Johann Fadle ml., provozovatel břidlicového lomu na Odersku - medailón

Johann Fadle ml. se narodil 28.července roku 1867 na selské usedlosti № 6 ve
Veselí u Oder (Wessiedel) majiteli usedlosti, soukenickému mistrovi Johannovi
Fadlemu st. a jeho ženě z prvního manželství Veronice, rozené Grohmann, bytem ve
Veselí № 15. Základní vzdělání získal v rodné obci a než se v roce 1890 stal
vlastníkem usedlosti, vypomáhal otci na polním hospodářství. Ve 23 letech vstoupil
17.července roku 1890 v místním kostele Nejsvětější Trojice do stavu manželského s
21 letou Annou, dcerou Franze Foltase, sedláka ze selské usedlosti № 53. Polohy
zaniklých usedlostí № 6, № 15 a № 53 jsou uvedeny na přiložené informační
historické mapce obce Veselí. Usedlost № 6 byla zbourána v 50 letech 20.století a
srovnána se zemí. Zůstala po ní jen studna. Nyní se zde nachází hřiště. Usedlost № 15
stojí na původním místě, ale její pravá polovina byla zbořena. Usedlost № 53 byla
zbourána v 60 letech 20.století a byla rovněž srovnána se zemí. Na jejím místě
vyrostla novostavba.
Podle kronikáře Franze Xavera Zimmermanna provozovali veselští sedláci
povrchovou těžbu břidlice v lokalitě Odry - Nový Svět již v roce 1830, zřejmě aby
zajistili potřebu stavebního materiálu pro blízké okolí. V lokalitě se nacházela
pozemková parcela č.1414, kterou od roku 1845 vlastnila rodina Fadle. Počátkem 90
let 19. století zde Johann Fadle ml. s bratrem své manželky Stefanem Foltasem
zahájil první přípravné práce a když 26.května roku 1894 obdržel od Okresního
hejtmanství v Opavě živnostenský list na těžbu a zpracování břidlice, těžil břidlici
pravděpodobně v odkryté štole "Johann" za používání dynamitu. V roce 1898 se
dostal do finančních obtíží a pronajal lom stavebnímu mistrovi z Hranic na Moravě
Aloisi Jamborovi na 6 let. Ten provozoval těžbu po dobu jednoho roku, ale pak mu
rovněž došly finance na provoz lomu, proto se dohodnul s Johannem Fadle ml., že v
roce 1899 těžbu ukončí, aby Fadle ml. mohl lom pronajmout novému zájemci advokátovi z Moravské Třebové JUDr. Karlovi Flascharovi. Ten zde v roce 1903
zahájil intenzivní těžbu břidlice ve štole "Johann" i v nově otevřené štole "Hortense".
Svým zástupcem a vedoucím provozu jmenoval se souhlasem Okresního hejtmanství
v Opavě právě zkušeného bývalého majitele Johanna Fadleho ml., který zde
zajišťoval pravděpodobně do roku 1918 provoz obou lomů. V roce 1910 i 1921 však
Johann Fadle ml. ve sčítácích operátech už neuvádí jako svou výdělečnou činnost
těžbu a zpracování břidlice, ale jen zemědělství a chov hospodářských zvířat.
Jeho soukromý život byl nadmíru naplněn, s manželkou Annou měli celkem osm dětí
- tři syny ( Johanna *13.10.1897, Alloise *19.6.1899 a Josefa *10.3.1910) a pět dcer (
Márii *3.7.1891, Amálii *12.8.1894, Annu *5.7.1896, Margarettu *23.11.1900 a
Hildu *2.10.1908 ). Nejstarší syn Johann se v roce 1921 oženil s Ludmilou, dcerou
Franze Stiskaly z Bohumína, kde zůstal natrvalo jako tovární zedník. Synové Alois a
Josef zahynuli ve 2. světové válce. A 79 letý Johann Fadle ml. se svou 77 letou
manželkou Annou ukončili 10. června roku 1946 mnohaleté plodné působení ve
Veselí, vysídlením do Německa.
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Informační mapka obce Veselí ze 30. - 40. let 20. století se zakreslením polohy usedlosti
№ 6 - rodiny Johanna Fadle st. a Johanna Fadle ml., rodné usedlosti № 15, manželky
Johanna Fadle st. - Veroniky Grohmann a rodné usedlosti № 53, manželky Johanna
Fadle ml. - Anny Foltas.
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Živnostenský list č.14393 Johanna Fadle ml., vydaného Okresním hejtmanstvím
v Opavě 26. května 1894 na těžbu a zpracování břidlice v katastru Odry - Nový
Svět na pozemkové parcele č. 1414.
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