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Z pozůstalosti pana Josefa  P r e i b i s c h e, rodáka z Polesí – Finkendorfu

K R O N I K A   obce  P O L E S Í  -  F i n k e n d o r f

1683   Založení obce Finkendorf  (dále jen Polesí).
                      Dne 20.srpna kupuje na základě kupní smlouvy Sebastian Finke - řídící školy
                      v Rynolticích (Ringelshain) pozemky dnešního Polesí (původ názvu
                      Finkendorf).

1879           Je vykopána první studna v Polesí.
                      Heinrich Linke, pekař v Polesí, nechává u svého domu vykopat v pískovcové
                      skále studnu a to až do hloubky 50 m, kde se teprve objevila voda.
                      Voda byla dopravována na povrch pomocí rumpálu a dřevěného vědra. V roce
                      1926 přechází tato studna do majetku obce.

1881           Dne 4.srpna byla započata stavba kaple na hřbitově v Rynolticích.

1883           Oslavy 200 let vzniku obce se konaly 26.srpna.

                      V červenci téhož roku se uskutečnila poslední jízda expresní koňské pošty
                      z Liberce.

1897           Dne 28.srpna byla v Polesí povodeň.

1898           Dne 2.února se zahajuje stavba ústecko-teplické železnice (přes Rynoltice)

1900           Dne 15.září bylo zahájeno osobní železniční dopravní spojení s Libercem

1906           Dnem 5.ledna započaly tahanice okolo výstavby vodovodu v Polesí.

1908 Dne 22.ledna byl dobudován vodovod mezi Polesím a Černou Louží
                      (Schwarzpfütz).

1910            Ke dni 31.prosince bylo v Polesí provedeno sčítání osob. Celkem 281 obyvatel,
                       z toho 150 žen a 131 mužů.

1911            Dne 20.ledna se uskutečnily v Polesí první obecní volby a to ve třech kolech.
                       V prvním kole byl do čela navržen jako náhradník Josef Preibisch, nebyl však
                       zvolen. Dne 3.února byl ve třetím kole starosta zvolen a Josef Preibisch a další
                       dva muži dali na počest zvoleného vypálit 4 salvy.

1912            V hostinci ANDERSCH byl 13.června založen zkrášlovací spolek. Josef
                       Preibisch byl zvolen členem výboru a předsedou spolku.
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1913 Dne 19.července byl v Rynolticích založen dobrovolný spolek hasičů. Osm
                       osob se však ze zmíněného spolku odtrhlo, aby založili vlastní spolek v Polesí.
                       Mezi nimi byl i Josef Preibisch. Téhož dne byl Josef Preibisch zvolen
                       zástupcem spolku a byl velitelem stříkačky a velitelem trubačů-hornistů.Díky
                       nim a jejich obětavosti by spolek nikdy nedosáhl takové podoby. Dne 28.září
                       poprvé pochodovali s hudbou obcí.

                       Již 20.dubna se rozhodli Josef Preibisch, Wenzel Hirte a Karl Pietsch k nákupu
                       ruční stříkačky za vlastní peníze a k její dopravě do Polesí. Jelikož neexistovala
                       hasičská zbrojnice, byla stříkačka uskladněna až do r. 1919 ve stodole Josefa
                       Schwertnera na Černé Louži.

1914            Druhé obecní volby se konaly dne 11.ledna. Josef Preibisch byl zvolen jako
                       zastupitel. V této funkci setrval až do roku 1919.

                       Dne 20.srpna museli na základě 2.výzvy narukovat do bojů I světové války
                       Rezervisté (záložníci), mezi nimi i Josef Preibisch.

1919            Dne 15.července se v Polesí konaly III.obecní volby. Starostou obce byl zvolen
                       Josef Preibisch. V témž roce začala v Polesí výstavba hasičské zbrojnice. Byla
                       však malá a v roce 1924 byla zvětšena.

1920            Přes řadu odpůrců napojení se na vodovodní řád v Polesí se jako první napojili
                       majitelé domů Alois Hübner a Franz Teubner.

1921            Ke dni 31.prosince bylo provedeno sčítání osob v Polesí. Celkem 323 obyvatel,
                       z toho 151 můžů a 172 žen.

1922            Byly zakoupeny do Polesí zvony.

1923            Josef Preibisch dostával od obce za funkci starosty odměnu 1.000,- Kčs. Jelikož
                       přibylo mnoho práce, požádal Josef Preibisch o navýšení odměny na 2.000,-
                       Kčs. S tímto návrhem však narazil na velký odpor ve spolku zemědělců a po
                       roztržce funkci starosty položil. Musely se konat nové volby a 4.června byl
                       starostou Polesí zvolen Josef Miessler.
                       V průběhu čtyřletého funkčního období vykonal Josef Preibisch pro obec
                       mnoho užitečného a prospěšného.

