Děkovný dopis ředitele Diakonie Broumov
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Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
k vaší letní pohodě vám přinášíme letošní první
vydání otročínského zpravodaje.
Těsně před prázdninami se podařilo dokončit
výstavbu víceúčelového hřiště. Projekt „Obnova
víceúčelového hřiště“ byl podpořen Ministerstvem
pro místní rozvoj částkou ve výši 600 000 Kč.
Celková cena hřiště byla 1 106 261 Kč.
Máme moderní hřiště s umělým povrchem, které
je vhodné pro hraní volejbalu, nohejbalu, malé
kopané atd. Přes prázdniny bude hřiště volně
přístupné, a kdo bude mít zájem o zapůjčení sítě a
míčů, musí se obrátit na p. Jana Nepraše – správce
hřiště (tel. 724 355 709).
Prosím všechny návštěvníky hřiště o dodržování
jednoduchých pravidel. Vstup ve sportovní obuvi,
jsou zakázány kopačky, tretry, podpatky apod. Na
hřišti se nejí, nepijí alkoholové nápoje, sladké
nápoje, nekouří se. Vstup domácím mazlíčkům
zakázán. Pokud si chcete odpočinout, najíst se a
napít, využijte lavičky vedle hřiště. Nezapomínejte
používat odpadkový koš!!!

Před obnovou hřiště

Započaté práce

A vy, co si jedete zasportovat, odstavte své
dopravní prostředky hned u vjezdu na fotbalové
hřiště a pěší přechod přes hřiště berte jako zahřívací
rozcvičku, před plánovaným sportovním výkonem.
Ráda bych vás pozvala na blížící se otročínské
slavnosti, které se budou konat 30. července od 13
hodin. Letošním tématem jsou naši hasiči, kteří
oslaví úctyhodné výročí 135 let od svého založení.
Je připraven bohatý program. Slavnosti zahájí
průvod hasičské techniky, k poslechu zahraje
dechovka Babouci. Nebude chybět ani již tradiční Dokončené víceúčelové hřiště
chovatelská výstava. Dále proběhnou různá
vystoupení žen a dětí a pro nejmenší návštěvníky
je připraveno divadlo a spousta další zábavy. Jste
všichni srdečně zváni.
Hezké léto přeje
Projekt Obnova víceúčelového hřiště byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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Před 20 lety, rok 1996 – 1. část
Počasí v první polovině roku

Pavla Brožová – školnice, topič
Marie Lojínová - kuchařka

Leden: charakter počasí se silnou inverzí, námraza
přetrvává celý měsíc
Během školního roku se uskutečnilo několik
společenských a kulturních akcí, jako Mikulášská
Únor: stejný jako v lednu
nadílka a vánoční besídka pro rodiče. Děti se
nadále účastnily plaveckého výcviku, sportovní
Březen: inverze povoluje – větve praskají pod
olympiády v Útvině a dalších aktivit.
tíhou námrazy
Duben: teploty kolem 20 °C
Květen: druhá polovina měsíce – tropická vedra
kole 30 °C
Červen: do 15. trvá teplé počasí, pak zima a déšť

Školství
Ve školním roce 1996–97 je na základní školu
zapsáno 9 žáků.

K zápisu do 1. třídy ZŠ v Otročíně se nepřihlásil
ani jeden žák. Rodiče přihlásili své děti do školy
v Toužimi. I v letošním roce probíhá výuka dětí hře
na hudební nástroje. Pro několik zájemců zajistil
úřad kurz němčiny. Kurz probíhal od podzimu do
jara v agitačním středisku pod vedením pana učitele
Kříže z Tisové.

Služby

Česká pošta v Otročíně zajišťuje všem občanům
poštovní a doručovatelské služby (Poseč, Otročín,
I. ročník: 3 žáci, II. ročník: 1 žák, III. ročník: 4 žáci Brť, Tisová). Tyto služby v Měchově obstarává
pošta v Útvině.
Mateřská škola má zapsáno 13 dětí ve věku od 3
do 6 let.

