Z historie
Dvě výročí jsou v letošním roce spojena s osobou císaře
a českého krále Františka Josefa I.
Před 100 lety, v červnu 1906, se Jeho Výsost při své
cestě do Liberce zastavila krátce v Poděbradech a
v Nymburce. Na slavnostně vyzdobeném nádraží přivítal
Františka Josefa I. okresní hejtman Smitka z Poděbrad.
Císař poděkoval za milá přijetí. Kytici květů předala
panovníkovi žákyně obecné školy. Císař ji obdařil zlatým
medailónkem s vlastním monogramem.
Dalším letošním výročím je 90 let od úmrtí tohoto
panovníka, který vládl neuvěřitelných 68 let.

Dlouhý, ale nelehký život (převzato z časopisu Týden 48/2006)
Narozen ve Vídni jako nejstarší syn arcivévody Františka Karla (mladšího bratra rakouského císaře
Ferdinanda I.) a bavorské princezny Žofie. Jedním z jeho tří mladších bratrů byl pozdější mexický císař
Maxmilián I. Protože jeho otec se nároku na trůn vzdal, byl František Josef od mládí vychováván jako
budoucí císař - s důrazem na oddanost, odpovědnost a pracovitost. Ve třinácti letech vstoupil do armády.
Po celý zbývající život se řídil vojenským životním stylem a málokdy odkládal uniformu. Po
Ferdinandově abdikaci se stal v prosinci roku 1848 rakouským císařem. Zrušil konstituci z roku 1849 a od
roku 1852 vládl „neoabsolutisticky“ jako svrchovaný monarcha. V padesátých letech zažila rakouská
zahraniční politika několik vážných neúspěchů vrcholících v rakousko - pruské válce roku 1866, po níž byl
zaveden rakousko-uherský státní dualismus. Politický život v monarchii se vrátil k ústavnímu pořádku a
parlamentnímu systému.
Roku 1854 se František Josef oženil s bavorskou vévodkyní Alžbětou, přezdívanou Sisi. Manželství
nebylo šťastné. Sisi nikdy nepřivykla životu u císařského dvora. První dcera Žofie zemřela v dětském věku
a jediný syn, korunní princ Rudolf, zemřel pravděpodobně vlastní rukou se svou milenkou, baronkou Mary
Vetserovou. Sama císařovna zahynula po atentátu italského anarchisty roku 1898. František Josef se s
životními ztrátami nikdy zcela nevyrovnal. V Bad Ischlu nechal vybudovat vilu pro svoji dlouholetou milenku,
herečku Katharinu Schrattovou. Její vztah s panovníkem císařovna Sisi nejen tolerovala, ale poskytovala
mu dokonce i společensky přijatelný rámec.
František Josef zemřel roku 1916 ve věku šestaosmdesáti let. Rakousko-uherská monarchie se po
skončení první světové války rozpadla na jednotlivé národní státy.
Odkazy na internet: www.tyden.cz/text.asp?show=text&tid=24020
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Zápis ve školní kronice z roku 1908 u příležitosti 60. výročí vlády Františka Josefa I.
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