku. Protože byla dlouho bez místa, absolvovala různé kursy. Zkoušku ze
státního jazyka složila 29. dubna 1926.
Pracovní umístění: 3.11.1911-15.2.1913 dívčí měšťanská škola v Německém Jablonném; od
14.5.1913 do 15.7.1914 v Kunraticích; 1.9.1914-31.7.1915 ve Svoru. Za války se každý rok
vyučovaly 2 třídy.
Od 1.8.1915 v Kunraticích prozatímně, od 1.5.1918 definitivně.

Déle než 19 let působila v Kunraticích jako vynikající učitelka, která vždy přátelsky věnovala
své síly školní mládeži. Nyní jí bylo svěřeno místo ředitelky školy v jejím rodném Brništi.
30. června 1934. Zmařený puč v Německu. Bleskovým zákrokem říšského kancléře Hitlera
byl zmařen dobře připravený útok na Německou říši, zosnovaný jeho někdejším přítelem,
náčelníkem generálního štábu Röhmem. Hitler nechal všechny vůdce puče okamžitě zastřelit.
Šlo prý o více než 70 osob, mezi nimiž byl i generál Schleicher.
8. července 1934. Požáry. Lesní požáry. Žádný déšť. Následkem nevídaného sucha, které
panuje letos v létě, hlásí deníky a rozhlas ohromné požáry celých vsí; za oběť plamenům
padají též velká lesní území. A u nás stále ani kapka deště. – Přišla naopak novinová zpráva,
že:
15.-17. července 1934 v Polsku a na Slovensku nastaly povodně následkem nadměrného
množství dešťových srážek. Strašlivé zprávy přicházejí z povodí řeky San a středního toku
Visly, kde se ocitlo pod vodou na 30.000 jiter orné půdy a 60 vesnic; počet mrtvých ustavičně
stoupá. Ve Varšavě bylo evakuováno přibližně 60.000 obyvatel. Visla dosáhla v neděli
dopoledne výše vodní hladiny 5 ½ metru nad normálem.
19. července 1934. Obilní monopol. Následkem letošního sucha nastala neúroda a proto lze
také očekávat značné zvýšení cen obilovin. Aby bylo obyvatelstvo chráněno před
lichvářskými cenami, stát monopolisoval nákup a prodej obilí.
Nákupní ceny činí za metrický cent parita Praha:
Pšenice tvrdá (červená) v jakostní váze 79 kg – 164 Kč.
Žito
70 kg – 125 Kč.
Oves
55 kg – 112 Kč.
Sladový ječmen, střední jakost o váze nejméně 67 kg, parita Praha, Brno, Olomouc 125 Kč,
parita Bratislava 120 Kč.
Měsíční přirážky se zvyšují k 1. dni každého kalendářního (od 1. září 1934 do 1. června 1935)
u pšenice o 1 Kč 80 h, žita 1 Kč 50 h, ovsa 1 Kč 20 h. U ječmene se cena zvyšuje počínaje 1.
září 1934 a naposledy 1. března 1935 o 1 Kč 50 h měsíčně.
Prodejní ceny za tuzemskou produkci parita Praha za metrický cent v požadované kvalitě jako
u nákupu:
Pšenice tvrdá 172 Kč, žito 132 Kč, oves 119 Kč.
Uvedení všech bodů a ustanovení by zde zabralo mnoho místa a navíc dojde k dalším
změnám. Záležitost bude třeba sledovat a čekat, zda obyvatelstvu přinese něco dobrého.
20. července 1934. Nezdařený puč v Rakousku. Ve Vídni se odehrál krvavý pokus o puč,
který vrhl stín i na ostatní země. Ve 13 hodin vtrhla skupina 300 lidí, zčásti oblečených do
uniforem exekutivy, do úřadu spolkového kancléře a do budovy vysílače. Byli zatčeni státní
komisař Fey a státní tajemník Karwinsky a kancléř Dolfuss byl přitom zastřelen. Vojsko a
policie opět zavedly pořádek. Ke krvavým srážkám však došlo i v dalších zemích. Ubohé
malé Rakousko snad nedojde klidu. Úder vzešel od nacionálních socialistů. Následky puče
byla řada poprav a zatýkání. Mnozí nacisté uprchli do Německé říše, zatímco korutanští a
štýrští nacisté utekli do Jugoslávie. Nástupcem diktátora Dolfusse se stal Schuschnig.
2. srpna 1934. Říšský president von Hindenburg zemřel. Ve vysokém věku 87 let (narozen
2. října 1847) zemřel v Neudecku (Východní Prusko) říšský president Německé říše, stařec
Paul von Hindenburg.

Důstojnost a moudrost jsou odedávna nejdůležitějšími vlastnostmi; jsou důvodem, proč mládí
vzhlíží ke stáří s úctou, obdivem a snahou následovat velké vzory. Naší době se takového
vzoru německého smyslu pro povinnost a charakterovou pevnost dostalo v osobnosti říšského
presidenta von Hindenburga.
Slavnostní pohřeb zesnulého se za nevídané účasti národa konal 7. srpna.
Veškerá moc ve státě přešla do rukou říšského vůdce Adolfa Hitlera.
3. srpna 1934. Časná sklizeň úrody. Následkem velkého sucha se letos dokonale suché obilí
dostalo pod střechu o 14 dní dříve než jindy. Proti očekávání dopadla sklizeň obilovin
v našich končinách dokonce velmi příznivě. Byly samozřejmě i kraje, kde mnohé obilí
nedozrálo (Žatecko). Bylo zato méně otav. Řada rolníků bude kvůli nedostatku krmiva
snižovat stavy dobytka.
13. srpna 1934. Velká úroda hub. Po lijácích, které teď konečně přišly, vyrostlo v lesích
bohaté množství většinou krásných hřibů. Našly se hřiby, které vážily 1,20 kg. Lesy se
každodenně hemží houbaři; je to alespoň malá pomoc pro množství nezaměstnaných, kteří
houby prodávají – kilo za 4 až 5 Kč.
A jedna zvláštnost: u tesaře Josefa Hülleho čp.215 roste houba (smrž) ve světnici, v květináči
vedle myrty.
15. srpna 1934. Zkrášlení kapličky. Karl Beckert, řídící učitel v.v. a Konrad Henke,
železničář v.v. po několik týdnů namáhavě opracovávali pískovec kapličky v horní vsi, aby
mu dali sloupovou podobu, což se jim také dokonale podařilo. U příležitosti její stoleté
existence dnes kapličku nově vysvětil náš farář Heinrich Endler.
1. září 1934. Srážka automobilů. Ke srážce automobilů, která se naštěstí obešla bez větších
škod, došlo dnes dopoledne kolem půl jedenácté na křižovatce uprostřed vsi. Od Německého
Jablonného přijíždělo osobní auto, do kterého narazilo nákladní auto obchodníka štětinatým
dobytkem Josefa Rungeho ze Cvikova, které jelo od Lindavy. Nákladní vůz narazil do
osobního automobilu takovou silou, že jej odhodil k Mockerovu hostinci, kde se převrátilo.
Jeho posádka, řidič pan Paul Arlt a paní Elisabeth Pazourek vyvázli z nehody jen se šokem.
Pouze dotyčná paní se při převracení vozu zpět na kola nepatrně poranila o skleněné střepy
z okénka. Osobní automobil musel být odtažen do Cvikova, protože měl zlomenou osu.
1. září 1934. Dnes jsme po dlouhé době zaznamenali deštivý den, který vydatně osvěžil
vyschlá pole.
3. září 1934. Začátek školy. Naši malí „abecedáři“ opět statečně napochodovali do školy, aby
si tam obohatili své vědomosti. Jako nové učitelské síly jsme získali učitele Rudolfa
Wondraka, který byl definitivně jmenován na místo učitele Wilhelma Watznauera a dále paní
učitelku Marii Ständlovou, která nastoupila na místo učitelky Emmy Röslerové.
12. září 1934. Fischerův případ. Projednání před krajským soudem. Před senátem,
složeným ze čtyř soudců byla dnes projednávána žaloba proti obecnímu tajemníkovi Josefu
Fischerovi ve věci zpronevěry v úřadě a dále proti někdejšímu starostovi obce Josefu
Mitterovi čp.146, obecním radním hostinskému Friedrichu Böhmovi, mistru kovářskému
Reinholdu Tampemu a konečně proti rolníku Josefu Laubemu čp.186 ve věci napomáhání
tomuto trestnému činu. Jednání, kterého se účastnilo asi 40 místních obyvatel, začalo ve 3
hodiny a trvalo bez přerušení až do 9 hodin večer. Nad Fischerem byl vynesen rozsudek,
znějící na 10 měsíců těžkého žaláře nepodmíněně, zostřeného měsíčně postem a ztrátu

volebního práva. Ostatní obžalovaní byli osvobozeni. Fischer podal odvolání do výměry
trestu, které bylo rozsudkem ze 13. listopadu 1934 zamítnuto.
18. září 1934. Dobrovolná smrt. Po hádce s manželkou se dnes odpoledne kolem třetí hodiny
ve stodůlce, přistavěné k obytnému domu oběsil ruční tkadlec Josef Weiss z Kunratic čp.142.
Pocházel z Mařenic a do Kunratic se přiženil (dcera „Spielseffa“, Anna Bundesmannová).
Bylo mu 62 let.
22. září 1934. Nový poštmistr. Dnešním dnem nastoupil do služby nový poštmistr. Jmenuje
se Gustav Brettr, pochází z Prahy a je ženatý a bezdětný. Poté, co byl poštmistr Petr Kostlivý
přeřazen k poštovnímu úřadu Kryry, zastával toto místo jako výpomoc poštovní úředník Josef
Novák ze Cvikova, rodák ze Svoru.
23. září 1934. Začátek podzimu. Po krásném, slunečném létě dnes dešťovými přeháňkami
začíná podzim. Bude muset hodně, hodně pršet, aby vysušené pozemky, pole a louky
nepřezimovaly tak vysušené.
23. září 1934. Herecká společnost. Svá představení dnes v neděli v Mitterově hostinci
zahájila divadelní společnost ředitele Emila Dietricha operou „Das Hollandweibchen“.
V nynějších dobách nouze není jednoduché protloukat se takto životem; ani v lepších časech
se divadelní společnosti neměly příliš růžově a často nemohly hrát vůbec, protože žádní
diváci nepřišli. Bude proto vypadat překvapivě, když napíši, že společnosti se zde podařilo
odehrát 50 představení (nepočítaje sedm představení pro děti) a stále přicházeli návštěvníci,
často byl dokonce plný sál. Byli mezi nimi ale skutečně vynikající herci i herečky a také
kostýmy byly skvostné a čisté, takže i publikum se vždy našlo, navzdory krisi a bídě. Člověk
přece musí mít i nějaké rozptýlení, takový je duch dnešní doby.
Členové společnosti byli samozřejmě slušní lidé i v soukromí a naši obyvatelé jim toho
mnoho dali. V pondělí 14. ledna 1935 se konalo představení na rozloučenou „Und das
Glück kommt doch!“ (A přece přijde štěstí!), lidová čtyřaktovka. Společnost se pak odtud
přemístila do Pertoltic u Mimoně, ale takové štěstí jako u nás tam neměli. Vážný je život,
lehká múza!
26. září 1934. Sv. biřmování. Biskup Anton Weber z Litoměřic dnes v našem farním kostele
vykonal svaté biřmování. Biřmovanců bylo 163. Biskup byl slavnostně přijat a pozdraven
obecním zastupitelstvem, místními spolky a obyvatelstvem obce.
27. září 1934. Požár. Kolem ¼ na 9 večer zcela shořela dřevěná stodola majitelky
hospodářství Emilie Mitterové čp.62 („Bergaugst´s Milli“) na Mühlbergu. Lze děkovat
bezvětří a rychlému zásahu hasičů, že se v plamenech neocitl také těsně vedle stojící dům
obuvníka Leukerta, protože jeho zadní plocha střechy je kryta jen slámou. Emilie Mitterová
utrpěla hned dvojí škodu: zaprvé proto, že byla příliš nízko pojištěná a zadruhé proto, že již
není členkou Svazu rolníků, který by jí zajistil postavení nové stodoly. Všechno její zrní, oves
a zásoby slámy shořely. Tak jako tak čím dál tím víc chudne.
29. září 1934. Sklizeň brambor. Navzdory mimořádně suchému počasí po celé léto se
brambory až na několik výjimek (písčité pozemky) urodily velmi uspokojivě a hlízy se
dostaly do krechtů za nejkrásnějšího počasí. Jejich ceny jsou nyní 30, 40, 50 haléřů za kilo.

30. září 1934. Starobylý nález. Při zemních zakládacích pracích pro betonovou zahradní zeď
na Zámeckém vrchu u Marie Kunzeové čp.298 nalezl její zeť Anton Knobloch zrezivělý kus
železa, který by podle všeho mohl být částí nějakého dávného svítidla.
30. září 1934. Rukování rekrutů. Ze sedmi na jaře odvedených rekrutů jich dnes pět
narukovalo k vojsku dolů na Slovensko. Již 1. září jeden narukoval do Terezína jako zákopník
a další (rolník Franz Runge čp.156) narukuje teprve příští jaro (záloha), protože je rolník.
Následkem nižší porodnosti je i méně rekrutů.
30. září 1934. Onemocnění záškrtem. Smrtelné případy. Na tuto hroznou krční chorobu
dnes smutnou smrtí ve cvikovské nemocnici zemřel jedenáctiletý Franz, syn zdejšího rolníka
Josefa Schorsche čp.73. Tato nemoc letos postihla celé naše severní Čechy a navzdory
moderní medicíně a očkování si vyžádala poměrně značné množství obětí. Když totiž
onemocnění není včas rozpoznáno a není sáhnuto k energické prevenci, slabší děti se nemusí
podařit zachránit. Také nakažlivost je nevídaně vysoká. Dokazuje to i skutečnost, že na tuto
strašnou nemoc zemřela ve cvikovské nemocnici 3. října také chlapcova tříletá sestřička
Gertrud. Obě děti byly uloženy k věčnému odpočinku na zdejším hřbitově.
Nemoc však napadala dál: onemocněl tak žák 2. třídy měšťanské školy Josef Riedel a později
ještě jeho mladší bratr Herbert, synové pensionovaného železničáře Gustava Riedela čp.363.
Nemoc dále postihla synky Karla Bundesmanna čp.293, děti rolníka Franze Sitteho čp.72,
Ernsta Wenzela v čp.184, Annelies Mitterovou čp.37 (tedy téměř všechny ze sousedství). Ve
škole bylo několik tříd desinfikováno.
9. října 1934. Politická královražda. Ve francouzském Marseille byl v automobilu fanatikem
zastřelen jugoslávský král Alexander I. Při atentátu byl usmrcen také dvaasedmdesátiletý
francouzský ministr zahraničí Barthou, který krále během přijetí doprovázel. Pachatel patřil
ke skupině chorvatských spiklenců a jmenoval se Černozemski. Celá beztak nejistá rovnováha
v Evropě tím opět silně zakolísala. Podle novinových zpráv nese značnou vinu Maďarsko, na
jehož území se spiklenci zdržovali a osnovali své strašné plány, aniž by tomu maďarská vláda
zabránila. Celou záležitost projednají Spojené národy.
14. října 1934. Den s vydatným deštěm. Není se co divit, že o tom rád činím zápis, protože
tak vydatný déšť už u nás nenastal skoro rok a je povážlivě mnoho míst a dokonce měst, kde
je velký nedostatek vody. Mohlo by také vyrůst ještě trochu zelené píce.
17. října 1934. První sníh. V nastalých srážkách se již objevuje posel nadcházející zimy,
první sníh. Dnes ráno se k matičce zemi zvolna snášely velké vločky Paní Zimy. Máme první
břečku.
18. října 1934. V blázinci dnes zemřel obuvník Franz Kleinert, převezený 13. dubna do
Kosmonos. Bylo to oznámeno telegramem, viz zpráva z 13. dubna.
21. října 1934. Kostelní věžní hodiny. Naše kostelní věžní hodiny se letos dočkaly opravy,
jejíž náklady činily 2.300 Kč a hradila je obec. Práci provedl Josef Weipert z BoruArnultovic.
28. října 1934. Státní svátek. Oslavy státního svátku se za politický okres Německé Jablonné
letos konaly ve Cvikově. Již v předvečer svátku byl uspořádán pochodňový průvod a poté
večírek v hotelu „Reichshof“.

V neděli 28. října vyšel v 10 hodin od nádraží slavnostní průvod, který se pak vydal Nádražní
ulicí přes horní náměstí, od Rumburské ulice k Žitavské ulici a na náměstí. Byly zde
zastoupeny všechny spolky a sbory okresu; v průvodu hrály tři kapely a dolní část náměstí
zaplnilo velké množství lidí.
Po zdravici, vytažení státní vlajky a odehrání hymny promluvil jako první řečník okresní
školní inspektor Maštálko z České Lípy. Zmínil mírumilovnost a demokratické zaměření
našeho státu, které bude bráněno před každým útokem. Slavnostní shromáždění pak pozdravil
cvikovský starosta August Salomon a slovo předal německému odbornému učiteli Reinholdu
Stillerovi. Ten ve svém výtečném projevu zdůraznil spolupráci Němců v našem státě, který je
již po staletí také naší vlastí, jak dokazují německé selské rody.
Poté následovala přehlídka uniformovaných spolků před státní vlajkou a představiteli okresu.
1. listopadu 1934. Svátek Všech svatých – Kamarádský výroční den. Vzpomínkový den
Kamarádského spolku (vysloužilců), pořádaný každoročně počátkem září, při němž
vzpomínáme našich padlých, se letos konal na svátek Všech svatých dopoledne.
Slavnostní bohoslužba, poté před pomníkem padlým „k modlitbě“ a píseň „Ich hatt´ einen
Kameraden“ (Míval jsem kamaráda), hudba, položení věnce. Farář Heinrich Endler pak
pronesl několik slov za padlé. Odpoledne na hřbitově dušičková slavnost, při níž bylo vidět,
že hroby zemřelých jsou co nejpečlivěji ozdobeny květinami a věnci. Všem bylo nápadné, že
náš farář nevykonal svou jinak obvyklou obchůzku po hřbitově. Vysvětlení jsme se dočkali o
několik dní později.
4. listopadu 1934. Podiová cvičení Německého tělocvičného spolku „Eiche“. Pod vedením
našeho neúnavného cvičitele Karla Hanische se o půl deváté dopoledne uskutečnila ve
spolkovém sále hostince Josefa Mockera podiová cvičení, jež přivábila mnoho diváků, kteří
neskrývali spokojenost ze skutečně zdařilých vystoupení.
Z dvaceti výstupů celého pásma vyzařovalo soupeření cvičenců a cvičenek, ze kterého musel
mít radost každý. Členové spolku předvedli cvičení na nářadí a prostná, ale také lidové tance a
řadová cvičení; oči i uši přítomných mezi tím těšily nádherně zpívané sborové písně až do
šesti hodin večer.
Za tuto velkou, obětavou práci, kterou pro cvičitele musel nácvik toho všeho být, patří mu
velký dík všech, kterým záleží na tom, aby naše mládež byla tělesně i duševně vychovávána
v Jahnově duchu. – Vstupné dospělí 2 Kč, děti 1 Kč.
6. listopadu 1934. Neočekávané úmrtí našeho ctihodného pana faráře Heinricha Endlera. Náš
duchovní byl v sobotu 3. listopadu převezen s akutním zánětem slepého střeva sanitkou do
okresní nemocnice v České Lípě k operaci, na jejíž následky tam v úterý v jednu hodinu
v noci zemřel. Jeho srdce v dřívějších letech příliš zesláblo revmatismem a nervovou
chorobou, takže nevydrželo narkózu a injekce; nastaly srdeční křeče, které přivodily rychlou
smrt.
8. listopadu 1934. Zádušní mše za P. Heinricha Endlera se konala ve farním kostele
v Kunraticích. Představený zesnulého, ctihodný pan vikář a arciděkan Bernhard Glaser
z Mimoně při ní před mimořádným počtem shromážděných farníků s kazatelny zmínil jeho
svědomité úsilí o zkrášlení chrámu Páně. Jeho kolegové, obecní zastupitelstvo, školní mládež,
učitelský sbor, místní spolky a mnoho věřících pak po důstojném smutečním obřadu
doprovodili mrtvého duchovního v prudkém dešti až téměř na hranice obce, načež jej
pohřební automobil odvezl do jeho tichého rodiště, Malých Mikulášovic, kde byl vystaven
v rodném domě.

Následujícího dne se za hojné účasti tamního obyvatelstva konal pohřeb, na který i z naší
obce odjel autobusem značný počet účastníků.
Farář Heinrich Endler se narodil 8. listopadu 1887 v Malých Mikulášovicích v politickém
okrese Šluknov. Po vystudování gymnasia v Bohosudově a theologických studiích
v Litoměřicích a v Krupce působil jako kaplan v Chomutově. Svou svědomitostí si získával
četné přátele ze všech kruhů. 1. ledna 1926 přišel jako farář do Kunratic, kde s duchovní
zaníceností a svědomitostí působil téměř devět let.
Jemu vděčí zdejší farní kostel za zásadní rekonstrukci. Jako výpomoc při trvalé údržbě
farního kostela, na které mu velmi záleželo, založil brzy po svém nástupu do funkce Spolek
pro údržbu kostela (zkráceně Kostelní spolek).
Správně pochopil úlohu katolického tisku a založil „Kunnersdorfer Hausblätter“ (Kunratické
domácí listy), které redigoval až do své předčasné smrti. Mnohé další plány se kvůli jeho
náhlé smrti již nepodaří uskutečnit. Ve své horlivosti se svými dobře míněnými úmysly často
narážel na odpor a od některých se mu dostávalo příkoří, což jeho podlomenému zdraví právě
neprospívalo.
Přesto mu mnoho farníků bylo nakloněno, rozuměli mu a v jeho snažení ho podporovali a
zastávali se jej. To ostatně prokázala i dojemná tryzna 8. listopadu.
Nové akvizice ke zkrášlení našeho chrámu Páně, pořízené v období jeho působení, jsem
zaznamenal v příručce na konci roku 1934 včetně cenových údajů. Jedná se o zhruba 83
položek v přibližné hodnotě 41.000 Kč, což jsou prostředky, shromážděné z darů a sbírek
obyvatel.
13. listopadu 1934. Vloupání na obecním úřadě. V noci ze 13. na 14. listopadu vlezli lupiči
po žebříku, ukradeném v sousedství a přistaveném k oknu, na obecní úřad a vloupali se do
nedobytné „wertheimky“. Provrtávali se už i do vnitřního trezoru, zřejmě však byli vyrušeni,
takže se jim dílo nepodařilo dokončit. Shodou okolností byl v pokladně větší finanční obnos;
pachatelé po sobě nezanechali stopy.
17. listopadu 1934. Herecká svatba. Neobvyklou událostí byla pro naši obec dnešní svatba
dvou členů zde hostující herecké společnosti ředitele Emila Dietricha. Jeho syn si dnes ráno
ve zdejším farním kostele vzal za ženu slečnu Bertl Hoffmannovou z Leštiny. Za svědky jim
šli bratři Josef Mitter, rolník čp.146 a Gustav Mitter, hostinský čp.145. První z nich uspořádal
svatební snídani, druhý svatební večeři. Gustl Mitter dal nevěstě k dispozici své osobní auto
k cestě do její rodné vsi.
Večer se ve prospěch svatebčanů konalo benefiční představení, po němž následoval svatební
večírek s tancem; ve velmi srdečném prostředí pak lidé vydrželi až do čtyř do rána.
O přestávce divadelního představení dostali novomanželé od publika velké množství darů.
17. listopadu 1934. Stěhování Řehákových. Manželka zesnulého učitele národní školy
Franze Řeháka se svou dcerou Marií se dnes odstěhovaly do Poděbrad. Rodina Řehákových
bydlela v Kunraticích od roku 1892. Paní Řeháková byla vzornou matkou a hospodyní. Od
svých domácích povinností se příliš nevzdalovala, byla téměř stále doma. Nejstarší syn Otto
je zaměstnán v Poděbradech jako úředník tamních lázní. Řehákovi měli celkem 3 syny a 3
dcery: Otto, Franze, Rudolfa, Marii, Annu a Tilly.
23. listopadu 1934. Nehoda – zlomená noha. Tříletá Emilie, dceruška zedníka Franze Pohla
z čp.76 se dostala pod vůz, se kterým její dědeček Stefan Pohl svážel slámu, tak nešťastně, že
došlo ke zlomenině levé holenní kosti. Zdravotník Rudolf Runge jí poskytl první pomoc a na
zlomenou končetinu upevnil dlahy. Doktor Tins ze Cvikova pak dítě ošetřoval v domácí péči.

3. prosince 1934. Krádeže. V noci z neděle na pondělí uzmuli zloději pytel pšenice ze
zamčené stodoly rolníka Josefa Neumanna čp.77. Také u nádražního skladiště byli vyplašeni
dva muži, kteří chtěli pomocí klíčů sklad otevřít. Nynější temné noci takovým činnostem
obzvlášť přejí. Toho večera se kradlo i jinde.
16. prosince 1934. Delší dobu jsme teď zažívali krásné teplé dny, což je v tuto roční dobu
jistě vzácnost. Bylo 8-12 stupňů nad nulou a silnice je krásně suchá jako v létě. Od 17.
prosince přišla vzdušná vlhkost a mlha, začalo nevlídné počasí, ale nebylo zima.
25. prosince 1934. Zelené Vánoce. Jako by se proti nám lidem skoro všechno spiklo; dokonce
i příroda se ubírá nenormálním směrem. Po celý podzim žádné mrazy, jen mlha, vlhký vzduch
a žádný sníh až doteď. Louky a zahrady, ba i osivo se honosí nejnádhernější zelení.
Rostlinstvu nenastal žádný zimní odpočinek. Ve Staré Lípě prý dokonce kvetou stromy!
Takové Vánoce už jsme dávno neměli. Chybějící sníh těžce poškozuje horské boudaře,
protože se nedá lyžovat. Říká se, že celkové škody, zaviněné výpadkem zimních sportů prý
překročí 6 milionů Kč. Při této příležitosti bych se chtěl zmínit o tom, že
první lyže v Kunraticích vlastnil otec rolníka Gustava Schärfena v čp.66 na Zámeckém
vrchu. Pocházel z Brniště, byl truhlářem a tato prkna pro ježdění na sněhu (lyžování) si sám
zhotovil. Stalo se tak prý v 90. letech 19. století. Dnes lyžuje každé děcko. Sáňkování,
bruslení a lyžování se náramně rozšířilo.
31. prosince 1934. Ohlédnutí za rokem 1934. Naše Země dokončila svůj další oběh kolem
Slunce. Co všechno se během toho roku na Zemi neodehrálo, životy, osudy, světové dějiny!
Byl to jistě rok bohatý na události, plný nebezpečí, politického napětí a můžeme být rádi, že
proběhl tak šetrně, i když na nás ještě doba a úzkost z nejisté budoucnosti doléhá celou svou
vahou. A neobjevují se ani nejmenší počátky zlepšování situace.
Zatímco hospodářská krise a nezaměstnanost ještě neustoupily, politické napětí stoupá a
převraty se zmnohonásobují. Neklid zachvátil celé lidstvo a přes všechna ujišťování o míru se
snaží navzájem přelstít národy, partaje a člověk člověka. Babylon!
Pro naši užší domovinu by přicházelo v úvahu vytvoření nové politické strany,
Sudetendeutsche Heimatfront (Sudetoněmecké vlastenecké fronty, SHF), která usiluje o
sjednocení všech Němců v Československé republice. V čele tohoto hnutí stojí bývalý
svazový cvičitel Konrad Henlein z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Také v Kunraticích byla
založena místní pobočka, kterou tvoří ponejvíce mladí lidé; pobočka se později pochopitelně
značně rozrostla o nové členy. Jinak bylo v naší rodné obci poměrně klidno. Už se nemohly
konat žádné slavnosti, protože nouze postihla všechny vrstvy obyvatelstva.
Počasí a zemědělství. V minulém roce jsme zažili nezvyklé počasí. Už koncem března začalo
být krásně a sucho, takže se dalo předčasně začít s jarním osevem. V měsíci dubnu bylo
takové teplo, jaké jsme v dubnu nezažili už 60 let. Do krajiny však nespadla ani kapka deště.
Nelze se proto divit, že senoseč byla velice slabá. A protože po celé léto panovalo vysloveně
suché počasí a bylo i málo bouřek, na vysušených loukách nevyrostly ani žádné otavy.
Rolníkům, kteří vlastní zpola suché pozemky, nevyrostla ani žádná zelená píce pro dobytek.
Je proto s podivem, že u nás přesto byly neobyčejně příznivé žně. Zrní bylo velice suché a
moučné. Naproti tomu v jiných oblastech, hlouběji do vnitrozemí, na Žatecku, za Mimoní atd.
obilí nedozrálo. Byl nedostatek krmiva, ceny dobytka klesaly, takže vláda byla nucena
zasáhnout na pomoc. Následkem dlouhodobého nedostatku dešťových srážek nastala na
mnoha místech nouze o vodu, vysychaly studně a s vodou bylo proto nutno zacházet
mimořádně úsporně. S podzimem pak tu a tam přišel déšť, takže u nás v horách dopadla

úroda brambor vcelku uspokojivě a sklizeň zelí a řepy byla až na několik výjimek zvlášť
příznivá. Zelné hlávky vážily až přes 6 kg, a to i přes všeobecně suché počasí. Později
vyrostla i trocha zelené píce.
Některé změny vlastnictví.
8.2.1934 Emil Runge / Pauline Rungeová: 26.000 budovy 15.000 pozemky, celkem 41.000
Kč
17.2.1934 Anna Müllerová čp.391 / Franz Müller hostinský: 34.000 budovy, 715 pozemky,
celkem 34.715 Kč
9.8.1933 Karl Bundesmann čp.398 / Ida Bundesmannová: 33.000 budovy, 2.200 pozemky,
celkem 35.200 Kč (úmrtí)
29.12.1933 Josef Runge / Marie Rungeová, dcera čp.253: 6.000 budovy, 4.700 pozemky,
celkem 10.700 Kč (úmrtí)
30.4.1933 Rudolf a Anna Knespelovi čp.163 / Ernst a Elsa Mitterovi: 8.600 budovy,
1.400+600 pozemky, celkem 10.600 Kč
24.3.1934 Rudolf Runge čp.278 / Anna Rungeová, manželka: 12.000 budovy, 1.400
pozemky, celkem 13.400 Kč (úmrtí)
24.3.1934 Emilie Wagnerová čp.160 / Josef Hantsche: 16.000 budovy, 500 pozemky, celkem
16.500 Kč
25.8.1934 Franz Müller čp.164 / Adolf Müller, syn, nemovitost čp.256: 29.000 budovy, 3.000
pozemky, celkem 32.000 Kč
31.7.1934 Marie Hanitschová čp.388 / Paul Hoffmann „Manti“, 50.000 budovy, 1.400
pozemky, celkem 51.400 Kč.

1935.
12. ledna 1935. Zlatá svatba. V úzkém rodinném kruhu dnes slavili vzácnou zlatou svatbu
domkář Wenzel Kunze a jeho manželka Theresia (roz. Hornová) v Kunraticích čp.86.
Kunzemu je 75, jeho ženě 71 let. Wenzel Kunze přišel z Jezvé jako pekařský pomocník do
Dolního mlýna v Kunraticích, kde se od tehdejšího majitele mlýna Antona Grohmanna (který
byl velký milovník hudby) naučil hrát na kytaru. Vždy byl veselým společníkem, nezkazil
žádný žert, dobře zpíval lidové písničky všeho druhu, někdy se také ujal role svata (zváče na
svatbu, nářečně Plampatsch). Pilný trubač u hasičů. V létě ručně vyráběl cihly, v zimě byl
tkalcem v továrně, to byla jeho zaměstnání; kposledku byl zaměstnán v Klemtově továrně na
rámy.
Z jejich manželství se narodila dcera Emilie, která je provdaná za zedníka Josefa Mittera.
13. ledna 1935. Sárské hlasování. Světodějná událost se dnes odehrála v Sársku, kde se
tamní obyvatelstvo podle mírové smlouvy mohlo hlasováním vyjádřit, zda má být Sárské
území (Saargebiet) připojeno k Německu nebo k Francii. Sársko bylo po válečné porážce
Německa patnáct let oddděleno a spravováno Francií. Oba státy samozřejmě nabízely vše
možné, aby toto území s uhelným bohatstvím a přibližně 800.000 převážně německými
obyvateli získaly.
Výsledek hlasování dopadl ve prospěch Německa. Více než 90% hlasovalo pro mateřské
Německo. Z celkem 528.000 hlasů jich 13. ledna dostalo Německo 477.119, Francie 2124,
pro zachování stávajícího stavu bylo 46.513 hlasů, neplatných hlasů bylo odevzdáno 2249.
Celé Německo zachvátil po oznámení tohoto příznivého výsledku neslýchaný jásot.
I pro evropský mír je to nejlepší myslitelný výsledek. Hlasování se konalo pod neutrálním
dohledem a voliče chránila cizí vojska.

23. ledna 1935. Zlomeninu kotníku utrpěl dnes při bruslení na zamrzlém koupališti mistr
pekařský Oswald Schütze, bytem v Kunraticích. Po poskytnutí první pomoci zůstal v domácí
péči.
24. ledna 1935. Volba obecního písaře. Po odsouzení někdejšího obecního tajemníka Josefa
Fischera za zpronevěru obecních financí k 10 měsícům těžkého žaláře nepodmíněně bylo na
toto místo vypsáno výběrové řízení. Přihlásilo se sedm uchazečů, a sice:
Friedrich Beckert, Kunratice čp.143, volontér,
August Schorsch, Kunratice čp.311, kontorista,
Josef Ducke, Kunratice čp.233 (81), účetní,
Rudolf Jantsch, Kunratice čp.348, konstruktér,
Karl Liehr, Kunratice čp.387, kontorista,
Franz Schmidt, Kunratice čp.239, kontorista,
Franz Hille, Šluknov, úředník.
Po předběžné důkladné poradě a prozkoumání osobní způsobilosti všech sedmi uchazečů bylo
hlasováno, přičemž z 22 hlasů obdrželi:
Friedrich Beckert 16, August Schorsch 5, Josef Ducke 1 hlas.
Zvolen byl tedy Friedrich Beckert, zaměstnaný na obecním úřadě od 15. listopadu 1932 jako
volontér.
Beckert je nejmladším synem Karla Beckerta, řídícího učitele v.v., narozen 23. března 1914
v Kunraticích; navštěvoval zdejší pětitřídní národní školu, tříletou měšťanskou školu ve
Cvikově a absolvoval dva roky obchodní školy ve Varnsdorfu.
Protože Beckert působil na obecním úřadu již od listopadu 1932 a je tedy zapracovaný a
zejména je vůči každému přátelský a zdvořilý, dalo se jeho zvolení předpokládat přesto, že jej
teprve čeká odvodní povinnost.
4. února 1935. Vysoký věk. Ve věku téměř 90 let dnes odpoledne zemřel bývalý kostelník
Karl Fischer z Kunratic čp.237. Narodil se 4. prosince 1845 v Kunraticích čp.310. Profesí byl
ruční tkadlec, zastával však službu kostelníka.
6. února 1935. Ve vysokém věku 82 let odešla dnes manželka našeho spolkového posla
Josefa Fischera, narozená 20. ledna 1852 v Kunraticích. Ještě před pěti lety, 12. října 1930,
oslavili oba v klidu zlatou svatbu (včetně následného „svatebního“ tanečku). Její jediný syn
Gustav zemřel ve věku 23 let.
7. února 1935. Přednáška s diapositivy. Jedno ze svých oblíbených vyprávění z cest dal dnes
v sále Mockerova hostince k lepšímu krompašský farář Anton Mehl; tentokrát vyprávěl o
cestě do Švýcar přes Německo a do Itálie a zpět domů přes Rakousko. Cesty podnikl
autobusem dopravního podniku podnikatele Gotha z Krompachu. Jeho místy vtipně líčené
zážitky z cest odměnil bohatý potlesk. Farář Mehl se později stal děkanem ve Střekově u Ústí
nad Labem.
8. a 9. února 1935. Ledové sněhové bouře, které nastaly u nás i na všech ostatních horách,
opět jednou dokázaly, že i „der kleine Hoon“ může předvést svoji sílu. Při sesuvech lavin
v Krkonoších i v Alpách přišlo několik lidí o život.

15. února 1935. Úmrtí (bývalý Knespelův šenk). Manželka majitele hostince „Zum
Eisenbrunnen“ ve Cvikově, paní Berta Rungeová (rozená Knespelová) dnes obdržela
telegrafickou zprávu, že její bratr Karl Knespel, bytem v bavorském Mnichově, zemřel na
mozkovou chorobu. Knespel vlastnil kupecký obchod v Plauen ve Vogtlandu, který však
prodal. Narodil se roku 1885 v Kunraticích jako syn majitele hostince Josefa Knespela
(„Knespelschenke“, dnešní Mitterův hostinec). Po Karlu Knespelovi zůstala vdova a dvě děti
ve věku 6-8 let.
22. a 23. února 1935. V těchto dnes jsme se dočkali jarního počasí, takže se objevili dokonce
první špačci, naši poslové jara. Ale na to všechno je ještě příliš brzy.
24. února 1935. Náhlé úmrtí (infarkt). V obci i jejím okolí všeobecně známého domkáře
Josefa Rungeho čp.277 (řečeného „Seidlich-Seff“) dnes odpoledne tragicky stihla smrt.
Kamarádský spolek (vysloužilců) se dnes odpoledne vypravoval s praporem a hudbou na
pohřeb do Drnovce, aby jeho členové naposledy vzdali čest zesnulému nejstaršímu členovi
Franzi Henkemu z Drnovce. Ten v roce 1866 sloužil jako voják v terezínské pevnosti a letos
v dubnu by se dožil 90 let. Když tedy spolek v pochodovém tvaru urazil asi třista kroků po
říšské silnici směrem na Drnovec, Josef Runge, který v jednotce pochodoval a nesl dokonce
prapor, se náhle bez hlesu zhroutil do řad svých kamarádů. V jeho 70 letech ho postihl infarkt.
Ve středu 27. února ve tři hodiny odpoledne byl uložen do chladné země; na jeho poslední
cestě ho doprovázelo mnoho truchlících. – Josef Runge byl nejstarším synem zesnulého
ručního tkalce Martina Rungeho v Kunraticích čp.279. Sám byl ručním tkalcem, ale také
výkonným sekáčem (tzv. „Vor-Mader“) a velkým milovníkem ptactva; byl dvakrát ženat, jeho
první manželka pocházela ze Svébořic u Mimoně. Z tohoto manželství měl tři syny: Josefa,
výrobce tkaného zboží v Kunraticích čp.279 (v domě dědečka Martina Rungeho), Franze,
který je ženat v Naději a konečně Herrmanna, který bydlí v čp.383 za Hutbergem. Všichni tři
synové se vyučili zedníky. Rungeho druhou manželkou byla Elisabeth Schnabelová
z Kunratic („Mörsernazova“ sestra). S ní měl syna Heinricha a dceru Marii. Heinrich je ženat
v Mařenicích, Marie je provdána za tesaře Karla Hülleho na „Třídomí“ čp.22.
Před dvěma lety jeho druhá manželka Elisabeth zemřela a Runge poté žil ve společné
domácnosti s Marií Prachtovou z Heřmanic ve velmi dobré shodě. Zesnulý se narodil 22.
srpna 1865 v Kunraticích, byl odveden do světové války a sloužil až do jejího konce.
Střídání na četnické stanici. Velitel stanice Jaroslav Wenzel Buresch, který zde sloužil od
20. března 1934, byl přeložen na Slovensko. Byl to velice přátelský člověk. Na jeho místo
k nám nastoupil (???). Ten prý ovládá čtyři jazyky.
3. března 1935. Opožděná zima nás postihla dnes v neděli. Celý den sněhová bouře jako
v nejprudší zimě.
3. března 1935. Krádež králíků. Tohoto nečasu využili zloději a na nádraží ukradli dva
králíky traťmistru Hanischovi.
19. března 1935. Vojenský odvod vykázal pro Kunratice ze 34 podléhajících branné
povinnosti 10 schopných branců, což jsou: ve 3. třídě Erwin Böhm, Rudolf Buder, Emil
Hauptig, Josef Kunert, Erich Laube, Josef Runge, Josef Wesely, Franz Weipert, Anton
Wagner a ve 2. třídě Friedl Beckert (t.č. obecní písař).