Sport

Obsazení školy
Jana Brožová – ředitelka, vedoucí školní kuchyně
Vladimíra Hazmuková – učitelka ZŠ + MŠ
Ludmila Matoušková a Libuše Hazmuková –
vychovatelky školní družiny

Po dlouhém působení opouštějí místní hospodu
J. a V. Matoušovi a do pronájmu ji získávají
od majitelky M. Matoušové tepelští občané a
podnikatelé.
z kroniky vypsala Marie Šašková

Český svaz žen, z. s. ZO Otročín
Vážení a milí,
musím říct, že uplynulý půlrok byl plný akcí
od srdce, které se mimořádně povedly, a začalo
to již Masopustem, který byl netradičně velmi
brzo.
Již 30. ledna jsme měli snad nejhezčí Masopust
za několik posledních let, živá muzika bohatýrů
hrála pro velké množství masek, kterým starostka
Majka Šašková předala slavnostně glejt a klíč od
vesnice a povolila nám masopustní rej.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 22. 7. 2016. ZDARMA.
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Každý od těch nejmenších dětí po ty starší i všichni
dospěláci přispěli svým dílem k dobré zábavě,
tančilo se celý den i večer na sále, guláš pro masky
se povedl jako vždy. Bylo by skvělé udržet a
rozšířit také tradiční masopustní masky jako je
medvěd, kterého letos skvěle nahradila opice, nebo
třeba kostlivec, policajt a další. Koblížky od všech
žen a babiček byly pokaždé jiné a všechny
výborné. Hasičská vejtřaska nás dovezla až do
Měchova a čaj z várnice na ní příjemně zahřál.
Večer byl po dlouhé době sál opět zaplněn k
prasknutí a o dobrou náladu se staral DJ Dáňa. Na
této masopustní tradici je nejlepší, že se na průvod
všude těšíte a s radostí nás vítáte. Děkujeme :-)
6. února jsme připravily dětem veselý karneval
plný soutěží a písniček i něčeho dobrého do bříška.
Celou akci sponzorovala obec Otročín.
5. března slavily naše milé babičky z Otročína
MDŽ. K tomuto svátku jsme jim připravily
kulturní program s dětmi, které jim recitovaly
básničky, předaly jim vlastnoručně vyrobená
přáníčka, zatančily píseň O přátelství s fáborky a
s ženami v krojích taneček Mazurku. Vojta Zeman
k tomu přidal skladbu od skupiny ABBA na
klávesy. Společně všechny děti zazpívaly babičkám Masopust
„Hodně štěstí…“. Jako překvapení jsme připravily
společně s p. Šoulejem parodii na hitparádu
oblíbeného Šlágru. Náš pestrý program doplnil
„ohňostroj“ nad komínem domu v sousedství
hospody a bravurní hasičský zásah našeho SDH.
Po tomto podvečerním zpestření jsme zahájily naši
Výroční schůzi svazu žen Otročín, zhodnotily
jsme společně s hosty – zástupci spolků – loňský
rok a připily si na ten další. Jak hasiči, sportovci,
tak zástupci obce nás mile potěšili dárky ke dni
žen. A s hudbou Vlastíka Kandlera jsme si užili
zbytek večera.
Dětský karneval
Na sobotu 30. dubna jsme se pilně připravovaly,
abychom v rámci naší čarodějnické akademie
předvedly opět něco nového, takže malé čarodějnice roztomile zatančily na píseň Strašidla a ty větší
spolu s neopakovatelným kostlivcem Vojtou
Zemanem na rockovou píseň Valkýru. Dále se
předvedly kejklířky divadla Ignis z Karlových
Varů. Děti si mohly vyzkoušet kejklování a našli
se mezi nimi i vyložení kejklířští talenti. Po té jsme
bohatě ozdobily připravenou májku a vytvořily
s dětmi Moranu.
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Hasiči měli letos díky technice postavenou májku
raz dva a pak již vyrazil lampionový průvod za ves
na kopec zapálit vatru, spálit Moranu a užít si
závěrečný ohňostroj. Díky tomu, že tato akce vyšla
letos na sobotu, tak vše proběhlo velmi pohodově.
Ve středu 11. května jsme uspořádaly jako již
tradičně v naší obci charitativní sbírku Český den
proti rakovině. Třem dvojicím našich členek se
v celé naší obci podařilo prodat 185 ks žlutých
kytiček měsíčku zahradního, letos s růžovou
stužkou, která se nesla ve znamení prevence
rakoviny prsu, za celkem 5 381 Kč. Děkujeme,
že rádi pomáháte dobré věci.

