Tři dny turistické party v Aši, nejzápadnějším cípu republiky
Již při psaní prvních řádků kroniky z naší návštěvy mikroregionu Ašsko vidím že to nebude nic
jednoduchého. Město Aš a s ním celý ašský výběžek prodělalo za poslední dvě až tři století tak rozsáhlé
změny že vybrat to podstatné je docela problém. Alespoň se o to pokusím.
Již od druhé poloviny 18.stol. kdy bylo Ašsko připojeno k Čechám, resp. k Rakousku a získalo
vlastní soudní aparát a tehdy důležitou svobodu vyznání, sílil v regionu textilní průmysl a z Aše se
pomalu stávalo průmyslové centrum. Přesto že Aš v té době zachvátil rozsáhlý požár jenž zničil polovinu
města, tak v krátké době již v Aši pracovalo více jak 6 000 tkalců a začaly se zde vyrábět první
tkalcovské stroje. Díky tomu v Aši vznikla první mechanická tkalcovna v celém Rakousko-Uhersku. Aš se
tak stala v roce 1880 se svými třináctitisící obyvateli desátým největším českým městem.
Ve 20.století pokračuje průmyslový rozvoj, vzniká
odborná textilní škola, ve městě je již 120 tkalcoven, 13
barvíren a 129 pletáren punčoch. Z Aše se stává ještě
silnější průmyslové centrum a události nabírají rychlý
sled. Sílí vliv Konráda Henleina, jeho Sudetoněmecká
strana přebírá moc v celém okrese, roste vliv zdejších
nacistů, české obyvatelstvo odchází do vnitrozemí.
Ašsko je de facto připojeno k říši ještě před
podepsáním Mnichovské smlouvy a následuje
nadšené vítání jednotek wermachtu. Jenom několik
hodin po nich přijíždí sám Hitler.
Události nabírají na obrátkách. Druhá světová válka, textilní výroba slábne, je konec války, Aš
osvobozují americké jednotky, vystěhování německého obyvatelstva, zavření většiny továren, město se
dostává do hraničního pásma, stává se městem vojáků. V 50. letech jsou zřízeny n.p. Tosta, Textilana,
Krajka ale i další obory nejen textilní ve firmách Aritma, Metaz a Kovo. Ani to ještě není konec, pádem
komunistického režimu postupně končí i většina těchto podniků. A je tady nové tisíciletí doba do které již
dokážeme dobře dohlédnout i my.
Je 22. května 2018, datum které bude někde
zaznamenáno jen těžko, pro turistickou partu z jedničky ale
významné je. Ráno odjíždíme rychlíkem z Prahy do Aše na
třídenní turistický výlet a Aš je pro nás zatím téměř pro
všechny nepopsaný list. Možná by zůstal i nadále ale vede
nás někdo pro koho je Aš srdeční záležitost, paní ředitelka
Helenka, žila zde, má zde rodinné zázemí, dokonce nějaký
čas pracovala v textilní firmě.
Máme zkrátka štěstí, protože Aš dnešních dnů
nabízí spoustu zajímavostí a v neposlední řadě
zachovanou přírodu jako málokde. O tom jsme se mohli
přesvědčit hned první den.

Proto z nádraží rovnou do hotelu. A hned stylově,
do „retro“ hotelu Goethe, aby si snad někdo namyslel že
Aš nikdy nenavštívily významné osobnosti.

Na ty se dostane také, ale napřed na první tůru a
hned na nejvyšší místo, dominantu a vlastně symbol Aše,
rozhlednu na vrchu Háj (Heinberg) ve výšce 758 m.n.m.

Kopec je to pěkný a sluníčko pálí, Helenka věděla kde ten výstup společně rozdýcháme, odnesla
to hospůdka v zahrádkářské kolonii, takové příjemné zjevení cestou k rozhledně.

Pomohlo to a jsme pod rozhlednou. Tu navrhl Wilhelm Kreis slavný autor Bismarcových sloupů.
To jsou kamenné rozhledny kterých se ve světě dodnes zachovalo 173. Ta na vrchu Háj je z roku 1903
a je vysoká 36 metrů. Pokud v Aši nestojíte zrovna v údolí nebo v nějakém průchodu, viditelná je
odevšad.