10. března 1935. Vysoký věk. Kmotřička smrt nám zase jednou odvolala jednoho starého
ručního tkalce. Tentokrát je to domkář Josef Göllner z čp.34. Narodil se (??) a bylo mu tedy
(??) let. K věčnému odpočinku byl pochován v sobotu 29. března dopoledne.
27. března 1935. Nečekané úmrtí. Ještě téhož dne kolem 11. hodiny večerní nám neúprosná
zubatá vyrvala mladého, talentovaného člověka v nejlepších letech. Byl to nejmladší syn
rolníků Ignaze a Marie Müllerových z Kunratic čp.199 na Kunratických polních domcích
vpravo od říšské silnice směrem na Německé Jablonné. Zesnulý Franz Müller se narodil 5.
dubna 1904; navštěvoval obchodní školu ve Varnsdorfu, odsloužil povinnou vojenskou
službu a byl zaměstnán jako dělník u firmy Klemt. Jako klidný muž a dobrý počtář byl zvolen
pokladníkem kunratického Světelného společenstva. Oženil se s Annou, dcerou válečné
vdovy Marie Tischerové z čp.391 a převzal tento dům od jejího dědečka Franze Tischera,
obchodníka střižním zbožím (zmíněný dům postavil v 90. letech 19. století klempíř Josef
Friedrich). Z manželství Franze a Anny Müllerových se narodila dcera jménem Erna.
2. dubna 1935. Vysoký věk. Ve věku 82 let dnes skonala Anna Weipertová, výminkářka,
bytem v čp.153. Byla ženou zemřelého rolníka Josefa Weiperta z čp.291 („Wiesen-Weipert“
na Limberských polních domcích)
11. dubna 1935. Úmrtí osmdesátníka. V 80. roce života dnes zemřel zednický polír Josef
Runge čp.162 (na „Täusbergu“). Nebožtík byl tiché, klidné a velmi šetrné povahy.
15. dubna 1935. Neštěstí. Při výmlatu na mlátičce se manželce rolníka Adolfa Friedricha
z čp.9 dostala levá ruka do lisu na slámu tak nešťastně, že ten jí sedřel kůži s celé ruky. První
pomoc poskytl dr. Miethig ze Cvikova, který zároveň nařídil převoz zraněné do nemocnice
v Německém Jablonném za účelem řádného ošetření.
20. dubna 1935. Velikonoce. Oslavy s průvodem. Ačkoli letošní duben přinášel až dosud
samé studené, nepříjemné počasí, o Velikonocích nám zato dopřál nádhernou noc. Díky
příspěvkům místních obyvatel bylo možno během procesí odpálit na Mühlbergu ohňostroj. Na
Hutbergu a Zámeckém vrchu zářily do nádherné noci oba kříže a množství lidí šlo ve
svátečním průvodu.
27. dubna 1935. Personální změna na četnické stanici. Za strážmistra (???), který byl
převelen jinam, jsme získali strážmistra Johanna Hejnaka.
27. dubna 1935. Vysoký věk. V tichosti nás dnes večer ve věku 89 let opustila v současnosti
nejstarší žena z Kunratic (čp.294) Anna Rungeová. Narodila se 24. prosince 1844 jako
takzvané „Jezulátko“. Mimořádně šetrná a skromná žena.
30. dubna 1935. Adolf Simon, ředitel továrny firmy Löwinger & Glas v Drnovci odchází
dnešním dnem na odpočinek.
U firmy Löwinger & Glas nastoupil 1. srpna 1908 jako výkonný ředitel a zpočátku malý
podnik svou neúnavnou prací záhy značně pozvedl. V období největšího rozkvětu zde
v období kolem roku 1920, 1921, 1922-1927 pracovalo 530 tkalcovských stavů a továrna
zaměstnávala více než 700 zaměstnanců. V období před a po světové válce musel ředitel
Simon svést nejeden tvrdý boj se cvikovským dělnictvem. Působil také ve výboru Ještědskojizerského světelného společenstva. Když do naší vlasti vtrhla hospodářská krise, která
zastavila mnoho závodů, zúčastňoval se jako expert při odhadech průmyslových podniků.
Simon pocházel z Liberce, kam také se svou ženou (roz. Vogtovou), trpící cukrovkou, odešel

na odpočinek. Z jejich manželství se narodily tři dcery, které jsou všechny provdány.
Nejmladší z nich je lékařkou v Chicagu v Americe. Paní Simonová zemřela na cukrovku 19.
ledna 1936. V září roku 1937 (7.-9.) zemřela ve věku kolem 30 let na Basedowovu nemoc
velká dcera Elsa (provdaná Preißová).
1. května 1935. Jako státní svátek je tento den většinou využíván politickými dělnickými
stranami k pořádání shromáždění a průvodů. U nás šli dělníci, příslušníci různých stran do
Cvikova a Boru u České Lípy. Jinak ovšem tento den, který dříve často končil krvavě, proběhl
klidně. Počasí bylo studené se sněhovými přeháňkami – až -13 °C; za posledních 160 let
údajně nebyla v tuto roční dobu taková zima.
3. května 1935. Dobrovolná smrt. Z Liberce dnes přišla smutná zpráva, že svůj život
oběšením předčasně ukončil Franz Friedrich, syn rolníka Antona Friedricha z Kunratic čp.9,
padlého ve světové válce.
Byl zaměstnán v Liberci, ženatý, se svojí manželkou však nežil a jeho neblahý čin prý snad
způsobila deprese. Bylo mu teprve 29 let. Jeho pozemská schránka byla v neděli odpoledne
pochována do rodinného hrobu na zdejším hřbitově. Friedrichovo dítě, dívka, je v péči rodičů
jeho manželky (poštovní zaměstnanec Pospischil ve Varnsdorfu).
5. května 1935. Krádež. Chmatáci dnes večer vykonali návštěvu u trafikanta Herberta
Friedricha a ukořistli při ní nějaké kuřivo. Pokladnu Spořitelního spolku, která se nachází
tamtéž, ponechali bez povšimnutí. Ostatně – byli zřejmě vyrušeni. Nasazený policejní pes
sledoval jejich stopu přes Šmídeberské polní domky směrem na Valtinov. Utrpěná škoda činí
přibližně 700,- Kč.
19. května 1935. Senátní a parlamentní volby. Po krátkém, o to však vydatnějším volebním
období dnes voliči přistoupili k volebním urnám, aby odevzdali své hlasy svým zástupcům
v senátu a parlamentu; volební místnosti se nalézaly v lokálech a sálech Augustina Mittera
čp.145 a Josefa Mockera čp.209. Jako volební komisaři působili řídící učitel Josef Taubmann
a učitelé Anton Herkner a Rudolf Wondrak.
Jako pověřence jsme ve volebních místnostech tentokrát poprvé viděli také zástupce české
menšiny. Při volbách do poslanecké sněmovny bylo z 1077 oprávněných odevzdáno 998
hlasů, 470 mužů a 528 žen, 13 hlasů bylo neplatných. Do senátu bylo odevzdáno 900 hlasů,
z toho platných bylo 893.
Výsledky byly následující: (poslanecká sněmovna/senát)
kandidátka č.1 Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, zakladatel Antonín
Švehla 5 / 6
č.2 Československá sociálně demokratická strana dělnická 5 / 6
č.3 Československá strana národně socialistická, předseda Václav Klofáč 7 / 8
č.4 Komunistická strana Československa 114 / 100
č.5 Československá strana lidová 1 / 1
č.6 Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik
31/36
č.8 Bund der Landwirte, pol.Partei des christlich deutschen Landvolke 94 / 97
č.9 Deutsche christlichsoziale Volkspartei 42 / 39
č.10 Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 0 / 0
č.11 Christlichsoziale Landespartei der (Sudetendeutscher Wahlblock) Magyar Nemzeti Part.
... Einheit des bodenständigen Deutschtums in Slovensko und PodkarpatoRuß 12 / 11
č.12 Sudetendeutsche Partei, předseda Konrad Henlein 671 / 586
č.13 Národní obec fašistická (předseda R.Gajda) 0 / 0

č.16 Strana národního sjednocení (předseda Dr. Karel Kramář) 3 / 2
celkem 985 / 893
Volby proběhly v klidu a nerušeně.
26. května 1935. Zemské a okresní volby. I tyto volby se konaly ve stejných volebních
místnostech; voliči odevzdávali své volební lístky nejprve pro první a poté pro druhé volby,
pročež hlasovací lístky měly bílou, respektive růžovou barvu.
Výsledek voleb do zemského sněmu:
č.1 Republikánská strana Antonín Švehla 4
č.2 Československá sociálně demokratická strana dělnická 5
č.3 Československá strana národně socialistická, Václav Klofáč 11
č.4 Komunistická strana (sekce Komunistické internacionály) 99
č.5 Československá strana lidová 0
č.6 Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei 35
č.8 Bund der Landwirte 75
č.9 Deutsche christlichsoziale Volkspartei 26
č.10 Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská 1
č.20 Sudetendeutsche Partei, předseda Konrad Henlein 627
č.21 Deutsche Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft 3
č.16 Strana národního sjednocení (předseda Dr. Karel Kramář) 34
č.23 Sudetendeutscher Wahlblock und des Sudetendeutschen Ständebundes für Handel und
Gewerbe (Živnostenská strana) 0
č.24 Národní obec fašistická (předseda R.Gajda) 1
celkem 932
(u kandidátky č.22 došlo patrně k záměně s kandidátkou č.20)
26. května 1935. Okresní volby:
č.4 Komunistická strana 103 hlasů
č.6 Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei 94
č.8 Bund der Landwirte 92
č.9 Deutsche christlichsoziale Volkspartei 30
č.20 Česká volební skupina 93
č.21 Sudetendeutscher Ständebund für Handel und Gewerbe 11
č.22 Sudetendeutsche Partei, předseda Konrad Henlein 627 hlasů
celkem 930 hlasů.
(pozn. u kandidátek č.20 a 22 se voliči zřejmě zmýlili)
Také tato volební neděle u nás proběhla v naprostém klidu.
26. května 1935. Autonehoda. Kolem půl jedné po poledni se na křižovatce na návsi srazil
četnický automobil přepadového komanda z Lemberka, jedoucí od Německého Jablonného,
s osobním automobilem rolníka Josefa Tölzera z Lindavy, který přijížděl od Lindavy. Náraz
byl tak silný, že se při něm osobní automobil převrátil. Jeho řidič Josef Tölzer naštěstí vyšel
ze srážky s pouhým šokem. Vůz byl lehce poškozený, s rozbitými okny. Kdo tuto srážku
zavinil, má určit soudní komise.

2. června 1935. Oslavy 50. výročí založení Německého tělocvičného spolku „Eiche“.
Uplynulo půlstoletí od chvíle, kdy se sešlo několik zdatných mužů, aby v naší vsi také
pěstovali tělovýchovu a kdy za tím účelem založili Německý tělocvičný spolek. – Čtyřem
z těchto statečných mužů ještě bylo dopřáno dožít se dnešních výročních oslav. Jsou to
August Hanisch, rolník čp.15, Josef Sitte, hostinský, Ignaz Hülle, tesař a Franz Mitter, bývalý
rolník čp.348 (Limberské polní domky), t.č. výminkář. Již v sobotu večer proběhla tryzna za
padlé s kladením věnce u pomníku padlým. Ve spolkovém sále se pak konal uvítací večer se
vzdáním pocty zakladatelům.
V neděli dopoledne následovala bohoslužba sounáležitosti s jubilujícím spolkem. (Tělocvičný
spolek se po celá desetiletí oficiálně nezúčastňoval bohoslužeb, což souviselo s hnutím „Pryč
od Říma“ /Los von Rom/). Odpoledne za krásného počasí gymnastická cvičení pořádajícího
spolku, koncert, lidové tance cvičenců a cvičenek, večer slavnostní večírek.
Kolem půl šesté večer se nad naší vsí strhla silná bouřka.
11. června 1935. Letošní svatodušní úterý byl nezvykle horký den. Zde bylo 30 stupňů ve
stínu, v Praze dokonce 33 °C. Vnitrozemím přešly silné bouřky, z nichž jsme my v horách
zaslechli jen hřmění.
19. června 1935. Vysoký věk. V poměrně nezvykle vysokém věku 86 let dnes v Šidlově u
Zákup zesnul Franz Ois z Kunratic. Po několik let byl v naší vsi hřbitovním zahradníkem
(tehdy se říkalo prostě hrobníkem). Kposledku bydlel u své nejmladší dcery v Šidlově. Jedna
z dcer je manželkou pivovarského dělníka Eduarda Meissnera v Kunraticích. Syn Johann
zemřel ve 20 letech. Ois byl členem Kamarádského spolku (vysloužilců), který se proto
korporativně s praporem a hudbou vypravil do Šidlova na jeho pohřeb.
30. června 1935. Úmrtí. Neúprosná smrtka dnes z našeho středu vytrhla hned dva muže:
bývalého rolníka Josefa Schorsche z čp.4 (Engelmann-Schorsch) ve věku 64 let a dále
pensionovaného vrchního revidenta Karla Hantscheho z čp.399 ve věku 61 let.
7. července 1935. Plážová slavnost. Koupaliště, vybudované s velkou námahou a starostmi
v roce 1933 Horským spolkem, se dnes konečně podařilo otevřít během uspořádané plážové
slavnosti. Pilné ruce přetvořily okolí rybníčku ve vyzdobené místo oslav a opatřily boudami.
V jednu hodinu odpoledne k rybníčku napochodoval za znělého doprovodu pořádající spolek,
jehož členové nesli druhý pestře ozdobený nový člun. Na místě pak předseda Horského
spolku Karl Beckert, řídící učitel v.v., po trefném úvodu pokřtil člun jménem „Frisch auf“
(čile, hbitě). Ačkoli letos stále panovalo počasí horké a suché, právě dnes bylo vysloveně
chladno, takže na koupání nebylo ani pomyšlení. Slavnostní odpoledně přesto proběhlo velice
příjemně, cvičenci a cvičenky chvályhodně předvedli lidové tance a v poměrně chladné vodě
se konaly dokonce plavecké závody. Kolo štěstí, střelnice, výčep piva a kávy, horké párky,
limonády a sodovka (dnes spíše méně vyhledávané, zato se však podával likér pro zahřátí).
Byla postavena dokonce lanovka (částečně nad rybníčkem) a večer se konala benátská noc na
lodičkách.
18. července 1935. První obilné panáky. Dnes jsme na Hutbergu a Kamenném vrchu viděli
stát první obilné panáky; žně začaly – a už 30. července bylo všechno zrno – až na několik
nevyhnutelných opozdilců – pod střechou.
4. srpna 1935. Velké sucho letos dále trvá a je dokonce horší než loni, protože půda je
vyschlá ještě víc. Obloha je sice mnohdy zatažená, ale žádný déšť nepřichází. Oblast
vysokého tlaku sedí téměř nad celou střední Evropou, zatímco v Číně se následkem

dlouhotrvajících dešťů rozlévají nevídané povodně, při kterých přicházejí o život tisíce lidí a
země je pustošena.
12. srpna 1935. Silniční asfaltová vrstva. Na státní silnici od kilometru 35 do Cvikova byl
asfaltový povrch silnice nově pokryt vrstvou drobného štěrku.
17. srpna 1935. Ve vysokém věku 86 let dnes v nemocnici v Německém Jablonném zesnul
Franz Suske, o kterého pečovali u Wenzela Heinricha v Kunraticích čp.373. – Suske se
narodil 9. února 1849 v Kundraticích u Osečné a tam také byly pohřbeny jeho pozemské
ostatky. Do Kunratic přišel před několika lety s manželkou Wenzela Heinricha, která ho
zaopatřila rentou.
27. srpna 1935. Dobrovolná smrt. Návštěvníci hřbitova dnes ráno kolem 7. hodiny nalezli
nynějšího obecního sluhu Reinholda Meißnera ležícího mrtvého s prostřeleným srdcem na
hrobě jeho matky. Tragicky zesnulý byl úplným sirotkem. Narodil se 19. září 1912 a jako
pětiletý chlapec ztratil 26. dubna 1917 ve světové válce svého otce Wenzela Meißnera
(*26.3.1873), pohřešovaného v Rumunsku. Jeho matka, která byla po mrtvici dlouhodobě
ochrnutá a bezmocná, zemřela 6. ledna 1918 (narozena 28.1.1875). Jako devítiletý se dostal
do Tereziánského domova mládeže v Krásné Lípě a později byl jako kontorista na praxi u
firmy Hille & Dietrich v Krásné Lípě. Poté, co jej hospodářská krise stále znovu připravovala
o práci, přijal místo obecního posla po odchodu starého policajta Josefa Hübnera na
odpočinek. Meißner byl tichý, klidný, řekl bych zádumčivý člověk.
1. září 1935. Národní den v Boru u České Lípy. Obrovskou nouzí spojeno, sešlo se v Boru u
České Lípy 70.000 (sedmdesát tisíc) sudetoněmeckých mužů a žen všech společenských tříd
na shromáždění, při němž kromě různých poslanců za Sudetoněmeckou stranu promluvil také
její vůdce Konrad Henlein.
2. září 1935. Začátek školy. Našim malým šestiletým pozemšťánkům nyní začíná nové
období, kdy hrdě (mnozí i bojácně) s ranečkem míří do školy, aby tam získali znalosti pro
pozdější život. Učitelské síly zůstaly ve všech čtyřech třídách stejné – to platí pro německou
národní školu se 167 dětmi. Z toho je 76 chlapců a 91 dívek. Pak je ještě 35 dětí, které
navštěvují měšťanskou školu ve Cvikově.
Česká menšinová škola, která byla letos zřízena, sestává z jedné třídy se šesti českými a
dvanácti německými dětmi. Nachází se v domě čp.391 v prvním poschodí, kde dříve bydlel
dlouholetý učitel Franz Řehák.
6. září 1935. Dnes mohu napsat o deštivém dni, jaký nebyl už celé měsíce. V tomto suchém
létě byl skutečným osvěžením pro lidi, zvířata, rostliny i půdu.
Svárlivá selka. Přibližně čtyřicetiletá manželka více než sedmdesátiletého rolníka Vinzenze
Friedricha v Kunraticích čp.6 se se svými sousedy dostala do sporu ohledně práv na cestu a
práva chůze a jízdy po ní. Na obecní úřad tedy bylo najednou předvoláno asi 14 osob, aby se
s ní soudili. – Došlo i na soud a byla provedena vyměřování, což samozřejmě jak jí, tak
ostatním obyvatelům způsobilo výdaje. Nálada vůči ní proto není nejlepší. Vidina množství
peněz ji vehnala do sporu. (Friedrich je zámožný rolník)
15. – 16. září 1935. Květinová výstava. Co dokáže lidská vynalézavost, smysl pro krásu a
namáhavá práce, předvedla květinová výstava v hotelu „Reichshof“ ve Cvikově, kterou
uspořádali zahradníci z našeho okolí. Když jste vstoupili do velkého sálu hotelu Reichshof,

připadali jste si, jako byste se ocitli v zahradní krajině. Celý parket byl vyložený přírodním
zeleným travnatým kobercem, v rozích ozdobeným kvetoucími keříky begonií. Po stranách
sálu byly rozestavěny stoly, na kterých jednotliví zahradníci vystavovali své květiny a věnce.
Zvláštní zmínku zasluhuje obraz našeho presidenta Masaryka, zhotovený ze samých květin
naším obecním zahradníkem Wenzelem Scholzem (horní ves, čp.124). Stejným způsobem
vytvořil zahradník Wähner ze Cvikova z květin obraz Německého Jablonného, čápa s dítětem,
kolébku z květin a také nádherné kytice a věnce. Ve velkém množství bylo vystavováno i
ovoce a zelenina. Sečteno a podtrženo – vydařená akce.
22. září 1935. Pozdní bouřka vypukla dnes, v neděli o půl dvanácté v noci, nad našimi
končinami. Byla poměrně silná, v Horním Gruntu (Podluží) u Varnsdorfu udeřil blesk do
stodoly a zapálil ji. Rudá záře vystoupala k noční obloze a svítila nad horami.
28. září 1935. Vysoký věk. Odešel pilný řemeslník. – Mistr truhlářský Karl Goldhammer
starší v Kunraticích čp.29 dnes zesnul ve vysokém věku 87 let. Goldhammer byl dvakrát
ženat a jeho nejmladší syn z druhého manželství Karl dál vede otcovskou truhlárnu a
v současnosti provádí pohřby. Zemřelý se narodil 30. srpna 1846; Kamarádský spolek
(vysloužilců) v něm ztrácí svého nejstaršího člena, který byl v současnosti zároveň vůbec
nejstarším mužským obyvatelem obce.
30. září 1935. Rukování branců. Tak jako každoročně, i letos rukuje celá řada mladých
mužů ke službě ve zbrani, kupodivu však zůstávají téměř všichni nasazeni v Čechách. Jsou to:
Friedrich Beckert, Erwin Böhm, Rudolf Buder, Emil Hauptig, Josef Kunert, Josef Wesely,
Josef Runge a Franz Weipert.
30. září 1935. Pensionování. Náš dlouholetý listonoš Karl Vot z Kunratic čp.350 obdržel od
poštovního ředitelství sdělení, že ke 30. září 1935 má opustit své služební místo a že jej
nahradí listonoš Ludwig Velik. Ten pochází ze Svoru a do služby nastoupil 5. října. Vot byl
listonošem (??) let za vrchního poštmistra Franze Liehra blahé paměti a (??) let za poštmistrů
Sofie Liehrové, Petra Kostlivého a Gustava Brettra. Vot, který si vždy plnil své povinnosti,
odchází ze služby nerad, protože je mu teprve (??) let.
2. října 1935. Deštivé počasí – úroda hub. S vytrvale deštivým počasím se nyní objevuje
veliké množství hub všech druhů a je téměř neuvěřitelné, jakou spoustu hřibů dokáží z našich
lesů lidé přitáhnout domů. Ačkoliv se lesy hemží houbaři (následkem ohromné
nezaměstnanosti), mnozí přesto přinášejí denně domů 6 až 7 kg hub. Prodejní cena je různá,
podle druhu, za hřiby se platí 5 až 7 Kč za kilo. – Zde bych chtěl dodat, že tito dnešní houbaři
ve své nenasytnosti a hamižnosti celou lesní půdu rozrývají a podle mého názoru tím drancují
podhoubí, takže jestli to takto půjde dál, naše druhy hub vymřou, což už se ostatně téměř dá
říci například o liškách.
4. října 1935. Počátek nepřátelství Itálie vůči Habeši. Poté, co si počkal na skončení
tamního období dešťů, zahájil dnes Ital svou dlouho ohlašovanou invazi do Afriky.
Mussoliniho mírová ujišťování v uplynulých letech nám ve světle takového postupu připadají
zvláštní.
12. října 1935. Útěk ze života. Dnes našli oběšenou paní Annu Weißovou (rozenou
Bundesmannovou, „Spielseffs Anna“). Bydlela sama v malé světničce domu čp.142 a svůj
neblahý čin vykonala možná již před jedním až dvěma dny, spíše z omrzelosti životem, než
z nouze. Její manžel Josef Weiß vykonal stejný skutek 18. září 1934, údajně kvůli žárlivosti

své ženy. Pozůstalost, sestávající z domu, pole a peněz přejde na nejbližší příbuzné obou takto
tragicky zesnulých.
24. října 1935. Naši krajinu dnes pokryl první sníh, ačkoli mnozí rolníci musí ze svých polí
teprve sklidit řepu. Tímto sněžením však také začalo špatné počasí, což nám po dlouhém,
krásném létě vůbec není po chuti. V horách na Šébru prý ve sněhu uvízla auta. U nás v údolí
však zůstal ležet jen několik málo hodin.
26. října 1935. Zatčeni kvůli porušení zákona na ochranu republiky byli Josef Mitter
z Kunratic čp.80, Adolf Müller, syn hostinského (vlastník obchodu vlnou v Německém
Jablonném) dále Herrmann Runge, který bydlí v Petrovicích u Německého Jablonného, Anton
Friedrich z Kunratic čp.9, zaměstnaný v Liberci jako řidič a Franz Schmidt, nezaměstnaný
kontorista.
Josef Mitter byl po výslechu v Německém Jablonném opět propuštěn; Franz Schmidt a Anton
Friedrich uprchli, zatímco Adolf Müller a Herrmann Runge byli předáni krajskému soudu
v Liberci do vyšetřovací vazby.
28. října 1935. Státní svátek. Již o den dříve, 27. října, bylo vysloveně deštivé počasí, které
se o státním svátku ještě zhoršilo. Veřejné budovy a trafiky byly opatřeny vlajkovou
výzdobou ve státních barvách. Pro spolky, sbory a školní mládež se prostá oslava konala již
26. října ve 4. třídě školy. Rozhlasový přenos.
1. listopadu. Svátek Všech Svatých. Pocta hrdinům. Kamarádský spolek dnes dopoledne
korporativní návštěvou kostela uctil památku ve světové válce padlých a zemřelých bojovníků
z naší rodné obce. Náš nynější duchovní, páter dr. Rudolf Hocke, pronesl po bohoslužbě
procítěnou řeč u pomníku padlým. – Následovaly tři pozdravné salvy, hudba zahrála „Zum
Gebet“ a skladbou „Ich hatt einen Kameraden“ prostá pocta hrdinům skončila. Odpoledne se
na hřbitově konalo uctění památky všech našich zemřelých. Půvab tohoto dne ještě umocnila
výzdoba hrobů. Mnohé rodáky, žijící v cizině, jsme mohli toho dne s jistotou spatřit u hrobů
svých zemřelých příbuzných. Páter dr. Hocke vykonal obvyklé modlitby a u hřbitovního kříže
pronesl i krátké kázání.
3. listopadu 1935. Vysoký věk. Všemohoucí si dnes povolal na věčnost v současnosti
nejstaršího muže v obci, bývalého nádeníka Gustava Güntera, ve vysokém věku téměř 87 let.
Kposledku žil u své dcery, manželky rolníka Oskara Brandlera v Kunraticích čp.198 (Polní
domky, dříve se zde říkalo u „Korls Nazn“). Zemřelý se narodil 4. dubna 1849, jeho syn Josef
bydlí v Naději.
10. listopadu 1935. Svěcení české školní třídy. Poté, co byly v našem okolí zřízeny české
školní třídy v Německém Jablonném, Cvikově, Lindavě, Brništi a naposledy na Juliovce,
podařilo se snažením našeho nynějšího poštmistra Gustava Brettra, jeho manželky a listonoše
Kuby (?) shromáždit počet dětí, potřebný ke zřízení české školní třídy. – Jde o 6 českých a 12
německých dětí ve věku 6-13 let. Jako školní učebna byl zařízen bývalý byt zemřelého učitele
Franze Řeháka v domě čp.391. Majitelkou domu je vdova po Franzi Müllerovi, který zjara
mlád zemřel, paní Annl Müllerová (roz. Tischerová). – Dnes, v neděli, se konalo slavnostní
svěcení školy. Ze Cvikova a Svoru se dostavily české spolky a obyvatelstvo s hudbou. U
nádraží byli příchozí přivítáni zástupci obce Kunratice, deputací dobrovolných hasičů,
železničářů, pošťáků, četníků a obecních státních pensistů a společně pak pochodovali ke
slavnostně vyzdobené školní třídě. Po příchodu přednesli projevy v češtině nynější kunratický
poštmistr Gustav Brettr, dr. Kubišta, zemský zástupce Československé strany národně

socialistické a dále inspektor českých škol z České Lípy, kteří všichni vyzdvihli význam
zřízení této třídy. Poté se v sále pana Augusta Mittera konal slavnostní přípitek a společné
veselé posezení mladých i starých; večer pak slavnostní večírek.
Zhruba do Vánoc vyučoval děti ve třídě učitel Hynek a poté učitel Franz Hrtek.
11. listopadu 1935. Úmrtí. Časně ráno o páté hodině zesnul ve věku 71 let náš široko daleko
známý a oblíbený mistr malířský Anton Freier. Trpěl astmatem a tato choroba jej velmi
sužovala. Jeho syn Emil padl velmi mlád během světové války v Rusku. Freierův odchod
oplakávají dvě dcery, Emma a Frieda a také jeho manželka Mina.
Freier byl dobrosrdečný muž, ve své době velmi nadaný malíř a natěrač; za starého Rakouska
sloužil u pevnostního dělostřelectva a i za světové války musel znovu narukovat. Pocházel
z Brniště.
20. listopadu 1935. Nový obecní posel. Jeho zvolení. Náš obecní policajt Josef Hübner
odešel na odpočinek. Jeho povinnosti zastával od toho dne jako obecní sluha Reinhold
Meißner, úplný sirotek, který 27. srpna t.r. střelnou zbraní ukončil svůj život. Od té doby
musel obecní pochůzky dočasně obstarávat Josef Weiß, zeť Marie Hornové.
Nový obecní posel byl dnes volen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva v hostinci
„Zur Maute“. O toto místo se ucházelo 8 mužů.
V této hospodářsky tak těžké době, kdy nelze nikde najít práci, by si ovšem každý rád vydělal
na chléb pro sebe a svoji rodinu. To také bylo hlavním motivem žádostí všech uchazečů o toto
místo. Předseda obecního zastupitelstva, rolník August Hoffmann čp.2 vyzval před
odevzdáním hlasů zastupitele, aby hlasovali v zájmu obce. Výsledek hlasování byl takovýto:
Josef Weiß, tovární dělník v Kunraticích čp.53 10 hlasů,
Franz Kunert, obuvník v Kunraticích čp.185 5 hlasů,
Ernst Mitter, obchodník obilím v Kunraticích čp.93 3 hlasy,
Josef Meißner, hodinář v Kunraticích čp.228 1 hlas,
Reinhold Bundesmann, zedník v Kunraticích čp.229 1 hlas,
Franz Richter, tesař v Kunraticích čp.243 0 hlasů,
Franz Schmidt, rolník v Kunraticích čp.239 (uprchl do Německa) 0 hlasů,
Rudolf Horsika, truhlář v Kunraticích čp.30 0 hlasů.
Josef Weiß, narozený v Mařenicích, který obdržel většinu hlasů, byl tedy zvolen obecním
poslem. Jmenování je kdykoli vypověditelné. Mzda 480 Kč měsíčně. Mistr obuvnický Franz
Kunert poté – protože nebyl zvolen obecním poslem – složil příštího dne do rukou starosty
funkci vrchního velitele Spolku dobrovolných hasičů. – Mezi částí obyvatel kvůli tomu
zavládlo určité rozladění, protože podle jejich názoru měl toto místo dostat někdo z rodilých
usedlíků a ne, jak se domnívají, nějaký „cizinec“.
14. prosince 1935. Resignace na úřad presidenta republiky. Stala se událost dějinného
významu. President Tomáš Garrigue Masaryk se dnešního dne z vlastního rozhodnutí vzdal
dalšího výkonu svého úřadu.
První president naší republiky, který v jejím čele stál po sedmnáct let, se v 86. roce svého
života, přebohatého prací, úspěchy a nehynoucími výkony, stáhl zpět do soukromého života.
Z aktivní činnosti tak odešla veličina dnešního lidstva.
Jeho život od syna z chudé rodiny kočího přes zámečnické řemeslo k učitelskému povolání,
přechod od nejvážnější vědecké badatelské činnosti k politické dráze, jeho boj o osvobození
vlastního národa ze sevření monarchistického národnostního státu, jeho úspěchem
korunované usilování o vznik samostatného Československa, do jehož čela se nemohl postavit
nikdo povolanější než on, jeho sedmnáct let trvající presidentství – to je život, uchvacující

svým obsahem, před nímž my současníci můžeme jen v obdivu zůstat stát. To, čím Masaryk
vždy vynikal, je jeho bezpodmínečná, nezměnitelná láska k většině, jeho hluboká láska
k národu, jeho neomylný smysl pro XXX. Celý jeho život je vyplněn hájením a boji za to, co
považoval za správné, obhajobou zejména neprávem pronásledovaných a utiskovaných. Jeho
volební heslo znělo „Pravda vítězí“.
18. prosince 1935. Volba presidenta republiky. Členové parlamentu a senátu dnes 340 ze
440 odevzdaných hlasů zvolili v prvním kole volby presidentem republiky dosavadního
ministra zahraničí dr. Edvarda Beneše.
76 hlasovacích lístků bylo prázdných, 24 jich znělo na jméno profesora Němce.
Nový president republiky, dr. Edvard Beneš se narodil 27. května 1884 v Kožlanech
v Čechách. Ve starém rakouském parlamentu byl jedním z nejmladších poslanců za české
národní socialisty (Klofáčova strana). V září 1915 odešel do Švýcarska a poté do Francie, kde
se věnoval propagaci české otázky a po válce nově se vytvářejícímu československému státu.
Po svém triumfálním návratu do Prahy převzal ministerstvo zahraničí, v jehož čele setrval až
do svého zvolení na nejvyšší místo ve státě. Od září 1921 do října 1922 byl mimo to
ministerským předsedou. Byl mimořádně činný ve Společnosti národů, která ho v září 1935
dokonce zvolila svým presidentem. Je považován za tvůrce Malé dohody.
President dr. Edvard Beneš byl žákem a nejbližším spolupracovníkem Masarykovým.
Nejvroucnějším přáním starého presidenta Masaryka bylo, aby se Beneš stal jeho nástupcem.
Sama skutečnost, že Beneš byl mezi všemi státy světa jediným ministrem zahraničí, který
vytrval v úřadě nepřetržitě od konce světové války, vystavuje mu jako člověku a politikovi
čestné vysvědčení o jeho významu.
Zvolení dr. Beneše je zárukou toho, že důležitý úřad presidenta naší republiky bude nadále
vykonáván ve smyslu a duchu Masarykově.
22. prosince 1935. Vánoční vystoupení dětí. Učitelský sbor německé národní školy
uspořádal dětské vystoupení, které bylo velmi dobře navštíveno. Návštěvníci byli výkony
našich maličkých navýsost spokojeni. Čistý výnos má být použit k pořízení učebních
pomůcek pro německou národní školu.
24. prosince 1935. Svatvečer. Elektrické světlo v kostele. Radostný, krásný den, krajina byla
narozdíl od loňska pokryta trochou sněhu, bylo poměrně chladno, ráno dvanáct pod nulou –
takové byly hodiny, předcházející svatvečeru. A když zvony svolaly věřící ke mši vánoční,
byli všichni příjemně překvapeni, protože v našem chrámu Páně dnes poprvé zaplálo
elektrické světlo. Nově pořízený lustr, dvě nádherné lampy, dva světlomety, osvětlující hlavní
oltář a lampa nad kostelní lodí – to byl začátek dlouho usilovaného elektrického osvětlení
našeho kostela.
K Novému roku byly malými lampičkami ozdobeny také ještě oba postranní oltáře. A to
všechno z příspěvků našich obyvatel, kteří navzdory nouzi projevili tolik porozumění a obětí
pro zkrášlení domu Božího. – Instalaci světla zajistil obchodník elektrozbožím Josef Göttlich
v Kunraticích čp.48, který je v současnosti zaměstnán ve Světelném společenstvu jako
elektrotechnik. Celé zavedení světla prý stálo kolem 10.000 Kč.
24. prosince 1935. Velké železniční neštěstí. Poblíž nádraží Grossheringen v Duryňsku došlo
o Štědrém večeru kolem 7. hodiny k vážnému železničnímu neštěstí. Rychlík Berlín – Basilej
při příjezdu narazil do odjíždějícího osobního vlaku Erfurt – Lipsko. Ke srážce došlo velkou
silou přímo na mostě přes řeku Saalu. Podle dosavadních zjištění si toto strašlivé neštěstí
vyžádalo 32 mrtvých, 10 osob bylo těžce zraněno, 7 středně těžce a 7 cestujících je dosud
pohřešováno. Těžce zraněný strojvůdce rychlíku sám doznal, že k neštěstí došlo proto, že

přehlédl oba semafory, bezchybně nastavené do polohy „stůj“. – Na Štědrý večer roku 1933
se ve Francii stalo stejné neštěstí, při kterém přišlo o život přes 213 lidí.
31. prosince 1935. Ohlédnutí za rokem 1935. Věčně stejně jdoucím krokem přešel další rok.
Ničím příliš dobrým se tento uplynulý rok nevyznačoval. Ztrátami průmyslového kapitálu a
přechodem jeho kdysi velké moci na banky, zablokováním těchto finančních zdrojů vůči
průmyslu v oblastech s německým osídlením a zastavováním závodů v těchto oblastech se
pohraničí stává stále tišším a hospodářsky zbědovanějším.
Počasí a zemědělství. Po suchém roce 1934 následovalo právě tak suché léto letošního roku.
Tím letos trpěla nejen sklizeň pícnin, nýbrž oproti loňsku byla i mnohem nižší úroda obilovin.
Milý dobytek měl hluboko do žlabu, protože ani úroda brambor nedopadla moc příznivě a
stejně tomu bylo se zelím a řepou. Stavy dobytka se proto silně snížily, aby se s menším
množstvím krmiva vystačilo.
Několik změn vlastnictví.
úmrtí: Anna Duckeová na Josefa Duckeho, nemovitost 9.500, pozemek 8.220, Kč 17.720
(15.10.1934)
úmrtí: Wenzel Laube na Emilii Müllerovou, nemovitost 18.000, pozemek 33.000, Kč 51.000
(20.9.1934)
prodej: Franz Kreibich na Annu Kreibichovou, pozemek 5.600, Kč 5.600 (5.3.1935)
prodej: Franz Kreibich na Franze Tammeho, Mařenice(-čky), nemovitost 10.500, pozemek
4.500, Kč 15.000 (5.3.1935)
prodej: Anna Weißová na Antona Königa, nemovitost 12.000, pozemek 13.300, Kč 25.300
(22.10.1935)
úmrtí: Anton Freier na Wilhelminu Freierovou, nemovitost 6.000, pozemek 300, Kč 6.300
(11.11.1935)
úmrtí: Theresia Gürtová na Josefa Gürta, nemovitost 24.000, pozemek 60.000, Kč 84.000
(4.10.1936)
prodej: Antonia Rückziegelová na Bertu Rückziegelovou, nemovitost 5.700, pozemek 300,
Kč 6.000 (16.11.1936)
prodej: August Hoffmann, pozemek 7.390, Kč 7.390 (6.2.1936)
úmrtí: čp.390 Josef Teifel (Teifelsburg) na Josefa Bürgera, nemovitost 33.300, pozemek
16.700, Kč 50.000 (24.5.1935)
úmrtí: čp.153 Franz Köhler na Gustava Köhlera, nemovitost 18.500, pozemek 38.000, Kč
53.300
prodej: Anna Schmidtová na Rudolfa Schmidta, nemovitost 7.500, pozemek 1.500, Kč 9.000
úmrtí: Eduard Fritsche na Rosinu Fritscheovou, nemovitost 19.700, pozemek 1.300, Kč
21.000
Uvádím je zde proto, aby jednou později bylo možno porovnat ceny domů a pozemků
v minulosti, současnosti a budoucnosti. Nejsou zde samozřejmě uvedeny všechny prodeje, ke
kterým došlo.
Dodatky. 17. dubna 1935 dostala obec od (okresního) úřadu povolení k provozování koncese
pohřebního ústavu. 13. prosince 1935 obec koupila od Kamarádského spolku pohřební vůz.
Kupní cena činila 6.200 Kč. Kamarádský spolek s prodejem spojil ještě následující podmínku:
vůz bude bezplatně přistavován (při pohřbech) aktivním členům spolku, kteří byli členy
k 20.9.1935 a později.