MDŽ

14. května jsme šly popřát naší milé nejstarší
člence paní Libuši Jonášové k významnému
životnímu jubileu a jak jinak opět tanečky, trochu
jsme kouzly vrátily čas a předvedly s děvčátky naši
čarodějnickou akademii, kterou neměla možnost
30. 4. vidět. Od každé čarodějky pak dostala
červenou růži – symbol našeho spolku a společný
dárek.
28. květen byl také ve znamení kulatých narozenin,
tentokráte však výrazně mladší členky Jany
Matoušové. Od nás již jiné než taneční přání nikdo
čekat nemůže a píseň Decibely lásky perfektně
Janu vystihuje, ale že ji uvidí několikrát najednou
na živo, nečekala. My zase nečekaly, že nás bude
vítat ohnutá stará babka v zástěře a šátku. :-)
4. června jsme pomáhaly hasičům s dětským
dnem, který byl letos ve znamení Cesty kolem
světa. Jó, bydlet v Otročíně se vyplatí, za jeden den
obejdete pěšky celou Zeměkouli… Kde jinde se
Vám to povede! Děti si užily spoustu soutěží jak
v lese, tak na návsi a řádění v mokré pěně a
skákacích hradech. O hlad dětí se pak postaraly
hasičky s párkem v rohlíku a cukrářky Žmolků
s narozeninovým sladkým zákuskem. Hasičům se
pak podařilo bezpečně porazit májku, aniž by se
rozbila lahev vodky na vršku. A Roman Hazmuka
st. opět exceloval při dražení všech částí máje.
Hlavní kmen máje pak skončil u mladých Šírů
na zahradě, naštěstí to nebylo daleko od návsi.
Nyní se připravujeme a těšíme na hlavní akci
celého léta a to otročínské slavnosti 30. července,
při kterých slaví SDH Otročín výročí 135 let podle
posledního průzkumu od nejstarší zmínky v histo- Stavění májky a pálení čarodějnic
rických pramenech z roku 1881. Do letošního roku
považovali za svůj počátek založení rok 1946. 
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Třeba se jim podaří za nějakou dobu najít ještě
starší doklad o dobrovolných hasičích, když naše
obec je stará již 783 let. :-)
Na závěr bych ráda poděkovala opravdu všem,
kteří nám jakkoli i drobností pomáhají v naší
činnosti. Je Vás opravdu hodně, samozřejmě také
všem našim aktivním členkám, bez kterých by naše
společné akce nebylo možné uskutečnit.
Užijte si zbytek léta a přeji všem krásné
počasí a pevné zdraví. To je potřeba stále,
nejen o Vánocích. :-)
Petra Horská, předsedkyně Český den proti rakovině

Dětský den

Narozeniny paní Libuše Jonášové

Troubená Svatohubertská mše B-dur
Hubertská mše B-dur byla komponována v roce
1991. Byla hrána v kostelích, kapličkách, na
koncertech, ale také v přírodě, zpravidla před
lovem. Ačkoliv některé části mše jsou poměrně
obtížné, mnoho trubačských souborů má tuto
Hubertskou mši ve svém repertoáru. Všechny části
Zakladatelem slavného loveckého řádu sv. Huberta Hubertské mše jsou doplněny překrásnými texty
v Čechách byl hrabě František Antonín Sporck
Josefa Selementa a tedy mohou být tak doprová(1662–1738). Se jménem hraběte Sporcka a jeho
zeny zpěvem. Hubertská mše se slouží za myslivce,
loveckými zálibami je spjat také začátek historie
lesníky, zemřelé kamarády, za patrona myslivců
lesního rohu u nás. Hrabě pěstoval styky s
sv. Huberta, aby bylo hojnosti zvěře v honitbách,
francouzským královským dvorem, kde poprvé
aby byli myslivci na sebe zdvořilí, nezáviděli si,
slyšel hru na tento nástroj. Po svém návratu domů vystupovali na veřejnosti zdvořile, hájili přírodu,
odeslal dva ze svých služebníků do Versailles, aby starali se o zvěř a prosili za odpuštění za
se tam vyučili hře na lesní roh. Ten se pak začal
nemyslivecké chování.
u nás užívat při honech, ale i při konání

Svatohubertské mše a jiné umělecké činnosti
myslivců a řádu sv. Huberta.
Lov patříval odedávna k nejoblíbenějším
zábavám vysokých vrstev feudální společnosti.
V osmnáctém století se chodívalo na hon jako
na ples či do opery. Nejlépe situovaní šlechtici
bývali členy loveckých řádů.