Podstatnější ale je že nás čeká 122 schodů k její vyhlídkové plošině. Stojí to ale za to, výhled nic
neruší, počasí máme super, panoráma dokonalé, město Aš pod námi, německé větrníky na dohled,
dokola samá zeleň. Navíc prý platí že kdo nevystoupal na rozhlednu Háj „nebyl v Aši“. Nás se to již
netýká.
122 točitých, takto
krkolomných schodů

Cestu dolů od rozhledny zvolila naše dokonalá průvodkyně trochu kratší, zato ale strmější.
Musíme přece do večeře ještě navštívit Goeteho sochu. Ta stojí uprostřed kašny na nově upraveném
Goeteho náměstí v centru Aše.

Německý básník a spisovatel Johan Wolfgang Goethe uprostřed Aše
nestojí náhodou. Do Aše jej přiváděla láska a doslova vášeň ke geologii, skalní
útvary v přírodním parku Halštrov dnes nesou dokonce jeho jméno, Goethovy
skály. Sám nashromáždil rozsáhlou sbírku 17 800 minerálů a jeden z nerostů
také objevil a popsal. Nese jméno Egerán. Jeho památník byl odhalen na
bývalém Tržním náměstí ke stému výročí Goethova úmrtí. Navrhl jej teplický
sochař Johanees Watzal. Do rukou mu vložil jeden z jeho milovaných minerálů.
Gothe nenavštívil jenom ašsko, měl rád i západočeské lázně, zejména
Teplice, Karlovy Vary, Mariánské lázně, tady dokonce poznal svou druhou
manželku.
Druhý den dopoledne, nuda to nebude a chce to šlapat a
hodně ! Cestou přes město vidíme důsledky toho jak šel čas.
Opuštěné podniky, čekající těžko říci na co, ale i nově postavená
sídliště upravené ulice. V okolí Goethova náměstí byly vlastně
všechny historické domy strženy včetně takzvaného ašského
špalíčku.
Čím se Aš může chlubit, to jsou parky, do jednoho z nich jen
pár desítek metrů od radnice teď míříme.

Kdyby nedošlo v roce 1960 k velkému požáru stáli
bychom před nejvýznamnější památkou v Aši. Byl by jí
Evangelický kostel Nejsvětější trojice.
Tak se musíme spokojit s maketou základů v pěkně
upraveném parku. Škoda, kostel z něhož po přestavbě
v roce 1747 vznikla monumentální barokní stavba, pojmul
až 4 tisíce lidí. V té době byl pro kostel zakoupen největší
varhaní systém ve střední Evropě, který měl 4318 píšťal.
Po požáru zůstalo stát obvodové zdivo a zbytky věže.
V roce 1987 bylo vše strženo, důvod, stavba jakési silnice
která se nikdy neuskutečnila. Zbytky kostela byly strženy
zbytečně.
Jako vzpomínka na tyto události bylo vše upraveno
jako významné pietní místo.
Jen sadové úpravy dělí torzo evangelického kostela od vzácného a také krásného bronzového
pomníku německého teologa, kazatele a reformátora Dr. Martina Luthera z roku 1833. Jeho autorem je
architekt J Rössner z Norimberka. Tam byl také pomník odlit v umělecké slévárně. Je to jediný Lutherův
památník v Čechách, snad i v bývalém Rakousko-Uhersku.

Blíží se poledne a nás čeká přijetí na radnici a hned místním panem starostou. Z rozhovoru s ním
je jasné, stojí před námi další člověk kterému bije srdce pro Aš. Popovídali jsme si a mnohým z nás se
možná trochu rozsvítilo, že být dnes zastupitelem není žádný med. Rozloučili jsme se a předali dárky.
Všichni jsme dostali certifikát návštěvy nejzápadnější rozhledny České republiky, panem starostou
osobně podepsaný a hurá na oběd.

Ten máme objednaný v restauraci U Tří Lipanů.