1936.
8. ledna 1936. Nezdařená sebevražda. Manželka rolníka Marie Friedrichová v čp.6 se dnes
ráno kolem sedmé hodiny v sebevražedném úmyslu bubínkovým revolverem střelila do levé
strany prsou. Čin spáchala na svém poli nedaleko domu čp.383 (Herrmann Runge).
Následkem střelného zranění zůstala asi půl hodiny ležet v bezvědomí, načež pak sama
přiběhla k sousedu Franzi Thielovi čp.206, prosila o pomoc a vyprávěla, co udělala.
Byla převezena do nemocnice v Boru u České Lípy, odkud se po třítýdenním pobytu vrátila
do domácí péče. Důvody tohoto neblahého činu jsou rozličné a patrně přespříliš přetížily její
nervy. Zatímco pobývala v Boru, její bratr Adolf Bundesmann a sestra Pauline se starali o
jejího slabomyslného manžela a obstarávali zemědělské práce. Její dceři Martě je teprve 14 let
a je tělesně slabá.
9. ledna 1936. Autonehoda. Když dnes v 10 hodin dopoledne projížděl osobní vlak směrem
na Německé Jablonné přes druhý železniční přejezd, přijelo od Jablonného auto, kterému se
na zledovatělé silnici nepodařilo zastavit. Následkem toho bylo vlakem zachyceno a určitou
vzdálenost ještě vlečeno. – Při nehodě byl v autě těžce zraněn Ernst Priebsch z Horního
Tanvaldu, lehce zraněn Emil Rösler, exportér skla rovněž z Horního Tanvaldu a nezraněn
zůstal Edmund Hofer z Dolního Tanvaldu. Silně poškozené auto bylo koňským spřežením
odvlečeno do vsi. Oba zranění byli dopraveni do českolipské nemocnice, kde 38letý Ernst
Priebsch svým zraněním podlehl. Proti řidiči vozu Emilu Röslerovi bylo vzneseno obvinění
ještě během jeho pobytu v nemocnici.
10. ledna 1936. Bouře s krupobitím a vichřice byla hlášena z německého města Düsseldorfu
a jeho okolí; vichřice prý byla tak silná, že dokonce porazila tovární komín, přičemž přišlo
několik lidí o život.
Liják a blýskavice, které se u nás vyskytly téže noci, mohou s tamějším počasím souviset.
20. ledna 1936. Neobvyklé počasí. Až čtrnáctistupňová tepla, deštivé počasí; - letos téměř
žádné mrazy, málo sněhu, jarní ovzduší. Tak mírné počasí je až do konce ledna.
6. února 1936. Zahájení zimních olympijských her v Garmisch-Partenkirchenu v Německu.
Po sněžení, které naštěstí trvalo delší dobu, byly dnes slavnostně zahájeny zimní olympijské
hry, kterých se účastní 28 národů z celého světa. Olympijskou přísahu složilo 1600 účastníků.
Olympijské hry se pořádají od roku 1894 a mají přispívat ke smiřování národů. – Hry trvají
plných deset dní.
9. února 1936. Úmrtí. Dnes o půl čtvrté ráno zesnul (??)letý Franz Neumann (řečený
„Schmiedetischler“) v Kunraticích čp.59. Dříve poměrně zámožný muž trpěl na stará kolena
hořkou bídou, jelikož jeho jedinou dceru, provdanou za obchodníka Emila Kunu ze Zákup
nepotkal právě nejšťastnější osud a následkem špatného fungování jejich obchodu smíšeným
zbožím nemovitost čp.59 zadlužila.
12. února 1936. Vysoký věk. Ve vysokém věku 81 let zesnula dnes Franziska Habelová,
manželka zemřelého zedníka Franze Habela v Kunraticích čp.84.
26. února 1936. Vojenský puč v Japonsku. Povětšinou mladí důstojníci japonské armády
provedli puč proti starším ministrům japonské vlády. Výsledkem bylo 80 mrtvých. Puč se
podařilo potlačit.

7. března 1936. Německo obsadilo demilitarizovanou zónu Porýní, Kolín atd. V zahraničí byl
tento akt přijat s velmi smíšenými pocity a vyvolal protesty.
23. března 1936. Expositura státní policie v Německém Jablonném.
24. března 1936. Schůze daňových poplatníků v Mitterově sále. Tato schůze daňových
poplatníků z řad obyvatel obce byla obecním zastupitelstvem svolána proto, aby tito sami
odhlasovali, zda má být provedena větší regulace potoka s přibližným rozpočtem 700.000
korun. Stavba by byla provedena jako „nouzová stavba“ zemského charakteru a obec by
pouze předem uhradila náklady na projektovou dokumentaci (asi 30.000 Kč), které by později
byly započítány do celkových stavebních nákladů. Z celkových stavebních nákladů musí obec
zaplatit 10%, to jest 70.000 Kč. Po dlouhém hlasování pro a proti většina přítomných
hlasovala pro tuto nouzovou stavbu, jednak aby se zajistila práce pro obec, jednak i proto, že
se každoročně na údržbu potočních břehů vynakládá částka přibližně 7 až 8 tisíc Kč, což by
doufejme dobrá a důkladná regulace měla vyřešit. Přítomný inženýr z České Lípy byl zároveň
pověřen vypracováním plánů, které pak bude nutno předložit zemskému výboru ke schválení.
Jelikož nezbytnost regulace našeho obecního potoka uznala i komise zemského úřadu, mohly
by být schváleny i plány a se stavbou se snad začne už v roce 1937.
26. března 1936. Obří vzducholoď „Hindenburg“ dnes v Německu zahájila svoji
premiérovou cestu.
29. března 1936. Volby v Německu vynesly téměř 99 procent diktátoru Adolfu Hitlerovi.
31. března 1936. Starou kovárenskou stodolu dnes strhl její současný majitel, mistr
kovářský August Mitter. Na místě kde stála, bude založena krásná květinová zahrada, což
jistě přispěje ke zkrášlení naší návsi. Tato demolice je ovšem přínosná i pro silniční provoz,
protože hlavní silnice od Jablonného tak bude přehlednější. – Kromě toho byl zahradní plot
podél okresní silnice směrem do horní vsi posunut směrem dovnitř pozemku, čímž se usnadní
zatáčení povozů (například s kládami) tímto směrem.
2. dubna 1936. V Mockerově hostinci se dnes večer konala zdravotní přednáška obvodního
lékaře dr. Tinse ze Cvikova na téma Péče o děti a mateřské štěstí. Účast mimořádně slabá.
3. dubna 1936. U firmy Löwinger & Glas v Drnovci je po zavedení dvojsměnného provozu
v chodu dopoledne 130, odpoledne 116, celkem tedy 246 mechanických stavů. Ranní směně
začíná pracovní doba v 5 hodin ráno a trvá do 1 hodiny, druhá směna pracuje od 1 hodiny do
10 hodin večer. Tato pracovní metoda byla zavedena hlavně kvůli tomu, že továrna nevlastní
dostatečný počet žakárových stavů na to, aby mohla včas dodat hotové zakázky na žakárové
zboží. Téměř všechny zakázky mají velmi krátkou dodací lhůtu a když tedy budou stavy
v chodu od 5 ráno do 10 večer, bude zboží hotové dříve, než při normální pracovní době od 7
ráno do 6 večer (s hodinovou polední přestávkou).
4. dubna 1936. Počet obyvatel Č.S.R. v roce 1935 stoupl na 15,162.000. Roční přírůstek činil
v roce 1935 65.733 obyvatel, ale v roce 1934 81.554 obyvatel (z novinové zprávy).
7. dubna 1936. Rozsudek. Dnes byl vynesen rozsudek nad Herrmannem Rungem a Adolfem
Müllerem, kteří byli 26. října 1935 dodáni krajskému soudu v Liberci pro přečin proti zákonu

na ochranu republiky. Rozsudek zní na 3 ½ roku žaláře. Proti rozsudku není odvolání. Později
k tomu dostali ještě každý dva roky.
11. dubna 1936. Velikonoční noc. Za opět krásného počasí se dnes konaly slavnostní
průvody. Z příspěvků se shromáždilo asi 500 Kč, takže akce byla výrazně zkrášlena
vydařeným ohňostrojem.
12. dubna 1936. Neděle velikonoční. Ráno velmi chladno, jinak byl ale den velice hezký, až
k večeru přišlo pravé dubnové počasí.
14. dubna 1936. Požár. Na velikonoční úterý o půl jedné po poledni náhle vyhořel dům Emila
Herrmanna čp.378 v horní vsi. Kvůli tomu, že nemovitost je značně vzdálená od vody, bylo
hašení velmi obtížné a Herrmannovi shořel téměř všechen majetek, dřevěný dům i s
přistavěnou stodolou. Stát zůstala jen dřevěná obytná část. Příčinu požáru se ještě nepodařilo
vyšetřit. Peněžitou pomocí a mnoha dobrovolnými pracovními směnami Sudetoněmecké
strany se majiteli Emilu Herrmannovi (pochází z Heřmanic) naskytla možnost dům včetně
stodoly znovu postavit. Pojištěn byl jen nedostatečně.
15. dubna 1936. V současnosti nejstarší osoba ve vsi, paní Marie Hockaufová, dnes zemřela
ve věku 87 let v mařenickém chorobinci, kam byla před nedávnem umístěna. Jejím manželem
byl před mnoha lety zemřelý bývalý hřbitovní zahradník Gustav Hockauf („Tambours Gust“).
Zesnulá byla pohřbena na našem hřbitově.
22. dubna 1936. Úmrtí. Dnes skonala výminkářka Marie Mitterová (rozená Ackermannová)
ze selského hospodářství čp.348 na Limberských polních domcích. Poté, co v roce 1927
hospodářství předala, bydlela se svým manželem Franzem Mitterem u jejich dcery Marie
Riedelové v čp.363 (železničář v.v.). Marii Mitterové bylo teprve 67 let, stále se živě účastnila
obecních záležitostí, zejména v Ženském kamarádském spolku a v Německém tělocvičném
spolku, kde byla při svěcení spolkového praporu 31. května 1909 jeho patronkou.
27. dubna 1936. Neštěstí na lovu. (Křepek) V lese nedaleko Milštejna poblíž Jezevčích
doupat (Dachslöcher) utrpěl asi v 5 hodin ráno při lovu na tetřevy smrtelné zranění senátor a
někdejší selský předák Franz Křepek. Nešťastnou náhodou spustila Křepkova zbraň, kterou
mu na svém rameni nesl revírník Placht a broková náplň zasáhla Křepka do pravého
podbřišku. Na rychle obstaraných nosítkách byl odtažen do hostince „matky Kriescheové“
v Naději, kde několik minut před osmou hodinou ranní zemřel. Ještě předtím nadiktoval za
plného vědomí svou poslední vůli. Jeho posmrtné ostatky byly odneseny do nadějské márnice
a odtud převezeny do Litoměřic. Křepek byl litoměřickým starostou; narodil se 15. ledna
1855 jako jediný syn majitele selského statku v Dolních Nezlech u Úštěka a bylo mu tedy 81
let. – Do našich končin přijížděl každoročně na lov tetřevů a tetřívků a zde ho také dostihl
jeho osud. Popisuji to zde vše proto, jelikož zesnulý u nás v Kunraticích jako mladíček v roce
1882 pronesl slavnostní řeč při odhalování pomníku císaře Josefa II. ve školní zahradě. Jeho
pohřeb se konal 2. května v Litoměřicích.
1. května 1936. Májová slavnost. Navzdory studenému, nevlídnému počasí se všude konaly
májové slavnosti, pořádané všemi politickými stranami, zejména křesťansko-sociálními. U
nás ve vsi proběhlo vše v klidu, stejně jako jinde v Československu; k žádným vážnějším
výtržnostem nedošlo.

3. května 1936. Zhroucení habešského císařství. Po zhruba sedmiměsíční italsko-habešské
válce (lépe řečeno italském dobyvatelském válečném tažení) se pod náporem moderní bojové
techniky Italů zhroutil habešský odpor. Císař Hailé-Sellasie (řečený Negus) prchl s několika
vagony peněz a kávy a svým doprovodem do Palestiny. Proti záboru své říše Italy hodlá
energicky protestovat u Společnosti národů. – Itálie sama se hlásí k císařství.
4. května 1936. Letos, narozdíl od loňska, panuje úrodné počasí. Nad naším územím se
přehnalo i několik bouřek; Kunratice samotné zůstaly sice uchráněny, ale kolem dokola,
v okolí Dubé, na Šluknovsku, Žatecku a Liberecku způsobilo krupobití a záplavy mnoho
škod.
10. května 1936. Svátek matek. Matky byly letos oslavovány jednoduše a prostě.
Kamarádský spolek, Tělocvičný spolek a hasiči vyrukovali na kostelní slavnost, aby speciálně
vzdali čest matkám. Nynější duchovní, páter dr. Rudolf Hocke ze Cvikova držel důstojné
kázání o matkách, jejich starostech a povinnostech. Po bohoslužbě věnovaly děti před
kostelem shromážděným maminkám projevy a písničky. Za Svaz Němců pronesl Gustav
Göttlich delší řeč o nouzi žen a matek v dnešní těžké době, přičemž zdůraznil, že bezdětné
ženy nejsou pro národ přínosem a museli bychom dojít k zániku, kdyby z pohodlnosti tuto
oběť nepřinesly. Celou slavnost uspořádala místní skupina Svazu Němců.
10. května 1936. Oslavy sv. Floriana a vyznamenání. Téhož dne vykonali dobrovolní hasiči
inspekci, spojenou s kostelní slavností na počest sv. Floriana. U pomníku padlým bylo přitom
vzpomenuto padlých kamarádů a kněz dr. Hocke pronesl pochvalnou řeč ke shromážděným
hasičům, kteří pro své spoluobčany obětují čas a zdraví. Poté byl propůjčen čestný odznak za
60 let služby jednomu hasiči (Konrad Hantschel, rolník čp.158), čtyřem hasičům za 40 let
služby a 10 hasičům za 25 let služby. Zemský inspektor Josef Mičan z Arnultovic v delším
proslovu popřál jubilantům a vyjádřil uznání takové vytrvalosti ve službách lásky k bližnímu.
Měl bych zmínit ještě obě lezecká družstva hasičů, kteří dnes poprvé oblékli nové
hrubé cvilinkové pracovní haleny (prozatím 3 velitelé a 40 členů mužstva).
15. května 1936. Protiletecká obrana. Starosta August Hoffmann svolal dnes večer na
zasedání velitele protiletecké obrany jmenovaného okresním úřadem, Richarda Winklera,
obchodníka jízdními koly v Kunraticích, dále pak 3 velitele hasičských družstev, přednostu
železniční stanice a několik obecních zastupitelů. Účelem tohoto zasedání bylo poradit se o
opatřeních civilní protiletecké obrany a provést nařízená opatření. Vzhledem k přibývajícím
leteckým útokům nepřátelských letadel na města i za frontou je třeba civilní obyvatelstvo
v tomto směru vyškolit a připravit.
14. června 1936. Školní slavnost. Po osmi letech opět radostná událost pro naši milou školní
mládež. Mimořádně velmi horký den. Školní slavnost začala slavnostním průvodem s hudbou
v čele, za níž následovalo šest alegorických vozů.
vůz č.1 Krakonoš (2. třída) s kamzíkem; (složen v horní vsi 13. června 1934)
vůz č.2 Vůz sekáčů (1. třída) sekáči a sekačky, mlatci pěšky
vůz č.3 Loreley (3. třída) představující člun, na kterém bylo 50 dětí, za nimi pěšky muzikanti
(2.třída)
vůz č.4 Jeníček a Mařenka (4. třída) Červená Karkulka s vlkem (5 psů), pěšky Sedm Švábů
vůz č.5 Šípková Růženka, Sněhurka (4. třída) pěšky vandrovníci
vůz č.6 Květinový vůz květinové víly a květinoví skřítci
Slavnost se konala v zahradě Augusta Mittera čp.145.

I.část: 1. uvítání, 2. Loreley, píseň v podání třetí třídy, 3. Chcete se mít jako sedlák? hra se
zpěvem v podání 1. třídy. 4. Květinový rej děvčat 4. třídy. 5. Malí muzikanti, v provedení 2.
třídy; 6. Pořadová cvičení chlapců 4. třídy. – Mimo to rozličné hry a zábavy.
II.část: Kolo-kolo, reje 1. třídy; 2. Píseň „Babička“, 4. třída; 3. Lidový tanec, dívky 3. třídy,
Slunce a Měsíc; 4. Ei, Ei, Herr Reiser? 2. třída, hra se zpěvem; 5. Bim, bam, gloria, 1. třída; 6.
lidový tanec. Poslyš, co přijde, 4. třída; 7. Hopsa, hejsa, jezdče, 1. třída s dřevěnými koníčky;
8. Kolové tance 2. třídy; 9. Lidový tanec, S mým děvčetem, 4. třída; 10. Praporový rej
chlapců 4. třídy.
Zábavy, šplh o tyči, závody v běhu. To vše dohromady vytvořilo radostný obrázek veselí
rodičů a jejich dětí, snažících se vše co nejkrásněji předvést. Naše učitele samosebou stálo
také spoustu námahy, aby to všechno důmyslně sestavili a ještě nacvičili. Vstupné na oslavy
činilo 2 Kč na osobu.
14. června 1936. Nádherné dny pro senoseč. Protože až doteď skoro všechny dny panovalo
deštivé počasí, rolníci už měli v úmyslu tu spoustu sena, které letos vyrostlo, rozvěšet na
„chýšky“; už také mnoho takových „chýšek“ stálo, ale požehnáním bylo, když nastalo krásné
počasí a ta spousta sena se dostala pod střechu dobře proschlá a nezmoklá. – Několika
rolníkům zelené seno, které neodborně rozvěšeli, zplesnivělo.
17. června 1936. Příchod nového faráře. Dnes k večeru přišel náš nový duchovní, farář
Anton Fritsche z Velkého Šenova v Čechách. U kostela jej přivítalo obecní zastupitelstvo,
respektive pan starosta August Hoffmann. Místní spolky vyslaly deputace, které vytvořily
špalír.
21. června 1936. Slavnost slunovratu, uspořádaná kunratickou místní skupinou Svazu
Němců se letos konala na Kovářském vrchu. Po hudebním vystoupení místní kapely přednesl
při planoucím ohni řeč Gustl Mitter a s proslovy o našem národu v nouzi vystoupili i Hilde
Hosnerová a Gustav Göttlich. Poté následovala nenucená taneční zábava v Pohlově tanečním
sále.
28. června 1936. Úmrtí. Ve věku 76 let dnes zesnula Anna Sitteová, vdova po zemřelém
rolníku a obchodníku dřevem Antonu Sittem čp.10, bývalém starostovi. Naposled bydlela u
svého syna Gustava Sitteho, obchodníka obilím čp.14. Její pracovitý život bolestně zasáhla
smrt dvou nadějných synů Josefa a Antona. Nyní spočine v tiché, chladné zemi.
28. června 1936. Odchod současného duchovního. Od smrti našeho faráře Heinricha
Endlera zastával duchovní službu v naší farnosti páter dr. Rudolf Hocke ze Cvikova. Toho, co
se zesnulému nepodařilo, totiž bezezbytku si získat srdce místních obyvatel, dosáhl dr. Hocke
tím dříve svou mimořádnou vlídností a důvěrností vůči obyvatelstvu. Když dnes po skončení
své poslední bohoslužby opouštěl kostel, silně zastoupené spolky vytvořily špalír až ke
dveřím fary. Starosta na rozloučenou pronesl slova uznání za jeho požehnané působení.
Dosud mladý kněz dojatě poděkoval za poctu a popřál farnosti hodně zdaru. – Doktor Rudolf
Hocke se narodil 18. dubna 1907 v Hamburku. Navštěvoval gymnasia v Rumburku a
Bohosudově, studoval filosofii na římské universitě, roku 1929 získal doktorát theologie
v Litoměřicích, v roce 1933 byl vysvěcen knězem. Poté se stal prvním kaplanem ve Cvikově a
jako katecheta má v úmyslu vstoupit na měšťanskou školu a do ústavu hluchoněmých
v Litoměřicích, popřípadě jako profesor na střední školu (zapsáno podle jeho vlastních údajů).
Od 7. listopadu 1934 zastával místo duchovního v Kunraticích po zvěčnělém faráři Heinrichu
Endlerovi, a to až do 29. června 1936. Bez výjimky byl oblíben u veškerého obyvatelstva a
byl proto zván jako host téměř na každou svatbu, což se každému knězi zrovna nestává.

Bydlel na faře ve Cvikově a k nám dojížděl svým vlastním autem. Jako učitel náboženství
působil na německé měšťanské škole ve Cvikově a na německých národních školách
v Kunraticích a v Rousínově, dále pak na českých školách ve Svoru, Rousínově, Kunraticích,
Lindavě a Krompachu a v českém Zemském ústavu ve Cvikově. Učil 400 německých a 150
českých dětí. O něco později odešel jako kaplan do Českého Dubu.
29. června 1936. Uvítací oslava nového duchovního. Když dnes nově jmenovaný farář
Anton Fritsche celebroval svoji první mši, byl před jejím začátkem slavnostně přijat. Spolky
opět vytvořily špalír od fary ke kostelu, načež mu jedna družička po slavnostním proslovu
předala klíče od našeho chrámu Páně. Krátkou řeč pronesl také starosta; vyslovil v ní přání,
aby farář zůstal tak jako jeho předchůdce dr. Hocke s obyvatelstvem v dobrých vztazích.
29. června 1936. Změna na četnické stanici. Četnický strážmistr Hejnak byl z naší služebny
přeložen někam jinam. Místo něj jsme dostali strážmistra Josefa Kutscheru.
30. června 1936. Povětrnostní zvrat. Krásné počasí je pryč, všude přicházejí povětrnostní
katastrofy, naše končiny ale naštěstí zůstávají ušetřeny. Průtrže mračen a kroupy zničily
neuvěřitelné plochy.
5. července 1936. Uvedení faráře Antona Fritscheho. Slavnostního uvedení našeho faráře se
dnes ujal vikář Glaser z Mimoně za asistence sedmi kněží z okolí. Ve velkém počtu se této
slavnosti zúčastnili obecní zastupitelé, učitelský sbor, školní mládež i obecní spolky, jakož i
všichni věřící z naší obce.
19. července 1936. Autonehoda. Sedmiletý chlapec pokrývače Karla Neumanna z Kunratic
čp.169 nešťastnou náhodou vběhl pod auto, jedoucí od Jablonného na Cvikov. Došlo k tomu
takto: u obchodníka uhlím Karla Bundesmanna stál parní válec, pro který se zajišťovala
oprava a chlapec vyběhl zpoza válce přímo před auto. Ihned byl dopraven do nemocnice
v Boru u České Lípy, kde se po třech týdnech opět zotavil, naštěstí aniž by si odnesl vážnější
následky. – Děti mají svého anděla strážného.
21. července 1936. K další autonehodě došlo u rolníka Konrada Hantscheho na říšské silnici
ve směru na Jablonné, kde se srazila dvě auta. Jedna z cestujících si zlomila klíční kost a
jeden ze šoférů utrpěl zranění hlavy. Byli dopraveni do Německého Jablonného.
24. července 1936. Ubytování vojska. Oddíl vojáků od 2. pluku (Litoměřice) dnes večer
přenocoval většinou v hospodářských budovách hospodářství čp.146.
1.-16. srpna 1936. XI. Olympijské hry Berlín 1936. Předehrou k olympijským hrám byl 20.
července ve 12 hodin v poledne slavnostní akt zapálení olympijského ohně, který se odehrál
na památném stadionu v Řecku, kde se dříve olympijské hry konaly.
Přes 3000 kilometrů byla rychlými běžci nesena pochodeň, zapálená od tohoto ohně; její cesta
vedla přes Řecko (1108 km), Bulharsko (238 km), Jugoslávii (575 km), Maďarsko (386 km),
Rakousko (219 km) a Československo (282 km). – V pátek 31. července večer překročila
československo-německou hranici u saského Hellendorfu. Trasa přes Německo (267 km)
skončila o půlnoci v Bad Liebenwerda, čímž začal první den XI. olympiády. Každému běžci
byl určen kilometrový úsek.
Za bouřlivého jásotu statisíců zahájil německý říšský kancléř Adolf Hitler XI.
olympijské hry Berlín 1936. Účastní se jich 52 národů z celého světa. Příští hry se budou
konat v roce 1940 v japonském Tokiu. – Není zde třeba vše vypisovat, o tom budou vydány

celé knihy a spisy. Rád bych zachytil jen několik pozoruhodností. – Při zahájení bylo
z přichystaných přepravek vypuštěno do celého světa 30.000 poštovních holubů najednou.
Musel to být ohromující pohled. Holubi byli do Berlína svezeni ze všech měst Německa a ze
třinácti cizích zemí. K jejich přepravě bylo zapotřebí nejméně 216 železničních vagonů. – Na
území Velkého Berlína bylo během oněch 16 dnů z 4500 poštovních schránek vybráno 102
milionů zásilek, podaných k poštovní přepravě. Celkový počet zpracovaných listovních
zásilek činil v Berlíně 156 milionů, z toho 530.000 expresních dopisů a 710.000 leteckých
zásilek. Bylo zpracováno 900.000 telegramů a uskutečněno 1,145.000 dálkových telefonních
hovorů. Počet místních hovorů se odhaduje na 32 milionů. Do evropské ciziny a do zámoří
bylo odvysíláno 1163 rozhlasových přenosů. Posledním dnem byl 16. srpen:
Československo získalo 3 zlaté a 5 stříbrných medailí.
Německo 33 zlatých, 26 stříbrných, 33 bronzových.
Amerika 24 zlatých, 20 stříbrných, 12 bronzových.
Maďarsko 10 zlatých, 1 stříbrnou, 5 bronzových a tak dále.
Olympijské hry byly znovu oživeny v roce 1896 francouzským baronem Pierrem de
Coubertinem po jeden a půl tisíce let trvající pauze.
20. srpna 1936. President republiky dr. Edvard Beneš navštívil Liberecké veletrhy.
President naší republiky dr. Beneš v doprovodu své choti a šéfa kabinetu dr. Schiessla přijel
ve středu dopoledne do slavnostně vyzdobeného Liberce, kde byl na Radničním náměstí
očekáván všemi libereckými spolky a velkým množstvím lidí. Pana presidenta uvítali starosta
senátor Kostka a český městský radní Kögler a pan president jim odpověděl v německém
jazyce. Po představení různých osobností se president vydal k veletrhům, kdej jej uvítali
president veletrhů Theodor Liebieg a člen okresního výboru Drbohlav. Po jídle, které na
počest vzácného hosta podávalo město Liberec v hotelu „Zlatý lev“ (Goldener Löwe) byla
vykonána návštěva nové české školy a poté dr. Beneš došel pěšky do Textilní školy, kde jeden
mladík přednesl německou uvítací zdravici a dívka předala květiny. Po krátkém proslovu
školního inspektora Benatzkyho president odvětil: „Oč je řeč kratší, o to více je srdečnější.“
Po obhlídce Textilní školy se jelo do Liebigova města, které se presidentovi mimořádně líbilo.
Jeho cesta poté vedla dále přes Vratislavice do města Jablonce, kde byl v 16:30 srdečně uvítán
starostou, který mimo jiné řekl: „Jako rovní mezi rovnými chceme pod Vaším vedením
loajálně a řádně spolupracovat při uskutečňování Vámi vyhlášených zásad v nerozdělitené
osudové pospolitosti s ostatními národy republiky a tedy za mír a svobodu národů jako věrní
synové našeho německého národa a Československé republiky.“ – Poté, co se president
republiky zapsal do knihy cti města Jablonce, opustil se svým doprovodem po
jedenapůlhodinovém pobytu město směrem na Železný Brod.
Při příležitosti návštěvy byla presidentovi republiky presidentem liberecké Obchodní a
živnostenské komory Theodorem Liebiegem předána pamětní listina, v níž byla popsána
nouze německého národa v severních Čechách.
26. srpna 1936. Smrtelná nehoda při trhání pařezů. Pětačtyřicetiletý zedník Emil Böhm
z Kunratic čp.325, který žil na Krompachu s jednou paní ve společné domácnosti, byl dnes
(tamtéž) smrtelně zraněn při trhání pařezů pomocí trhavin a po hodině zemřel. Jeho pozemské
ostatky byly pochovány na zdejším hřbitově.
Zesnulý byl ženat a později rozveden s dcerou Franze Neumanna („Schmiedetischler“). Ta si
poté vzala obchodníka Emila Kunu ze Zákup, ale manželství se nevydařilo. Vzešly z něj dvě
děti.

1. září 1936. Začátek školy. K začátku letošního školního roku mohu zmínit případ, který se
vyskytuje jistě jen zřídka kdy. Do první třídy německé národní školy letos nastupují tři páry
dvojčat. Jsou to děti nádeníka Emila Löfflera z čp.259, bývalého chalupníka Wilhelma Arlta
z čp.158 (Kovářský vrch) – mezitím se přestěhovali do Mařeniček – a zedníka Reinholda
Schrötera z Kunratic čp.260. Ve čtyřech třídách je celkem 167 dětí a 35 dětí chodí do
německé měšťanské školy do Cvikova.
Učitelské síly: Josef Taubmann řídící učitel, Anton Herkner, Rudolf Wondrak, Marie
Taubmannová (manželka řídícího) a učitelka ručních prací Franziska Demmerová.
Česká školní třída. Sem dochází na vyučování 10 dětí, z toho 6 českých a 4 německé. Učitel
se jmenuje Franz Hrtek.
1. září 1936. Nový okresní hejtman. Od 1. září nastupuje jako nový okresní hejtman
v Německém Jablonném rada JUDr. Otakar Kalandra. Vrchní komisař dr. Sušický odchází do
České Lípy jako zástupce ředitele státní policie.
3. září 1936. Nový poštmistr. Na místo poštmistra Gustava Brettra, který odchází do
Hospozína, jsme dostali poštmistra Antonína Králíčka, nar. 29.9.1913. Pochází z Kokovic
okres Slaný.
13. září 1936. Nehoda motoristy. Dnes odpoledne kolem půl šesté narazil motocyklista,
jedoucí ve směru od Cvikova, do před ním jedoucího auta pana kaplana dr. Hockeho právě
v okamžiku, kdy tento chtěl zatočit doprava ke kostelu. Mladý muž, Alois Schrutt
z Hostinného, vyvázl se zlomeninou holenní kosti na levé noze. Mohlo to dopadnout i hůř.
Jeho spolujezdkyni v postranním vozíku se naštěstí nic nestalo.
Poté, co velitel zdravotnického družstva, starosta August Hoffmann zraněnému přiložil
prozatímní obvaz, odvezl ho dr. Hocke svým autem do nemocnice v Boru u České Lípy.
Spolujezdkyni vzalo projíždějící auto do Liberce na dráhu a odtud odjela vlakem do
Hostinného. Vinu na nehodě na sebe patrně vezmou obě strany kvůli příliš rychlé jízdě.
25. září 1936. Ve vysokém věku 85 let dnes zesnula vdova po zedníkovi Anna Robischová
v Kunraticích čp.331.
25. září 1936. Zasedání protiletecké obrany se dnes večer konalo na obecním úřadě.
Projednávala se opatření k cvičení protiletecké obrany, ohlášenému okresním úřadem
v Německém Jablonném na neděli 4. října. Kvůli zvýšenému leteckému nebezpečí při
vypuknutí války má být obyvatelstvo již nyní poučeno a připraveno.
30. září 1936. Silný mráz. Pro toto období nezvykle silný mráz úplně zničil naše tak krásně
kvetoucí jiřiny. Zčernalé rostliny se svěšenými květy teď skýtají smutný pohled.
2. října 1936. První sněžení, které ani netrvalo dlouho, se dnes sneslo na krajinu. V horách
leží už několikacentimetrová vrstva sněhu.
4. října 1936. Cvičení protiletecké obrany, nařízené politickým úřadem pro celé území
politického okresu, se konalo dnes o půl třetí odpoledne. K tomu ustavené skupiny pod
dozorem velitele protiletecké obrany Richarda Winklera splnily svoji povinnost vzorně.
V pátek předtím proběhl nácvik zatemnění. Rovněž ten měl za úkol při případných leteckých
útocích zcela zatemnit obec, aby tak nebyl vidět žádný cíl pro svržení bomb. Zde se ukázalo,
že obyvatelé obce projevili pro ochranu své vlasti plné pochopení a vydaných nařízení
uposlechli.

4. října 1936. Oznámena devalvace Kč. Poté, co již zákonem z 15. února 1934 byla naše Kč
devalvována o 16 ¾ procenta, byla nyní provedena další devalvace o 16 %, která dorovnala
devalvaci z roku 1934 na úroveň, kterou nám nevyhnutelně ukládá vývoj mezinárodních
devisových trhů poté, co devalvací franku došlo i k devalvaci švýcarské a holandské měny a
tedy k rozpadu „Zlatého bloku“.
Novým měnovým zákonem, který v roce 1934 předložila poslanecké sněmovně Malypetrova
vláda, byla nově stanovena hodnota československé koruny jako měnové jednotky
Československé republiky na 37,1 miligramu ryzího zlata, zatímco původní hodnota byla
44,58 miligramu. Zároveň bylo o 25 % sníženo minimální krytí oběhu bankovek.
Tato rozhodnutí tehdy způsobila vystoupení Československé národní demokracie z vlády.
22. října 1936. Nový kostelník. Jelikož náš současný kostelník Konrad Henke, železničář na
odpočinku, nemůže kvůli dlouhé nemoci řádně vykonávat kostelnické práce, zastane tento
úřad počínaje dnešním dnem chalupník Josef Hoffmann čp.148. – Ale jen jeden den. Jisté
okolnosti způsobily, že pan farář na toto místo přijal jako kostelníka jiného uchazeče – volba
padla na mistra obuvnického Franze Kunerta z čp.185.
26. října 1936. Vysoký věk. V chudobinci bydlící vdova Karolina Schneiderová zemřela dnes
ve cvikovské nemocnici ve věku 83 let. Peníze na pohřeb měla uložené u Všeobecného
ženského spolku, který ji doprovodil na její poslední cestě na místní hřbitov.
28. října 1936. Státní svátek. Na oslavu státního svátku se v jeho předvečer, 27. října, konala
v německé národní škole školní slavnost, při které učitel Anton Herkner výstižně nastínil
význam tohoto dne. Oslava se téhož dne konala i v české školní třídě.
Zvláštností letošní oslavy je návštěva rumunského krále Carola v Praze během oslav. Další
zvláštností jsou řády a vyznamenání. Novelizovaný příslušný zákon dovoluje
československým občanům do budoucna dostávat a nosit řády a vyznamenání, což dosud
nebylo možné. 28. října dojde k prvnímu dekorování. A třetí zvláštností letošního státního
svátku je skutečnost, že komunisté oznámili, že se poprvé zúčastní oslav. – 28. říjen hraje
v poválečných dějinách jistou roli:
28. října 1917 byl bolševiky v Rusku vyhnán Kerenský; 28. října 1918 následoval převrat
v Praze a 28. října 1922 zahájil Mussolini v čele svých černých košil svůj pochod na Řím.
29. října 1936. Zřejmě nemocný jezevec byl chycen v tzv. „Patzenloche“ a zavřen u Josefa
Stolleho, který je členem lovecké společnosti. Toto zvíře, krásný exemplář, tam pak zašlo.
Také v Lindavě přišel jezevec do stavení rolníka Roberta Scheuflera a choval se nápadně
krotce. Co z toho plyne, nedokáži posoudit. V současné době se několik jezevčích rodin
zdržuje na Dutém kameni a v lesích kolem „Oysdrehe“.
1. listopadu 1936. Vysoký věk. K věčnému odpočinku se odebral poslední žijící zakladatel
Spolku dobrovolných hasičů, domkář a někdejší ruční tkadlec Ignaz Kunze z čp.117. Narodil
se 23. června 1854 a bylo mu tedy 82 let. Žil dlouhou dobu sám jako vdovec ve svém domě,
který koupil tovární dělník Karl Goldberg. – Jako mladistvý chtěl Kunze z rozpustilosti u
sochy svatého Prokopa, která stála na prostranství za Weipertovými směrem na Mařeničky,
otočit figuru světce na jinou stranu; - zrezivělá železná tyč se ale zlomila, socha se zřítila a
s ní i Kunze, který si přitom zlomil nohu. – Z toho plyne poučení: nechte takové sochy na
pokoji, nic nezůstane bez trestu!