Vydal Obecní úřad Otročín dne 22. 7. 2016. ZDARMA.

6

Za pomoci starostky paní Marie Šaškové a obce,
sponzorů pana Ladislava Hajného, Jaroslava Jonáše, Petra Nováčka, Evy Veselé a Jednoty Toužim
jsme mohli uspořádat již šestou troubenou Hubertskou mši B-dur v Otročíně, spojenou se Svatohubertskou zábavou, kde k tanci a poslechu hrála
Malá dechová hudba Slamáci a Vlasta Kandler.
Hubertská mše, kterou celebroval Páter Větrovec,
se konala 30. října 2015 v místním kostele sv.
Michaela. Mše byla zahájena úvodním projevem,
slavnostní fanfárou „Vítání“ a „Halali“. Poté již
mši celebroval zmíněný Páter Větrovec s hudebním
doprovodem organizátora „Lovecké trubačské trio
Otročín“.

Lovecké trubačské trio Otročín také reprezentuje
obec na pravidelných Svatohubertských
slavnostech v Útvině, vystupuje na mysliveckých
akcích v Karlovarském kraji a dokonce bylo i
nominováno jako porota na soutěži loveckých
trubačů „Parforsní kňour“ Dubina 2015.
Na závěr bych chtěl jménem Loveckého
trubačského tria poděkovat otročínským ženám za
velice vtipný a zdařilý zábavný vstup na Hubertské
veselici. Děkuji všem občanům, vedení obce,
zastupitelstvu a spolkům za aktivní spolupráci.
Mgr. Miroslav Šoulej

Myslím si, že tato akce byla jedna z nejúspěšnějších, která byla uspořádána zde v Otročíně. Vím,
že se nemůžeme zavděčit každému, ale převážně
pro většinu z nás byla nezapomenutelným
uměleckým a duchovním zážitkem s dalším úkolem
pro nás prosadit, aby se stala Hubertská mše
v Otročíně tradicí.

TJ Budoucnost Otročín
Bohužel pro nás již od podzimní části tato sezóna
Uběhlo půl roku a je tady konec fotbalové
nebyla moc dobře rozehraná a vyhlídky na další
sezóny okresního přeboru ročníku 2015–2016
III.B třídy. Je čas bilancování a hodnocení jarní zápasy byly černé.
části.
Další týden nás čekalo další derby se Sokolem
Jarní část začala s naším rivalem z nedalekého
Teplá, který k nám dorazil v neděli na druhou
Krásného Údolí 27. března od 14.00 hodin na jeho hodinu. Zápas byl dobře rozehrán, ale na vítězství
hřišti. Los soutěže byl nad očekávání příznivý,
jsme nedosáhli a rozešli jsme se remízou 2:2.
protože jsme si chtěli spravit chuť po nevydařené
Následující týden od 14.00 hodin nás čekal další
podzimní části. Do Krásného Údolí jsme odjížděli silný soupeř z předních míst a to tým Stanovic,
s odhodláním, že si domů přivezeme tři body.
který byl v plné síle. Poločas pro nás vypadal velice
Bohužel pro nás to nedopadlo dobře. Po 90
špatně 1:5. Na konci zápasu byl výsledek 3:9 v náš
minutách jsme odjížděli s prohrou 2:0 a jednou
neprospěch. V druhé polovině dubna jsme odjeli
červenou kartou.
v oslabené sestavě do Verušiček. Opět tým, který
se pohyboval na předních místech a pomýšlel na
Po tomto utkání to s námi moc dobře nevypadalo, postup. Do druhého poločasu jsme nastupovali
nálada byla na bodu mrazu. Místo vzpruhy přišla
s myšlenkou, že se o výsledek popereme, neboť
prohra, která byla velkou sprchou. Bylo potřeba se jsme do té doby inkasovali pouze dva góly.
vzpamatovat, oklepat a připravit se na další zápas.
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Soupeř byl hratelný. Bohužel do druhého poločasu
soupeř vystřídal, změnil rytmus a styl hry. Vstřelil
třetí gól. Po devadesáti minutách jsme odjížděli
s prohrou 5:0.

