JUDr. Karl Flaschar, provozovatel břidlicových lomů na Odersku - medailón

Základní informace o JUDr. Karlovi Flascharovi lze získat z
Rejstříku svobodných živností soudního okresu Odry z let
1860 až 1902, kde se pod pořadovým číslem 14 uvádí: rok
narození - 1858, bydliště - Moravská Třebová, domovská
příslušnost - Holešov, obor a místo svobodné živosti - provoz
břidlicového lomu na parcele č.1414 v Odrách, datum a číslo
vydání živnosti - 25. srpna 1902 , č. 21176.
Od roku 1898 se zapojil do přípravy, těžby a zpracování
břidlice v lokalitě Odry - Nový Svět. V roce 1899 si pronajal
břidlicový lom - štolu "Johann" na pozemkové parcele č.1414
Moravská Třebová 1902 od majitele Johanna Fadleho ml.. Nejprve tento lom
Notář Dr. Karl Flaschar modernizoval a po odkoupení sousedních pozemkových
parcel rozšířil v roce 1903 těžbu břidlice otevírkou nové štoly
"Hortense". Svým zástupcem provozu břidlicových lomů jmenoval bývalého
vlastníka a současného majitele většiny pozemkových parcel - Johanna Fadleho, ml..
Ten zde pravděpodobně zajišťoval provoz až do zániku Rakousko-Uherska v roce
1918. Po smrti JUDr. Flaschara v rakouském Štýrském Hradci (Gratz) v roce 1921,
zdědili pozůstalí manželka Hortense a syn Erich Flaschar štolu "Hortense" s
odpovídajícími pozemkovými parcelami, které ještě v letech 1923 -1924 prodali.

Pečeť s podpisem Dr. Karla Flaschara.
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Karl Flaschar se narodil 24. ledna 1858 Ignáci Flascharovi, c.k. okresnímu správci v
Reussmarktu (dnes Rumunsko - Miercurea Sibiului) v Sedmihradsku a jeho ženě
Walburze, rozené Heller. Gymnázium absolvoval v Holešově, potom pokračoval
studiem práv na universitě ve Vídni. Dne 6. listopadu 1892 se oženil s Hortensii Julii,
dcerou barona Otto von Reinecka, toho času c.k. plukovníka v Mostaru. Usadili se v
Moravské Třebové v Panské ulici (něm. Herrengasse), dnes Cihlářové ulici № 4.
Postupně se jim v roce 1896 narodila dcera Gertrude, v roce 1898 syn Viktor (zemřel
v roce 1918), v roce 1900 syn Erich, v roce 1902 syn Wolfgang (zemřel v roce 1905)

Moravská Třebová 1902.
Hortense Flaschar, roz.
von Reineck.

1910 Moravská Třebová, Panská (Cihlářová) ulice.
Napravo dům № 4, nalevo mastné krámy.

a v roce 1904 dcera Dorothea Marie, která byla profesorkou, obor teorie hudby ve
Štýrském Hradci. Zemřela 4. května 1992 a byla pohřbena na městkém hřbitově ve
Štýrském Hradci. Její starší sestra Gertrude Flaschar se 7. července roku 1919
provdala v Hodoníně za syna majitele tamnějšího cukrovaru univ. prof. Dr. Josefa
Redlicha (*1869 / †1936 ) - v roce 1931 krátce ministra financí Rakouska. Zemřela v
79 letech a 5. března roku 1976 byla pohřbena do rodinné hrobky Reidlichů na
vídeňském hřbitově.
Dr. Karl Flaschar se v Moravské Třebové zapojil do veřejného života regionu, byl
aktivním funkcionářem tělovýchovného spolku "Turnverein" a když se v roce 1890
konala první letní slavnost s městskou kapelou na vrchu Hofberg u Moravské
Třebové, měl na ni hlavní projev. V roce 1891 také spoluzakládal novou župu
Lanškroun - Moravské Třebová - Svitavy.
Po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 odešel s manželkou Hortense a dcerou
Dorotheou z Moravské Třebové do Štýrského Hradce ( Graz ) v Rakousku. Až do své
smrti bydlel s rodinou v domě na Muchargasse № 30. Dr. Karl Flaschar zemřel na
zápal plic 24. listopadu roku 1921, jeho žena Hortense o 36 let později - 10. prosince
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roku 1957 a dcera Dorothea Flaschar 4. května roku 1997. Všichni byli pohřbeni na
městském hřbitově sv. Petra ve Štýrském Hradci.

Pamětní deska pomníku Karla a Hortense Flaschar na
městském hřbitově sv. Petra ve Štýrském Hradci.

Štýrský Hradec (Graz), 2002. Muchargasse №30. Dům Dr.
Flaschara
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