17. listopadu 1936. Zasedání protiletecké obrany. CPO „nepřekladatelné“. Organizovaná
protivzdušná obrana v Československé republice zní v češtině „civilní protiletecká obrana“ a
používá se pro ni všeobecně zavedená a proto nepřekladatelná technická zkratka „CPO“.
Označení „civilní protiletecké obrany“ proto ani v úředních dvojjazyčných dokumentech
nemůže být uváděno německy. „Civilní protiletecká obrana“ v německém jazyce pro úřady
neexistuje; i pro Němce je jen jedna „CPO“, „civilní protiletecká obrana“ (novinová zpráva
z 23.1.1937). Dnes večer se na obecním úřadě konalo zasedání výboru pro „civilní
protileteckou obranu“ Kunratic, na němž proběhla porada v této záležitosti.
20. listopadu 1936. Povětrnostní poměry. K tomu bych chtěl poznamenat, že nepadá žádný
sníh a na stromech a telegrafních i elektrických drátech je námraza, která mimochodem
vypadá velice hezky. Hodně mlhy, hodně nemocných (chřipka).
24. listopadu 1936. Obecní rozpočet na rok 1937 (některé údaje)
Na dnešním zasedání obecního výboru byl schválen rozpočet na rok 1937. Vypadá takto:
Škola: celkový požadavek 20.345 Kč.
Chudinský fond 23.000 Kč.
Rozpočet na vodovod: 19.500 Kč.
Hřbitovní potřeby: 600 Kč.
Řádný požadavek: 187.410 Kč.
z toho pokryto
135.845 Kč
zbývá schodek
52.465 Kč
Schodek bude pokryt 25% zvýšením nájemného 180 Kč
125% zvýšením daně domovní 3.905 Kč
300% zvýšením daně pozemkové 48.434 Kč
celkem
52.519 Kč
29. listopadu 1936. Přednáška s diapositivy o protiletecké obraně a vzdušných kolosech se
konala ve 4. třídě zdejší německé národní školy. Uspořádal ji učitelský sbor.
19. prosince 1936. Nehoda. Osmadvacetiletý Gustav Riedel, syn rolníka z čp.68 dnes u
Valdeku ve směru na Šluknov spadl s kola a byl převezen do nemocnice ve Šluknově, odkud
byl zakrátko opět propuštěn do domácí péče.
21. prosince 1936. Příspěvek Kulturního svazu (Kulturverband). Německý Kulturní svaz
každoročně o Vánocích přispívá vícedětným rodinám potravinářskými výrobky; letos přišlo
do Kunratic 65 kg potravin z Kežmaroku (Slovensko) a 85 kg potravin ze Skalice u České
Lípy, dohromady 150 kg potravin, které byly rozděleny chudým rodinám.
24. prosince 1936. Loupežné přepadení - vydírání. Dnes ráno kolem osmé hodiny vešel do
světnice osaměle žijící rolnické vdovy Marie Müllerové (čp.232 Polní domky) neznámý
mladý muž (přestože domovní dveře zamkla) a prosil o almužnu. Když mu dala najíst chleba
a napít kávy, žádal od ní ještě peníze. Aby se nebezpečného hosta zbavila, dala mu 15 Kč
s tím, že při sobě víc nemá; neznámý poté ženu udeřil a srazil tak, že jako bezduchá zůstala
ležet za kachlovými kamny. Teprve později se s velkou námahou a krvácejíc dovlekla
k sousedu Josefu Mitterovi, načež bylo vyrozuměno četnictvo a musel být přivolán i lékař.
Rychle se dostavivší pátrací oddíl z Liberce okamžitě zahájil vyšetřování, drsného patrona se
ovšem přesto prozatím nepodařilo vypátrat. Podle lékařského nálezu má paní Müllerová

ohnuté žebro, důkladně pomlácenou hlavu a na paži hlubokou tržnou ránu. Zůstala v domácí
péči. Jelikož má stará paní vskutku železnou náturu, vyvázla i tentokrát poměrně dobře, stejně
jako 14. března 1932, kdy od ní v noci taktéž neznámý muž pod pohrůžkou vymohl 200 Kč. –
Teprve 22. března 1937 byl pachatel místním četnictvem zatčen, když se potloukal na
Třídomí. Jmenuje se Franz Wirkner, je stár 25 let, narozen ve Velichově u Žatce.
24. prosince 1936. Vloupání do školního sklepa. O Štědrém večeru byla ze školního sklepa
ukradena jablka, vejce a zavařené lesní plody. Věci patřily řídícímu učiteli Josefu
Taubmannovi a školnici Emilii Fritsche.
27. prosince 1936. Úmrtí. Eduard Müller. O půl osmé ráno povolal Všemohoucí na lepší
věčnost mého milého souseda, hostinského a kupce Eduarda Müllera.
Zesnulý se narodil 28. srpna 1862 a pocházel ze selského hospodářství čp.68 v Kunraticích
(dnes Franz Riedel). Müller byl ženat s Marií Schillerovou z Drnovce, která zemřela 15.
června 19XXX. Z jejich manželství se narodily děti Berta a Anna. Berta, která se provdala
před válkou, žije ve Vídni, zatímco Anna si vybrala za muže stavitele Josefa Rungeho, který
pochází z čp.1 v Kunraticích. Anna vedla hostinec a kupectví od okamžiku, kdy byl její nyní
zesnulý otec raněn mrtvicí. – V roce 1886 Müller koupil od tehdejšího majitele Augustina
Rungeho dům čp.102. Kromě živnosti hostinské zde provozoval také dobře fungující kupecký
obchod. – Svou mimořádnou svědomitostí se dostal do výboru Soukromého spořitelního a
podpůrného spolku, v němž byl roku 1902 po smrti předsedy Augustina Mittera (majitele
cihelny) zvolen ředitelem. V tomto úřadě působil neúnavně po třicet let a svou lásku a
oddanost prokazoval ještě další dva roky, přestože byl roku 1932 stižen záchvatem mrtvice
s následným ochrnutím. V roce 1934 byl jmenován čestným předsedou a až do konce svých
dní se zúčastňoval schůzí výboru. 20. listopadu 1929 obdržel od Obchodní a živnostenské
komory v Liberci stříbrnou medaili za 25leté věrné služby (za dlouhodobé služby).
Eduard Müller byl v letech 1898-1924 také kapelníkem a mnoho žáků učil hře na housle.
Řadu let byl také členem obecního zastupitelstva, čestným členem Kamarádského spolku
(vysloužilců), členem Spolku dobrovolných hasičů, Tělocvičného a Horského spolku. Čest
jeho památce!
31. prosince 1936. Ohlédnutí za rokem 1936. Dříve než překročíme práh nového roku,
pohlédněme ještě zpátky na uplynulý rok, který necháváme za sebou. Jsem si jistý jedním – že
až dosud byl každý další rok po stránce politických událostí napjatější než ten předchozí. I
tentokrát jsme z toho však vyšli šťastně, jakkoli to ve všech koutech světa kvasí a kypí a
v každém státě tak probíhají závody ve zbrojení.
A občanská válka ve Španělsku krvavě pokračuje, pustoší zemi a města, ničí kostely, památky
a nezměrné kulturní poklady a žádá si nesčetné lidské životy.
31. prosince 1936. Počasí a zemědělství. Mimořádně teplý leden (nejchladnější byl 16. leden
s teplotou -7,2 °C) přinesl dokonce bouřku s krupobitím (viz lednové zápisy), zatímco únor
přece jen zaznamenal několik zimních dní; nejchladnější byl 10. únor s teplotou -17,8 °C.
Velmi pěkně teplý byl březen, kdy jsme 23.3. naměřili dokonce 17 °C. Toto velké teplo
přineslo opět bouřku, načež v dubnu následoval návrat mrazů, které zdržely setbu. Květen byl
vcelku bez mrazů a bouřkový, což se nám poměrně vyhnulo, ale v ostatních krajích republiky
způsobily bouřky mnoho škod. První polovina června byla značně deštivá, takže rolníci a
statkáři rozvěšovali do „chýšek“ jetel i seno k usušení.
Prvního června (svatodušní pondělí) pršelo tolik, že všude polehlo obilí a na mnoha místech
už se nezvedlo, což později při výmlatu způsobilo značné ztráty na objemu zrní a taková
sláma byla bezcenná. Od 14. do 22. června jsme měli velice hezké počasí, díky němuž se seno

sklidilo krásně proschlé i bez „chýšek“. Po dvou předcházejících suchých létech, kdy bylo
málo píce, přineslo to letošní vydatnou sklizeň sena. V červenci proběhly žně, při nichž skoro
všude leželo krásné obilí na zemi. Srpen a září byly výjimečně velmi chladné, některé dny
byla silná jinovatka, která značně poničila květinové porosty. Koncem září dokonce u nás na
horách napadl sníh. Úroda brambor a řepy byla dobrá. Velice nevlídný byl letos říjen, který
začal sněhovou vánicí a byl také srážkově nejvydatnějším měsícem v roce. Naproti tomu
listopad nám přinesl opět několik slunečných dní. Slunné dny pokračovaly i v prosinci a o
Vánocích ještě neležel žádný sníh. – Celkově bylo letos 40 horkých dní, 46 mlhavých, 40
bouřkových, 19 s vichřicí. Převládaly severozápadní a východní větry.
Hospodářská krise a nouze o práci. Když o tom mám něco napsat, pero se vzpírá to vše
vylíčit – tak bezútěšně to vypadá v našich kdysi tak řemeslně pilných městech a vsích. Náš
kvetoucí průmysl je zcela zničen a dělník je následkem toho bez chleba, spolu s ním ovšem i
obchodnický a živnostenský stav. Podpora od státu je nedostatečná a obyvatelstvo tak
pozvolna chřadne; následkem hospodářské krise je množství sebevražd z nouze a zoufalství.
Několik změn vlastnictví.
Úmrtí: Auguste Tischerová / Johann Tischer čp.270 nemovitost 15.440, pozemek 440, Kč
15.880;
úmrtí: Broier Josef / Franz Broier čp.197, nemovitost 28.200, pozemek 24.600, Kč 52.800;
úmrtí: Emil Böhm / Richard Böhm čp.325, nemovitost 4.800, pozemek 5.000, Kč 9.800;
prodej: Anna Schmidtová / Rudolf Schmidt čp.239, nemovitost 7.500, pozemek 1.500, Kč
9.000;
prodej: Rosa Müllerová / Theresia Antuschová, nemovitost 1.400, pozemek 600, Kč 2.000.
Zbrojní šílenství. Sedm hlavních světových velmocí vynakládá v současnosti na zbrojení
pětkrát tolik, než v roce 1914 (Anglie, Francie, Amerika, Německo, Itálie, Japonsko, Rusko).
1914: celkové náklady 442 mil. liber sterlingů; 1931: 563 mil.; nyní: 2.290 mil.
Tyto sumy v naší měně odpovídají přímo nepředstavitelné částce 316 miliard Kč.
V librách sterlingů:
Německo 1914: 95 mil., Anglie 1914 77 mil., Francie 1914 72 mil.
Německo 1931: 42 mil., Anglie 1931 92 mil., Francie 134 mil.
Německo 1936: 940 mil., Anglie 1936 161 mil., Francie 185 mil. atd.
(převzato z „Textilarbeiter“ z 8.XXX 1936)

1937.
1. ledna 1937. Kostelní list – zastavení. Počínaje prvním lednem přestává vycházet kostelní
list „Kunratické domovní listy“ (Kunnersdorfer Hausblätter), uvedené v život zesnulým
farářem Heinrichem Endlerem. Vycházely od roku 1926 a stály ročně 12 Kč.
6. ledna 1937. Úmrtí. Franz Runge, bývalý prokurista firmy Josef Niessner ve Cvikově
podlehl dnes večer záchvatu mrtvice ve věku 63 let. Byl synem obchodníka hodinami
Augusta Rungeho („Korls Gust“) v Kunraticích čp.228.
8. ledna 1937. Krádeže. Několik chmatáků dnes večer v dolní vsi opět předvedlo své světla
se štítící rejdy. U rolníků Gustava Köhlera čp.153, Franze Schorsche čp.149 a u truhláře
Raimunda Müllera čp.88 odcizili ze sklepa máslo, bobuloviny, u Köhlera prádlo ze šňůry, u
Schorsche jeden hnací řemen ze stodoly. Dodatečně se ukázalo, že tyto krádeže prováděla
skupina zlodějů z Lindavy.

11. ledna 1937. Krásné zimní dny, slunečno, avšak bez sněhu, později studené, suché počasí.
Na rybnících se vytvořil světlý, čirý led, jaký se hned tak nevidí, velmi vhodný k uskladnění
pro řezníky a hostinské.
16. ledna 1937. Předčítání kroniky. V lokále pana Josefa Mockera předčítal dnes večer
kronikář ohlédnutí za posledními roky – o osobách, které se dožívají vysokého věku (přes 30
lidí, z nichž některým je 80 let), dále o lidech, kteří zemřeli ve vysokém věku, o počtu zlatých
svateb v posledních letech (od roku 1923 11 zlatých svateb), o požárech, neštěstích,
sebevraždách, vloupáních atd. Přečetl i několik úryvků z dřívější doby.
2. února 1937. Mírné počasí dnešním dnem skončilo. Vypukly velké mrazy.
12. února 1937. Vysoký věk. Po dlouholeté nemoci dnes ve dvě hodiny ráno tiše zesnula paní
Theresia Sikorovsky (roz. Slansky) v čp.170. Bylo jí 83 let. Její syn Josef je účetním
v Meziměstí u Broumova, její dcera Marie Schnabelová (vdova) bydlí v Kunraticích čp.170.
16. února 1937. Ubytování vojska. Dnes večer se zde ubytoval prapor pěšího pluku č.2
z Litoměřic.
2. března 1937. Nehoda – zlomenina nohy. Rolník Franz Sitte z čp.226 dnes spadl pod saně,
naložené obilím, a to tak nešťastně, že si zlomil nohu v holeni. Bylo jej možno ponechat
v domácí péči.
15. března 1937. Uznání našemu vodmistrovi Reinholdu Ottovi projevilo obecní
zastupitelstvo u příležitosti jeho pětadvacetileté služby ve funkci vodmistra (hlavního vodaře)
a vyjádřilo jej předáním čestného uznání.
16. března 1937. Duševně chorý. Nejstarší syn rolníka Franze Hanische z Kunratic čp.231
(Limberské polní domky) byl dnes převezen do blázince v Kosmonosích. Již nějakou dobu se
nacházel v péči cvikovské nemocnice. Zemřel v Kosmonosích 11. října 1937.
6. dubna 1937. Časná bouřka. Dnes nad naši oblast přišla bouřka se silným hřměním. Říká
se – když časně zahřmí, léto se zpozdí.
7. dubna 1937. Úmrtí. V mařenickém chorobinci dnes zemřela Theresia Votová (roz.
Schnabelová) z Kunratic. Byla nejmladším dítětem (nar.1858) pana Schnabela, který v 60.
letech minulého století postavil na úpatí Jezevčího vrchu dům čp.320. Kvůli hospodářské
nouzi pak dokonce v roce 1866 zapřáhl do vozu jediného koně a odjel se svou početnou
rodinou a skrovným majetkem do Polska, kde si poblíž města Lodź pořídil malou usedlost.
Vedlo se mu tam špatně, on i jeho žena zemřeli a děti se vrátily zpět do vlasti, kde si všechny
poctivě vydělávaly na živobytí. Zesnulá se roku 1885 provdala za cihlářského dělníka
Augusta Vota („Tischler Gust“, † 9.8.1930). Jejich jediný syn Gustav, který se oženil do
Polesí, padl ve světové válce. Boj o existenci byl vždycky tvrdý, přinejmenším pro většinu
lidí. Theresia Votová byla první obyvatelkou nově zřízeného chorobince a zřejmě byla také
poslední přeživší z jeho tehdejších prvních pacientů.
23. dubna 1937. Požár boudy na Hvozdu (Hochwald). Dnes mezi 10. a 11. hodinou večerní
zcela vyhořela bouda, nacházející se na saské straně hory. Příčinou byl vadný komín; podařilo

se zachránit jen málo věcí. Bouda již jednou vyhořela v roce 1887. Majitel boudy Walter
Schade se později v roce 1939 smrtelně zranil.
24. dubna 1937. Dobrovolná smrt. Marie Friedrichová (roz. Bundesmannová), manželka
rolníka v čp.6, se dnes ráno oběsila ve stodole. Bylo jí 43 let a skoncovat se životem pomocí
revolveru se pokusila již loni v lednu. Za důvod jejího činu lze považovat její naprosto
pocuchané nervy. Její muž, kdysi duševně činný rolník Vinzenz Friedrich je již dlouhou dobu
slabomyslný a zcela bezmocný. Jeho bratranec, již zemřelý rolník Philipp Friedrich (když
jsem byl ještě chlapec, sám jsem ho dobře znal) byl kposledku rovněž slabomyslný. V rodu
Friedrichů jde zřejmě o dědičnou zátěž („Schenk-Friedrichova“ linie). Hospodářství si
pronajal švagr Adolf Müller, neboť jediné dceři Martě je teprve patnáct let.
1. května 1937. Státní svátek. Máme za sebou dva špatné měsíce, březen a duben. Dnes, 1.
května se zdá, že se počasí konečně chystá změnit. Je sice ještě větrno a chladno, ale obloha
se začíná rozveselovat.
Dnešek využívají k průvodům a shromážděním všechny politické strany. Vše ale proběhlo
v klidu.
2. května 1937. Floriánské oslavy a vyznamenávání dobrovolných hasičů. Dnes, v neděli
uspořádali Dobrovolní hasiči opět své Floriánské oslavy, stejně jako loni. Po návštěvě kostela
provedli silně zastoupení hasiči před pomníkem padlým vyznamenávání členů s 25, 40 a
50letým členstvím.
6. května 1937. Při explozi v Lakehurstu v Americe shořela vzducholoď Hindenburg. K 16.
květnu bylo hlášeno již 36 mrtvých; na palubě se nacházelo 36 cestujících a 60 členů
posádky. Kapitán vzducholodi Lehmann byl rovněž smrtelně zraněn a zemřel.
7. května 1937. Úmrtí bývalého kostelníka Konrada Henkeho. Jako pensionovaný
železničář byl zesnulý v období od 2.4.1930 do 22.10.1936 kostelníkem. Henke byl
mimořádně činný také jako cestmistr v Horském spolku.
9. května 1937. Slavnost májky uspořádal Německý tělocvičný spolek. Dobře sestavený
slavnostní průvod byl narušen silnou bouřkou a pokračovat v konání tohoto starého
německého zvyku bylo možno teprve později. Večer se konala taneční zábava s dobrou
návštěvností.
10. května 1937. Letos v květnu bylo strašné počasí; zpozdila se výsadba brambor a řepy.
11. května 1937. Úmrtí. Farář Eduard Setmacher. Farář Eduard Setmacher z Holan u
Stvolínek, který v Kunraticích dříve působil jako korporátor, dnes ve věku 74 let zesnul.
Poslední téměř dva roky prý byl vyživován pomocí hadičky, kterou mu byla potrava zaváděna
rovnou do žaludku.
15. května 1937. Ve vysokém věku 82 let dnes u své dcery Berty Köhlerové zemřela
výminkářka Marie Kreibichová (rozená Stolleová, ovdovělá Rungeová /“Sperlich-Bauer“/)
v Kunraticích čp.85. Dcera Anna z prvního manželství je provdaná za Augustina Glanze,
který v Žibřidicích koupil selské hospodářství.
26. května 1937. V Praze zemřel doktor Karel Kramář. Kposledku byl předsedou strany
„Národního sjednocení“ a bylo mu 76 let. Kramář byl prvním ministerským předsedou naší

republiky. Ve starém Rakousku byl nejvýznamnějším politickým vůdcem Čechů. Zesnulý
nebyl přítelem Němců, ale byl od základu čestná a otevřená povaha a slušným a charakterním
člověkem. Pohřeb (státní) se konal v sobotu 29. května v 15 hodin na Olšanských hřbitovech.
– V poslanecké sněmovně a senátu se 2. a 3. června za zesnulého konalo smuteční zasedání.
29. a 30. května 1937. Nácvik protiletecké obrany. Dnes večer se konal nácvik zatemnění a
v neděli 30.5. odpoledne kolem ½ 2 cvičení protiletecké obrany, během nějž dvě letadla,
přilétající od Liberce znázorňovala nálet na okres Jablonné. Mužstva k tomu určená všude
splnila svou povinnost svědomitě.
6. června 1937. Sbírka ve prospěch nezaměstnaných, pořádaná okresním úřadem vynesla
slušný obnos 1.862,- Kč, za což přednosta okresního úřadu v Německém Jablonném, dr. O.
Kalandra vyjádřil veřejné poděkování.
9. června 1937. Zažíváme teď horké dny, až přes 30 °C ve stínu. Podle novinových zpráv prý
nebylo v tomto období takové horko již 80 let.
13. června 1937. Letos jsme měli krásnou senoseč a ještě k tomu velmi časně.
13. června 1937. Branná výchova stanovena zákonem. Branná výchova se vztahuje na
všechny ve věku od 6 do 30 let, civilní protiletecká obrana od 30 do 60 let. Přesné znění
příslušných zákonných ustanovení budou zveřejněna teprve později.
28. června 1937. Uznání spolkovému poslu Josefu Fischerovi k jeho 88. narozeninám 29.
června. – Jelikož náš milý spolkový posel Fischer ráno oslaví své 88. narozeniny, byla mu
dnes večer v hostinci „Zur Insel“ paní Hoffmannové vedeními spolků projevena tichá pocta
v podobě peněžitých příspěvků a také krátkým proslovem pana Josefa Mockera, který
vyzdvihl oslavencovu neúnavnou činnost a jeho smysl pro povinnost. Na svůj věk ještě stále
duševně i tělesně zdatný muž, zjevně dojat, všem poděkoval. Zastoupeny byly tyto spolky:
Kamarádský spolek (vysloužilců), Spolek dobrovolných hasičů, Německý tělocvičný spolek,
Rolnický spolek, Svaz rolníků, Ženský spolek Panny Marie Pomocné, Soukromý spořitelní
spolek, Spořitelní a záložní spolek. – Ctěme stáří!
1. července 1937. Státní svátek – bitva u Zborova. Jubileum československých legionářů.
Uplynulo dvacet let ode dne památné bitvy u Zborova, kde byla na ruské frontě 3. července
poprvé nasazena 1. brigáda českých legionářů proti rakouskému vojsku. V dějinách
československého vojska je bitva u Zborova zapsána jako událost, při níž Čechoslováci
poprvé zažili úlohu bojující a válku vedoucí mocnosti. V Praze se při té příležitosti konaly
také velké legionářské oslavy. Z úředního nařízení byla i u nás na 6. hodinu večer stanovena
malá oslava, během které bylo možno poslouchat rozhlasový přenos z oslav v Praze.
3. července 1937. První obilné panáky, samozřejmě jen ozimého ječmene, bylo už dnes
vidět na poli rolníka Franze Ackermanna naproti nádraží; vypadá to, že letos budou žně brzo.
17. července jsem zahlédl první obilné panáky na Hutbergu. Žně začínají.
4. července 1937. Spolkové oslavy všech Němců republiky ve Vrchlabí. Nahrnulo se na ně
téměř 70.000 lidí.

6. července 1937. Úmrtí. Dnes byl k věčnému odpočinku uložen majitel Hamerského mlýna
v Naději, Franz Hanisch. Zesnulý pocházel z Kunratic (Limberské polní domky čp.193) a
bylo mu 65 let. Až do své smrti zastával úřad starosty v Naději-Hamru.
6. července 1937. Úmrtí. Smrt dnes zbavila utrpení slabomyslného rolníka Vinzenze
Friedricha. Jeho žena (rozená Bundesmannová) spáchala 24. dubna t.r. sebevraždu. Zůstala
zde nyní osiřelá jediná dcera, které je zhruba 16 let. Hospodářství má pronajaté švagr Adolf
Müller.
12. července 1937. Mlýnský náhon. Obnova silničního přemostění. Zchátralé přemostění
mlýnského náhonu na okresní silnici u Dolního mlýna bylo dnešního dne opět obnoveno
pomocí novodobé betonové desky. Práce provedl stavitel Fritz Kahl ze Cvikova; majitel
mlýna Adolf Herrmann současně vyspravil poškozené části své mlýnské odpadní strouhy.
18. července 1937. Plážová slavnost Horského spolku na koupališti. Letošní plážová
slavnost, spojená s plaveckými závody se pořádajícímu spolku vydařila. Většina místních
obyvatel má zájem na tom, aby naše koupaliště mohlo zůstat zachováno.
26. července 1937. 60. narozeniny. Své 60. narozeniny dnes slaví kupec a hostinský Josef
Mocker. Spolkem divadelních ochotníků a Pěveckým spolkem mu bylo v předvečer této
příležitosti věnováno zastaveníčko a také vedení ostatních spolků mu vyjádřilo svoji úctu a
blahopřání.
31. července 1937. Autonehoda. Dnes, v neděli kolem 10. hodiny večerní jelo od Jablonného
osobní auto při levém okraji silnice tak neopatrně, že se odřelo o zadní část mostní zdi u
Liehrova kuželníku. Auto bylo přitom natolik poškozeno, že nemohlo pokračovat v jízdě.
Jeho posádku tvořili: drogista Weber z Liberce, manželé Wendlerovi, Konopatsch s nevěstou,
rovněž z Liberce. Vůz řídil Konopatsch. Auto bylo půjčené a patří řezníku Langerovi
z Liberce. Zranění nebyla vážná a postižení byli dopraveni osobním autem majitele mlýna
Adolfa Herrmanna do nemocnice v Německém Jablonném.
20. srpna 1937. Večer se strhl velký liják, který pokračoval i celý další den a ještě do
nedělního dopoledne.
23. srpna 1937. Zlatá svatba. Dlouholetý okresní cestář a malorolník Wenzel Winkler
v Kunraticích čp.71 se svou ženou Pauline (rozenou Bundesmannovou) dnes slaví vzácnou
zlatou svatbu. – V předvečer oslavy věnovala kapela oslavencům zastaveníčko a k výročí
blahopřál manželskému páru také silně zastoupený Kamarádský spolek (vysloužilců), výbor
Ženského spolku Panny Marie Pomocné i vyslanci Svazu rolníků. – Wenzel Winkler se
narodil 25. dubna 1863 v Horní Světlé, jeho paní 6. ledna 1865 v Kunraticích. Narodili se jim
dva synové, Wenzel a Franz a také dcera Anna. Starší syn Wenzel padl za světové války
v Rusku. Oslavenec byl téměř po 40 let okresním cestářem (1891-1928). Dlouhou dobu byl
také členem obecního zastupitelstva (obecním radním), je spoluzakladatelem Raifeissenky
v Kunraticích a rovněž dlouholetým členem výboru Kamarádského spolku (vysloužilců). –
Winkler uskutečnil velké dodávky štěrku pro okresní silnice kolem Cvikova, Jablonného a
Boru a také ve státních stavebních okrscích Liberec a Česká Lípa. Má zásluhu i na stavbě
okresní silnice přes naši obec. Zkrátka – zamýšlel pro obec zajistit vždy to nejlepší, vždy živě
a aktivně. Dokonce ještě dnes, kdy je mu přes sedmdesát, je státem a okresním úřadem žádán
jako odborný znalec o radu v oblasti silničních staveb.

31. srpna 1937. Obecní policista v.v. Josef Hübner dnes zemřel v nemocnici v Německém
Jablonném. Byl uložen k věčnému odpočinku na zdejším hřbitově. Hübner byl obecním
policistou a na odpočinek odešel kvůli nemoci. Byl profesí tesař, velký, silný; pocházel
z Mařenic. Jeho místo převzal jako obecní posel Reinhold Meißner, po jehož předčasné smrti
(zastřelil se na hřbitově) byl obecním poslem zvolen Josef Weiß, pocházející rovněž
z Mařenic.
1. září 1937. Začátek školy. Zřízení paralelní třídy. Od počátku letošního školního roku
byla na německé národní škole v Kunraticích opět povolena paralelní 3. třída. Jako učitelka
k nám přišla slečna Rauscherová z Německého Jablonného. V německé škole je nyní 160 dětí.
V české školní třídě je 10 dětí, z toho 3 české a 7 německých. Školu vede Franz Hrtek.
8. září 1937. Horký den. Krásně teplo, 25 stupňů ve stínu.
12. září 1937. Dožínky S.d.P. Okresní vedení Sudetoněmecké strany (předseda Konrad
Henlein) dnes v Kunraticích uspořádalo dožínky, které zaznamenaly masovou účast. Místo
oslav se nalézalo za cihelnou, na místě, značně chráněném před větrem. Již v sobotu 11.9. v 8
hodin večer se v Mitterově hostinci konalo setkání sedláků (bylo veřejně přístupné). O ½ 10
večer následovalo u pomníku padlým vzdání pocty hrdinům.
V neděli 12.9. dopoledne vití dožínkového věnce, kterého se u Kudlichova pomníku ujala
mladá děvčata. Poté návštěva kostela. Ve dvě hodiny odpoledne u Tampeho kovárny nástup
ke slavnostnímu průvodu. Ve velkém počtu se shromáždili jezdci, skupiny a dožínkové vozy i
z okolních místních organizací. V průvodu se pohybovalo asi 33 praporů SdP a tři kapely.
Výjimečně krásný pohled. Ke shromážděnému davu na shromaždišti promluvil kamarád
poslanec Adolf Lischka a kamarád poslanec Erich Hirte (Cvikov) o poslání a cíli
sudetoněmecké národní jednoty. Večer se v Mitterově sále konala hojně navštívená taneční
zábava. Tolik lidí už se v naší obci nesešlo dávno; krásný a nezapomenutelný obrázek jednoty
a semknutosti našeho národa.
14. září 1937. President-osvoboditel T.G.Massaryk odešel na věčnost. Na zámku Lány dnes
ráno ve 3 hodiny 29 minut tiše zesnul někdejší president T.G.Masaryk. Jeho pohnutý život se
uzavřel. President-osvoboditel Masaryk dosáhl věku 87 let, 6 měsíců a 7 dní. – Když do naší
vsi dorazila ona smutná zpráva, v 10 hodin dopoledne se na hodinu rozezněly kostelní zvony
a státní vlajka byla spuštěna na půl žerdi. – Všechny zábavy a taneční hudba byly zastaveny
až do 22. září, kdy se v Praze konal státní pohřeb; do kondolečních listin, nacházejících se na
poštovním úřadě, se zapisovali zástupci obce, školy, spolků a korporací. Obecní úřad spolu
s Místním vzdělávacím výborem svolaly na pondělní 8. hodinu večerní tryznu, konanou v sále
hostince „Zur Post“. Starosta August Hoffmann pozdravil přítomné truchlící (přes 90 osob),
krátce jim sdělil zprávu o skonu našeho starého prvního presidenta a zahájil smuteční
slavnost.
Na podiu se nacházel obraz zesnulého, rámovaný černým flórem a ozdobený květinami a
listnatými rostlinami; před obrazem stály dvě rozžaté svíce. Tryznu doprovázela smuteční
hudba v provedení violoncella s doprovodem klavíru (violoncellista Bruno Stolle, u klavíru
učitel Rudolf Wondrak). Učitel Anton Herkner poté výstižnými slovy vylíčil život zesnulého,
plný práce, ale také nejvyšší zodpovědnosti. – Po této vážné přednášce byla zahrána státní
hymna a prostá, ale důstojná slavnost skončila. – V den státního pohřbu se v poledne na
hodinu rozezněly zvony.
Masaryk spatřil světlo světa v Hodoníně 7. března 1850 jako syn chudých rodičů. Jeho otec
byl kočím u dvora císařského panství; národní školu Tomáš navštěvoval v Hodoníně a
dokončil ji v Čejkovicích. V Hustopečích absolvoval dva ročníky reálky, ve Vídni se učil

uměleckým zámečníkem. Tam se mu však nelíbilo a proto se začal učit kovářem v Čejči. Jeho
někdejší učitel ale navštívil Masarykovy rodiče a přemluvil je, aby nadanému chlapci
umožnili stát se alespoň učitelem. Ve čtrnácti letech byl Masaryk přijat do druhého ročníku
německého reálného gymnasia v Brně. Již tehdy se u něj projevovaly živé politické a sociální
zájmy; ve své třídě byl vůdcem českých studentů. Roku 1872 složil maturitu. Nejprve
studoval na vídeňské universitě klasickou filologii, poté se věnoval filosofickým vědám. Rok
se zdržoval na universitě v Lipsku, kde se seznámil se slečnou Charlottou Garrigue
z Brooklynu, se kterou se později oženil. – V roce 1882 přijal zaměstnání jako řádný profesor
na pražské universitě. – Roku 1891 byl českou Realistickou stranou vyslán jako poslanec do
vídeňské Říšské rady. Energicky bojoval za všeobecné volební právo, snažil se o povznesení
nejširších vrstev obyvatelstva a vedl svůj národ v boji za právo, pravdu a ideál humanity.
Když vypukla světová válka, čtyřiašedesátiletý muž neváhal a odešel do zahraničí, aby zde
organizoval velké povstání svých krajanů proti Vídni a přesvědčoval cizinu o dějinné
nezbytnosti zničení Rakouska-Uherska. Tento plán se zdařil. Po čtyřletém dobrovolném exilu
se T.G.Masaryk 2. listopadu 1918 vrátil zpět do své vlasti jako president-osvoboditel.
Sedmnáct let řídil osudy československého státu. Úcta k jeho lidské velikosti a uznání jeho
nedocenitelných zásluh o národ a stát T.G.Masarykovi zajistily nejen čtyřnásobné zvolení
presidentem republiky, ale poskytly mu také neotřesitelné vedoucí postavení. Před jeho
autoritou se skláněly i opoziční politické síly. Čistota jeho myšlenek a nezištnost stále znovu
příkladně prozařovaly vnitropolitický život. Celé jeho konání bylo zastíněno láskou k národu.
Přesto však neznal žádné zášti vůči ostatním národům. Jeho snahou bylo poskytnout
spravedlnost i menšinám, žijícím ve státě. Když jako president 14. prosince 1935 dobrovolně
abdikoval a jako svého nástupce doporučil dr. Edvarda Beneše, nemohl československý
parlament učinit šťastnějšího rozhodnutí, než připojit k jeho jménu přídomek „osvoboditel“,
který tak výstižně označuje základní povahu jeho osobnosti.
17. září 1937. Rotunda, charakteristická stavba města Vídně, padla za oběť plamenům.
22. září 1937. Úmrtí. Dnes na Limberských polních domcích zesnul ve věku 64 let rolník
Josef Hanisch. Zemřelý byl všeobecně oblíbený muž, který přečetl velmi mnoho knih a
časopisů; jeho manželství bylo bezdětné, adoptoval proto chlapce Waltera, který nyní
převezme hospodářství.
6. října 1937. Krádež. Dnes se za bílého dne zloději vetřeli k rolníku Josefu Pihanovi (v
Guckslochu) a odcizili mu věci v hodnotě 200 Kč.
9. října 1937. Muflon (divoký druh ovce) dnes procházel přes naše pole od Lindavy přes
Kovářský a Kamenný vrch směrem k Jezevčímu vrchu. Pochází zřejmě z Ralska, kde tato
zvířata vysadilo místní panstvo. Později byl spatřen v okolí Rynoltic ve směru na Horní
Sedlo.
11. října 1937. Duševní porucha. Úmrtí. V ústavu pro choromyslné v Kosmonosích dnes
zemřel Rudolf Hanisch, který tam byl dopraven 17. března 1937, jelikož se u něj projevily
příznaky duševní poruchy. Byl synem rolníka Franze Hanische v Kunraticích čp.231 a bylo
mu 23 let. Narodil se 14. září 1914.
12. října 1937. Nehoda motocyklisty. Když dnes dopoledne přijížděl z horní vsi advokát
Hoffmann z Německého Jablonného na svém motocyklu na křižovatku okresní silnice a
silnice státní (u Ullrichů), srazil se s autem, přijíždějícím od Cvikova. Utrpěl přitom
nezanedbatelné zranění na hlavě a údajně si pádem zůsobil i poranění žeber. Zraněného

dopravil majitel cihelny Gustl Mitter svým soukromým autem do nemocnice v Německém
Jablonném, odkud byl Hoffmann propuštěn do domácí péče. Auto, s nímž se Hoffmann srazil,
řídil jeden obchodní cestující z Varnsdorfu, kterému četnictvo po skončení vyšetřování
umožnilo pokračovat v cestě.
18. října 1937. Případy onemocnění spálou. Nedosti na tom, že tato nemoc zachvátila velké
množství dětí (ve škole je kvůli tomu zavřena 1. třída); kvůli spále dnes musela být sanitním
autem převezena do nemocnice v Německém Jablonném také manželka rolníka Franze
Rungeho čp.153. Po uběhnutí karantény, předepsané u nakažlivých nemocí, se uzdravená
vrátila domů.
28. října 1937. Státní svátek. Vedením místních spolků a několika majitelům obchodů přišla
výzva od okresního úřadu, aby si opatřili státní vlajky, které při státních příležitostech musejí
být vyvěšeny na domech, respektive spolkových objektech. Vlajky již v uplynulých letech na
své budovy pověsila škola, trafiky, státní úředníci a státní důchodci. – Na obou školách v obci
se konaly oslavy 27. října. Na svátek 28. října škola odpadla.
31. října 1937. Krásné podzimní počasí. Od poloviny měsíce října zažíváme výjimečně
nádherné teplé a suché podzimní počasí, jaké jsme již dlouho neměli; předcházelo mu počasí
špatné a deštivé.
31. října 1937. Úmrtí. Dnes skonala ve věku 58 let paní Anna Liehrová, vdova po vrchním
poštmistrovi Franzi Liehrovi, zemřelém v roce 1934. Paní Liehrová byla rozená Knechtelová
z Brniště.
1. listopadu 1937. Svátek všech svatých. Pocta mrtvým. Zřídka kdy je na Dušičky tak
krásné teplé a slunečné počasí, jaké máme letos.
Obřad za mrtvé a padlé, uspořádaný Kamarádským spolkem (vysloužilců), se konal
dopoledne a spočíval v návštěvě kostela, vzdání pocty u pomníku padlým a končil proslovem
duchovního Antona Fritscheho. Hroby na hřbitově byly co nejkrásněji ozdobeny a letos tam
teprve kolem šesté večer přišel farář a vykonal svou obvyklou pobožnost za vesničany,
odpočívající v zemi.
6. listopadu 1937. Vysoký věk. Dnes ve dvě hodiny ráno skonal ve věku 86 let hostinský a
kupec Josef Sitte z čp.36 (hostinec „Zum deutschen Haus“). Zemřelý byl spoluzakladatelem
Německého tělocvičného spolku „Eiche“ v Kunraticích a jeho aktivním podporovatelem.
Dlouho byl místním školním inspektorem, členem Horského spolku, čestným členem
Kamarádského spolku (vysloužilců) a v minulých letech byl i členem obecního zastupitelstva.
Je dnes už málo lidí, vybavených tak pevnými nervy, jako byl zesnulý. Velké sebeovládání.
Jednoduše řečeno, nic ho nevyvedlo z míry. Čest jeho památce.
10. listopadu 1937. Výměna velitele četnictva. Vrchní strážmistr Karl Wolf, který zde sloužil
od 15. března 1933, nastupuje dnešním dnem do služby v Kunraticích u Frýdlantu. – Na jeho
místo odtamtud přichází vrchní strážmistr Josef Sláma. Se svou ženou a svou matkou
(roč.1853) se nastěhoval do čtyřpokojového bytu v domě Josefa Göttlicha (elektroobchod).
14. listopadu 1937. Na krajinu se dnes snesl první sníh; zima ohlašuje svůj příchod.
16. listopadu 1937. Úmrtí. Na následky chrlení krve zemřel dnes ve věku 73 let Anton Pohl,
majitel hostince „Zum Nordpol“ na Kovářském vrchu. Pohl pocházel z Heřmanic a

nemovitost na Kovářském vrchu koupil v roce 1889. Jeho pracovním působištěm se stal
kamenolom na vrcholku kopce. Pohlův nejstarší syn Heinrich z prvního manželství padl ve
Světové válce.
17. listopadu 1937. Zřícení skály. Dnes večer kolem sedmé hodiny se ze skalního masivu
Zámeckého vrchu oddělil několikametrákový kus skály a prorazil střechu stodoly mistra
obuvnického Franze Hoffmanna čp.225, naštěstí aniž by někoho ohrozil na životě. Před
nějakými třiceti lety se na témž místě zřítil podobný kus skály a proletěl toutéž stodolou
tehdejšího majitele, zedníka Josefa Weidlicha. V tu chvíli zde právě dvě školačky nakládaly
krmivo a jako zázrakem vyvázly bez zranění.
16. prosince 1937. Úmrtí. V českolipské nemocnici dnes na následky operace močového
měchýře ve věku 67 let zesnul Franz Groh, majitel kostní stoupy v Mühltalu. Dosud statný
muž byl solidním, klidným člověkem.
31. prosince 1937. Ohlédnutí za rokem 1937. Přestože uplynulý rok rozhodně nelze označit
za mimořádně příznivý a jakkoli nesplnil všechny naděje, můžeme být přeci jen spokojeni,
tím spíše, jestliže jsme v těchto hubených časech přivykli značné skromnosti. Nesmíme
zapomínat, že k mnoha katastrofám, které během roku hrozily propuknout, nakonec nedošlo;
to se potom musíme povznést nad leccos tíživého, co nám rok přinesl. Jsou ovšem kraje a
národy, které jejich osud letos dostihl. Pokračují krvavé zápasy ve Španělsku a v daleké
východní Asii dobývá bojechtivý Japonec jednu čínskou provincii za druhou; to by pro nás
Evropany jednou mohlo mít katastrofální dopad.
Počasí a zemědělství. Počasí uplynulého roku bylo pro zemědělství vcelku příznivé, krmiva
pro dobytek byl dostatek, ačkoli sklizeň obilovin příliš bohatá nebyla. Výnos úrody brambor a
řepy byl hojný, jen v červenci okousaly housenky zelné hlávky tak, že skýtaly žalostný
pohled. Značně to ovlivnilo i výnos těchto okopanin.
Hospodářsky přinesl rok 1937 významný vzestup, a to jak po celém světě, tak i v naší zemi.
V čele tohoto vzestupu se ve všech zemích ocitla průmyslová odvětví, podílející se především
na výrobě zbrojního materiálu. U nás na Cvikovsku to sice není příliš vidět, ale ve Varnsdorfu
se daří podstatně lépe – zaměstnanost v kovoprůmyslu a pletařském průmyslu je velmi dobrá.
Dodatky.
Majitel pily Anton Mitter dal letos v létě zhotovit nejprve jeden a později ještě druhý vůz, na
nichž jsou kola opatřena gumovými pneumatikami jako u motorových vozidel. Takový vůz
má i majitel cihelny, rolník August (Josef) Mitter. Jsou prý velmi užitečné, zvlášť pro dnešní
asfaltové silnice, na nichž zaručují klidnou jízdu. – Na podkovy koní se již také používají
gumové ozuby (na zkoušku u mistra kovářského Ericha Tampeho).
9. května 1937 (dodatek). Svátek matek a májové slavnosti. Jako každoročně, i letos se na
počest matek konala oslava Svátku matek. – Německý tělocvičný spolek „Eiche“ uspořádal
odpoledne májovou slavnost s průvodem a večer taneční zábavu. Se značnou námahou
sestavený průvod s alegorickými vozy byl bohužel zlikvidován silnou bouřkou. – Starý
německý zvyk se tak mezi naší mládeží pěstuje dál.
23. listopadu 1937 (dodatek). Za účelem vybudování spojovací silnice Kunratice – Velký
Valtinov dnes proběhly vyměřovací práce.