Pro jednotlivé sporty byly zakoupeny míče, které
je možno zatím vyzvednou u mě doma. Hřiště je
volně přístupné pro širokou veřejnost. Povrch
tohoto hřiště je speciální guma. Povolenou a
doporučenou obuví jsou kecky, botasky, sálová
Poslední zápas byl odehrán 1. května na našem
obuv. Zakázány jsou tretry, kopačky a další ostrá
hřišti od 14.00 hodin, kdy k nám zavítal tým Žlutic. obuv a to z důvodu, aby nedošlo k vytrhání a
Zápas probíhal v poklidném tempu, šance byly na následnému poškození povrchu. Další novinkou je,
obou stranách, ani jeden z týmů však nedal gól.
že v současné době probíhá zateplení celé budovy
Remíza 0:0 byla zasloužená.
kabin. Práce provádí firma Jiří Chrenák z Toužimi.
To byla základní část. Následovala nadstavbová
část, která byla rozlosovaná se skupinou III.A.
Nám byl přiřazen tým z Počeren, se kterým byly
odehrány čtyři utkání a to střídavě. Bohužel pro nás
to dopadlo špatně. Tento ročník jsme ukončili na
posledním místě. Dost už bylo špatných zpráv.

Novinky
Teď něco příjemného. Pro ty, kteří si ničeho
nevšimli, resp. nic nezaregistrovali, na našem
velkém fotbalovém hřišti v jeho zadní části
vyrostlo multifunkční hřiště o rozměrech 14x30
metrů. Bylo postaveno firmou Linhart s.r.o.
Na tomto hřišti je možno zahrát si malý fotbal,
nohejbal, volejbal a basketbal.

TJ Budoucnost Otročín prošla i několika změnami,
byla opětovně dle platných právních norem
občanského zákoníku přeregistrována, došlo ke
změně stanov. Změny proběhly ve spolupráci a za
pomoci naší paní starostky Majky Šaškové, které
tímto za pomoc děkuji.
Na závěr bych rád poděkoval i těm, kteří se podíleli
na spolupráci s naší jednotkou SDH Otročín na
zajištění a průběhu dětského dne. Nebudu všechny
vypisovat ani jmenovat, neboť se může stát, že
bych na někoho zapomněl. Takže díky.