Název hospody není vůbec důležitý, hlavně že dobře vaří a
umějí natočit slušný pivo. Co ale důležité je že tři lipani jsou ve znaku
města Aše. Proč tomu tak je když v blízkosti není žádná řeka ani
rybník? Vysvětlení se nám dostalo několik, většinou jde ale o dohady
nebo pověsti. Nevadí, i tak je to znak pěkný, povedený.
Načerpali jsme energii, doplnili tekutiny a před námi je turistický
výšlap přes vrch Háj lesní cestou do několik kilometrů vzdálené osady
Podhradí, ke zřícenině hradu Neuberg. Trochu do kopce, více z kopce,
6 kilometrů přírodním parkem Halštrov.

Uprostřed lesa se nám dostává vážného
varování:

Poutníče měj se na pozoru
zde straší o půlnoci
kronika o tom píše pověst
o nahřbetskočovi
u Kočičího smrku.
Lesem již prosvítá zřícenina hradu Neuberg,
blíží se bouřka navlékáme pláštěnky a zatím ve slabém
letním dešti dobýváme zříceninu. Kořist veškerá žádná,
poházené kamení a mokrá tráva, spokojíme se tedy
fotografováním a zážitky.
Strašidla zřejmě opustila les a v okolí zříceniny se vznášejí maskována pláštěnkami, dokonce
předstírají že umí číst!

S hradem Neuberg sousedí kostel Dobrého Pastýře. Je to evangelický kostel v barokním slohu,
jenž volá po opravě, zřejmě marně. Vzácnosti jsou prý uvnitř, vzácné malby andělů z roku 1711, oltář a
chórové lavice, vyobrazení zaniklého zámku v Kopaninách. Na místě si o tom lze přečíst, kostel je ale
zavřený.
Do Aše a do hotelu je to nějaký ten kilometr, déšť
houstne, jdeme na stanici autobusu, ten právě odjíždí a
tak máme hodinku na rozjímání v dešti, nebo na slovní
fotbálek.

Tak to nebyla strašidlááá u té zříceniny, už to vidím....

Autobus nás odvezl téměř před hotel, venku leje a tak s večerem naložil každý po svém. Já to
vidím asi tak, navečeřet a zalehnout, poslední den je před námi a s ním ašské kopečky. Aš se prý
rozkládá na pěti, ve skutečnosti je jich nejméně sedm a každý s cílů závěrečného dne je na jiném.

Den třetí, také v Aši se opravují silnice, ta před Textilním muzeem Aš samozřejmě také. Nástrahy
v podobě opuštěné stavby jsme překonali a jsme v zahradě bývalého zámku Zedtwitzů. V zámečku sídlí
Textilní muzeum již od roku 1966.
Co jsme měli možnost vidět nejlépe vyjadřuje text z reklamního letáku : Expozice je zaměřena na

rozvoj řemesel a počátky textilního průmyslu v Aši. Vystaveny jsou textilní stroje, zařízení a výrobky
z doby rozvoje přádelnictví, tkalcovství, pletařství a krajkářství. Je zde jedna z největších sbírek
textilních rukavic v Evropě, která čítá na 20 000 kusů rukavic. Část sbírky i celý postup výroby rukavic
je možné shlédnout v našem muzeu.
Tolik reklamní leták a rozhodně nelže. Myslím že objednaná komentovaná prohlídka stála zato.
Většina z nás si asi uvědomila jak náročná práce to v textilním průmyslu kdysi bývala.

Rozhlédli jsme se ještě po zámecké zahradě a udělali pár fotek

Je před námi poslední místo našeho ašského programu a jak jinak, opět na protějším kopci.
Tím místem je památník dr. Edvardu Benešovi před třetí základní školou v Okružní ulici. Ani
tento památník zde není náhodou. Je vzpomínkou na 1. září roku 1915. Tehdy, ještě mladý dr. Beneš za
dramatických okolností musel opustit Rakousko. Utíkal před zatčením rakouskou policií která na něj již
měla zatykač. Bylo to za podporu osamostatnění českých zemí z nadvlády Rakouska-Uherska. Za
pomoci přítele ze studií, rakouského důstojníka dr. Amerlinga se mu právě tady na ašsku podařilo přejít
státní hranici a setkat se v Ženevě s Masarykem.
V roce 1947 byl na místě přechodu u hraničního kamene zřízen památník: Benešův
palouček. Jeho součástí byly nápisy, státní znak z barevného drceného kamene a právě tento kamenný
monument u kterého nyní stojíme. Dramatickým událostem nebyl ale konec ani v poválečných letech. Již
v roce 1948 po nástupu komunistického režimu se památník ocitl v nepřístupném hraničním pásmu.
Palouček byl zničen, kamenný památník povalen a zahrnut hlínou. Tehdejší Gottwaldův režim zkrátka
prezidenta Beneše moc nemusel.