1938.
6. ledna 1938. Vysoký věk. Ve věku 83 let dnes zemřela Theresia Antuschová (roz.
Rungeová). Z jejích pěti synů jsou dosud čtyři naživu – nejstarší Gustav je majitelem
kožešnického obchodu v Lipsku, Franz vlastní v Boru u České Lípy dva taxíky, Rudolf má
v Rumburku holičství a Josef pracuje jako malíř v Kunraticích. Jeho dvojče Wenzel zemřelo
ve 20 letech.
Její zesnulý manžel byl neobyčejně klidný, svědomitý a pilný dělník, a to jak ve zdejší cihelně
jako palič, tak i ve cvikovském pivovaře, kde byl naposledy zaměstnán. Před lety oba oslavili
zlatou svatbu.
12. ledna 1938. Letos je hodně sněhu. Kvůli spoustě závějí došlo všude k velkým výpadkům
v dopravě.
14. ledna 1938. Sesuv půdy. Patrně následkem silného, několik dní trvajícího deště se dnes
odpoledne s Mühlbergu sesul velký kus zeminy a v mlýnské zahradě zničil plot.
25. ledna 1938. Úkaz polární záře. Mimořádně vzácný přírodní jev nastal dnes večer od 8
hodin 10 minut. Na severu byla obloha tak silně ozářená, že hodně lidí se zprvu domnívalo, že
někde v dáli hoří velký požár; teprve zpráva v rozhlase vysvětlila, že se jedná o neobvykle
silnou polární záři. Podle novinových zpráv byl v mnoha vesnicích vyhlášen požární poplach
a dokonce nastoupili hasiči. Tento přírodní jev byl pozorován až v Londýně a také v Itálii.
Tak silná polární záře nebyla spatřena již nějaký čas.
28. ledna 1938. Slintavka a kulhavka. Aby se podle možností zabránilo zavlečení této velmi
nebezpečné zvířecí choroby, byly u nás na domy vylepeny plakáty následujícího znění:
„Kvůli riziku onemocnění se vstup cizím lidem do této usedlosti co nejpřísněji zapovídá.“ Ani
žebráci z cizích obcí již nesmějí přicházet za žebrotou. V Německu toto onemocnění
zachvátilo tisíce kusů dobytka. U nás se první případ vyskytl 5. srpna.
1. února 1938. Nehoda. Dlouholetý pilař Raimund Hülle z čp.128, zaměstnaný již téměř 30
let na Mitterově pile s pověstí klidného a opatrného člověka se dnes přiblížil ke stroji tak
nešťastně, že mu pila odřízla tři prsty na levé ruce. Byl odvezen k ošetření do nemocnice
v Německém Jablonném.
16. února 1938. Dražba Mitterova hostince. Následkem nešťastných okolností se dnes
dostal do dražby majetek Augusta Mittera čp.145. Hostinec získal majitel hospodářství čp.23
Konrad Weipert za částku 135.000 Kč.
20. února 1938. Nový četník. Dosazením četnického strážmistra Karla Jiráska dosáhla naše
četnická stanice stavu 4 mužů.
24. února 1938. Ubytování vojska. Dnes se u nás ubytovalo asi 500 mužů, ale jen na dva
dny.
7. března 1938. Vysoký věk – dlouholetý výminek. Již delší dobu nemocná Helene
Bundesmannová, roz. Kockertová, výminkářka na selském hospodářství čp.78 byla dnes
tižena záchvatem mrtvice, který způsobil její smrt. Bylo jí 80 let a po 36 let byla na tomto
hospodářství výminkářkou.

9. března 1938. Změna vlastnictví. Dům čp.46 někdejšího obecního tajemníka Josefa
Fischera, nacházející se v majetku zdejší Raiffeisenky, získal dnes za částku 85.000 Kč
Konrad Kürschner.
11., 12., 13. března 1938. Připojení Rakouska k Německu. Rakousko zažilo svůj
nejdůležitější den od konce války. – Přinesl mu konec Dollfussova – Schuschniggova režimu,
který vládl Rakousku téměř přesně pět let, zatímco rozhodující část národa stála po tu dobu
vůči němu v opozici.
Německé Rakousko v roce 1918 jednomyslně požadovalo spojení s Německou říší, což mu
mírovými dohodami bylo zakázáno. K samostatnosti tak donucený stát se pak po dlouhá léta
ocital pod vlivem hned té, hned zas jiné mocenské skupiny. Od roku 1933 začal i v Rakousku
bouřlivě narůstat nacionální socialismus. Tehdy vstoupil do hry „Dollfussův systém“. – Po
pádu ústavy byl nastolen autoritářský režim, jehož nositelem byl křesťanský sociál Dollfuss.
V únoru 1934 bylo krvavě potlačeno sociálnědemokratické povstání a po onom krvavém
únoru následoval krvavý červenec téhož roku, kdy byla po několikadenních bojích poražena
štýrská domobrana a nacionální socialisté. Jen Německo muselo přijmout přes 40.000
uprchlíků; 10.000 dalších prošlo v této malé, šestimilionové zemi vězeními a žaláři a statisíce
lidí zůstaly o žebrácké holi. 11. července 1936 byla sepsána smlouva s Německem, která sice
byla podepsána, ale nebyla dodržena. Vůdce Adolf Hitler se letos v Berchtesgadenu osobně
podruhé pokusil dosáhnout dohody se Schuschniggem a zajistit tak v této zemi stejná práva
pro všechny Němce. – Když pak ani tato dohoda nebyla dodržena, 11. března se
Schuschniggův režim zhroutil; aby se předešlo krvavé občanské válce, požádali rakouští
nacionální socialisté o pomoc Německou říši. Povolány nacionálně-socialistickou vládou ve
Vídni, překročily německé jednotky na mnoha místech rakouské hranice – obrněné vozy, 55
jednotek a letectvo. Hitler se dostavil v 19:30 do Lince, kde jej bouřlivě přivítal statisícihlavý
dav, čekající na něj již pět hodin. V neděli 13. března přijel Vůdce do Vídně, kde byl jásot
nepopsatelný; ani u nás lidé neodcházeli od radiopřijímačů, aby to vše mohli také slyšet a
sdílet.
Byla to světodějná událost.
10. dubna se konalo lidové hlasování, které s výsledkem 99 ¾ procenta potvrdilo připojení
(Rakouska k Německu) jako právoplatné. Východní marka se navrátila a těžce zkoušenému
národu se nyní dostane klidu a pořádku.
19. března 1938. Misijní kazatel. Dneškem počínaje se v naší farnosti po osm dní zdrží
misionář, vykonávající v kostele kázání k povznesení obyvatelstva.
20. března 1938. Kamarádské setkání Sudetoněmecké strany v Mitterově sále. Tak masovou
návštěvu jsme ještě neviděli od doby, co hostinec stojí. Podle údajů bylo přítomno téměř 800
lidí. Hodně tomu přispěla i skutečnost, že setkání bylo uspořádáno společně s místní
organizací ve Svoru. Tam jsou totiž všechny sály obsazeny českým vojskem. – Večer
vyplňovala vážná i veselá vystoupení, přednesená členy obou místních organizací.
22. března 1938. Teplý březen. Jarní osev. Díky nezvykle krásnému počasí již rolníci
započali s výsevem ovsa. Jak tvrdí novinové zprávy, za posledních 160 let nebyly průměrné
březnové teploty nikdy tak vysoké.
22. března 1938. Vystoupení aktivistických stran z československé vlády; sudetské
Němectvo na cestě k jednotné frontě. Předseda Svazu rolníků dnes vydal následující
prohlášení:

„Svaz rolníků“ dnešním dnem vystupuje z vlády. Roku 1926 započatý pokus, cestou
spolupráce na vládě dosáhnout národního smíru ve státě a zajistit práva sudetoněmecké
národní skupině, ztroskotal. Selhala také politika, započatá rozhodnutím vlády z 18. února
1937.
Svaz rolníků se semknutě začleňuje do Sudetoněmecké strany pod vedením Konrada
Henleina. Vývoj poslední doby vyžaduje jednotnou orientaci a semknuté nasazení všech
národních sil.
Praha, 22. března, Gustav Hacker.
(výňatek z Reichenberger Zeitung z 23. března 1938)
O několik dní později následovala tohoto příkladu také Německá strana křesťansko-sociální,
do té doby rovněž zúčastněná na vládě. Oba němečtí ministři odstoupili.
3. dubna 1938. Okresní péče o mládež. V roce 1937 čítala naše místní organizace 38 členů;
aktivní nábor letos přivedl 66 nových členů (jen místní vedoucí Franz Hoffmann čp.225
přivedl 56 členů), takže nynější stav dosáhl počtu 104 členů.
9. dubna 1938. Škola. Povýšení. Pan učitel Anton Herkner obdržel pověřovací dekret, jímž je
od 1. července 1938 jmenován řídícím učitelem v Drnovci.
10. dubna 1938. Hlasování v Německu o připojení Rakouska k mateřské německé zemi.
Převážnou většinou hlasů (téměř 100 procent) bylo připojení schváleno.
16. dubna 1938. Doklady o rodinném původu. (árijské průkazy) Po uskutečněném připojení
Rakouska k Německu musejí všichni tamní státní příslušníci doložit svůj původ. Také
z Kunratic jsou ve Vídni zaměstnány osoby, které si musejí takové průkazy obstarat (Konrad
Schnabel u stráže bezpečnosti, Rudolf Krause u elektrické dráhy). Dotyčné to bude stát přece
jen nějakou tu korunu za kolkovní a písařské poplatky, poštovné atd.
27. dubna 1938. Obrat v počasí. Dlouhotrvající chladné období nyní vystřídalo deštivé
počasí, které bude mít konečně blahodárný vliv na naše polnosti.
28. dubna 1938. Pletařský večer. Počet návštěvnic „Pletařských večerů“, zavedených
ženským odborem Sudetoněmecké strany s cílem pěstovat kamarádství, pokaždé utěšeně
narůstá. Z počátečních 7 až 8 návštěvnic stoupl počet na 10 až 20 a poté jich skokově
přibývalo na 40, 70, 80 až na celých 141, takže již nestačila obvyklá selská světnice a bylo
zapotřebí zjednat sál, kde se pak sešlo 180 žen. To vše je dokladem toho, s jakým nadšením
naše ženy uskutečňují národní jednotu, prosazovanou Konradem Henleinem.
1. května 1938. Státní svátek. Letošní 1. máj se nesl ve značně politickém duchu. Všechny
politické strany uspořádaly projevy svých stoupenců, přičemž strana Konrada Henleina (SdP)
vyjádřila v našich sudetoněmeckých oblastech s kromobyčejným důrazem svoji semknutost.
Ve Cvikově se shromáždilo na 6000 stoupenců Konrada Henleina a jen ze samotných
Kunratic přišlo 650 lidí i s hudbou. Ve větších městech se samozřejmě sešlo příslušně větší
množství lidu. A to vše za naprostého pořádku a ukázněnosti. Řečníkem ve Cvikově byl Franz
Stiebitz (selský vedoucí).
10. května 1938. Silniční projekt Kunratice – Velký Valtinov. Dnes se zde kvůli němu
sešla komise.

15. května 1938. Oslavy svátku sv. Floriana; vyznamenávání dlouholetých členů
dobrovolného hasičstva po návštěvě kostela. Odpoledne se u příležitosti Svátku matek konalo
slavnostní shromáždění matek v Mitterově sále. Zúčastnilo se ho 276 žen. Všem matkám byly
rozdány dárky a zazněly rozmanité projevy.
16. května 1938. Úmrtí. Zchátralý dům. Dnes zesnula Marie Knoblochová (její zemřelá
matka se jmenovala Brigitte). Byla družkou zesnulého Eduarda Böhma v čp.183. Tento dům
byl zanedbaný, téměř na spadnutí a jeho nový majitel August Neumann jej ještě během
letošního léta nechal strhnout. K nemovitosti patří ještě 4 korce polí.
21. května 1938. Obsazení hranic. V noci z pátku na sobotu byli místní vojenští záložníci,
zahrnutí v české mobilizační záloze, nečekaně náhle oblečeni, ozbrojeni a nákladními auty
odvezeni k blízkým hranicím. – Německo prý údajně plánovalo přepadení našeho území. U
nás i v okolí to samozřejmě vyvolalo rozruch, protože nikdo neměl ponětí, co by se vlastně
mělo dít. Během dne dorazilo i české vojsko; české děti, které zde byly na výměně, odjížděly
domů a své děti z Čech stahovali i zdejší znepokojení rodiče.
Vojenská letadla přelétávala nad obcí i hraniční oblastí.
Poznenáhlu se ukázalo, že Německo ani v nejmenším nemělo v úmyslu k nám vpadnout;
německá strana vznesla energický protest a rozhodně odmítla podobná obvinění. Hranice
přesto zůstaly Čechy obsazeny po delší dobu.
22. a 29. května 1938. Obecní volby. Během obou těchto nedělí se v mnoha městech
republiky konaly obecní volby, při kterých voliči všude až devadesáti procenty volili
jednotnou kandidátku Konrada Henleina.
3. června 1938. Vysoký věk. Dnes ve vysokém věku 89 let skonala Anna Hornová (nar.
27.2.1849). Pracovala jako ruční tkadlena.
12. června 1938. Obecní volby v Kunraticích.
V průběhu času se konaly již mnohé obecní volby, ovšem takový způsob, jakým všude
proběhly letos, nepamatuje nikdo a takové volby tu skutečně ještě nebyly. – Kromě obvyklých
plakátů s čísly kandidátek, jimiž byly polepeny domy a stodoly, objevily se ještě obrázky
s Konradem Henleinem, různá hesla a domy byly navíc ozdobeny zeleným chvojím a
květinami. Tomu, kdo v předvečer voleb procházel naší rodnou vsí, se naskýtal nádherný
obrázek. Vrchol nadšení z těchto mimořádných obecních voleb nastal v jejich předvečer, kdy
po setmění zazářily téměř všechny domy leskem světel. Na Hutbergu a Eichbergu byly
z elektrických žárovek sestaveny velké číslice „2“ (číslo kandidátky Sudetoněmecké strany,
předseda Konrad Henlein). Na Zámeckém vrchu se tyčil elektricky nasvícený obraz Konrada
Henleina (tam, kde bývá instalován velikonoční kříž). Obchodníci mimo to překrásně
vyzdobili a nasvítili své výklady a okna; všude byla umísťována typicky německá hesla a
verše. – Mladí i staří se valili obecní silnicí nahoru a zase dolů a okouzleně to vše obdivovali.
Hodně lidí pocítilo naději a důvěru a bylo by skutečně zlé, kdyby naši dobromyslní vesničané
měli být podvedeni ve své víře, že přec jen ještě přijdou lepší časy, jak jim je slibováno. Letos
byly sestaveny jen dvě kandidátky, a sice:
kandidátka Komunistické strany Československa (č.1):
1. Schorsch Josef, zedník, Kunratice čp.94,
2. Schröter Villibald, tesař čp.318,
3. Scholze Wenzel, zahradník čp.124

4. Hanisch Adolf, tesař čp.280,
5. Hülle Gustav, železničář v.v., čp.118
6. Müller Gustav, nádeník čp.351
Kandidátka Sudetoněmecké strany, předseda Konrad Henlein, pro volby do obecního
zastupitelstva v Kunraticích (č.2):
1. Hanisch August, sedlák, Kunratice čp.195 (zemřel 25.9.1939)
2. Bundesmann Reinhold, dělník čp.229,
3. Mitter August, majitel cihelny čp.159,
4. Wagner Wilhelm, sedlák čp.361,
5. Tölzer Rudolf, dělník čp.98,
6. Knespel Franz, kupec čp.400,
7. Broier Josef, sedlák čp.312,
8. Kunze Franz, dělník čp.244,
9. Schorsch Franz, sedlák čp.140,
10. Mitter Heinrich, Bauer Nr.69,
11. Knespel Wenzel, Arbeiter Nr.138,
12. Köhler Rudolf, Bäcker Nr.96,
13. Hantsche Karl, Bauer Nr.152,
14. Paul Rudolf, mlynář čp.32,
15. Knobloch Anton, dělník čp.298,
16. Fischer Josef, zahradník čp.237,
17. Glanz Franz, sedlák čp.7,
18. Schnabel Josef, dělník čp.40,
19. Hanisch Karl, sedlák čp.15,
20. Laube Franz, sedlák čp.208,
21. Fritsche Edmund, dělník čp.130,
22. Hantsche Franz, sedlák čp.308,
23. Hoffmann Emil, pekař čp.192,
24. Buder Wenzel, truhlář čp.274,
25. Tampe Erich, kovář čp.112,
26. Grohmann Josef, dělník čp.83,
27. Kunert Franz, obuvník čp.185,
28. Runge Josef, sedlák čp.238
21., 25. června 1938. Oslavy slunovratu se letos kvůli úřednímu zákazu nesměly konat.
Velmi krásná senoseč. Za krásného počasí se letos sklidilo hodně sena.
Volba starosty. Při dnešní volbě byl starostou zvolen rolník August Hanisch čp.195. Je to
zřejmě první případ, kdy starosta naší obce bydlí na Polních domcích (Limberské polní
domky), což pro něj samého znamená značnou oběť, co se týká cestování a času. Prvním
místostarostou byl zvolen mistr pekařský Rudolf Köhler čp.96 a druhým místostarostou
majitel cihelny August Mitter čp.159. Dalšími radními jsou: (???), kteří jsou všichni členy
Sudetoněmecké strany; dále Villibald Schröter, tesař z čp.318 za Komunistickou stranu. K
volbě (jmenování) jednotlivých komisí dojde později.
27. června 1938. Přípravné práce k odstřelu mostů. Do mostu na říšské silnici uprostřed vsi
dnes vojsko vyhloubilo 11 velkých otvorů, do kterých byly vsazeny cementové trubky, aby
při vypuknutí nepřátelství mohly být naplněny trhavinou. Trubky pro trhaviny byly
instalovány i na mostě v Mühltalu u kostní stoupy. V obou případech jde o klenuté kamenné
mosty. Doba začíná být vážná. Dodatek: k odstřelu bohudíky nedošlo.

5. července 1938. Deštivý den. Po krásném počasí v období sklizně sena dnes přišel
osvěžující déšť.
10. července 1938. Plážová slavnost. Protože oficiální plážovou slavnost úřady nepovolily,
mnoho lidí se sešlo „jen tak“ k příjemnému setkání a Horský spolek tak získal alespoň malý
příjem.
10. července 1938. Vysoký věk. Smrťák si z našich řad odvedl opět jednoho z nejstarších. Je
jím Eduard Krause (nářečně „Pohls Viezes Eduard“), pocházející z domu čp.97 v Kunraticích.
Zesnulý bydlel již řadu let ve Cvikově; byl továrním postřihovačem a později si ve Cvikově
pronajal hostinec. Dožil se věku 86 let.
11. července 1938. Přesídlení. Nucený prodej otcova majetku (Mitterův hostinec) přiměl
řezníka Augusta Mittera k tomu, aby si v České Lípě pronajal řeznictví, kam dnešního dne
přesídlil.
18. července 1938. Dvě diamantové svatby. V blízkém Drnovci se dnes udál jistě vzácný
případ, kdy v témže dni oslavily dva manželské páry diamantovou svatbu. Jde o manžele
Franze a Annu Henkeovy v čp.(??) a Josefa Rungeho s manželkou, oba páry v Drnovci. Paní
Henkeová je již řadu let slepá. Manželé Rungeovi zastávají ovšem stále ještě různé práce.
19. července 1938. Obecní záležitosti dnes převzalo nově zvolené obecní zastupitelstvo.
24. července 1938. Úmrtí. Přemístění spolkové místnosti Kamarádského spolku
(vysloužilců). V Trávníku dnes u své dcery zemřel sedlák na výminku Franz Schorsch
z Kunratic čp.73 (řečený „Gorschlbauer“). Byl pochován v Kunraticích a protože byl čestným
členem Kamarádského spolku (vysloužilců), poskytl mu tento spolek a dobrovolní hasiči od
hranic obce poslední doprovod. Při tomto pohřbu se Kamarádský spolek (vysloužilců) poprvé
sešel v nové spolkové místnosti v hostinci „Zum Felsenkeller“. Tato nová spolková místnost
byla vybrána po prodeji Mitterova hostince (kde se nacházela dříve) Konradu Weipertovi.
26. července 1938. První obilné panáky dnes vidím stát na Hutbergu. Ozimý ječmen byl
sklizen již dříve. Žně letos začínají slibně, vždyť chlebové obilí se ještě nádherně vlní
ve stéblech a klasech na polích.
24.-30. července 1938. Na tělocvičnou slavnost (Turnfest) ve Vratislavi odjelo z Kunratic
(??) účastníků a účastnic. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek.
5. srpna 1938. Slintavka a kulhavka. Také u nás byla dnes zjištěna tato strašná dobytčí
nákaza, a sice na dobytku rolníka Franze Glanze čp.7. Údajně sem byla zavlečena
obchodníkem štětinatým dobytkem Rungem ze Cvikova. Skokově se tato nemoc objevila
hned v tom, hned v onom selském hospodářství a na podzim se stala již všeobecným jevem.
Napadala zejména kozy. Ve snaze zakročit proti této strašlivé chorobě byla samozřejmě
podniknuta všechna příslušná bezpečnostní opatření.
8. srpna 1938. Úmrtí. August Mitter, bývalý majitel hostince čp.145 v Kunraticích
(někdejší Knespelschänke), který po nuceném prodeji svého majetku bydlel v Jablonném,
dnes zemřel v 63. roce života a byl pohřben na hřbitově v Německém Jablonném. Veškeré
kunratické spolky, jejichž byl zesnulý členem, mu poskytly poslední, čestný doprovod. Aby si

zachránil život, musel si před nedávnem nechat amputovat nohu, bylo to však marné. Jeho
život překypoval nešťastnými událostmi všeho druhu.
10. srpna 1938. Horké žně. Téměř mohu říci, že sám nepamatuji, že bych o žních zažil
nepřetržitě tolik horkých dní. Obilí dozrávalo dvakrát rychleji než obvykle a práce v těch
velkých vedrech byla pro naše rolníky samozřejmě namáhavá, tím spíše, že jim přestávku
neposkytl ani jediný deštivý den.
Žňová výpomoc. Sudetoněmecká strana letos nařídila, aby rolníkům při žňových pracích
pomohlo dělnictvo. Tak se také stalo. Ovšem vykonávat tuto nezvyklou práci v těch vedrech
nebyla letos žádná maličkost a i přes dobrou vůli pomoci to také skutečně nevydrželi všichni,
kteří k tomu byli určeni. Tato pomoc měla být vyjádřením díku za Zimní pomoc
(Winterhilfe). – Ale zejména tam, kde byl dvorec kvůli nákaze uzavřen, lidé na polích práce
dokončili. – Zde se správně projevila národní jednota.
11. srpna 1938. Nehody. Manželka nájemce Wieseho na hospodářství Adolfa Neumanna na
Polních domcích čp.309 spadla na polní cestě s jízdního kola tak nešťastně, že si způsobila
zlomeninu pravé paže. Téhož dne se zranila manželka nájemce Müllera na hospodářství
čp.19(?) (majitel Josef Gürth), která si při pádu s vozu s obilím zlomila klíční kost.
Nyní nastalo nepříznivé počasí. Poté, co byly žně následkem velkých veder nezvykle krátké,
přišlo nyní deštivé počasí, které neustávalo; liknavějším rolníkům a těm, kteří kvůli nákazové
karanténě nesměli zapřahat, zůstaly venku dokonce ještě obilné panáky, které jim
pochopitelně zplesnivěly. Mnohem hůře to však vypadalo se sklizní ovsa. Jen nemnoho
sedláků letos sklidilo oves stejnoměrně proschlý, to se podařilo většinou menším
hospodářům. Ovšem tam, kde se nepovedlo svézt úrodu během krátkého suchého období,
vypadalo to s ovsem špatně. Mnohé panáky (naštěstí už bylo vše seskládáno do panáků)
kompletně vyklíčily, takže vypadaly, jako by měly úplně zelené „hlavy“ a ani staří lidé si
nevzpomínali, že by něco takového zažili. Takovýto oves je jako osivo zcela nepoužitelný.
18. srpna 1938. Nehoda. Starší syn zdejšího přednosty stanice Marinky se dnes při horolezení
na Dutém kameni zřítil a při pádu si zlomil tři žebra. Na nosítkách byl dopraven na nádraží a
odtud jej převezli do Jablonného do nemocnice.
20. srpna 1938. Úmrtí. – Mimořádný zdravotní stav. Dvaašedesátiletý zedník a tovární
dělník (a také ruční tkadlec) Franz Schäfer z čp.322 (trafika) onemocněl na podzim roku 1936
rakovinou trávicí trubice. Jelikož již nemohl přijímat potravu trávicí trubicí do žaludku, na
pražské německé klinice mu zavedli do žaludeční krajiny gumovou trubici a prodloužili mu
tím život až do dnešního dne. V naší vsi je to až dosud zřejmě jediný případ takové umělé
výživy. Jeho manželka mu všechna jídla v tekuté podobě vpravovala touto trubicí do žaludku.
Byla to beznadějná činnost. Muž přitom scházel, mohl sice i mluvit, ale jen šeptem. Dnes ho
kmotřička smrt zbavila trápení.
20. srpna 1938. Nečas. K večeru se k nám přihnala strašlivá bouře, jakou jsme již dávno
nezažili; ve vsi mnohokrát udeřil blesk, naštěstí aniž by zapálil. Následovalo mnoho dní velice
špatného počasí.
25. srpna 1938. Návrat dětí z prázdnin. Dnešním dnem se opět domů vracejí děti, které do
říšskoněmeckých obcí (do „staré říše“) vyslal Svaz Němců. Všechny děti se vrátily domů
bohatě obdarované a nešetřily chválou láskyplného zacházení.

27. srpna 1938. Konrad Henlein, vůdce sudetských Němců přijel dnes v rámci své
informační cesty kolem půl jedenácté dopoledne z Lindavy. Projížděl naší vsí, jásavě vítán
místním obyvatelstvem a pokračoval směrem na Německé Jablonné.
28. srpna 1938. Úmrtí. Poslední německý službukonající vrchní strážmistr naší četnické
stanice v.v., August Schmied, skonal dnes po delší nemoci. Byl členem spolku „Flamme“
(plamen) v Liberci a byl tamtéž zpopelněn. Byl (??) roků stár.
30. srpna 1938. Průtrž mračen, povodeň. Následkem bouřky se přibližně kolem 11. hodiny
dopolední na úpatí Luže strhla průtrž mračen, která v údolí Hamerského potoka způsobila
patrně největší povodeň za poslední léta. Ohroženým lidem v dolní vsi přispěchali na pomoc
hasiči a dobrovolná záchranná služba SdP, aby je uchránili před většími škodami.
1. září 1938. Dnešním dnem nabývá účinnosti Zákon o újezdních měšťanských školách.
Podle něj musejí takovou školu navštěvovat všichni žáci z obcí, nacházejících se v okruhu 4
kilometrů.
Nástup služby. Náš všestranně oblíbený učitel Anton Herkner dnes nastupuje jako řídící
učitel službu na dvoutřídní národní škole v Drnovci. Herkner byl jako učitel v Kunraticích
zaměstnán již od roku 1907. Prozatím ovšem zůstává bydlet ve vlastním obydlí v Kunraticích.
Česká školní třída letos vykazuje už jen málo dětí, celkem šest.
Stále ještě příznivé počasí. Mnoho ovsa shnilo.
7. září 1938. Krádeže. Chmatáci vykonali u obou řezníků Emila Rungeho a Josefa Meissnera
noční návštěvu, při níž si odnesli větší množství slaniny a uzenin. – Po zlodějích není stopy.
12. září 1938. Stranický sjezd Nacionálně-socialistické německé strany dělnické (NSDAP)
v Norimberku. Na tomto památném sjezdu pronesl Vůdce Německé říše Adolf Hitler svoji
v celém světě napjatě očekávanou velkou řeč, v níž zmínil také Československo a v tomto
státě žijící Němce vzal pod svoji ochranu před celým světem.
16. září 1938. Neklidné časy. Zrušení (zastavení činnosti) Sudetoněmecké strany
československou vládou. – Poté, co smírná jednání SdP s pražskými mocipány nevedla
k dohodě a Češi naopak pokračovali ve zdržovací politice, zatímco německá území byla
přímo zaplavena českými špicly a státní policií, došla Němcům trpělivost a postavili se na
odpor vůči brutálním přehmatům Čechů; ve městě Chebu tak došlo k přestřelkám. Ale kvasilo
a kypělo to také jinde, takže v 16 okresech bylo vyhlášeno stanné právo. Bylo nařízeno
zastavení činnosti SdP (Sudetoněmecká strana).
15. září 1938. Odevzdání zbraní. Již 15. září byla vydána vyhláška okresního úřadu,
nařizující odevzdání všech zbraní a munice; při jejím nedbání hrozí zatčení a citelné
potrestání. Nimrodi museli četnictvu odevzdat své lovecké zbraně zabalené a opatřené
adresou (v Kunraticích provedeno 19. září).
Zákaz nošení uniforem politických stran a korporací – překročení zákazu trestáno pokutou
2000 Kč nebo dvěma měsíci vazby.
Nové povolávání dalších ročníků záložníků bylo nařízeno poté, co již od 21. května byly
jednotlivé ročníky průběžně povolávány vždy střídavě na 4 týdny.
Automobily a motocykly musely být odevzdány a obyvatele tak neopouštěl neklid.
18. září 1938. Podzimní kostelní slavnost se nesměla konat, údajně kvůli slintavce a
kulhavce, důvody však ve skutečnosti byly hlubší.

Nové ubytování vojska zvýšilo paniku ve vsi i okolí a mnoho lidí, především političtí
vedoucí SdP proto prchali do Německé říše. Dokonce i náš duchovní pastýř farář Anton
Fritsche se obrátil na útěk i se svou starou matkou, takže obec zůstala v těchto stísněných
časech bez kněze. Z mladých uprchlíků se v Německu vytvořil Freikorps (dobrovolný sbor),
aby bojoval za vlast a dopomohl Němcům v Československu k jejim právům.
Diplomatičtí zástupci Německa, Francie a Anglie mezitím horečně jednali o sudetoněmeckém
problému, aby zabránili téměř nevyhnutelné nadcházející evropské válce.
21. září 1938. Diplomatickou demarší ze strany Anglie a Francie bylo v Praze dosaženo
odddělení okrajových území Československa, obývaných většinou Němci; bylo to vnímáno
jako úspěch těchto velmocenských jednání. – Toho večera kolem desáté hodiny přinesl tuto
pro nás Němce potěšující zprávu německý vysilač Mělník; samozřejmě se zvláštním
upozorněním, že Češi tím přinesli velkou oběť pro zachování evropského míru a nabádal
jejich krajany (Čechy) ke klidu a rozvaze. – Vydechli jsme si, neuvěřitelná můra války v naší
vlasti nás opustila.
22. září 1938. Hodžova vláda odstoupila. Ovšem najednou bylo vše jinak. Vláda v Praze,
řídící se radami Anglie a Francie odstoupila a vládu převzal generál Syrový; ta však nebyla
ochotna na zmíněná ujednání dobrovolně přistoupit. – Vlna neklidu se mezitím dále zdvihala
a množily se incidenty na hranicích. Při jednom takovém přepadení budovy českého celního
úřadu v Dolní Světlé na úpatí Luže záškodníky položil svůj život Josef Mocker mladší,
předtím rovněž uprchlý do Německa. Mocker byl syn našeho hostinského Josefa Mockera,
přiženil se do hotelu Schäfer v Dolní Světlé a o život jej připravil ruční granát, který po něm
hodili Češi. Byl pohřben ve Světlé v neděli 25. září. Bolest hluboce otřesených rodičů je
nezměrná.
24. září 1938. Syrového vláda nařídila mobilisaci do 40. roku věku během šesti hodin
(vyhlášena od pátečního večera do soboty 24.9.).
V činnost byla okamžitě uvedena Civilní protiletecká obrana (CPO).
Opětovné ubytování vojska ve škole a sálech. Noviny, beztak silně censurované, vycházejí
nepravidelně a s velkými bílými plochami.
25. září 1938. Koně museli být dnes v noci odvedeni do Mimoně a jen někteří z nich se opět
vrátili zpět; situace začíná být pro nás hrozivá.
Kopání zákopů. Aby lidi postrašili ještě více, než bylo nezbytné, musela každá obec
poskytnout ke kopání zákopů lidi ve věku 17 až 60 let s motykami a lopatami (Kunratice
poskytly 106 mužů). Nocovali v Ulbrichově sále v Mařeničkách. Ve vsi pak už nezůstaly
téměř žádné mužské pracovní síly. Zákopy se hloubily v lese podél okresní silnice a také vně
obce v Hammerbuschi atd. V Mařenicích směrem k Juliovce byly vlastní pevnostní posice,
drátěné zátarasy a španělští jezdci ze železných kolejnic.
26. září 1938. Do Mimoně dnes musely opět odjet koně s řemením, vozy a dvoudenními
zásobami krmiva.
Odvod radiopřijímačů. Během několika hodin dnes musely být odvedeny na četnickou
stanici veškeré radiopřijímače (Vůdce Adolf Hitler totiž téhož večera pronesl v berlínském
Sportovním paláci řeč o nynější politické situaci). Ano, na německém území Čech byl večer
v čase tohoto projevu dokonce odpojen elektrický proud, aby na žádném ukrytém přístroji
nemohla být ona řeč poslouchána. I naši lidé ovšem projev slyšeli zpoza německé hranice,
zesílený silnými reproduktory.