místopředseda TJ Budoucnost Otročín
Jan Nepraš

SDH
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi přiblížit Vám dění za první polovinu
roku v SDH Otročín.
První novinkou je úspěšná registrace našeho
pobočného spolku, který je nyní zapsán
v obchodním rejstříku pod názvem SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Otročín. Registrací se ale naše
působení v obci i mimo ní nemění a my doufáme,
že i nadále budeme fungovat minimálně tak dobře
jako do dnešního dne. Jako každý rok jsme pro
Vás pořádali několik kulturních akcí, některé také
společně se Svazem žen. Pomohli jsme s průvodem
masopustu, pořádali jsme oslavu stavění májky a
pálení čarodějnic. Za velké podpory sponzorů, obce
Otročín a Svazu žen jsme 4. června připravili
Mezinárodní den dětí.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 22. 7. 2016. ZDARMA.
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Jsme rádi, že na „Cestu kolem světa“ přišla spousta
dětí a doufáme, že se všechny velice dobře bavily.
Protože letos nám přálo i počasí, mohly se děti před
pokácením májky vyřádit v pěně. Ještě jednou naše
veliké díky všem sponzorům.
Letos měli členové SDH Otročín společnou brigádu
na pomoc obci a tou byla porážka stromů za bývalou družinou. Další spolupráce mezi SDH a obcí je
vždy aktuálně řešena dle potřeb. Další brigádou byl
sběr železa, který probíhal v obci i mimo ni.
V květnu 2016 se v Hroznětíně konalo okresní
i krajské kolo postupových soutěží v požárním
sportu. Naši muži skvěle prezentovali jméno naší
obce a dokázali si vítězstvím ve všech třech
disciplínách již potřetí za sebou zajistit postup na
Mistrovství České republiky. To letošní se koná
na konci prázdnin 26.–28. srpna v Brně.
V JSDH došlo ke každoroční revizi majetku,
k údržbě výzbroje i výstroje – mimo jiné došlo
k výměně motorových olejů ve vozidlech. To vše
členové jednotky dělají ve svém volném čase proto,
aby byla jednotka neustále akceschopná v případě
vyhlášení poplachu. V letošním roce k zásahu
vyjela jednotka již dvakrát. Dále členové jednotky
prošli různými školeními. Již pátým rokem HZS
Karlovarského kraje pořádalo cvičení s názvem
Luxor. Letošní bylo zaměřené na likvidaci
živelných pohrom a konalo se převážně v noci.
Při cvičení se hodně přejíždělo mezi stanovišti.
Všichni členové výjezdových jednotek se procvičili
v evakuaci i vyprošťování osob včetně jejich
evidence a případné první pomoci. Na dalších
stanovištích zajišťovali protipovodňovou ochranu
a u vodní nádrže Březová u Karlových Varů se
seznamovali s moderní čerpací technikou a
prováděli další pátrání na hladině i březích nádrže
po lidech v ohrožení. V ranních hodinách ještě
všichni prováděli pod vedením policie pátrání po
osobách v terénu lázeňských lesů.
Další velkou novinkou byla pro členy SDH Otročín
zpráva o nalezení zmínky o založení dobrovolných
hasičů Otročín ve farní kronice. Ředitel Státního
okresního archivu Karlovy Vary Mgr. Milan
Augustin potvrdil nález zmínky z roku 1881. Na
letošní rok tedy vychází 135. výročí od založení
dobrovolných hasičů v Otročíně a my vás touto
cestou zveme na oslavy, které se budou konat
v sobotu 30. července 2016.
Vydal Obecní úřad Otročín dne 22. 7. 2016. ZDARMA.
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Již dnes Vám můžeme slíbit, že společně s obcí
Otročín pro Vás připravujeme velkou slavnost
plnou překvapení. Její program je zveřejněn na
plakátech v obci i okolí.

Těšíme se na Vás a doufáme, že s námi půlkulaté
výročí přijdete oslavit, a že se budete skvěle bavit.
S přáním krásného léta
členové SDH Otročín

Němci na Karlovarsku po druhé světové válce,
1. část
Úvod

Postavení obyvatel německé národnosti

Po druhé světové válce nastaly v Československu
velké změny a to nejen právní, ale také společenské
a hospodářské. Změny se dotkly bez výjimky všech
oblastí života celého národa. Nejzásadnějšími se
staly především pro někdejší československé
občany německé národnosti. Na základě již předchozí domluvy, se souhlasem spojeneckých velmocí
a v souladu s poválečnou československou legislativou, se zcela zásadně změnily veškeré podmínky
pro jejich působení v poválečném Československu.
Po stovkách let, které strávili s obyvatelstvem
české národnosti v rámci jednoho útvaru, přišlo
rozhodnutí o odsunu či vysídlení převážné většiny
obyvatel německé národnosti do Německa.
Ve prospěch československého národa byla drtivá
část jejich majetku bez náhrady zkonfiskována.

Tzv. českoslovenští Němci vnímali porážku jejich
národa jako tragédii, která jim do budoucna
naháněla velké obavy. Najednou se Němci
v Československu dostali do situace naprostého
bezpráví. Jejich majetek byl konfiskován ve
prospěch státu a bylo jedno, zda se jednalo
o movité či nemovité Němce. Bylo jim odebráno
státní občanství a tím byli zbaveni občanských práv
a právní ochrany. Rozsáhlá diskriminační opatření
omezovala Němce ve všech oblastech jejich života.
Například se tato opatření týkala omezení možnosti
uzavírat sňatek, zákazu služby v armádě, odebrání
volebního práva anebo zrušení německých
veřejných škol. Je velice těžké si představit, jakému
teroru byli němečtí obyvatelé Československa
vystaveni, proto se tato kapitola československých
dějin neřadí mezi nejslavnější. Celý proces
vysídlování Němců trval s přestávkami do 50. let.
Na sklonku války se na našem území nacházelo
3,4-3,5 milionu civilního obyvatelstva německé
národnosti. Poté, co došlo ke spontánnímu, ale
i nucenému odchodu Němců, byl počet ke dni 25.
června 1945 2,7 milionu civilních osob německého
národa.