Teprve po roce 1990 byl na hranicích, přímo u hraničního
kamene Benešův palouček upraven a kamenný
monument slavnostně podruhé odhalen před třetí
základní školou v Okružní ulici.
I když na osobnost našeho druhého prezidenta dr. Beneše
jsou nejrůznější názory, jedno mu upřít nelze, jeho zásluhy
na vzniku samostatného Československa.
Od památníku jsme společně došli do centra Aše na
Goethovo náměstí. Do našeho odjezdu zbývá ještě čas
na oběd a znovu se trochu rozhlédnout po městě.
Chvilka instrukcí abychom se opravdu všichni sešli u hotelu před odchodem na nádraží.

Kupodivu jsme se všichni ve stanovenou dobu před naším hotelem sešli, přemístili se s bagáží na
nádraží a německým regionálním vlakem popojeli do Františkových lázní. Tam na nás na kolejích čekalo
překvapení, souprava Pendolina. Příjemná věc, skoro nikdo z nás s ním ještě necestoval. Těšíme se....
Nebyly by to ale České dráhy aby to naše překvapení ještě nevylepšily. Místenky máme do
posledního vozu, má mít číslo 7. A již je tu to překvapení, na displeji svítí č.1. Je to jasné souprava stojí
obráceně, zřejmě se nemá ve Frantových kde otočit. Obsluha vlaku nikde. Pro jistotu nastupujeme, vlak
se rozjíždí a my putujeme za jízdy s bagáží stovky metrů dlouhým vlakem do prvního (vlastně
posledního) vozu. V jídelním voze míjíme celý palubní personál, spokojeně se baví a občerstvuje. Tak
nám umožnil k místence ještě kompletní prohlídku soupravy Pendolina. Moc pěkné....
Doufejme že je to v ceně. Sláva, jsme u našich rezervovaných míst ve voze čísle 7 na začátku
vlaku. ČD nezklamaly. Pendolino je ale pohodlné, jízda příjemná, dokonce i pojízdné občerstvení
funguje. Jeli jsme sice průměrnou rychlostí jen něco málo přes 70km/hod, do Prahy jsme však přijeli ještě
o několik minut dříve než svítilo na displejích. Japonci a Číňané by koukali, předhonit čas, to zatím
zvládáme jenom u nás..

Jsme v Praze. Výlet končí, za sebe říkám, velká spokojenost, vidím a slyším to i od ostatních. Ti
odvážnější to spolu s fotkami poslali i do kroniky,
třeba Alena to vyjádřila za všechny: O Aši jsem věděla a myslela si, že se do tohoto západního výběžku naší země
nikdy nepodívám a proto děkuji paní ředitelce Čelišové a jejímu týmu za možnost v tomto místě pobýt a strávit v
turistické partě příjemné chvíle vyplněné poznáním a turistkou.
nebo Vendula : Náš výlet do Aše se moc vydařil. Měli jsme totiž s sebou skvělou průvodkyni H., ašskou rodačku, a
tak jsme se dozvěděli spoustu informací o městě a okolí i z jejího života.
Co nás hlavně zajímalo. Proč má Aš ve znaku 3 lipany.--- Nakonec jsme se dočkali tří různých odpovědí.
Zpestřením výletu byla návštěva na radnici u p. starosty Blažka, který nás všechny přivítal podáním ruky. Na památku
jsme obdrželi Certifikát o návštěvě Aše s razítkem a jeho podpisem.
třeba Jiřina použila dokonce slovo básníka: „ Bylo to krásné a bylo toho málo „ (rozuměj snesla by i týden)
22. – 24. 5. 2018. Aš.
Kroniku napsal Mirek
Fotografie pro kroniku pořídila Jiřina,
fotky poslala i další děvčata Dana, Alena, Vendula, Eva. Je z čeho vybírat, některé fotky dám do přílohy
kroniky. Jsou moc pěkné, bylo by jich škoda.