K přímým osobním jednáním v Mnichově se kvůli nanejvýš napjaté situaci v Evropě sešli
Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier. Jejich výsledkem bylo ujednání, podle něhož
německé jednotky budou moci v určitých časových etapách bez násilí obsadit Němci osídlená
území (okrajová území); Češi stáhnou všechno vojsko, policii, četnictvo, finanční stráž a
úřednictvo, a to vše v období od 1. do 10. října 1938!
Obsazena mají být také města a obce, kde podle sčítání lidu z roku 1910 žije německá většina.
1. října 1938. Odchod českého vojska. Vojsko, ubytované v naší obci, dnes částečně odchází.
Většinou dělostřelectvo a vozatajstvo. Pěchota zde ovšem ještě zůstává. Vydechli jsme si –
strašné dny jsou za námi, kdož jsme neutekli za hranice a byli vystavováni všemožným
zvěstem.
Vrácení radiopřijímačů. Majitelé rádií si dnes na četnické stanici mohli opět vyzvednout své
přístroje, což také všichni radostně učinili, aby obnovili své spojení se světem. V mnohých
městech byly radiopřijímače odvlečeny do vnitrozemí republiky, takže vznikl nepořádek.
2. října 1938. Téměř každého večera po setmění nyní docházelo ke střelbě opilými
ubytovanými vojáky. Nebylo jasné, zda Češi ze svých revolverů a pušek střílejí
z potlačovaného hněvu nad zvratem politické situace, nebo z pouhé bujnosti; tak jako tak
ovšem nebylo radno vydávat se večer do ulic. Někteří čeští vojáci v opilosti (nebo i za
střízliva) nadávali zcela otevřeně „Henleinovcům“, jak neustále říkali nám Němcům. Příčina
hluboké nenávisti Čechů ke všemu německému pramenila z toho, že měli nyní odtáhnout
s prázdnýma rukama, aniž by si mohli vylít svůj vztek. Vojáci maďarské národnosti a stejně
tak Slováci naproti tomu dávali otevřeně najevo svou radost z toho, že se Češi musejí vzdát.
3. října 1938. V pondělí odtáhli poslední čeští vojáci. – I naši obyvatelé teď zdobili domy
vlaječkami s hákovými kříži, které už měli ve vší tajnosti opatřené a pečlivě ukryté. Zle by se
bylo mohlo vést každému, u něhož by se něco takového našlo.
3. října 1938. Příchod německých jednotek do Cvikova. Dnes kolem ½ 5 odpoledne se do
Cvikova přesunuly od Trávníku první motorizované oddíly. Jásot obyvatelstva ve městě,
spěšně vyzdobeném vlaječkami s hákovými kříži, nelze popsat. Teprve kolem poledního se
z náměstí odsunuli poslední čeští vojáci. S příchodem německých jednotek vydal německý
velitel General von Bock pro obsazené území okamžitou vyhlášku, podle níž se začalo jezdit
vpravo. Do Kunratic německé vojsko nepřišlo, předsunuté německé hlídky zůstaly stát na
horní Oysově serpentině. Drnovec byl obsazen.
4. října 1938. Návrat již stažených Čechů do naší vsi. Byli jsme nepříjemně překvapeni,
když se české vojsko k večeru opět ubytovalo ve škole (třídy byly mezitím už vyčištěny od
slámy a špíny); Češi kategoricky žádali okamžité odstranění výzdoby na domech a vlajek
s hákovými kříži, což se také stalo. Samozřejmě jsme již nečekali, že by mohlo k takovému
zvratu dojít. Teprve později se ukázalo, že se Kunratice a také Německé Jablonné nenacházejí
v okupační zóně, která měla být do 3. října obsazena německými jednotkami, nýbrž že Češi
mají toto území vyklidit teprve 9. října. – Pro obyvatelstvo naší vsi, zejména pro dolní ves
(říšská silnice se zdála být jakousi demarkační linií), začalo nyní šikanování a pronásledování.
Navrátivší se Češi byli většinou odvolaní příslušníci finanční stráže, četnictva a do
vojenských uniforem navlečení členové rudých gard. Byl mezi nimi i náš poštmistr Antonín
Králíček.
5. října 1938. 30 až 40 německých letadel najednou dnes přelétalo nad obsazeným územím.
Byl to působivý pohled a na naše ustarané mysli měl zároveň uklidňující vliv. Navrátivší se

české vojsko leželo hlavně na Kovářském vrchu, Kamenném vrchu, Eichbergu a na Polních
domcích, zatímco příslušníci finanční stráže, posíleni rudými gardami patrolovali na silnicích
a obtěžovali lidi, kteří chtěli do Cvikova. – Ale i to se podařilo obejít tak, že se šlo do horní
vsi a odtud se cestou kolem kapličky (úvozem) přišlo do Cvikova. Češi měli své hlídky až
k nádraží (určitý způsob finanční kontroly) a ve směru na Jablonné stála hlídka také u
železničního přejezdu. Tyto hlídky občas střílely kolem dokola ze svých zbraní a lidé,
vykopávající brambory tak pociťovali nejistotu.
6. října 1938. Vůdce Adolf Hitler projel pět minut před půl druhou odpoledne Cvikovem ve
směru od Boru u České Lípy. Nezapomenutelný historický okamžik. Současně ovšem Vůdcův
neohrožený čin – za cvikovským Střeleckým domem totiž ještě tábořili čeští vojáci, neboť
okupační zóna zasahovala jen k němu. Vůdce, stojící ve svém autě přátelsky zdravil a před
radnicí se zapsal do knihy cti osvobozeného města. Jeho další cesta vedla přes Mařenice, kde
si prohlédl tamní pevnůstky. Z Kunratic jej mnozí neměli možnost spatřit, protože kvůli
obsazení Čechy byla ztížená informovanost.
6. října 1938. Rabování v obchodě konsumního družstva českými vojáky. Poté, co skladník
Jantsch se svou rodinou uprchl a obchod tím pádem zůstal bez ochrany, vtrhli Češi násilím
dovnitř a vyrabovali nápoje, potraviny a vše ostatní, co se jim ještě hodilo.
7. října 1938. Také rekvírování jízdních kol si naši obyvatelé museli od českých finančních
orgánů nechat líbit. K odvozu zbývajícího vojska a jeho majetku bylo zabaveno nákladní auto
Wenzela Janskyho a také auto Richarda Winklera. Vtom se zjistilo, že nemají benzin. Žádali
tedy koně a vozy a někteří rolníci tedy tajně odváděli své koně do vsí Drnovec a Mařeničky,
které už byly obsazené německým vojskem. Byly to pro nás dny nejistoty. Někteří lidé svá
nuceně zapůjčená jízdní kola již nikdy nespatřili. Mnozí svá jízdní kola tajně dopravili do
Cvikova.
9. října 1938. Konečný odchod českých mocipánů. Přesně deset minut před osmou ráno
v neděli odešla ze školy poslední jednotka směrem na Lindavu; četníci, finanční stráž a rudá
garda ve vojenských uniformách odjeli auty, na kolech a pěšky. – Byl to neslavný odchod
těchto lidí, kteří nás po osm dní zbytečně šikanovali. – O hodinu později oznámil zvuk sirén
v Lindavě, že i tam tito trýznitelé opustili obec. Domy se teď znovu zdobily v očekávání
německých jednotek.
Kolem poledního přišel prudký liják. Ve ¾ na 1 se objevil německý motorizovaný oddíl, který
zastavil na staré silnici u kostela směrem na Lindavu. Od ½ 2 vsí procházela pěchota 101.
pluku s hudbou a následně dělostřelectvo, jezdectvo, muniční vozy a přibližně 40 vozů
vozatajstva, vše zbrusu nové; trvalo 1 ¾ hodiny, než poslední vůz, přijíždějící od Jablonného
a mířící na Lindavu, projel návsí. Po tu dobu u nás a v Lindavě vyzváněly zvony a němečtí
vojáci, procházející špalírem obyvatelstva, přátelsky provolávajícího „Sieg Heil“, byli
zdobeni květinami a obdarováváni ovocem, čokoládou a potravinami. Německé jednotky na
nás učinily vzorový dojem svým pořádkem a disciplínou. Po dlouhé době jsme nyní poprvé
mohli skutečně všichni v noci klidně spát. Můra, která nás tížila, byla pryč.
10. října 1938. V naší vsi stále ještě nedošlo k převzetí německým vojskem. Bylo ale
shromážděno množství válečného materiálu; přesně o půlnoci zazněly zvony a salvy na
znamení, že území Sudet je s konečnou platností připojeno k mateřské zemi a obsazeno.

11. října 1938. První německý zkušební vlak na trati přes naše nádraží projel ve ¾ na 6
odpoledne. Češi totiž odvlekli veškerý pojízdný drážní mobiliář. Později však museli opět vše
vrátit zpět.
11. října 1938. Návrat zbylých rekrutů - záložníků. Postupně se do vlasti vraceli všichni ti,
kdož byli roztroušeni po posádkách ve vnitrozemí republiky. Někteří tam onemocněli; mnozí
si stěžovali na špatné zacházení, zatímco s jinými se čeští důstojníci přátelsky loučili. Všichni
se však shodovali v tom, že možnosti přepravy do vlasti byly nedostatečné, jelikož ve
vnitrozemí panoval chaos následkem přílivu českých civilních uprchlíků z německých území.
Podle Mnichovských dohod se všichni čeští úředníci, kteří zde nepůsobili před rokem 1918,
museli vrátit zpět do Čech.
12. října 1938. Za účelem nároku na podporu dle německých zákonů se měli hlásit na
obecním úřadě všichni nezaměstnaní, stejně jako pensisté, rentiéři a přestárlí lidé.
13. října 1938. Poštovní službu prozatímně vede paní Friedrichová (bývala dříve pošťačkou).
Mají být podávány žádosti o zaměstnání u pošt a železnic.
Hlášení k přistoupení SA (Sturmabteilung).
14. října 1938. Výplata podpor Jednotou organizací textilních dělníků. – Stále chybí někteří
záložníci, kteří narukovali při mobilisaci.
15. října 1938. Nádherný podzimní den způsobil nevídaný příliv většinou říšskoněmeckých
aut a motocyklistů.
Autobusová linka říšské pošty na trase Česká Lípa – Bor u České Lípy – Liberec – Žitava.
16. října 1938. O posvícenské neděli odpoledne SS zatkla a odvezla zahradníka Wenzela
Scholzeho z Kunratic čp.124. Byl propuštěn 21. dubna 1939 a vrátil se domů!
17. října 1938. Výroční trh se letos nekoná. Je teď krásné počasí; zbývá však ještě mnoho
zpožděných polních prací, je třeba vykopat brambory a osít celou řadu polí. Tento stav vznikl
jednak následkem nákazy dobytka, jednak odvodem tažných koní a také nejistým obdobím
posledních týdnů.
18. října 1938. Německý Červený kříž. Dr. Tins (Cvikov) provedl registraci pomocníků,
pomocnic a přispívajících členů.
Zrušení mnoha obecních spolků a korporací. Začlenění do různých německých (říšských)
svazů. Zabavení objektu Konsumního spolku. Zbavení mandátu Konrada Weiperta (Svaz
rolníků) v okresním zastupitelstvu.
Zbavení funkce dvou komunistických obecních zastupitelů Josefa Schorsche čp.94 a
Vilibalda Schrötera. Obecní zastupitelstvo nyní tvoří již pouze samí členové SdP. Místním
vedoucím je Franz Hofmann čp.225.
Honební společnost zůstává samostatná a je pod ochranou polního maršála Herrmanna
Göringa, který je sám velkým milovníkem myslivosti.
18. října 1938. Návrat obou sudetských Němců Adolfa Müllera z Kunratic čp.164 a
Herrmanna Rungeho z Kunratic čp.238, kteří byli 26. října 1935 vzati Čechy do vazby; oba
byli téměř tři roky v žaláři na Borech u Plzně (byl jim vyměřen trest 5 ½ roku).

19. října 1938. Stranická schůze SdP v Mockerově sále byla nadmíru silně navštívena; byla
přednesena zpráva o událostech posledních pohnutých týdnů. Tato zpráva pranýřovala
vlastizrádné postoje některých místních obyvatel, také se však pochvalně vyslovila o těch,
kteří ukrývali činovníky strany a prokazovali věrnost našemu národnímu zájmu. Schůzi řídil
místní vedoucí Franz Hofmann.
19. října 1938. Autonehoda. Dnes večer kolem jedenácté hodiny jel řidič (jeden obchodní
cestující z Liberce) kolem obchodu střižním zbožím Karla Krauseho ve směru na Jablonné tak
nešikovně, že – aby se v tom místě vyhnul telegrafnímu sloupu – roztříštil celý plot u zahrady.
Předek auta byl silně poškozen a vůz byl příštího dne odtažen; řidiči se šťastnou náhodou nic
nestalo.
21. října 1938. Moc armády na obsazeném území byla podle prohlášení nahrazena civilní
správou. Říšským komisařem pro Sudety je Konrad Henlein.
22. října 1938. Oslavy osvobození. U příležitosti osvobození od českého útlaku byla dnes
večer o ½ 8 místním obyvatelstvem uskutečněna povznášející oslava. Nejprve se v kostele
konala krátká děkovná bohoslužba. Poté byla u pomníku vzdána pocta padlým, během níž
bylo vzpomenuto zejména Josefa Mockera mladšího, který padl v boji s Čechy u světelského
hraničního celního úřadu. Na prostranství před Kudlichovým pomníkem pak proběhl projev,
v němž okresní vedoucí Erich Hirte ze Cvikova výstižnými slovy nastínil události poslední
doby. Následovalo srdečné setkání v sále hostince „Zur Post“.
22. října 1938. Zpětné převzetí rekvírovaných koní. – Majitelé si museli koně vyzvednout
většinou v Dubé, Holanech a ještě na nějakém dvorci tam nahoře v „Oberlandu“.
24. října 1938. Velmi chladný a větrný den.
25. října 1938. Slintavka a kulhavka se nyní vyskytla téměř na všech selských usedlostech a
doposud uhynulo již mnoho kusů dobytka. Této přímo příšerné choroby nezůstaly ušetřeny
dokonce ani kozy.
31. října 1938. Výměna československých bankovek. Do 31. října 1938 musejí být
vyměněny všechny vyšší hodnoty bankovek (100, 500, 1000 Kč atd.) a jako platidla jich již
nebude používáno. – Do 15. listopadu 1938 mají být vyměněny i zbývající státovky
v hodnotách 50, 20 a 10 korun a rovněž veškeré drobné mince, neboť od 15. listopadu 1938
bude v oběhu již pouze marková měna. Při této výměně peněz, která pro náš okres probíhala
především ve Cvikově, vyšlo najevo, kolik peněz někteří lidé tajně přechovávali. – K výměně
byly předloženy dokonce bankovky dávno stažené z oběhu, a to ne snad nějakými omezenými
lidmi, nýbrž lidmi často zdánlivě docela chytrými. Skutečnost, že tolik peněz bylo
přechováváno jen doma, je zřejmě následkem nedůvěry obyvatelstva k bankovnictví a
pokladnímu systému; bankovní ústavy totiž často krachovaly a důvěřiví vkladatelé přišli o
vše, nebo dostali zpět jen zlomek vložených úspor. – Mnoho kovových dvacetikorun,
desetikorun a pětikorun bylo začasté zadržováno lidmi, kteří měli dostatek peněz. Ty se teď
všechny vynořily na denní světlo. Ukázala se vrozená šetrnost sudetských Němců.
1. listopadu 1938. Dušičky. Slunečný, krásný den, v tuto roční dobu vzácný. Hroby našich
zemřelých na hřbitově byly bohatě vyzdobeny a duchovní Anton Fritsche v pět hodin
odpoledne vykonal u hřbitovního kříže vzpomínkovou bohoslužbu za mrtvé. Letos nehrála

žádná kapela, jak bylo obvyklé v ostatní roky. Vzpomínku uzavřela vhodná píseň, zazpívaná
členy kostelního sboru.
6. listopadu 1938. Naší obcí dnes kolem desáté hodiny dopoledne projel ve směru od Liberce
Vůdcův zástupce Rudolf Hess. Jednotky SA mu vytvořily podél celé říšské silnice od
Německého Jablonného špalír a místní obyvatelstvo jej bouřlivě zdravilo.
6. listopadu 1938. Úkolem Vůdcova zástupce bylo provést úřední začlenění Sudetské župy,
kvůli němuž projížděl Sudety. V sobotu 5. listopadu večer provedl v Liberci symbolické
předání župní vedoucí Konrad Henlein.
10. listopadu 1938. Mlhavé a vlhké počasí až do 19. listopadu, kdy se ochladilo a četné mlhy
ustoupily.
12. listopadu 1938. Církevní sňatek ve stranické uniformě. Osvědčený spolubojovník
našeho hnutí, Richard Buder z čp.XXX se dnes oženil s kamarádkou Martl Göttlichovou
z čp.48; ženich byl o svatebním dni oděn do slušivé uniformy politického vedoucího NSDAP.
V předvečer sňatku zahrála mladému páru zastaveníčko Hoffmannova kapela a členové strany
uspořádali pochodňový průvod.
16. listopadu 1938. Pokus o vraždu, nebo sebeobrana? Při roztržce, ke které dnes večer o
půl deváté došlo mezi manželi Emilem a Pauline Rungeovými (řeznictví v horní vsi) se
rovněž přítomný milenec Pauline Rungeové chopil revolveru a vystřelil. Mistr truhlářský Karl
Goldhammer z čp.29, který Emilu Rungemu přispěchal na pomoc, byl při tom zasažen do
holeně. – Milenec mířil na Rungeho, čemuž chtěl Goldhammer zabránit a srazil mu paži;
vyšel přitom výstřel, který jej zasáhl do nohy. Pachatel byl zatčen.
19. listopadu 1938. Kraft durch Freude (Radostí k síle). Za seznámením se sociálními
poměry a ohromným rozmachem ve „staré říši“ z vlastního pohledu bylo organizací „Kraft
durch Freude“ vysláno zdarma na 8 dní do „staré říše“ kolem 5000 sudetských Němců.
Z Kunratic tam odcestovali 3 muži, a to tovární dělník Rudolf Fritsche z čp.228, Villibald
Schröter, tesař z čp.314 a Adolf Hanisch z čp.25. Byli hlavně v Berlíně. Ostatní skupiny byly
v Hamburku, Lipsku a dalších městech. Velkolepost zážitku učinila na zúčastněné velký
dojem.
26. listopadu 1938. Mráz. Po dlouhé době dnes mrzlo. Podzim byl bez mrazů a s množstvím
mlhy.
27. listopadu 1938. Volební propaganda. Filmové představení v obci. Putovní kino ze
„staré říše“ dnes odpoledne promítalo propagandistický film k nadcházejícím volbám
„Zrádce“. Vstup volný!
28. listopadu 1938. Předvolební projev. V sále Mitterova hostince (nyní hostinec Konrada
Weiperta) dnes k našim obyvatelům jako volební řečník hovořil kamarád Teschner z Dessau
(„stará říše“). Sál byl přeplněn a řečníkův výkon byl odměněn bohatým potleskem. Projev se
konal večer.
29. listopadu 1938. Velké shromáždění ve Cvikově navštívili Kunratičtí v semknutém
průvodu, ve kterém šla i Hofmannova kapela a příslušníci SA s nosiči pochodní. Jako řečník
zde promluvil straník Frauenfeld z Východní marky. Jeho vzletný projev byl ze sálu hotelu

Reichshof přenášen pomocí reproduktorů na náměstí a do sálu hotelu „Zum Löwen“, kde se
nacházeli účastníci z Kunratic.
3. prosince 1938. Náš vůdce Adolf Hitler v Liberci. Právě ve chvíli, kdy v jednu hodinu po
poledni přijel Vůdce zvláštním vlakem do župního hlavního města Liberce, spatřili jsme u nás
vzducholoď LZ 130, letící rovněž do Liberce. Byl to nezapomenutelný pohled pro všechny,
kteří to viděli. Ze vzducholodi byly shazovány propagační letáky, nabádající k hlasování
„ano“. Našly se pak na polích za vsí na Polních domcích a sbíraly se. Jeden z nich sám
vlastním. Byly to lístky o rozměrech 15 x 10 centimetrů, na kterých stálo natištěno: „Nad
touto Velkoněmeckou říší leží ochraňující německý štít a bránící německý meč. Adolf Hitler.“
Dále na nich bylo razítko se vzducholodí Graf Zeppelin a následujícími slovy:
„Sudetoněmecký let svobody 2./4.12.1938“. Pod razítkem stálo: „Vaším díkem je vaše ANO
4. prosince!“
3. prosince 1938. Dnes večer se nádherně vyzdobenou vsí konal pochodňový průvod s
hudbou u příležitosti doplňovacích voleb. Na bývalém fotbalovém hřišti (Mitterově louce),
kam se průvod vydal, pronesl místní náčelník Franz Hofmann z čp.225 vynikající ohlédnutí za
vývojem Sudetoněmecké strany v naší obci. Poté, co byla 17. února 1934 mladými,
neohroženými lidmi založena, počet jejích členů, zpočátku skutečně malý, stoupl zásluhou
neúnavné píle a vytrvalosti jejích vedoucích na dnešních více než 900 členů. Ustavující schůzi
tehdy svolal dnešní místní náčelník Franz Hofmann z čp.225.
Zakladateli Sudetoněmecké strany v Kunraticích byli:
Franz Hofmann, elektrotechnik čp.225, Wenzel Buder, mistr truhlářský čp.274, Richard
Buder, dílovedoucí ve strojní truhlárně W. Budera, Richard Böhm, truhlářský pomocník
čp.97, 325, Ernst Fechtner, zámečnický pomocník čp. 225, Franz Winkler, rolník čp.154 a
Rudolf Köhler, mistr pekařský čp.96. Navzdory všemu pronásledování tehdejších českých
vládců čítala koncem roku 1934 kunratická organizace 54 členů. V roce 1934 se na
shromáždění ve Šluknově sešlo 15 000 sudetských Němců a v České Lípě již 30 000
účastníků. – Ve volbách v roce 1935 získala strana v Kunraticích 69 procent všech hlasů.
Členská základna stoupla na 128 členů. Na „Dni národa“ v Boru u České Lípy, kde hovořil
Konrad Henlein, se sešlo 70 000 soukmenovců a v Teplicích-Šanově jich bylo již 100 000.
V roce 1936 se žádné větší události nekonaly, počet členů se však přesto zvýšil na 256. V roce
1937 strana opět pořádala velice hojně navštívené Májové slavnosti a dožínkových slavnosti
se v Kunraticích účastnilo přibližně 5000 návštěvníků.
V Litoměřicích zastupovalo Kunratice 128 účastníků; na setkání Kunratických a Svorských ve
Svoru bylo 214 našich. Počet členů vzrostl na 440 a v okrese jsme se tak dostali na špičku. –
Při setkání Kunratických a Svorských v Kunraticích byl Mitterův sál přeplněný. Obecní volby
v naší vsi v roce 1938 vynesly straně Konrada Henleina 90 procent hlasů. Byl to nejlepší
výsledek ze třech sousedících okresů. Členská základna zesílila na 900 a zahrnovala tak 60
procent obyvatelstva obce. V celém okolí to byl nejvyšší počet členů. Májových slavností ve
Cvikově se zúčastnilo 800 kunratických členů. – Konrad Henlein vyhlásil 28. říjen dnem
osvobození. Události, které pak následovaly, zvrátily v Československu chod věcí. Do Čech
přijel zkušený anglický lidový politik lord Runciman, aby jako zprostředkovatel přinesl
pořádek do komplikované situace. Rozhodující dny nadešly v září. Zrušení SdP, mobilizace,
útěky a skrývání všech činovníků, kteří se zdržovali na Šmídeberských polních domcích a
nyní vyjadřují těmto statečným pomocníkům upřímný dík za pomoc v nebezpečí. – Konečně
vstup německých jednotek 9. října (neděle).
4. prosince 1938. Doplňovací volby. Dnes, v neděli 4. prosince 1938 přikročili sudetoněmečtí
voliči k urnám, aby odevzdali své ANO, kterým souhlasí s činem našeho Vůdce, který nás

vysvobodil z českého jha a připojil k německé vlasti. – Celá obec byla rozdělena na okrsky a
voliči a voličky jednotlivých okrsků přicházeli semknutě a s hudbou do volebních místností.
Těch bylo pět. V Mockerově a Weipertově hostinci po dvou a jeden ve škole.
Voliči měli na předtištěných volebních lístcích tužkou pouze označit ANO nebo NE. Jeden
takový volební lístek jsem uschoval pro pozdější obecní museum. Jeho text zní:
Sudetoněmecké doplňovací volby do Velkoněmeckého Říšského sněmu.
Volební lístek.
Hlásíš se k našemu Vůdci
Adolfu Hitlerovi,
osvoboditeli Sudet a dáváš svůj hlas kandidátce Nacionálně-socialistické německé strany
dělnické (NSDAP)?
V jejím čele jsou tedy následující jména:
1. Adolf Hitler, 2. Konrad Henlein, 3. Karl Herrmann Frank.
ANO

NE

Označené volební lístky se vkládaly do připravené dopisní obálky a vhazovaly do volební
urny. Každý, kdo odvolil, obdržel plaketu s Vůdcovým portrétem.
V Sudetech bylo odevzdáno 98,8 procent hlasů ANO. Číselně vyjádřeno 2,464.494 hlasů
ANO, 27.426 hlasů NE. Do Velkoněmeckého Říšského sněmu se tak dostane 41 poslanců za
Sudetoněmeckou župu.
5. prosince 1938. Vysoký věk. Ve věku 83 let dnes zemřel Josef Runge („Fleischers Seff“)
v Drnovci. Runge pocházel z Kunratic.
6. prosince 1938. První sníh. – Podzim bez mrazů! Dnes, na svatého Mikuláše, napadl první
sníh. Letos jsme zaznamenali podzim téměř úplně bez mrazů.
11. prosince 1938. Vánoční akce v Žitavě na „stříbrnou neděli“. Naši obchodníci ve
Cvikově a Jablonném si oprávněně stěžují, že teď všichni jezdí autem do Žitavy a své nákupy
pořizují tam. Z Německého Jablonného dnes například odjelo do bývalého pohraničního
města Žitavy 10 plně obsazených autobusů po 30 až 40 cestujících. – Zdejší obchody nemají
zákazníky.
13. prosince 1938. Opožděný výsev žita. Následkem událostí kolem mobilisace a vlivem
epidemických nákaz dobytka se letos výsev žita velice posunul; díky téměř zcela bezmrazému
podzimu však lze přesto ještě nyní, v polovině prosince zasít. – Rolník Gustav Köhler na
hospodářství čp.153 oséval jedno pole žitem ještě dnes!
15. prosince 1938. Úraz se zlomeninou stehenní kosti. Nezaměstnaný Ernst WXXX spadl
k večeru se schodů s hořící petrolejovou lampou v ruce, přičemž si způsobil zlomeninu
stehenní kosti na levé noze. Sanitním autem byl převezen do nemocnice v Německém
Jablonném, odkud se po několikatýdenním ošetřování vrátil vcelku uzdravený domů.
16. prosince 1938. Mrazivá vlna. Naši vlast zaplavila prudká mrazivá vlna.
23. prosince 1938. Vánoční nadílka. V Mockerově sále se dnes konala vánoční nadílka pro
všechny děti ve věku 4 až 14 let, kterou uspořádala NSV v rámci Zimní pomoci.

25. prosince 1938. Svatba na neděli vánoční! To tu ještě nebylo. Anna Riedelová, dcera
rolníka čp.68 a Eduard Schulz, obchodník z Ústí nad Labem byli oddáni ve zdejším farním
kostele.
25./26. prosince 1938. Letos jsme se dočkali nádherných, krásných Vánoc; nijak nezvykle
chladných, s trochou sněhu a nádherně slunečnými dny. Chudí lidé byli bohatě obdarováni
Zimní pomocí, takže nemuseli strádat jako v minulých letech.
31. prosince 1938. Svatba v uniformě SA. Dnes se konala církevní svatba velitele
kunratického úderného oddílu SA Rudolfa Budera s Martl Schubertové (Mařenice), při níž
ženich přistoupil k oltáři ve slušivé uniformě SA.
31. prosince 1938. Ohlédnutí za rokem 1938. Ve dnech, kdy se na přelomu roku scházíme a
ohlížíme, plně nám dochází význam roku 1938. Nám sudetským Němcům tento rok přinesl
obrat v našem osudu. Na jaře smetla čerstvá březnová bouře nesmyslné hranice mezi
německou Východní markou a Německou říší. – Sudetským Němcům se dostalo správné
nauky. V předtuše událostí, které musely přijít se seskupili a ještě pevněji semkli kolem svého
vůdce Konrada Henleina. – Německé aktivistické strany utrpěly 18. února konečně porážku a
německý blok, politicky sjednocený, se neotřesitelně postavil české mocenské domýšlivosti.
V dubnu pak Konrad Henlein před celým světem ve známých Osmi karlovarských bodech
zformuloval nepromlčitelné právní nároky naší národnostní skupiny. Čeští mocipáni
odpověděli ledovým odmítnutím. Pozornost celého světa se mezitím s napětím soustředila na
takzvaný sudetoněmecký problém. – Praha byla konečně nucena vypsat léta protiprávně
odsouvané obecní volby. – Pod tlakem českých bajonetů šel německý národ k volebním
urnám.
Odkaz mrtvých z Chebu, našich prvních mučedníků, nás stmelil ještě těsněji. Devět desetin
našeho národa stálo jednotně za Konradem Henleinem a jeho hnutím, které se mezitím
navenek stalo nacionálně-socialistickým. – Léto proběhlo v tuhých diplomatických bojích
s nástrahami a prolhaností české vlády. Světlými okamžiky pro naši mládež byly v tomto
období dny tělocvičných slavností ve Vratislavi, kde srdce všech bila Vůdci vstříc. Pak
nadešel stranický sjezd v Norimberku a Vůdcova řeč zpřetrhala řetězy, které nás po dvě
desetiletí držely v otroctví. Zprostředkovatelská mise lorda Runcimana dospěla za palby děl
české soldatesky proti chebskému ústředí sudetoněmeckého hnutí jednoty ke svému
beznadějnému závěru.
Obersalzberg, - Godesberg – Mnichov! Tři zastávky na cestě k naší svobodě; - opět hovořil
Vůdce, tentokrát v Berlíně. A nakonec zvítězilo právo nad násilím a bezprávím. Vojáci
Adolfa Hitlera, srdečně vítáni, nám přinesli dávno vytouženou svobodu. Jako bratři mezi
bratry jsme se vrátili do velké německé vlasti; rok 1938 se pro nás stal rokem spásy.
Naše osudy, moudře vedené naším Vůdcem Adolfem Hitlerem, se navždy obrátily k lepšímu.
(opis z novin)
Počasí a zemědělství. Jarní setba začala výjimečně velmi teplým březnem, zatímco duben byl
velmi chladný a nevlídný. Senoseč byla velice příznivá a seno se sklidilo za nejkrásnějšího
počasí. O žních vládla tak velká vedra, jaká už dlouho nepamatujeme. Později však přišlo
deštivé počasí, které zničilo téměř všechnu úrodu ovsa, který na polích začal klíčit. Bylo
smutné pozorovat, jak na polích celé týdny stojí a leží úplně zezelenalé ovesné panáky. –
Slintavka a kulhavka zabránila mnoha rolníkům včas sklidit úrodu, protože hospodářství byla
pod uzávěrou a nedostávalo se proto tažného dobytka. Tato nesnáz se projevila i při
podzimním osevu. Všechno se zpozdilo, do toho přišla mobilisace, která z osevních prací
stáhla opět mnoho mužů a koní. S vykopáváním brambor a osevem pomáhali na mnoha

hospodářstvích rolníkům ubytovaní vojáci, Němci, Maďaři, Slováci a také Češi. Slintavka a
kulhavka si v naší vsi vyžádala 29 obětí z řad krav, telat a vepřů, nemluvě již o škodách,
způsobených chybějícím mlékem nemocných krav. Tím, že krávy nemohly být kvůli uzávěře
připuštěny k býkům, opozdilo se jejich zabřeznutí, nedařilo se jim telata donosit a některé
březí kusy potrácely. Nebylo prakticky stáje, kde by se nákaza nevyskytla; ušetřeny jí nebyly
zvláště kozy a některá zvířata také pošla. – Následkem těchto smutných poměrů v zemědělství
je pochopitelné, že mnozí nájemci se k zemědělství obrátili zády a ucházeli se o práci jako
dělníci. Ba dokonce sami majitelé hospodářství docházeli k myšlence, že svůj majetek prodají
a půjdou do práce, neboť dělníci v novém Německu pracují za dobře stanovených mzdových
poměrů. – Tak se časy mění; - po léta se všichni přeli a bojovali o to, aby si koupili nebo
alespoň pronajali kousek půdy, kterým by naplnili svůj život, protože nebylo práce.
Připojením k německé vlasti teď, zdá se, dochází k opaku.
Organisace NSDAP a její struktury v obci. Vše se mění a nově organisuje. Členové SdP
vstupují do NSDAP. Ne všichni však mohou být přijati; je třeba projít důkladným šetřením o
původu (arijský průkaz) a také o předchozí nezávadné národní minulosti.
Úderný oddíl SA 31/194. V Kunraticích vznikl úderný oddíl SA, jehož velitelem byl
jmenován Gustav Göttlich. Kromě Kunratic patří k tomuto oddílu ještě Drnovec a jednotka ze
cvikovského předměstí, celkem 120 mužů (dle zprávy).
SS V Kunraticích byla vytvořena skupina SS. Tito muži musí být vysocí nejméně 170 cm.
Začleněna je do Cvikova.
NSKK (tělovýchovný svaz) má v Kunraticích rovněž oddíl, ke kterému patří Drnovec a
Mařenice (Mařeničky).
HJ a BdM (Hitlerjugend a Bund Deutscher Mädel / Hitlerova mládež a Svaz německých
dívek) – velmi početně zastoupené.
DJ (Deutsches Jungvolk / Německá omladina) a JM (Jungmädel / Mladé dívky) A
nezapomeňme: ti nejmladší příslušníci našeho národa jsou těmi nejpilnějšími.
NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt / NS organizace pro péči o blaho lidu) Je zde
místní ženská skupina.
DAF (Deutsche Arbeitsfront / Německá pracovní fronta) Po odborářské stránce byla zřízena
Německá pracovní fronta, zahrnující všechny vrstvy obyvatelstva – dělníky, živnostníky,
rolníky a řemeslníky.
RN (Reichsnährstand / Říšský úřad pro výživu) Sedláci jsou sdruženi pod Říšským úřadem
pro výživu. Místním selským vedoucím je v současnosti Josef Broier.
DRK (Deutsche Rote Kreuz / Německý červený kříž) Také „Německý červený kříž“, ačkoli
není orgánem strany, učinil v Kunraticích nábor, při kterém se k aktivní službě přihlásilo 60
členů obého pohlaví.
Dodatky: Slintavka a kulhavka si podle záznamů současného rasa Josefa Plachta (bývalého
řezníka) v Kunraticích vyžádala následující počty zvířat: 1 sele, 2 svině, 16 telat, 9 krav, 3
kozy, 1 býka – celkem 32 kusů.

1939.
7. ledna 1939. Zrušení obecního zastupitelstva. Obecní zastupitelstva se všude ruší,
zůstávají již jen obecní radní. Těch je v Kunraticích 8. Obecní zastupitelstvo tvořilo 24 osob,
z nichž bylo 8 obecních radních.
Obecní úřad se od ledna nazývá purkmistrovský úřad a jeho předseda se nyní nazývá
purkmistr. To platí i pro nejmenší obce.
9. ledna 1939. Rukování dobrovolných rekrutů. Mladí muži, kteří se v Sudetech
dobrovolně přihlásili k wehrmachtu, dnes narukovali k různým posádkám v Říši. Touto
dobrovolnou službou ve wehrmachtu jsou zproštěni roční pracovní služby, povinné pro
každého občana v mladém věku.
10. ledna 1939. NSV nyní všude organizuje ozdravné pobyty sudetoněmeckých dětí na území
„Staré říše“. Také z Kunratic dnes odjely děti na šestitýdenní pobyt. Dospělí pobývají v Říši
většinou 14 dní, ovšem ženy, matky a ti, kteří ozdravný pobyt potřebují, se zdrží na 4 týdny.
Zatímco děti zůstávají všude v soukromé péči a ubytování, stejně jako ti, kteří odjíždějí na 18
dní, jedou matky a ženy do ubytoven, kde je čeká skutečně čtyřtýdení ozdravný pobyt. Naši
milí sudetoněmečtí krajané, kteří museli po léta strádat a nedostávalo se jim žádné odměny,
teď zdarma vidí a zažívají krásy naší německé vlasti.
12. ledna 1939. Vyřazení knih. Všechny knihy židovských autorů musejí být vyřazeny
z veřejných knihoven a dopraveny na okresní úřad. Odstraněny a zničeny byly rovněž
všechny socialistické a komunistické knihy a časopisy. Místo nich byly pořízeny nové knihy
v nacionálně-socialistickém duchu.
22. ledna 1939. Nástup hasičů. V sále spolkového hostince Spolku dobrovolných hasičů se
dnes konal nástup, při němž bylo oznámeno, že hasičstvu se dostane nového řádu a do
budoucna bude působit jako protipožární policie.
29. ledna 1939. Deník „Reichenberger Zeitung“(Liberecké noviny), který po mnoho let
informoval naše čtenáře o událostech doma i v okolním světě, je dnes naposled k dostání
v prodejně novin u hostinského Josefa Mockera v čp.209. K čtenářům se od 5. února dostane
jako úřední list NSDAP pod názvem „Die Zeit“ (Doba) u Franze Görnera v bývalé kuželně
hostince „Zur Post“. V redakci listu „Reichenberger Zeitung“ bylo mnoho židovských
redaktorů, kteří byli pochopitelně propuštěni.
30. ledna 1939. Přísaha SA. Muži, kteří se přihlásili do SA, složili dnes ve Cvikově přísahu
Vůdci Adolfu Hitlerovi.
10. února 1939. Zemřel papež.
11. února 1939. Zlatá svatba. Aniž by své padesátileté jubileum nějak zdůrazňovali, oslavili
dnes manželé Franz a (??) Thielovi čp.206 padesát let od svého sňatku. Tkalci, žijící velmi
skromně a střídmě.
14. února 1939. Ve věku 60 let dnes na infarkt zemřel kronikář řídící učitel Nositschka
v Lindavě. – V jeho osobě nám předčasně odchází vlastivědný badatel, který měl cit a jako
pensista také čas pro tuto cennou práci pro vlast. Čest jeho památce!