Karlovarsko po druhé světové válce
Trest pro německý národ
O pomstě německému národu se mezi
československými politickými představiteli začalo
hovořit již po uzavření Mnichovské dohody. Vize
byla jasná, potrestat německý národ žijící
v předválečném i poválečném Československu.
Jednalo se o mstu za podíl na rozbití státu a za jeho
šestiletou nacistickou porobu. Diskuze o odvetě
probíhaly nejen v domácím, ale také v exilovém
prostředí, konečná podoba se dostavila po skončení
války. Cíl byl jasný, zlikvidovat neslovanské
menšiny a to dvěma způsoby - vystěhováním
a odnárodněním.

Vydal Obecní úřad Otročín dne 22. 7. 2016. ZDARMA.

Prezident republiky E. Beneš např. při návštěvě
Plzně 15. června 1945 při projevu na náměstí
Republiky apeloval na zdrženlivost a trpělivost
českého obyvatelstva slovy: “Naše vláda vidouc,
co znamenala zrada Němců a Maďarů z roku 1938,
právem se rozhodla vyčistit republiku od těchto
zrádných elementů. Je to úkol veliký a nemůžeme
jej zmoci sami, musíme se o něm dohodnout se
Sovětským svazem, Velkou Británií a se Spojenými
státy. Vím, že na mnohých místech Němci, jsouce si
vědomi své veliké viny, sami naši zemi už opouštějí.
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Prosím vás, abyste byli v té věci - zvláště zde,
kde tak přímo německý problém cítíte - trpěliví
a rozvážní.”

Jedním z nejviditelnějších opatření bylo označení
obyvatel německé národnosti páskami, které nosili
na rukávu a které měly různé barvy. Dalším
opatřením, které ztěžovalo Němcům život, byl
Nelehké žití
zákaz němčiny. Tento zákaz se týkal jak
komunikace na úřadech, tak i v obchodech. Dost
Reakce na konec války Němců žijících na
často byl však porušován a to nejen Němci, ale
Karlovarsku byly různé. U mnohých se dostavil
i českým obyvatelstvem. Jáchymovský lékárník Jan
pocit úlevy, u druhých naopak pocit strachu.
Buchar si v dopise z roku 1947 stěžuje na neschopNěkteří přijmuli svoji vinu, druzí naopak
nost Němců naučit se za 20 měsíců alespoň
vzdorovali. Tyto emoce nebyly spjaty pouze
s koncem druhé světové války, ale také s výhledem základní věci v češtině a upozorňuje také na fakt,
do budoucna. Uvědomovali si, že jejich postavení že Němci češtinu odmítají, přestože zde mají lepší
podmínky, než kdyby museli odejít do Říše.
v poválečném Československu se jeví jako dosti
nejisté a nedobré. Stejně jako na jiných částech
země byli i zde obyvatelé německé národnosti silně Jakýkoliv styk českých občanů s německým
obyvatelstvem byl zakázaný. Netolerovaly se
diskriminováni. Například příděl potravin, který
dostávali, jen stěží pokryl základní životní potřeby. společné zábavy, objímání ani komunikace. Dala
Maso, vejce, mouku, bílé pečivo, mléčné výrobky, by se uvést ještě celá řada diskriminačních
mléko a mnohé další dostávali v roce 1945 pouze opatření, například zabavování rozhlasových
přijímačů, omezování základního vzdělání či
antifašisté a děti do věku šesti let. Stejně tak byly
likvidace německého tisku. Němci byli nuceni se
omezené ostatní potraviny. Němci starší šesti let
povinně účastnit pohřbů obětí nacistického režimu.
obdrželi potravinové lístky, které měli na čtyři
Jeden takový se konal 23. listopadu 1945 v Bečově
týdny. Mohli si koupit chleba, luštěniny, kávové
náhražky, brambory, máslo, umělé jedlé tuky, cukr nad Teplou. Pietní akt se konal na fotbalovém hřišti
nedaleko obce, exhumováno bylo 14 mrtvol ze
a to vše pouze v malém omezeném množství.
šesti hrobů a muselo se tam dostavit 1000 místních
Kontroly probíhaly i v domácnostech. Zaměřovaly německých obyvatel.
se na přebytečné potraviny a snažily se zamezit
nákupům potravin na černém trhu. Z jedné strany Vztah Čechů a Slováků vůči Němcům
se jednalo o trest, na druhou stranu si to žádala
Dle předpokladů byl vztah občanů Československa
i poválečná situace, která v Československu
vůči Němcům dost negativní. Našli se samozřejmě
panovala. Všude byl velký nedostatek potravin
i někteří, kteří neměli vyhraněný národnostní
a tak to byla nutnost. Nedostatek jídla měl velký
charakter. Pavla Hašková z Falknova nad Ohří
vliv na úmrtnost a nemoci, které se velice rychle
popisuje svůj vztah takto: „Po svém příchodu do
šířily. To mělo dopad na zdravotnictví, jehož
Falknova jsem Němce strašně nenáviděla. Měla
náklady se tím značně zvýšily. Nemocnost se také jsem pořád před očima hrůzy zatýkání a poprav
stala překážkou v cestě vysídlování Němců.
českých vlastenců. Postupně jsem ale došla
k názoru, že všichni nejsou stejní. Když např. paní
Němečtí občané neměli jednoduché ani cestování. Hessová z naší prodejny odcházela do odsunu,
Bylo jim zakázáno používat veřejnou dopravu
přinesla mi na památku broušenou vázu a řekla:
a jako opatření se přijala kontrola průkazu
„Abyste dobře vzpomínala a připomněla si, že
o národní příslušnosti při koupi jízdenky.
všichni Němci nebyli henleinovci.”
Samozřejmě existovaly výjimky, například pro
pracující Němce, pro které bylo denní spojení
Drtivá většina se k Němcům chovala však
vlakem do práce nutností. “I tak směli obyvatelé
nepřátelsky. Každý den se němečtí občané
německé národnosti, kteří měli výjimku ze zákazu, přesvědčovali o svém druhořadém postavení
využívat pouze posledního vozu vlaku, případně
a naprostém bezpráví. Snášeli každodenní fyzické
zadních vozů, pokud poslední vůz nestačil. Museli útoky a i činy mnohem horší povahy. U soudu však
mít jízdenky za tarifní jízdné, na dělnické slevy
vždy prohráli a to za každých okolností.
neměli nárok ani pracující němečtí dělníci.”