                       Rozšíření hostince „U města Liberce“ (Stadt Reichenberg). Pozdějším
                       majitelem se stal Hans Haverland.

                       Dne 22.července se konaly v Polesí oslavy 50-ti letého výročí založení
                       nemocenského a podpůrného spolku.
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1924            Došlo k zakoupení rybníka (Finkendorfský) a to od lemberského panství za
                       1.357,50 Kčs.

                       Dne 13.června byla v Polesí vyhlášena povodňová pohotovost.

1925            Usnesení k novému obecnímu domu pro chudé.
                       Dne 16.března byla přestavěna na obecní dům jedna stodola. Stavba
                       chudobince byla proto tak důležitá, že bývalý starosta Josef Preibisch roku
                       1922 stávající chudobinec odprodal zedníku Stefanu Scholzemu za 4.000,- Kčs.

                       Dne 12.července se konala slavnost k 10-ti letému výročí založení sboru
                       dobrovolných hasičů. Celou slavnost měl na starosti Josef Preibisch, který se
                       významně zasadil o její úspěšný průběh.

                       Sčítání domácích zvířat v Polesí:                 3        telata
                                                                                           40        koz
                                                                                         210        slepic
                                                                                           22        krav
                                                                                           42        králíků
                                                                                             4        prasata

1926            Velká neúroda (deštivé léto). Povodně, vichřice, bouřky, průtrže mračen,
                       krupobití, otřesy země.
                       Dne 9.května v 5.00 hod byla taková sněhová vánice, že nebylo vidět na krok.

                       Počet obyvatel v tomto roce 347.

1927            Založen fond pro výstavbu kaple v Polesí – dárce m.j. i Theresia Preibischová –
                       vklad 5,- Kčs.

                       Ve stejném roce založen v Polesí dělnický spolek cyklistů.

1928             Dne 28.srpna vypukl v Polesí požár.
                        Ve 24.30 hod začal hořet taneční sál restaurace Waldfrieden (Lesní zátiší)

1929             Tuhá zima, až - 35º C.

                        Dne 20.července byl do Polesí, jako poslední obce v okrese, zaveden
                        elektrický proud.

1930             Výsledek sčítání osob k 31.prosinci v Polesí: 347 obyvatel, z toho bylo
                         333 Němců, 8 Čechů a 5 cizí národnosti, a obec měla 71 domů.

1031              Vzrůst nezaměstnanosti v Polesí – 74 osob bylo bez práce.

                         Ve stejném roce založen zkrášlovací a turistický spolek. Členem i Josef
                         Preibisch.
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                         Dne 27.července se konaly V.volby do obecního zastupitelstva s třemi
                         kandidátkami. Na kandidátce č.3 „Společnost pro rozvoj obecních zájmů“ byl
                         zapsán i Josef Preibisch. Byl zvolen a obdržel funkci správce financí a
                         pokladníka.

1932              K 31.prosinci bylo provedeno sčítání domácích zvířat:
                                                                                         44           krav
                                                                                           9           telat
                                                                                           2           býci
                                                                                          24          prasat
                                                                                          54          koz
                                                                                            1          kozel

1933              Další zvýšení nezaměstnanosti. Teprve po nástupu Hitlera k moci a vzniku
                         Sudetoněmecké strany došlo ke zlepšení životní úrovně. Obyvatelstvo
                         v pohraničí si přálo žít ve stejných podmínkách, jako se žilo v Německu.

1937              Mnoho sudetoněmeckých dělníků získávalo práci v Německu.
                         Obzvláště v r. 1938 bylo mnoho dělníků zaměstnáváno na stavbě dálnic.
                         Josef Preibisch získal práci v Liberci u firmy KONTAKTA v bezpečnostní
                         službě.

1938              Mezi obyvatelstvem sudetoněmecké oblasti se začal šířit strach. Začalo se
                         hovořit o mobilizaci. Češi budují na hranicích s Německem soustavu
                         opevnění. Sudetští Němci opouštějí Polesí. Mezitím se v Německu
                         připravovalo připojení Sudet k Říši.
                         V období od 1. do 10.října bylo připojení Sudet dokončeno. Nastaly lepší
                         časy. Tím, že byla práce, byly také peníze, které byly nutné pro obdělávání
                         polností a pozemků.

1939              Po roce práce bylo vyhlášení války pro obyvatelstvo Polesí zklamáním.
                         Teprve nyní si lidé uvědomovali, co se skrývalo za rychlým snižováním
                         nezaměstnanosti.

1945              V červnu začalo vysídlování Němců ze Sudet a tím také z Polesí.

Tuto rodinnou kroniku věnuje penzionu SPORTTURIA v Polesí  Preibischův vnuk  Werner
Hütter, narozen 2.11.1940 v Liberci.

Polesí dne 18.4.2004                                                      podepsán   Werner H ü t t e r

Z originálu volně přeloženo