4. března 1939. Vzpomínka na březnové padlé. Všude se dnes konaly vzpomínkové akce na
počest březnových padlých, aniž by tomu tak jako dříve zabraňovali Češi.
Na četnickou stanici v Kunraticích přišel četnický strážmistr Paul Janota. Narodil se v
Schoppinitz, okres Katovice, v Horním Slezsku 16. ledna 1890. Jeho manželka je rozená
Schiller ze Cvikova. Jako druhý četnický strážmistr k nám 11. června přišel Josef Runge
z Německého Jablonného.
5. března 1939. Koncert NSDAP na přání. Strana poprvé uspořádala v Mockerově sále
koncert na přání, který byl velmi početně navštíven. Hoffmannova kapela nelitovala námahy a
přizvala přespolní hudebníky, aby návštěvníkům připravila příjemný večer, což se skutečně
podařilo.
6. března 1939. Dnes byl zase jednou deštivý den, po němž následovalo několik dní špatného
počasí. Březen byl vůbec neobyčejně nevlídný, takže osev se velmi zpozdil.
15. března 1939. Adolf Hitler zaručil Čechům autonomii. Uplynuly dny plné událostí,
během nichž se ukázalo, že pražská vláda již nemá věci pevně v ruce. Poté, co vojenskou
silou zakročila proti Slovákům, obrátila se lůza proti Němcům. President ČR Hácha odjel 14.
března do Berlína pro pomoc. Dnes, 15. března již kolem 6. hodiny ranní vstoupily německé
jednotky ze všech stran do Čech, aby zjednaly klid a pořádek.
Postupu jednotek, které za velké sněhové bouře přecházely hory, se účastnil také sám náš
milovaný Vůdce Adolf Hitler, který zvláštním vlakem přijel do České Lípy a odtud
pokračoval vojenským autem se svými jednotkami až do Prahy. Vše se to událo tak bleskově,
že mnoho lidí naprosto nemělo ponětí, co se za těch několik málo hodin stalo (nejméně pak
Češi sami). Čechy a Morava byly postaveny pod německý protektorát. Říšským protektorem
se stal bývalý německý ministr zahraničí Constantin svobodný pán von Neurath. Vůdce
navštívil také město Brno a po jeho návratu mu bylo v Berlíně přichystáno triumfální uvítání.
– Shromážděnou vojenskou výzbroj, zbraně, uniformy, potraviny a dokonce vojenské koně
bývalého Česka dopravili Němci do „Staré říše“ a ono ohnisko nepokojů tak bylo
zlikvidováno.
Proti tomuto německému bleskovému aktu se samozřejmě z nepřátelsky smýšlející ciziny
zvedl odpor a opět začaly být uplatňovány jejich „obkličovací metody“ jako v roce 1914.
(podle novinových zpráv)
21. března 1939. Začátek jara. Spousta sněhu, jako v nejhlubší zimě.
22. března 1939. Návrat Klajpedské oblasti do Říše. Události naší pohnuté doby se takřka
řítí. Ještě jsme se nevzpamatovali z obsazení Čech a opět přichází další radostná událost. Na
základě mírové smlouvy s Litvou byl dnes k německé vlasti opět připojena německá oblast
kolem Klajpedy. Vůdce při té příležitosti osobně navštívil město Klajpedu. (podle novinové
zprávy)
26. března 1939. Poslední sbírka Zimní pomoci (pro období 1938/39). Sociální instituce
Zimní pomoc začíná měsícem říjnem a končí koncem března. Peníze, cennosti a potraviny,
zkrátka vše, co se organizacím Strany daří sbírkami shromáždit, slouží k podpoře chudých a
potřebných lidí; je pozoruhodné, čeho všeho touto Zimní pomocí Německo dosáhlo. K Zimní
pomoci patří i zavedení takzvaných „eintopfových nedělí“ . Každá zámožná domácnost vaří o
těchto nedělích místo obvyklých nedělních jídel jen jednoduchý oběd a ušetřený obnos odvádí

prostřednictvím sběračů na Zimní pomoc. Ten, kdo v takovou neděli přesto připraví nákladný
oběd a bude přitom přistižen, musí zaplatit penále. I zámožný se musí projednou zříci pohodlí
a osvědčit tak svoji národní sounáležitost. – Za uplynulou zimu to dnes byla poslední sbírková
neděle; určení sběrači prokázali velkou oběť, když ve velkých mrazech a špatném počasí
konali svou povinnost na otevřených prostranstvích, aby tak zmírnili bídu chudých. – Za
peněžní příspěvky se všude vydávaly odznáčky.
1. dubna 1939. Zavedení občanské daně. Šestým nařízením o zavedení daňově-právních
předpisů na sudetoněmeckých územích z 20. ledna 1939 je od prvního ledna občanská daň
zavedena také u nás. Občanská daň je daní obecní. Sudetoněmeckými obcemi bude poprvé
vyměřena za kalendářní rok 1939 a vybírána ve výši tří čtvrtin roční částky (za období od 1.
dubna do 31. prosince 1939). Povinnou osobou je každý, který k rozhodnému dni, tj. k 10.
říjnu 1938 dovršil 18. rok věku a má trvalé bydliště v některé sudetoněmecké obci. –
V Kunraticích činí vybíraná sazba 300 procent. Daň se vypočítává z příjmu za rok 1937.
(podle zpráv)
8. dubna 1939. Albánie obsazena Itálií. Podle rozhlasových a novinových zpráv vstoupily do
Tirany, hlavního města Albánie italské motorisované jednotky. Stalo se tak po noci hrůzy,
kdy vládl teror albánských band. Král Zogu uprchl a jeho palác byl vydrancován. – Italové
celou Albánii postupně obsazují.
11. dubna 1939. Nález paroží. Sběrači dříví dnes na Eichbergu (vedle Jezevčího vrchu)
nalezli shoz jeleního paroží z osmeráka; tento vzácný nález byl předán zdejší Lovecké
společnosti.
Nový obecní tajemník. Jelikož současný obecní tajemník Karl Liehr dostal místo na landratu
v Německém Jablonném, práci obecního tajemníka převzal Ernst Knespel, zaměstnaný jako
účetní u firmy Klemt & Neubauer.
20. dubna 1939. 50. narozeniny našeho Vůdce. Již v předvečer ohlašovaly ohňostroje a
salvy z moždířů významný den oslav 50. narozenin našeho milého Vůdce. Všude vyzdobené
domy, vlajkosláva a večer se ve Cvikově na náměstí konala přísaha náčelníků strany a jejich
místních organizací. Provedl ji Vůdcův zástupce Rudolf Hess rozhlasovým přenosem
z berlínského Sportovního paláce. Obyvatelé Kunratic kráčeli do Cvikova semknutě a
s hudbou (přes 600 lidí). Tytéž oslavy se konaly po celé Velkoněmecké říši. Vůdcovy
narozeniny byly prohlášeny státním svátkem. Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889
v hornorakouském městečku Braunau nad Innem. – Chráněn obětavou láskou své matky a
svědomitého otce, příkladného celního úředníka, prožil bezstarostné mládí. Zatímco se
zajímal o dějepis a zeměpis a byl nadto ještě dobrým kreslířem, jeho otec by byl raději, kdyby
se stal rovněž úředníkem.
Chlapec však prohlásil: Chci se stát uměleckým malířem. Touha po umělecké tvorbě, která se
později projevila mnohem odlišněji, než chlapec tušil, uplatňovala se u něj již dříve.
Hitlerovi bylo teprve 14 let, když jeho otec zemřel. Objevily se první nesnáze. U přijímacích
zkoušek na Uměleckou akademii ve Vídni se ukázalo, že má značné nadání pro architekturu a
navzdory všem protivenstvím se rozhodl stát se architektem. Po matčině smrti přesídlil do
Vídně a aby se uživil, stal se příležitostným dělníkem. Na vlastním těle zakusil hmotnou
nouzi. Zde rozpoznal bezostyšnou podvratnou činnost odnárodněného Židovstva.
V roce 1912 přišel Hitler do Mnichova, města německého umění. Když se svět plný nepřátel
valil přes naši otčinu, muž, který se měl stát stavitelem Německa vytáhl v řadách bojovníků
do pole a krvácel za svoji milovanou vlast. Když došlo ke zhroucení Německa, vyburcovala

ho tato rána k jeho dílu. V temné noci našeho úpadku byl neunavně varujícím hlasatelem,
dokud celý národ neprocitl. A stal se zázrak – z tichého chlapce z Braunau se stal muž, jehož
slovům naslouchá celý svět.
V hluboké úctě a vší vroucností našeho citu se skláníme před tím mužem, který nás přivedl
k nám samým a dokázal, že jsme přerostli sami sebe. Bouřlivým jásotem mu německý národ
již mnohokrát vyjádřil svůj dík, vyslovený za dunění kovadlin, na nichž němečtí dělníci
kovají zbraně míru; dík, promlouvající z jasných dětských očí a rozechvívající ústa starců,
kteří žehnajíce se ohlížejí za hrdými dny, které jim osud ještě dopřál. (opis z novin)
26. dubna 1939. Vůdcovu nejbližšímu spolubojovníkovi je 45 let. Rudolf Hess, vůdcův
zástupce, je rodilý zahraniční Němec. Narodil se 26. dubna 1894 jako syn velkoobchodníka v
egyptské Alexandrii.
Jeho otec pocházel z Frank. Až do svých 14 let žil Rudolf Hess v Alexandrii a poté odešel
studovat na školu v Godesbergu nad Rýnem. Roku 1911 absolvoval obchodní školu ve
švýcarském Neuchatelu a později v letech 1912 až 1914 se vyučil obchodnickému povolání
v jednom hamburském velkoobchodě. – Po vypuknutí války vstoupil Rudolf Hess okamžitě
dobrovolně do služeb vojska a válku prožil od začátku až do konce na frontě.
V prvních řadách nacionálně-socialistické strany stál již v roce 1921. Toho roku byl dvakrát
zraněn. Jednou při osvobozování Mnichova od komunistické vlády, podruhé při sálové bitce
v (mnichovském) Hofbräuhausu, kde utrpěl těžké zranění lebky. – V roce 1923 táhl Rudolf
Hess s ostatními na (mnichovskou) Feldherrnhalle, společně s Vůdcem byl odsouzen a spolu
s ním uvězněn. Při nesčetných bojových shromážděních před rokem 1933 až po dnešek
vášnivě zastával Vůdcovu myšlenku a stal se tak sám jedním z mužů, majících největší podíl
na vzestupu německého národa; sílu ke své činnosti čerpal z věrnosti a důvěry k Vůdci.
(novinová zpráva)
26. dubna 1939. Vysoký věk. Ve vysokém věku 83 let dnes zesnula Karolina Rungeová (roz.
Hülleová, vulgo „Jusl“). Narodila se 1. srpna 1855.
1. května 1939. Státní svátek. Soukmenovci cvikovského okresu se sešli na shromáždění na
náměstí ve Cvikově. Kunratice s hudbou 734 lidí.
3. května 1939. Záškrt - úmrtí. Bruno, čtrnáctiletý syn tesaře Karla Hülleho z Kunratic čp.22
dnes zemřel na tuto strašnou chorobu.
15. května 1939. Záškrt – druhý případ úmrtí. Dnes podlehl téže nemoci šestiletý synáček
mistra kolářského Josefa Mittera z Kunratic čp.292.
Zlatá svatba. Tesař Ignaz Hülle a jeho manželka, rozená Tampeová dnes po padesáté oslavili
výročí své svatby.
21. května 1939. Den matek. Od nynějška se tento den nazývá Dnem rodiny.
8. června 1939. Svátek Božího těla. V továrnách se pracuje. Procesí se nesmělo vydat po
hlavní silnici jako jindy, nýbrž muselo procházet úzkou uličkou u Bundesmannů čp.172.
Z dopravně-technických důvodů to nařídil zde sloužící hlavní strážmistr.
11. června 1939. Slavnostní otevření mateřské školy. Dnes, v neděli odpoledne se v domě
bývalého Spotřebního spolku konalo otevření mateřské školy NSV. Když se v zahradě
postavili školáci s adepty mateřské školy, byl to jedinečný, pestrý obrázek a fotograf tak mohl

nacvakat působivé snímky. Dostavilo se samozřejmě i velké množství dospělých, aby si
prohlédli toto nové zařízení pro děti. Okresní vedoucí NSV Bardel pronesl delší řeč, v níž
vysvětlil cíle NSV a vysvětlil účel mateřských škol. Z řečníkových údajů vyplynulo, že
v okrese Německé Jablonné je nyní již 14 stálých mateřských škol, 18 žňových mateřských
škol, 26 poraden pro matku a dítě, dvoje jesle, zotavovna pro matky a 4 stanice sester NSV,
k nimž vbrzku přibude ještě mobilní zubní ambulance. Na závěr svého výkladu řečník
vzpomněl našeho milovaného Vůdce a současně největšího milovníka dětí v Říši, kterému za
to vše vděčíme a jehož životní náplní je přání, vidět svůj národ zdravý a šťastný.
Po slovech díků, jimiž místní skupinový velitel, straník Franz Hoffmann poděkoval
vedoucímu NSV, jakož i všem pomocníkům a pozdravem „Sieg Heil“ také našemu Vůdci,
byla mateřská škola zpřístupněna k prohlídce.
Byl to ale překvapující pohled. – V dřevěné světnici starého konsumu jsme spatřili úhledně
rozmístěné samé malé selské stolečky s příslušnými židličkami se zkosenými nohami. Pestré
nápojové kalíšky a selské hrníčky na lesklých stolních deskách, všelijaké hračky, od selské
kolíbky s červenými peřinkami a dřevěnou panenkou až po koníka s vozem, vše čekalo na
malé hosty, kteří sem již brzy měli vstoupit. V koutě stála solidní stará kredenc ze starých
časů. Nechyběl ani misník s pestrými selskými talíři a hrnci, zavěšený na stěně a samozřejmě
stará zelená kachlová kamna s „peklíčkem“. – Zkrátka pravá stará selská světnice z dob
našich pradědečků. Když si k tomu přimyslíme ještě veselé caparty, máme tu chaloupku
Sněhurky a sedmi trpaslíků. Z očí všem zářila radost a někteří dospělí si povzdechli: „Bože,
kdybych se tak mohl ještě jednou vrátit o třicet nebo čtyřicet let zpátky!“ Takový prostě
znějící hlas lidu je ovšem nejkrásnějším a nejryzejším díkem všem těm, kteří se zřízením téhle
mateřské školy pomáhali. Pro Kunratice krásný a památný den zakončila veselá dětská
slavnost pod vedením aktivního místního skupinového velitele, straníka Hoffmanna.
Četnická stanice. Jako druhý četník byl k nám do služby zařazen Josef Runge z Německého
Jablonného. Dříve byl městským policistou v Německém Jablonném. V červenci byl povýšen
na hlavního strážmistra. Později, po skončení polního tažení v Polsku, sloužil tam.
21. června 1939. Oslavy slunovratu na Kovářském vrchu. Všechny organizace Strany se o
½ 9 večer shromáždily na návsi a kráčely odtud s hudbou k ohništi, kde u planoucího ohně
pronesl řeč Sturmführer kunratického oddílu SA, straník Gustav Göttlich. Dále promluvil
straník Adolf Müller a po přezpívání národních písní byla tato slavnost v přírodě ukončena.
Následovalo příjemné posezení v sále hostince „Zum Nordpol“.
22. června 1939. Požár. Dnes odpoledne kolem 4. hodiny náhle vypukl oheň v domě čp.84 (v
dolní vsi, v místní části „Krachwinkel“), následkem čehož dřevěný dům zcela shořel. Patřil
kožešníku Gustavu Antuschovi z Kunratic, bydlícímu v Lipsku. V domě bydlel jeho bratr
Josef a také pokrývač Karl Neumann se svou rodinou. Těm se z jejich majetku podařilo
zachránit jen málo. Vyšetřování ukázalo, že požár z nepozornosti založil desetiletý
Neumannův chlapec.
28. června 1939. Pocta našemu devadesátiletému spoluobčanu Josefu Fischerovi v čp.92,
který 29. června slaví své 90. narozeniny. Delegace místních spolků předaly dlouholetému
spolkovému poslovi slušný peněžitý dar a Hoffmannova obecní kapela mu věnovala
zastaveníčko. Za tuto poctu jim vždy zdvořilý devadesátník, viditelně dojat, poděkoval.
1. července 1939. Odstranění podstavce pomníku císaře Josefa II. Z důvodu úpravy návsi
do podoby, která by lépe odpovídala současné době, byl dnes dobrovolnými pracovními
silami z řad obyvatel obce odstraněn podstavec, který na svém místě stál od roku 1882. Pluh,

instalovaný na podstavci 10. června 1934 na počest zastánce selského lidu Hanse Kudlicha
byl sňat a má být vystaven na jiném místě.
2. července 1939. Přísaha Německého červeného kříže (DRK) v České Lípě. 12 aktivních
pomocníků a 10 pomocnic DRK z Kunratic odjelo do České Lípy k přísaze, kterou zde
z lípského okrsku složilo celkem přes 1300 osob. V místní jednotce DRK je kromě toho ještě
přibližně 100 přispívajících členů. Měsíční příspěvek činí 25 feniků.
2. července 1939. Slavnostní primice. Nový kněz Fritz Runge dnes v městském kostele ve
Cvikově slavil své vysvěcení knězem. – Runge je jediným synem manželů Hermanna
Rungeho a Antonie, roz. Prichové. Jeho rodiče jsou však rozvedeni a chlapec strávil dětství
s hluboce nábožensky založenou matkou, která jej s velkým sebeobětováním dala vystudovat
na kněze. Šťastné matce se dnes její toužebné přání vyplnilo.
9. července 1939. Nový kněz sloužil 9. července mši a kázání také ve farním kostele
v Kunraticích, neboť farář je na dovolené. – Poznamenávám to zde proto, jelikož Runge
pochází z Kunratic a jeho dědeček Johann Runge, který byl zedníkem, si ve Cvikově postavil
dům. Pradědeček mladého kněze, Martin Runge („Seidlich Martin“) bydlel v domě čp.279,
který dnes obývá výrobce tkaného zboží Josef Runge (vnuk Martina Rungeho).
9. července 1939. Krupobití. Dnes, v neděli odpoledne přišlo krupobití, které způsobilo
mnoho škod právě tam, kde mračna přecházela v pásech. Takový pás přinesl velmi silné
krupobití především na Limberských polních domcích směrem k říšské silnici. – U nynějšího
starosty Augustina Hanische čp.195 roztloukly kroupy v obytné části stavení, orientované
k Jezevčímu vrchu, 11 okenních tabulek. Jak mne sám ujistil, pobývat v tu chvíli ve světnici
nebylo příjemné; okenní tabulky řinčely a vítr hnal kroupy otevřenými rozbitými okny až na
druhý konec světnice, kde stála postel, ve které se uzdravoval po operaci žaludku, kterou mu
provedli v Žitavě. Mnoho okenních tabulek kroupy rozbily i u rolníka Gustava Lercheho
čp.196 a v dalších staveních. Všechno ovoce zůstalo ležet pod stromy a polní plodiny, žito,
oves, pšenice byly úplně zatlučeny do země. Okopaniny také, ty se však dodatečně trochu
vzpamatovaly (zelí, brambory). V dolní vsi přešel jeden pás krupobití přes pozemky od
Teichbergu ke Kovářskému vrchu. Také zde byly plodiny na postižených polích zcela
zničeny. Vše trvalo jen několik minut, ale kroupy byly velké jako holubí vejce, hranaté, těžké,
jako skutečné kusy ledu. Ve vsi bylo celkem roztříštěno asi 100 okenních tabulek (nádraží,
kostel, okna sálů na návsi, v horní vsi atd.). Na nejhůře postižených polích pořídila komise
snímky kvůli výplatě odškodnění (obiloviny až 100 %, okopaniny 70-80% odškodnění).
21. července 1939. Smrtelné neštěstí. Rudolf Jansky (starší syn obchodníka plodinami
Wenzela Janskyho v Kunraticích čp.166), zaměstnaný jako elektrotechnik v Rostocku (v
„staré říši“) se podle úřední zprávy utopil při koupání v Baltském moři. Byl ženat a měl dvě
děti ve věku 3-5 let. Ubožák také trpěl padoucnicí (epilepsií).
22. července 1939. Vysoký věk. Ve vysokém věku 85 let dnes zesnul Josef Müller v čp.199.
Zemřelý byl povoláním ruční tkadlec, vždy tichý, klidný člověk. Jeho syn Karl (má vadu řeči)
je zedníkem a bydlí v Růžodolu I u Liberce. Dcera je provdaná za Johanna Ruscheho,
nádeníka v Kunraticích.
29. července 1939. První obilné panáky dnes postavili na Hutbergu. – Jsou teď velice horké
dny.

23. července 1939. Smlouva o neútočení mezi Německem a Sovětským Ruskem. Německý
ministr zahraničí von Ribbentrop v Moskvě podepsal vzájemnou smlouvu o neútočení. –
Situace v Evropě je opět velmi napjatá, neboť Polsko se vzpírá mírovému revisnímu úsilí
Německa o navrácení města Gdaňsku Říši a zrušení polského koridoru; ve svém odporu je
samozřejmě podporováno Anglií. Němci jsou v Polsku pronásledováni a utiskováni, na říšské
hranici se shromažďují vojenské bojůvky a objevují se hanopisy a verbální výpady proti
Německé říši.
27. července 1939. Nehoda na bicyklu. Dnes, v neděli jsme my pomocníci DRK od 6.
hotovosti měli předepsaný 25 km dlouhý cvičný pochod z Krompachu, kam nás z Kunratic
časně ráno odjelo na kolech 8 mužů. Když jsme se po skončení pochodu kolem ½ 12
v poledne vraceli na kolech domů, na špatné silnici z Krompachu do Kunratic jsem najel na
Juliovce na písčité místo, kde jsem s kola spadl, přičemž jsem si zlomil levou klíční kost,
poranil ramenní kloub a také nalomil 6. žebro (jak se později zjistilo). Soukromým autem
jsem byl převezen k doktoru Miethigovi do Cvikova k prvnímu ošetření. Byl jsem ponechán
v domácí péči.
27. července 1939. Vydávání přídělových lístků starostenským úřadem. Aby se předešlo
křečkování jako ve světové válce, budou již nyní na potraviny, mýdlo, uhlí a oděvní součástky
s okamžitou platností vydávány přídělové lístky.
1. září 1939. Zasedání Říšského sněmu, Vůdcův projev. Poté, co byli na polské hranici
zavražděni Němci a z polské strany došlo dokonce k přepadům říšskoněmeckého území, byl
Vůdce nucen nechat dnes ráno do Polska vstoupit německé jednotky, aby byl na východní
hranici konečně zjednán klid. Narychlo svolal Říšský sněm a ve svém projevu ke
shromážděným členům, německému národu a ostatnímu světu prostřednictvím rozhlasu
vyložil důvody, které nás Němce přiměly ke vstupu do Polska. Hlavní vinu nese Anglie, která
Poláky podporovala v jejich odporu proti mírovému řešení.
2. září 1939. Krásné počasí po dobu čtrnácti dní.
3. září 1939. Anglie a Francie vyhlásily válku Německu.
11. září 1939. Začátek školy. Z důvodu válečných událostí začala škola teprve dnes. Jako
nová učitelská síla nastoupila slečna Herta Wernerová.
17. září 1939. V šest hodin ráno moskevského času vstoupili Rusové do východního Polska.
19. září 1939. Vůdcův projev v Gdaňsku v 17 hodin odpoledne.
25. září 1939. Starosta Augustin Hanisch zemřel! Náš již delší dobu nemocný starosta
zesnul dnes ve 3 hodiny ráno poté, co mu ani operace, provedená v Žitavě nepřinesla zlepšení
zdravotního stavu. – Zesnulý svou věrnou a neúnavnou prací bojoval za německou věc;
v loňském roce to nebyla žádná maličkost, když měl jako starosta plnit všechna přání českých
vojáků. Oplakává ho jeho žena a dvě dospělé dcery. Hanisch se narodil v roce 1887 a bylo mu
teprve 51 let. Byl nejmladším dítětem rodiny Hanischových z čp.195.
(27. září 1939) Pohřeb se konal ve středu odpoledne. Zblízka i zdaleka se dostavili straníci,
aby mu poskytli čestný doprovod na poslední cestě. Zesnulý jako voják prodělal světovou
válku.

28. září 1939. Senoseč o svatém Václavu! Je třeba zde zmínit jednu poněkud neobvyklou
událost. Na hospodářství čp.232 na Polních domcích, na němž hospodaří více než
sedmdesátiletá vdova Marie Müllerová, proběhla senoseč teprve dnes, 28. září. Následkem
špatného počasí, které tohoto podzimu nastalo, se bohužel takto pozdě posečené seno
nepodařilo usušit a sklidit, takže zůstalo ležet na louce a shnilo.
29. září 1939. Úmrtí na záškrt. Jedenáctiletý chlapec manželů Fiedlerových dnes podlehl
této strašlivé dětské nemoci.
30. září 1939. Dobrovolná smrt. V koupališti se dnes kolem poledního v sebevražedném
úmyslu utopila paní Anna Rungeová (roz. Fischerová, „Fischer Flors Anna“). Se svým
mužem byla vykopávat brambory a při cestě domů vykonala onen neblahý skutek. Následkem
ztráty jednoho oka byl její zrak značně omezen a ani jinak nebyla zcela zdráva. Smrt jejího
bratra, který před nedávnem zemřel v Korutanech, jí nadobro vzala poslední zbytek chuti
k životu. Narodila se roku 1877 a bylo jí tedy 62 let.
16. října 1939. Výroční trh se nekoná. Jelikož téměř všechno zboží podléhá přídělovému
systému a potraviny je dovoleno prodávat pouze na lístky, konání výročního trhu postrádá
smysl.
29. října 1939. Filmové představení. V Mockerově sále dnes župní úřadovna NSDAP
uspořádala filmové představení. Dávali film „Urlaub auf Ehrenwort“ („Dovolená na čestné
slovo“), příběh ze Světové války.
29. října 1939. Podzimní špatné počasí. Následkem veskrze deštivého podzimního počasí se
zdržel výsev ozimů a krom to je velmi mnoho hlemýžďů, kteří osivo ničí.
1. listopadu 1939. Svátek Všech svatých. Výjimečně zase jednou skutečně krásný den.
8. listopadu 1939. Nezdařený atentát na našeho Vůdce v Mnichově. Dlouho připravovaný
zločin proti životu našeho Vůdce se bohudíky nezdařil, neboť Vůdce kvůli naléhavé práci
opustil své spolubojovníky v pivnici měšťanského pivovaru dříve, než v předcházejících
letech. Když pekelný stroj explodoval, Vůdce byl již z pivnice pryč. Následkem tlakové vlny
však přišla o život řada lidí. Atentát zosnovali angličtí agenti. Na tento úkladný zločin pohlíží
s odporem celý civilisovaný svět. (podle novinové zprávy)
10. listopadu 1939. Vyznamenání za pětadvacetileté věrné služby. Dělnici Anně Kunertové
z Kunratic bylo dnes v továrně Meister & Eiselt ve Cvikově předáno čestné uznání za
pětadvacetileté nepřetržité pracovní výkony. Kunertová je zaměstnána jako tkaninářka.
Vedení závodu jí věnovalo 50 marek.
11. listopadu 1939. Mistr pekařský Oswald Schütze, který v domě Heinricha Richtera čp.55
provozuje velmi dobře zavedený pekařský obchod, přesídlil dnes do Cvikova, aby zde
v nájmu vedl pekařství pana Röslera. Jeho nástupcem je Straßner.
14. listopadu 1939. První sníh. Letos přichází zima již časně; 25. listopadu následovala nová
vánice, poměrně bohatá.
Starý „Sacherhaus“ čp.318 byl letos na podzim stržen, protože byl značně zchátralý.
Vyzvánění kostelními zvony před osmou ráno i večer je zastaveno.

28. listopadu 1939. Krádež slepic. U rolníka Gustava Müllera čp.67 bylo dnes večer
ukradeno několik slepic.
29. listopadu 1939. Vysoký věk. Ve věku 81 let dnes zesnul bývalý mistr klempířský Josef
Friedrich, bydlící v Německém Jablonném. Dříve vlastnil v Kunraticích čp.55 klempířství,
poté postavil dům čp.391, který prodal Franzi Tischerovi a odstěhoval se do Německého
Jablonného, kde provozoval dále své řemeslo, které po něm převzal jeho syn. Friedrich byl
mimořádně pracovitý, šetrný a pokrokový muž. Pocházel z domu čp.47 („Gloser Viez“)
z rodiny s mnoha dětmi.
30. listopadu 1939. Velice deštivý den.
1. prosince 1939. Nová učitelka. Na místo slečny Rauscherové nastoupila dnes do služby na
naší škole slečna Sigmundová.
9. prosince 1939. Obecní společenský večer. Dnes večer jsme zažili příjemný obecní večer
se zpěvem a tancem, uspořádaný DAF „Kraft durch Freude“.
18. prosince 1939. Každému zaměstnanci v závodě Meister & Eiselt (dříve Löwinger & Glas)
v Drnovci byl vyplacen vánoční příspěvek ve výši 15 RM. Finanční částky vyplácely také
jiné závody.
20. prosince 1939. Krádež husy. U rolníka Josefa Rungeho („Milchbauer“) dnes večer opět
ukradli jednu husu. Již dříve mu jednou ukradli kachnu. Je nápadné, jak se nyní opět
rozmáhají krádeže. Již není vidět žádné tuláky, protože všechny potřebné zaopatřuje NSV.
Dříve bývalo žebrání přímo metlou.
25. prosince 1939. Vánoce. Letos sice vládne chladné počasí, sníh však leží a krajina tak
vyhlíží skutečně vánočně. Výjimečně se letos v obci nekonají žádné akce.
31. prosince 1939. Ohlédnutí za rokem 1939. V poslední hodině roku je zvykem přebrat si
co bylo a co bude. – Skutečnost, že se na přelomu roku ocitáme uprostřed války, je způsobena
tím, že bojujeme o své právo na život. – Jednou je již třeba učinit rozhodnutí, zda my Němci
jako národ a říše budeme či nebudeme moci dále žít. Anglie, věčný odpůrce každého
rovnocenně velkého a mocného národa, se opět spojila s dalšími odpůrci německého ducha,
s mezinárodním Židovstvem. – Před dvaceti lety bylo rozhodnutí o vítězi pouze odsunuto.
Splatno je nyní. – Prozřetelnost nás Vůdcovým prostřednictvím vyvedla z nejhlubší nouze a
učinila opět silnými a mocnými. Bude při nás, neboť chceme vybojovat vítězství, ono
vítězství, které bude znamenat konečný mír pro lepší Evropu a pro šťastné Německo. (podle
novinového článku)
Počasí a zemědělství. Letošní rok začal pozdním jarním výsevem; pole byla strašně mokrá,
takže spousta osiva vymrzla a bylo jej třeba znovu zasít, což samozřejmě v létě způsobilo
velký výpadek v ozimech. Letním krupobitím bylo zcela zničeno mnoho obilných polí a
značně přitom utrpěly i okopaniny. Přesto byla letos místy hodně velká řepa. Senoseč dopadla
velmi dobře, ovšem na podzim přišlo opět špatné počasí, takže mnohá pole nebylo kvůli
mokru možno vůbec obdělat. V krechtech shnilo hodně brambor. Slámy bylo letos
pochopitelně velmi málo. – Kolem a kolem vzato, nebyl to pro zemědělce v naší oblasti
příznivý rok. Výmlat obilovin přinesl velice slabý výnos.

1940.
1. ledna 1940. Hlavními znaky této zimy jsou velké mrazy a hodně sněhu. Není tomu tak
ovšem jen v našem blízkém okolí; jak hlásí rozhlasové a novinové zprávy, mimořádně krutá
zima panuje v celé Evropě. Je samozřejmé, že se brzy vyčerpaly zásoby uhlí a značnými
závějemi byla silně ovlivněna i doprava. Jelikož válka si žádá pro svoji potřebu mnoho
nákladních vagonů, dovážené uhlí se vykládalo dokonce i o nedělích, aby se tak prázdné
vagony rychle opět vrátily do provozu a obyvatelstvu se co nejrychleji dostávalo tolik
potřebného paliva. Následkem neuvěřitelné spotřeby uhlí docházelo tu a tam k výpadkům,
takže od konce února až do počátku března musely školy vyhlásit dlouhodobější uhelné
prázdniny a drahocenným materiálem šetřit. Takže tato zima byla pěkně drsná; takovou jsme
ještě nezažili.
18. března 1940. Hitler a Mussolini se dnes dopoledne sešli na Brenneru v Tyrolích
k osobnímu rozhovoru.
24. března 1940. Neděle velikonoční. Velmi krásné Velikonoce.
27. března 1940. Bouřková blýskavice s průtrží mračen na Hvozdu!
1. dubna 1940. Začátek letního času ve Velkoněmecké říši (o hodinu dříve)
9. dubna 1940. Dánsko a Norsko obsazeno německými jednotkami!
20. dubna 1940. Vůdcovy 51. narozeniny. Večer slavnost v Mockerově sále.
22. dubna 1940. Vysoký věk. Ve věku 85 let dnes zesnula Marie Bundesmannová, roz.
Müllerová. Byla druhou manželkou zemřelého speditéra Karla Bundesmanna.
1. května 1940. Státní svátek. Den pracovního klidu ve všech závodech.
10. května 1940. Německé jednotky ráno překročily belgické, holandské a lucemburskofrancouzské hranice. Začátek velké ofenzívy proti Francii a Anglii. Netušenou rychlostí
postoupily naše jednotky těmito zeměmi, takže po kapitulaci Holandska a Belgie požádala 17.
června Francie říšskoněmeckou vládu o podmínky příměří.
4. června 1940. Hrdinská smrt. Příbuzní holiče Williho Zinneckera dnes obdrželi zprávu, že
padl hrdinskou smrtí ve Francii; o něco později dorazila táž smutná zvěst o hrdinské smrti
zetě pana Josefa Hoffmanna z čp.148. Jeho otec zemřel rovněž hrdinskou smrtí ve Světové
válce.
10. června 1940. Itálie vyhlásila válku světovým velmocem.
17. června 1940. Francie požádala říšskou vládu o podmínky příměří.
21. června 1940. Schůzka vyslanců obou mocností Německa a Francie k jednáním o příměří
v památném lese u Compiegne ve Francii.
22. června 1940. Francouzi podepsali dohodu o příměří.

24. června 1940. V 19 hodin 35 minut vstoupila v platnost německo-francouzská dohoda o
příměří.
25. června 1940. V 1 hodinu 35 minut nastal mezi Německem a Francií klid zbraní.
28. června 1940. Německo obsadilo atlantské pobřeží až k hranicím se Španělskem. Památné
dny německých dějin.
29. června 1940. Zlatá svatba. Manželský pár Josefa a Anny Schnabelových v čp.40 dnes
oslavil vzácnou zlatou svatbu. Ve zdejším farním kostele se konal opětovný sňatek a
odpoledne pak v užším rodinném kruhu svatební oslava. Oba manželé jsou dosud zdrávi.
Oslavy se účastnilo šest vdaných a ženatých dětí (1 syn nemanželský /Franz Hantsche/, 5
dcer, 1 syn = šest manželských dětí se Schnabelovou): Franz; Marie, Anna, Antonia, Emilie,
Auguste; Josef.
16. července 1940. Velká povětrnostní katastrofa. Velká živelní pohroma se dnes přehnala
nad našimi končinami. Strašná bouřka s průtrží mračen způsobila velké škody na pozemcích a
cestách.
Vysoký věk. Bývalý ruční tkadlec Josef Müller v čp.?? dnes zesnul ve věku ?? let.
24. července 1940. Dnes dorazila motorová stříkačka pro požární policii. Vyrobila ji firma
Flader ve Vejprtech a stála 2.500 marek; k tomu ještě 500 metrů hadic za 1.200 RM, celkem
3.700 RM. Pro naši obec má velkou cenu, neboť s tlakovou stříkačkou lze jen s námahou
dostat vodu k mnohým výše položeným usedlostem.
Otavy se většinou zkrmily zelené, protože k sušení sena nebylo počasí.
Sklizeň brambor. Dobývání brambor ze zcela promáčené půdy bylo letos pořádně
namáhavou prací (na písčitých pozemcích to nebylo tak zlé). Množství brambor bylo
samozřejmě shnilých, především u měkkých odrůd, např. „Ackersegen“ („polní požehnání“).
Sklizeň zelí a řepy. Přes četné dešťové srážky nebyly zelné hlávky a řepa tak velké, jako
předchozího roku. Několik sedláků, kteří se sklizní nezačali včas, překvapil dokonce první
sníh; když jim okopaniny na poli uvízly ve sněhu, nebylo to zrovna příjemné. První sníh
napadl již 26. října. Několika nevyhnutelným opozdilcům, kteří ani v zemědělství nejsou
nikdy se vším hotovi, zůstaly brambory dokonce na polích v zemi i přes zimu. – Letošní
podzim byl zkrátka značně nepříznivý.
Ozimy. Žito. Na mnoha polích nebylo letos kvůli velkému mokru možno zasít ozimy, takže
opět zbyla spousta práce na příští jaro. Slámy je proto tak akorát, protože už letos jí bylo
velice málo.
Celkem vzato měli zemědělci letos velmi špatný rok, zejména i proto, že byl nedostatek
pracovních sil; lidé totiž nyní opět nacházejí obživu v okolních továrnách, na stavbách silnic
atd. Do značné míry je to třeba přičíst i tvrdošíjnosti našich sedláků, s jakou navzdory všemu
lpějí na vydobyté půdě a odmítají vyměnit své povolání za nějakou lehčí práci. Ceny jsou
totiž pevně stanovené a lichva a podloudnictví tak jako ve světové válce jsou tentokrát
obtížnější. A tam, kde k nim přesto dojde, čeká jejich aktéry vysoký trest.
Nezaměstnaní se stali vzácností, protože pro každého se nějaká práce najde; lidí je dokonce
nedostatek, neboť v bývalé Niessnerově továrně na cvikovském dolním předměstí byl zřízen
zbrojní závod, zaměstnávající spoustu lidí.
28. října 1940. Italské jednotky dnes ráno v Albánii překročily řecké hranice.