Vydal Obecní úřad Otročín dne 22. 7. 2016. ZDARMA.
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Transfery do okupačních zón a odjezd
Američanů
První transfer obyvatel německé národnosti odešel
z Československa po prvotních překážkách a
zpožděních 25. ledna 1946. Vypraven byl přes
Domažlice přes Furth im Wald až do sovětských
a amerických okupačních zón v Německu. Úplně
první byl transport z Mariánských Lázní, výše
jmenovaný však překročil dříve hranice a tak se
počítá jako první. Intenzita transferu se pomalu
zvyšovala. Nejdříve jezdil jeden vlak denně, poté
dva vlaky, od dubna téhož roku již čtyři vlaky a
od května už dokonce šest vlaků. Tyto vlaky mířily
zatím jen do amerických okupačních zón. Poté,
co začaly jezdit transfery také do sovětských
okupačních zón, se zvýšil i počet vlaků,
z původních osmi jich nakonec jezdilo deset.
V říjnu roku 1946 klesl počet na šest vlaků denně.
V listopadu odjížděli z Československa jako jedni
z posledních lékaři.

„Celkem bylo tímto způsobem do Německa
“transferováno” či “odsunuto”, jak se říkalo mezi
spojeneckými národy, či “vyhnáno”, jak tomu říkají
Němci, miliony Němců.”
Poslední američtí vojáci z oblasti Karlovarska
odjeli 1. prosince 1946. Tento odjezd byl pro řadu
občanů velice emotivní záležitost, většina z nich
mávala a někteří dokonce plakali. „Těžko, velmi
těžko nám bylo potom, co zapnuli motory a
odjížděli. Plakala jsem nejen já, ale i hodně lidí
okolo mne. Nastalo velké mávání i utírání slz.“



Zdroj:
Seminání práce „Němci na Karlovarsku po druhé
světové válce“, autor: Denisa Jonášová
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Ve Zpravodaji byly použity mimo jiné fotografie dodané SDH Otročín,
Svazem žen Otročín, Petrem Sládkem a Mgr. Miroslavem Šoulejem.
Evidenční číslo: MK ČR E 21522.
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