
Ve své práci jsem se zabývala osudy jedné sudetoněmecké rodiny z Ústi nad Labem. Snažila jsem se
popsat jeji život v různých historických obdobích: v době Rakousko-uherské monarchie, Prvni
republiky, připojeni Sudet к Německé řiši, na konci 2. světové války až po nový začátek v Bavorsku, v
Řezně. Předci této rodiny přišli do Ústi nad Labem v polovině 19. stoleti. Zakoupili zde staré, již
nevyužívané vězeni, v němž v roce 1881 založili bratři Anton a Ferdinand Josef továrnu na výrobu barev
a laků. Poté, co v roce 1906 Anton zemřel, byl jeho syn Rudolf vyplacen, a Ferdinand Josef vedl firmu
dále sám. Se svoji ženou Karolínou Doretheou měli čtyři děti: Helenu, Otto, Elisabeth a Elfriede. Rodina
se již počátkem 20. stoleti přestěhovala do vily "1900" ve Velké hradební ulici 20. Firma se vyvíjela
dobře, zatimco zde v roce 1901 bylo zaměstnáno 14 osob, v roce 1935 to bylo již 60. Ve 20tých letech
byla rozšířena továrna v Krásném Březně, kam byla postupně přesunuta celá výroba a ve Velké hradební
ulici 88 zůstaly pouze kanceláře a vedeni firmy. S rozvojem firmy se měnilo i společenské postaveni
rodiny. Jeji příslušnici byli členy v různých spolcích, měli předplacenu lóži v divadle a nechali si
postavit vilu u Máchova jezera. Nejstarši dcera Helena se provdala za Dipl. Ing. Josefa Schiepecka,
který v polovině 20tých let nastoupil do firmy jako chemik. Po smrti Ferdinanda Josefa se společně se
svým švagrem Otto Seiche ujal vedeni firmy. Firma se rozvíjela uspokojivě i za druhé světové války. 
Po skončeni války byla firma předána pod národni správu a rodina byla již v červnu 1945 odsunuta.
Rodina Schiepeck se usadila v bavorském Řezně, kde se panu Josefu Schiepeck naskytla možnost otevřit
u firmy Ostia, která byla založena přáteli z Ústi nad Labem, vlastni odděleni pro výrobu laků. V nových
začátcích a velmi složité situaci byla důležitá vzájemná pomoc jak v soukromém, tak i v obchodním
životě a to nejen mezi samotnými sudetskými Němci, ale i ze strany "říšských" Němců.
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