Hitler a Mussolini se dnes setkali ve Florencii (Itálie).
1. listopadu 1940. Svátek všech svatých. Hřbitov letos poskytl vskutku rázovitý obrázek: na
hrobech ležel bílý sníh, ozdobený věnci a květinami. Den to však byl nepříjemný a chladný.
4./5. listopadu 1940. Průtrž mračen. Bouře, podobná orkánu. V noci ze 4. na 5. listopadu u
nás nastala opět průtrž mračen, doprovázená vichřicí, která už byla spíše orkánem. Po spoustě
nočního deště se nad ránem 5. listopadu přihnal vichr s takovou silou, že v lese následkem
rozmáčené půdy vyvracel i nejsilnější stromy. Smrky, borovice a dokonce duby tu ležely
vyvrácené přes sebe a zaklíněné do sebe – obrázek nejstrašnějšího násilí a zkázy. Borovice,
které se tak lehko nevyvrátily, byly v půli přeraženy, rozlomeny! – Starší lidé ubezpečují, že
před zhruba 70 lety (1868) prý zde řádila podobná vichřice. Došlo i k mnoha škodám na
střechách a elektrickém vedení.
9. listopadu 1940. Obilné panáky. Teprve dnes byly postaveny do panáků pšeničné snopy, už
dávno ležící na poli rolnice Marie Müllerové (Polní domky). V tuto dobu spíše zřídkavý
případ, bohužel však až příliš skutečný; špatné počasí, žádné pracovní síly, paní je skoro 70
let a na hospodářství je sama.
12. listopadu 1940. Elektrická siréna. Na obecním domě byla instalována elektrická siréna,
která má při leteckém poplachu vydávat výstražný signál. Poprvé byla vyzkoušena dnes
v poledne.
16. listopadu 1940. Vysoký věk. Ve vysokém věku 80 let zesnul Wenzel Kunze, nádeník
v čp.86. Kunze byl veselý, zpěvavý muž, hrál na tahací harmoniku, u dobrovolných hasičů byl
trubačem, zkrátka veselá povaha.
17. listopadu 1940. Zlatá svatba. Manželé Heidlasovi dnes oslavili zlatou svatbu, spojenou s
církevní slavností ve zdejším farním kostele.
Změna ve firmě. Firma Klemt & Neubauer se od 1. října 1940 nechala zaprotokolovat pod
názvem „Klemt und Söhne, Komanditgesellschaft“ (Klemt a synové, komanditní společnost).
6. prosince 1940. Sněžení. Zima letos přišla časně, se sněžením a poměrně nízkými teplotami.
31. prosince 1940. Dopravní kalamita následkem sněhové bouře. Ačkoli již v minulém
roce jsme zaznamenali mimořádně krutou zimu se spoustou sněhu, zdá se, jako by ta letošní
nechtěla co do množství sněhu a mrazů zůstat pozadu. Kvůli sněhovým bouřím nyní nelze na
hlavní silnici udržet řádnou autobusovou dopravu. Mnoho aut přistálo v silničních příkopech,
trpí dokonce i poštovní přeprava, protože nemohou jezdit ani vlaky.
Velké vánice a mimořádné mrazy jsou hlášeny také z Francie a Španělska.
Ohlédnutí za rokem 1940. Podruhé během těchto velkých bojů našeho národa stojíme na
prahu nového roku.
Zemědělství. Následkem kruté zimy u nás pomrzly téměř veškeré ozimy, takže to na našich
polích zjara vypadalo velice smutně. Přidala se k tomu i okolnost, že s jarním výsevem nešlo
začít hned, neboť se dlouho vleklo špatné počasí. Na prázdná pole s ozimy se pak vyséval
ječmen a letní žito, pšenice a oves. Kvůli vícepracím šlo do země všechno opožděně, i
brambory.

Senoseč byla uspokojivá, o žních ale nastalo opět špatné počasí, takže to málo obilných
panáků se nepodařilo svézt a obilí v nich vyklíčilo. Bezcennou se tak stala i sláma. Nastala
zdlouhavá práce, kdy se při troše hezkého počasí snopy opět jednotlivě roztrhávaly (natolik už
byly vzájemně prorostlé), rozkládaly se po poli a nechávaly sušit. Často se stalo, že než se je
podařilo dostat pod střechu, zmokly znovu. Spoustu obilí se tak nepodařilo sklidit ani ve
stejnoměrně proschlém stavu. Jako osivo bylo takové zrní naprosto nepoužitelné.

1941.
4. ledna 1941. Zhoršení dopravních potíží. Dopravní situace se vlivem silných sněhových
bouří zhoršuje. Jezdit už nedokáže ani naše lokálka; vlak zůstal dokonce několik dní uvízlý u
„Schützenbüschlu“. Na říšské silnici směrem na Jablonné se po týdny vršily masy sněhu.
Lopatami se prohazoval jen střed vozovky.
9. ledna 1941. Pohřeb na saních. Mrtvola paní Lorenzové byla z domu čp.319 za Hutbergem
dopravována na hřbitov pomocí saní.
21. ledna 1941. Od dnešního dne mírnější počasí.
22. ledna 1941. Jedenáct berlínských dětí z nálety ohroženého hlavního města dnes přivezli
k nám do vsi.
25. ledna 1941. Devadesáti let se dnešním dnem dožívá paní Karolina Göldnerová, roz.
Moislová v Kunraticích čp.177. Byla bohatě obdarována.
9. února 1941. Nastala obleva. Řadu dní svítilo slunce.
16. a 19. února 1941. Úmrtí. 16. února zesnula výminkářka Antonia Hantschelová, roz.
Ruscheová a 19. února ji následoval její manžel Konrad Hantschel. Je to jistě vzácný případ,
jestliže se manželský pár odebere na věčnost takřka ve stejný čas.
12. března 1941. Svržení bomb. V noci ze 12. na 13. března shodilo letadlo na Práchni,
nedaleko „Kühlbergbaude“ (bouda „Na vyhlídce“, pozn.překl.) tři anglické bomby, které
nezpůsobily žádných hmotných škod.
24. dubna 1941. 90. narozeniny dnes oslavila paní Augstenová, matka paní vrchní
strážmistrové Schmiedové. Stejně jako Karolina Göldnerová se i paní Augstenová těší
duševní svěžesti a zdraví.
29. května 1941. Následkem silně deštivého počasí dnes přišla povodeň.
22. června 1941. Začátek nepřátelství s Ruskem.
5. července 1941. Biřmování v Kunraticích.
29. července 1941. Sbírání borůvek. Obec Kunratice nasbírala pro záložní lazaret
v Martinově údolí 220 litrů – 158 kg borůvek.
4. srpna 1941. První obilné panáky se dnes objevily na polích na Hutbergu. Žně začínají.

10. srpna 1941. Do vsi dnes přišli francouzští váleční zajatci jako pomocné síly
v zemědělství. Byli přiděleni k jednotlivým rolníkům.
20. srpna 1941. Začátek špatného počasí.
22. září 1941. Začátek školního roku. Se zahájením nového školního roku byl ředitelem
školy jmenován řídící učitel Anton Herkner. Předchozí ředitel, řídící učitel Josef Taubmann,
přešel na školu v Drnovci.
6. října 1941. Krásné počasí. Počínaje 21. zářím panovalo krásné slunečné počasí po celých
18 dní, až do 8. října. Nyní opět chladněji.
12. října 1941. První sníh. Dnes, v neděli ráno, svítily naše hory i střechy bělobou, pokryty
sněhem; zima se začíná hlásit časně.
31. října 1941. Vysoký věk. Dnešního dne zesnula v 81. roce věku paní Pauline Sitteová, roz.
Winklerová.
4. listopadu 1941. Po řadu dní špatné počasí.
27. prosince 1941. Sbírka vlny. Mimořádně krutá zima nebyla pro naše vojáky v ledu a sněhu
na východě žádnou maličkostí. Jejich výstroj byla nedostatečná. Mezi obyvatelstvem se proto
posbíraly vlněné věci, které byly odeslány našim vojákům do pole na ochranu proti
nesmírným mrazům, které prý dosahují až přes -50 °C. Výtěžek sbírky byl velmi příznivý,
věci však odešly příliš pozdě.
31. prosince 1941. Ohlédnutí za uplynulým rokem. Válečná léta jsou tvrdá, kladou na lidi
velké nároky a je třeba je trpělivě snášet. Proto také píši tak málo.
V zemědělství jsou všechny síly nasazovány ke zvládnutí prací. Rok byl středně dobrý. Práce
je jinak všude a nikdo necítí potřebu slavit tak, jako dříve.

1942.
1. ledna 1942. Neobyčejná zima. Co se týče mrazu a sněhu, rád bych na tomto místě
poznamenal, že tato zima – podle novinových zpráv – nemá obdoby za posledního půldruha
století. Naše jednotky na východě se proto musejí potýkat s nevýslovnými nesnázemi, protože
na tak mimořádně třeskuté mrazy nejsou vystrojeni. – Co se zde odehrálo za tiché obětování,
zůstane v dějinách ojedinělou událostí. Těm, kteří přečkali zimu na východní frontě, udělil
Vůdce takzvanou „východní medaili“.
15. března 1942. Ke Dni památky hrdinů se v Mockerově sále konala krátká, prostá oslava.
23. března 1942. Odebrání zvonů. Stejně jako v první světové válce, byly všude – a tedy i
v našem kostele – odebrány zvony pro válečné účely. Odvezen byl „velký“ i „malý“ zvon.
Oba tyto zvony byly místními obyvateli nově pořízeny teprve po Světové válce. Jejich
životnost byla tedy krátká. Stejně jako tehdy zde zůstal prostřední zvon.

30. března 1942. Vysoký věk. Ve vysokém věku 90 let dnes zesnula paní Antonia
Seemannová, roz. Bundesmannová, sestra zemřelého místního kronikáře Karla Bundesmanna.
Za svého života znala jen práci a zase práci. Nedokázala zahálet ani ve vysokém věku. Již ve
svých dvanácti letech se naučila ručnímu tkalcovství, které pak provozovala nepřetržitě až do
doby, kdy byla tato práce zcela vytlačena stroji. Vedla přitom mimořádně skromný život a
vždy měla smysl pro humor. Pocházela z usedlosti čp.311 v Kunraticích a ve svém manželství
s Franzem Seemannem (rovněž ručním tkalcem) dala život šesti dětem: třem synům a třem
dcerám. Chlapci však zemřeli již v dětském věku. Nejmladší z dcer, Bertu, jsem si v roce
1912 odvedl k oltáři jako svoji ženu.
1. dubna 1942. Nad našimi končinami se dnes přehnala bouřka.
3. dubna 1942. Dobrovolná smrt. Asi dvacetiletý Josef Sprenger v noci utekl ze svého lůžka
a v horní vsi se pod mostem vrhl do ledově studeného proudu Hamerského potoka, kde nalezl
smrt, kterou hledal; trpěl nevyléčitelnou plicní chorobou, byl ženat a měl nemocné dítě, které
však o několik let později rovněž zemřelo.
19. dubna 1942. Oslava narozenin. Skromnou formou byly dnes Stranou a jejími složkami
v prostorách školní třídy oslaveny Vůdcovy narozeniny. Protektorát Čechy a Morava věnoval
při této příležitosti wehrmachtu kompletní sanitní vlak.
30. dubna 1942. Vysoký věk. Ve věku téměř 93 let dnes v chorobinci zemřel náš dlouholetý
spolkový posel Josef Fischer z Kunratic čp.92. Narodil se 29. června 1849 v Kunraticích a
živil se ručním tkalcovstvím. – Fischer byl zdatným chodcem, i ve vysokém věku chodil do
České Lípy výhradně pěšky. Každý jej měl rád. Jeho jediný syn zemřel již v mladistvém
věku.
4. května 1942. Vysoký věk. V 82. roce věku dnes zemřel malorolník a okresní cestář Wenzel
Winkler z Kunratic čp.71. Zesnulý byl až do vysokého věku aktivně činný ve veřejném
životě.
12. května 1942. Dobrovolná smrt. Kvůli nevyléčitelné nemoci dnes tento svět opustil zde
sloužící četník Paul Janota; oběsil se ve svém bytě v domě čp.391. Byl ženatý a měl jednoho
syna a jednu dceru.
20. května 1942. Bourání stodoly. V čp.71 v dolní vsi byla zbourána stodola, přistavěná
k obytnému stavení, čímž se zpřehlednil zdejší úsek okresní silnice. Stáj byla přestavěna na
obydlí.
21. května 1942. Celý den dnes trval strašný liják.
22. června 1942. Vysoký věk. V Horní Poustevně dnes ve věku 85 let zesnul Karl Löffler,
někdejší majitel domu čp.260 v Kunraticích, řezník a povoláním cihlářský dělník, otec Franze
Löfflera, mistra řeznického a majitele hotelu v Horní Poustevně. Karl Löffler byl dlouholetým
horlivým hasičem.
21. července 1942. Vysoký věk. V 81. roce věku dnes zemřela Theresia Weipertová, roz.
Glanzová, výminkářka. Její manžel Franz Weipert zastával po dobu jednoho volebního
období úřad starosty.

17. srpna 1942. Nádherné počasí o žních. Veškeré zrno se tentokrát podařilo dostat pod
střechu, aniž by zvlhlo. Krásné počasí vydrželo i nadále.
21. října 1942. Byla odstraněna borovice „U obrázku“ na hospodářství čp.224 Antona
Schorsche při staré silnici do Mařenic, za Hutbergem.
29. října 1942. Dnes jsme zažili jarní počasí.
1. prosince 1942. Volná ubytovací místa pro raněné vojáky, takzvaná „Hitlerova místa“
(„Hitlerplätze“). Počátkem prosince přišli do vsi první vojáci, kteří jsou na 14 dní
v opatrování na zotavenou u soukromníků. V obci bylo nahlášeno kolem 20 takových míst.
9. prosince 1942. Dortmundské děti dnes přišly z území, ohroženého nálety rovněž k lidem,
kteří o ně byli schopni pečovat. V tuto chvíli se jedná o 15 dětí.
25. prosince 1942. Krásné Vánoce. O vánočních svátcích bylo letos překrásné počasí, jaké už
nebylo za celá léta.
31. prosince 1942. Vánice. Po krásném podzimním počasí dnes následovala první sněhová
vánice v závěru roku.
Ohlédnutí za čtvrtým rokem války. Opět uplynul rok v úzkostných starostech o lidi tam
daleko v poli, jestli se zdrávi opět vrátí domů.
V zemědělství můžeme být letos spokojeni, počasí bylo příznivé a sklizeň uspokojivá. Vše
ostatní probíhalo ve válečných podmínkách.

1943.
2. ledna 1943. Velká sněhová bouře. V sobotu a neděli 2. a 3. ledna k nám přišla velká
sněhová bouře. Tento sníh zůstal ležet do počátku února, pak přišla obleva a po ní krásné
počasí. Tedy jen jeden měsíc pod sněhem! – Vcelku velmi snesitelná zima.
3. února 1943. Ústup od Stalingradu. Jednotky německého wehrmachtu, obklíčené od
poloviny listopadu ve Stalingradu, podlehly po dlouhém, hrdinném boji ruské přesile. Svůj
život tam přitom položilo mnoho statečných Němců.
26. března 1943. Nečekané úmrtí. V 57. roce života zesnul dnes odpoledne o páté hodině náš
vážený řídící učitel Anton Herkner. Jeho tělesná schránka byla v pondělí 29.3. odpoledne
podle křesťanského obyčeje uložena k věčnému odpočinku poté, co dopoledne v domě
smutku provedl katolický farář církevní požehnání. – Mimořádně silná účast obyvatelstva na
smuteční slavnosti svědčí o tom, jak všestranně oblíbeným zesnulý byl. Školský rada Stiller
z Německého Jablonného nad otevřeným hrobem výstižnými slovy ocenil zásluhy našeho
řídícího učitele, které si získal jako kantor, pokladník Úvěrního spolku i jako nimrod.
Vznešeně probíhající smuteční slavnost uzavřel velmi dobře přednesený smuteční sbor členů
Učitelského svazu.
4. srpna 1943. Bouřka s lijákem. Konečně, i když skoro již pozdě se dnes na vysušená pole
snesla bouřka se silným lijákem.

6. září 1943. Začátek školního roku. Nový řídící učitel. Do služby na naší národní škole
nastupuje s dnešním začátkem školního roku nový řídící učitel. Je jím vedoucí učitel Karl
Pleschner, který se narodil v Zákupech a dosud působil jako ředitel školy v Janovicích u
Německého Jablonného.
7. října 1943. Vysoký věk. Ve vysokém věku 83 let dnes zesnula všeobecně známá, svobodná
Anna Ruscheová. Byla dobrosrdečnou, velmi zbožnou osobou.
10. října 1943. Vysoký věk. Dnes, v neděli byl v Častolovicích u České Lípy pochován
jedenaosmdesátiletý Franz Runge. Pocházel z Kunratic, povoláním byl zedník a bydlel
v Kunraticích čp.185. Kposledku bydlel u své dcery, paní Anny Schnabelové v Častolovicích.
15. října 1943. Sklizeň brambor. Nepříznivé, suché počasí letos zavinilo špatnou úrodu
brambor. U mnoha rolníků se urodilo brambor velmi málo a k tomu špatně poživatelných,
které se při vaření rozbředávají. Vinu na tom nesou velká vedra, která způsobila, že se
brambory v zemi spařily.
31. října 1943. Svátek všech svatých. Kvůli válečným poměrům bylo letos nutno hroby na
hřbitově ozdobit již 31. října, protože 1. listopad jako pracovní den nebyl pro tento účel uznán
dnem volna. To tu snad ještě nebylo. –
Prozatímní pamětní deska. Ke svátku Všech svatých byla k pomníku padlým postavena
prozatímní pamětní deska padlým v této válce.
9. listopadu 1943. Vysoký věk. Dnes zemřela vdova Marie Rungeová, roz. Köhlerová, stará
81 let. Bydlela na Limberských polních domcích čp.327 (Köhlerovo bělidlo,
„Köhlerbleiche“). Tato žena předčasně ovdověla a za sebou zanechává život, naplněný prací.
Dva synové, Konrad a Heinrich.
25. listopadu 1943. Smrtelné neštěstí. Na Gulichově pile ve Cvikově zaměstnaný pomocný
dělník August Fischer z Kunratic se dnes v sedm hodin ráno nejasným způsobem dostal do
spuštěné pily, což způsobilo jeho okamžitou smrt. Fischer byl slabomyslný a byl ženat
s rovněž tělesně postiženou Antonií Buderovou; byl bezdětný. – Dělnický osud.
15. prosince 1943. Nedostatek vody! Letošní dlouhotrvající sucha způsobila, že studně u
chalupníka Rudolfa Schlucknera čp.384 („Vinzenzhöhe“), u Konrada Hantscheho čp.399 při
jablonské silnici a u Emila Ullricha čp.136 zůstaly bez vody. – Schluckner bere vodu v
„koupališti“ a Hantsche v Schützenbüschlu. Oba potřebují napájet několik kusů dobytka.
20. prosince 1943. Vysoký věk. Ve velmi vysokém věku (téměř 90 let) dnes zesnula vdova
Karolina Hoffmannová, rozená Sitteová. V květnu příštího roku by se dožila 90 let.
24. prosince 1943. Štědrý večer. Pošmourný, mlhavý den; v časných ranních hodinách bylo
slyšet hřmění flakových děl ze směru od Berlína a od západu, kde jsou umístěna k odvrácení
útoků nepřátelských bombardovacích letadel.
V naší vesnici již delší dobu žijí bombardováním postižené rodiny, jednotlivci i děti. Jsou to
smutné Vánoce.
31. prosince. Ohlédnutí za rokem 1943. Neobvyklé události tohoto roku jsou tak nesmírně
velké, že ponechám na příštích dějepiscích, aby o nich podali zprávu.

Počasí a zemědělství. Od začátku do konce ledna na našich polích ležel sníh a mírně mrzlo;
počátkem února sníh zmizel, začaly krásné dny a takové počasí vydrželo po celé jaro, takže
jarní výsev měl nezvykle příznivý průběh. I nadále však bylo málo dešťů a nastaly obavy, že
obilí tím utrpí.
Sklizeň sena už byla z toho důvodu skrovná. Naprotitomu řepka se vydařila; ta byla vysévána
povinně. Úroda žita velmi příznivá, taktéž pšenice, tu a tam se ovšem objevila suchá, písčitá
místa, kde bylo obilí nezralé.
Úroda ovsa byla kvůli nedostatku srážek středně dobrá.
A nyní ovšem naše druhá hlavní potravina (po chlebu) – brambory: jejich úroda už dávno
nebyla tak špatná, jako letos, ba ani ve velmi mokrých letech. Přes sucho, jaké bylo, jsou
přitom brambory u mnohých rolníků podivně vodnaté a téměř nepoživatelné. – Jen málo
sedláků sklidilo hodně dobrých brambor. – Velmi záleží na tom, jaké odrůdy se vysazují. Tato
skrovná úroda měla za následek to, že bylo sníženo množství brambor na jednoho spotřebitele
ze 200 na 150 kg.
Zelí a řepa dosáhly kvůli opožděnému dešti stále ještě zpola dobrých výnosů. – Zde jsem
učinil poznatek, že navzdory krásnému slunečnému počasí běláskové nenakladli vajíčka
housenek jako v mnoha jiných letech, kdy byly hlávky na podzim dohola ožrané.
Ozimy se letos vyvedly velmi dobře a chceme doufat, že v příštím roce dopadne sklizeň žita
stejně příznivě.
Práci teď má každý, mladý i starý, mnozí víc než dost, neboť všude je nutno vykonávat
„válečně důležité“ práce.
Ostatní. Do wehrmachtu bylo povoláno mnoho mladých mužů a mládenců, ale také již
někteří starší lidé a v prosinci se musely hlásit ročníky 1886, 1885 a 1884, které mají příští
jaro jít k odvodu.

1944.
Přehled. Opět vstupujeme do nového roku; není jisto, co nám, současným obyvatelům Země
přinese. Téměř všechny národy této planety jsou strženy do neskutečného zápasu.
1. ledna 1944. Velká vánice. – Zvrat počasí. Při asi šesti stupních pod nulou jsme dnes zažili
velikou vánici.
2. ledna 1944. Již dalšího dne však došlo k obratu v počasí a 3. ledna nastal vysloveně deštivý
den.
5. ledna 1944. Předčasná smrt. K věčnému odpočinku byl dnes uložen syn rolníka Rudolfa
Friedricha čp.63. V necelých 14 letech sklátila tohoto silného chlapce mozková chřipka.
18. února 1944. Sněhová vánice. Celý den dnes trvala velká sněhová vánice.
24. února 1944. Slunečno, avšak poměrně chladno. 18 stupňů pod nulou.
6. března 1944. Sněhová bouře. Nevlídné počasí; po celý březen ležel na polích sníh, takže se
jarní výsev protáhl. Toto počasí se drželo až do 25. března.
6. dubna 1944. Smuteční slavnost za Waltera Friedricha čp.396, který se jako letecký
instruktor zřítil při jednom ze zkušebních letů a byl převezen do vlasti. Početná účast místních
obyvatel svědčí o živém sdílení osudu, jaký rodinu potkal.

17. dubna 1944. Vysoký věk. Ve věku 82 let dnes zesnula vdova po dělníkovi Theresia
Schnabelová, roz. Sitteová.
20. dubna 1944. Oslava Vůdcových narozenin.
30. dubna 1944. Péče o raněné. Ze záložního lazaretu ve Cvikově zde dnes v neděli bylo na
návštěvě 38 mužů; odpoledne veselá zábava u Mockerů.
8. května 1944. Jako smyslů zbavený si dnes ráno počínal náš regenschori Morawetz ze
Cvikova; z domu svých rodičů ve Cvikově dorazil do Kunratic na dámském kole, oblečen jen
do košile a na faře se choval jako šílenec. Byl dopraven do Kosmonos. Později vyšlo najevo,
že užil příliš silnou dávku pilulek, které potřebuje, neboť trpí epilepsií. Poté se z Kosmonos
opět vrátil.
9. května 1944. Vysoký věk. V úctyhodném věku téměř 80 let zesnula vdova Theresia
Tischerová v čp.300. Zesnulá byla mimořádně zbožnou osobou.
11. května 1944. Odvod ročníků 1886, 1885 a 1884 v Německém Jablonném. Jestliže musejí
rukovat ještě i takoví šediváci, začíná být doba vážná.
25. května 1944. Úmrtí na záškrt. Osmiletý chlapec od Heidlasů čp.370 a desetiletý chlapec
od Schichtů čp.401 v Kunraticích zemřeli na tuto strašnou nemoc (děti sousedících rodin).
30. června 1944. Sklizeň sena letos proběhla mimořádně příznivě.
20. Juli 1944. Atentát na Vůdce. Za použití výbušného zařízení byl dnešního dne spáchán
útok na Vůdce v jeho hlavním stanu. Několik mrtvých a těžce zraněných, i Vůdce prý byl
zraněn.
5. srpna 1944. Horké dny. Žně. Máme teď horké dny a začínají žně. Očekává se průměrná
úroda, podstatně menší výnos zrna oproti loňsku. Totéž u ovsa.
Odebrání měděného drátu. Pomocné vojenské síly zkraje podzimu odmontovaly měděné
vedení našeho krásného obecního rozvodu elektřiny a nahradily jej železným drátem.
28. září 1944. Úmrtí. V mařenickém chorobinci dnes zemřel všeobecně známý 52letý
svobodný Josef Schmidt, řečený „Walter Seff“, pocházející z Kunratic. Od narození měl nohy
postižené nervovou slabostí a pohyboval se proto lopotnou, klopýtavou chůzí. Se svým
ručním vozíkem obstarával kunratickým obchodníkům zboží ze Cvikova a říkalo se mu proto
žertem „špeditér bez koně“. Dříve byl živ z almužen a naspořil si hodně peněz. Byli i lidé,
kteří si od něj půjčovali peníze, a ty se mu často už nevrátily.
8. října 1944. Povolávání. Kvůli hrozivé situaci na východě byli povoláváni muži starších
ročníků zhruba na čtyři týdny trvající opevňovací práce na východní frontě v Polsku.
9. října 1944. Deštivé počasí. Po delším období sucha dnes konečně přišel očekávaný déšť.
28. a 29. října 1944. Hlášení „volkssturmu“. Všechny muže ve věku od 16 do 60 let povolal
Vůdce do „volkssturmu“ (lidové domobrany) na obranu vlasti.

Za purkmistra Rudolfa Paula (majitele mlýna), který byl povolán do wehrmachtu, musí nyní
úřad purkmistra zastávat současný zástupce vedoucího obce, Wenzel Buder (mistr truhlářský).
12. listopadu 1944. Přísaha volkssturmu. Ve Cvikově se dnes konala přísaha volkssturmu.
30.-31. prosince 1944. Sněžení. Naši krajinu v noci pokryly velké sněhové masy.
31. prosince 1944. Ohlédnutí. (není)

1945.
Se sevřenými srdci vstupujeme do nového roku v naději, že po nezdarech roku loňského by
přece jen mohly nastat lepší časy.
1. ledna 1945. Sníh přikryl 31.12. naše pole a krajině dodal zimního rázu.
1. února 1945. Nástup oblevy. Poté, co za studeného, suchého počasí zůstal sníh ležet po celý
leden, se začátkem měsíce února dnes nastala obleva.
2. února 1945. Utečenci z Dolního Slezska byli dnes, na Hromnice, ubytováni ve škole a také
v soukromých obydlích; dorazilo asi 12 koněspřežních vozů. Dalšího dne opět 7 vozů a tak to
šlo nepřetržitě dál, ve všech obcích tentýž obrázek.
13. února 1945. Ubytování záložního lazaretu. Dnes bylo do naší obce přemístěno zařízení
záložního lazaretu ze Sklářské Poruby (Szklarska Poręba) v Krkonoších i s příslušným
personálem. Ošetřovatelky a služební personál byli ubytováni v soukromí a zařízení bylo
uskladněno v Mitterově hostinci.
18. února 1945. Ubytování maďarských jednotek. Ústup našich armád na východě
způsobil, že zde dnes při průchodu přenocovaly maďarské jednotky. Vojáci byli beze zbraní,
unavení a mátožní; celý ten jejich průchod skýtal neutěšený pohled.
Hřmění děl ve směru od Zhořelce. Obavy narůstaly o to více, když už bylo slyšet dunění
těžkého dělostřelectva ve směru od Zhořelce a bylo nařízeno vyklizení Horní Lužice. Dlouhé
dny se nyní vlekly a naděje na zlepšení situace se stále více vytrácela; tak se stalo, že když
dnes už přilétli první špačci, naši poslové jara, skoro nikdo si jich nevšiml. Nálada lidí je
stísněná.
21. dubna 1945. V Americe zemřel president Roosevelt.
22. dubna 1945. Vysoký věk. V úctyhodném věku 82 let dnes zemřel Johann Tischer. Řadu
let byl továrním strážným u firmy Riegert & synové ve Cvikově a později u firmy Löwinger
& Glas. Tato firma mu měsíčně vyplácela čestnou rentu až do smrti.
26. dubna 1945. Americké a ruské jednotky si prý podle rozhlasového hlášení podaly ruce u
saského Torgau.
26. dubna 1945. Vysoký věk. Kmotřička smrt si dnes přišla pro 88letou vdovu Antonii
Kleinertovou, roz. Ruscheovou.

28. dubna 1945. Mussolini byl zabit na útěku na italské hranici.
1. května 1945. Podle rozhlasových zpráv přišel Adolf Hitler v Berlíně o život; události se řítí
takovým způsobem, že údaje zapisuji jen v heslech.
7. května 1945. Dohodnuto příměří. Mezi bojujícími jednotkami v Evropě je od 12 hodin 7.
května dohodnuto příměří. Národ si vydechl a s mimořádným napětím teď čeká, co přinese
budoucnost.
9. května 1945. Ruské jednotky dnes kolem jedenácté hodiny dopolední vstoupily
s pancéřovým vozem do naší vsi ve směru od Jablonného. Pro veškeré obyvatelstvo naší vlasti
teď nastaly dny vzrušení.
10. května 1945. Smrt po znásilnění? 10. května ráno byla v potoce u domu Josefa Bürgera
(dolní ves) nalezena uškrcená mladá paní Hildegard Schädelbauerová.
10. května 1945. Smrt zásahem hloubkařů. Při náletu hloubkových letců (hloubkařů) byla
smrtelně zraněna dcera obchodníka obilím Gustava Sitteho čp.14, zaměstnaná jako učitelka
v Zahrádkách u České Lípy, když se na kole vracela domů; její otec ji přitom chtěl kvůli
panujícímu chaosu osobně domů odvézt... Politováníhodný otec ji pak koňským spřežením
skutečně do milovaného rodiště přivezl. Smutný obrázek.
10. května 1945. Henlein spáchal sebevraždu. Podle rozhlasové zprávy spáchal Konrad
Henlein ve vězení sebevraždu.
12. května 1945. Velké neštěstí. Z nařízení místního ruského velitelství odjelo asi 20 mužů
nákladním vozem do Jablonného na vyklízecí práce; během nich tam kolem 18. hodiny
odpoledne došlo k explozi na korbě všelijakou municí a trhavinami naloženého auta, při níž
přišli o život následující muži z Kunratic: Franz Klaus, pozlacovač; Herrmann Wiese,
zámečník; Adolf Runge, krejčí; Emil Ackermann, rolník a Konrad Mitter, rolník. Osud.
Jak Ackermann, tak Runge byli navrátilci z wehrmachtu, zatímco ostatní tři nebyli do této
války povoláni.
13. května 1945. Nastaly nyní neklidné časy. V blízkém Cvikově byl východními dělníky
zastřelen četník Schubert a z Kunratic taktéž pocházející Karl Weipert, otec pěti dětí. Zedník
Hanisch (?) v Mařeničkách byl rovněž zastřelen.
23./24. května 1945. Himmler se otrávil cyankali.
Ruské poštovní letadlo. Za Mitterovou cihelnou nyní občas přistává ruské letadlo a přiváží
poštu pro jednotky, usazené v obci. V horní vsi bylo Rusy zabaveno několik domů.
29. května 1945. Koncert Rusů. Rusové dnes na Mockerově sále uspořádali vojenský
koncert.
31. května 1945. Svátek Božího těla. Průvod se letos konal jen uvnitř kostela. Je
pozoruhodné, že Rusové kostel respektovali.
1. června 1945. Odevzdání rozhlasových přijímačů. Veškerá rádia, nacházející se v majetku
Němců, musela být dnes odevzdána na purkmistrovský úřad (nyní národní výbor). Všichni

Němci musejí na levé paži nosit bílou rukávovou pásku. Na pásce je otištěno razítko
národní výbor Kunratice.
3. června 1945. 7 lidí bylo zastřeleno v Boru u České Lípy kvůli nedovolenému držení zbraní.
7. června 1945. Domovní prohlídka. V naší obci byla dnes českým vojskem provedena
domovní prohlídka. (i v jiných obcích)
15. června 1945. Transport Němců. Dnes, v pátek, kolem 1 hodiny po poledni prošel naší
obcí k říšské hranici transport Němců, kteří byli převážně z České Lípy.
16. června 1945. V sobotu šel opět jeden transport (z Mimoňska).
17. června 1945. Stažení ruského vojska. Ruské vojsko, které zde bylo usazeno, opustilo
naši obec dnes, v neděli dopoledne.
Příchod Čechů. Kolem poledního přišlo od Jablonného české vojsko, které bylo prozatím
ubytováno ve škole a na privátech.
18. června 1945. Transport. Dnes v 5 hodin ráno se v Kunraticích musely dostavit rodiny,
které již v neděli večer obdržely lístek, aby opustily obec s třicetikilogramovým zavazadlem;
během dopoledne k nim přibylo ještě několik rodin, které pak byly pod vojenským dozorem
převedeny přes říšskou hranici.
23. června 1945. Všechna jízdní kola musela být nahlášena na národní výbor.
2. července 1945. Další transport z Kunratic byl vypraven přes říšskou hranici.
23. července 1945. Žně. Se stísněnými pocity pracují rolníci na obilných polích.
6. srpna 1945. Transport zhruba 80 lidí z Kunratic.
15. srpna 1945. Dobrovolné vysídlení. Náš duchovní Anton Fritsche s matkou a sestrami,
rodiny Klemtů a ještě několik příbuzných této rodiny dnes v jednom vagonu dobrovolně
přesídlili do Bavorska.
5. září 1945. Transport. Z naší vesnice byl dnes vypraven asi největší ze všech dosavadních
transportů. Po kontrole zavazadel byly rodiny na koňských povozech dopraveny do
Jablonného na nádvoří Gürtlerovy továrny. Dalšího dne ráno byly opět koňskými povozy
dopraveny až do saského Oberoderwitz. Jednalo se o zhruba 600 osob z Kunratic.
6. září 1945. Příchod českých rodin. Poté, co se již dříve do prázdných domů stěhovaly
české rodiny, přišly nyní další rodiny, aby tentokrát obsadily především uprázdněné
zemědělské provozy, dokončily žně a obdělaly pole.
8. listopadu 1945. Deštivý den. Po delší přestávce osvěžující déšť na pole.
12. listopadu 1945. „Panský dům“ a „Dům na ostrém rohu“ ve Cvikově. Dnes bylo
započato s plánovanou demolicí takzvaného „Panského domu“ na cvikovském náměstí;
s konečnou platností byl také odstraněn dopravně velmi nebezpečný „Dům na ostrém rohu“
ve Cvikově na Jablonské ulici.

Také v Kunraticích bylo strženo několik starých zchátralých dřevěných stavení a dřevo
z nich použito jako palivo (Ducke v Mühltalu, Wichlas v horní vsi a Hans Stolle čp.231 na
Zámeckém vrchu).
31. prosince 1945. Ohlédnutí za uplynulým rokem. Ohlédnutí za minulým rokem je tak
nesmírně smutné, jako ještě nikdy za dobu, kdy se v naší vsi zaznamenávají dějinné události.
V zemědělství poskytly obiloviny průměrné, brambory a řepa velmi dobré výnosy.
Mezi celým německým obyvatelstvem jinak vládne stísněná nálada, zatímco musejí lidé s pár
zavazadly po etapách opouštět svá rodiště a bydliště.

1946.
8. ledna 1946. Bouda na Luži odpoledne vyhořela.
21. ledna 1946. I. transport antifašistů ze Cvikova.
31. ledna 1946. II. transport antifašistů ze Cvikova.
8. února 1946. Povodeň ve vsi následkem nepřetržitého deště.
9. února 1946. Karl Neuman s rodinou z hospodářství čp.?? přestěhován do domu čp.79.
Ještě mnozí rolníci sdílejí takovýto osud.
10. února 1946. Vysoký věk. Dobrovolná smrt. Dvaadevadesátiletá Anna Köhlerová z čp.19
vyhledala a nalezla smrt v rozvodněném Hamerském potoce.
1. dubna 1946. Vysoký věk. Na Limberských polních domcích dnes zesnul 86letý výminkář
Franz Mitter, řečený „Köhler Franz“.
10. dubna 1946. Vysídlení železničářů Franze Kunzeho a Josefa Bergmanna do lágru
v Petrovicích.
16. dubna 1946. Adolf Friedrich z hospodářství na Limberských polních domcích.
21. dubna 1946. Velikonoční svátky. Krásný čistý vzduch, Velikonoce, jaké jsme už řadu let
neviděli.
28. dubna 1946. Kino pro Němce. (filmy o koncentračních táborech)
1. května 1946. Státní svátek. Kino pro Němce.
9. května 1946. Státní svátek. Adolf Müller čp.65 z hospodářství (antifašista).
16. května 1946. Vysoký věk. Karolině Göldnerové bylo 95 let a byla duševně svěží až do
poslední hodiny.
26. května 1946. Volby v Československu. Velký volební úspěch komunistické strany.
28. května 1946. Narozeniny pana presidenta republiky dr. Ed. Beneše.

1. června 1946. Deštivý den po dlouhé, dlouhé době; velice nezbytný.
5. června 1946. Požár s obětí na životě: dnes ráno kolem ½ 4 vyhořela usedlost Raimunda
Schorsche na Polních domcích. (pozn.: čin banditů)
6. června 1946. I. transport antifašistů – sociálních demokratů z Kunratic do Bavorska. Pět
rodin: Rudolfa Hanische, Emila Hanische (paní) Lorenz, Bundesmannova, Klingerova
(Klangerova?), Adolfa Gründlera. Druhý transport jel později tamtéž (?)
7. června 1946. Senoseč. Díky neobvykle hezkému počasí během celého jara mohla letos
začít senoseč mnohem dříve.
8. června 1946. Svatodušní svátky. Den největšího vedra, 30 stupňů ve stínu. Nádherné
svatodušní počasí, bez bouřek.
19. června 1946. Presidentské volby. Zvolen dr.Ed. Beneš.
20. června 1946. Svátek Božího těla. Průvod v kostele.
22. června 1946. Deštivý den. Chladný východní vítr.
24. června 1946. Transport do českého vnitrozemí (pondělí). Asi 30 rodin.
28. června 1946. Transport do lágru Cvikov. Lístky (výzvy) vydávány teprve ráno. Asi 120
osob.
9. července 1946. Dva vlaky odjely z lágru Cvikov přes Jablonné do ruské (?) zony.
13. července 1946. Sobota. 3. transport opět do lágru Cvikov, asi 90 osob.
17. července 1946 vypraveni také přes Jablonné vlakem. Ve vsi už je jen asi 150 lidí. Z toho
je (zařazeno?) 50 lidí do II. transportu antifašistů do Bavorska.
18. července 1946. Dnes jsem viděl v horní vsi první obilné panáky. Začínají žně.
Konec.

