ídící učitel byl fanatik, který každé
áno vyzval žáky, aby se přihlásili
, jejichž rodiny se hlásí k české
árodnosti. Každé z těchto dětí
ostalo pohlavek.

Za dvě a půl ho
Němci ze Slavo
náměstí. Budou
tábora, do Rak
Jednou ráno jsme vstali a velitel oznámil,
že Hitler umřel. Tak jsme mu ještě do
vzduchu vystřelili salvu, všechno jsme
naložili do náklaďáků a jeli k Američanům.
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In zweieinhalb Stunden müssen
sich alle Deutschen von Slavonice
auf dem Stadtplatz versammeln.

Der Schulmeister war ein Fanatiker, der jed
Morgen die Schüler aufforderte, diejenigen
zu heben, deren Familien sich zur tschechis
Nationalität bekannten. Jedes dieser Kinde
von ihm eine Ohrfeige.

Tomáš Garrigue Masaryk

Vznik Československé republiky 28. října 1918
se nesetkal s pochopením ze strany politických
reprezentantů českých Němců. Ti se pokoušeli
pohraniční oblasti odtrhnout a připojit k Rakousku
nebo Německu. Jejich snahy byly z ústředí řešeny
i vojensky. Do Slavonic byly povolány v listopadu 1918
jednotky čs. legií, ke střetům ale nedošlo.
Začátek 20. let, první roky nové republiky, tak
byl poznamenán národnostním napětím a řadou
politických rozhodnutí, která později vyústila
v národnostní nesnášenlivost a jež dnes můžeme
hodnotit jako přehmaty. Další ránu zasadila
hospodářská krize, která v letech 1926–1934
nejvíce postihla právě pohraniční oblasti.
Z Německa, kde se roku 1933 dostali k moci nacisté,
sílily hlasy obviňující československou vládu, že českým
Němcům nepomáhá, a tím bídu v pohraničí ještě
zhoršuje. Adolf Hitler se netajil cílem sjednotit všechny
středoevropské Němce do jednoho státu. Jeho hlásnou
troubou se v Československu stal Konrad Henlein
a Sudetoněmecká strana. Ta, díky významné podpoře
Němců v pohraničí, získala na jaře 1938 v obecních
volbách 90 % hlasů. Konflikt byl nevyhnutelný.
Na jihu sice Československo sousedilo s neutrálním
Rakouskem, ale jeho politika se stále více radikalizovala
podle té německé. V roce 1936 československá armáda
začala s budováním pohraničního opevnění po celé délce
hranic s Německem a Rakouskem. Krize vyvrcholila
23. září 1938 mobilizací čs. branné moci, vše ale ukončila
mnichovská dohoda. Německá armáda vstoupila do
Slavonic 9. října 1938 a Slavoničtí, v převážné většině
Němci (Rakušané), to oslavovali jako osvobození.

Die Gründung der Tschechoslowakischen Republik am
28. Oktober 1918 stieß bei den politischen Vertretern der
tschechischen Deutschen nicht auf Verständnis. Sie versuchten,
die Grenzgebiete abzuspalten und sich Österreich oder Deutschland
anzuschließen. Ihre Bemühungen wurden von der Zentrale auch
militärisch behandelt. Im November 1918 wurden nach Slavonice
die Truppen der Tschechoslowakischen Legion gerufen, aber es
kam zu keinen Zusammenstößen.
Der Beginn der 1920er Jahre, die ersten Jahre der neuen Republik,
waren also geprägt von nationalen Spannungen und einer Reihe
von politischen Entscheidungen, die heute als Fehlgriffe bewertet
werden können und die zu einer zukünftigen nationalen Intoleranz
führten. Einen weiteren Schlag hat die Wirschaftskrise versetzt,
die in den Jahren 1926–1934 gerade die Grenzgebiete am
stärksten betraf.
Aus Deutschland, wo die Nazis 1933 an die Macht gekommen waren,
wurden die Stimmen immer stärker, die der tschechoslowakischen
Regierung vorwarfen, den tschechischen Deutschen nicht zu helfen
und damit die Armut im Grenzgebiet noch zu verschlimmern. Adolf
Hitler machte keinen Hehl aus seinem Ziel, alle mitteleuropäischen
Deutschen in einem Staat zu vereinen. Sein Sprachrohr in der
Tschechoslowakei waren Konrad Henlein und die Sudetendeutsche
Partei. Diese gewann dank der bedeutenden Unterstützung der
Deutschen im Grenzgebiet bei den Kommunalwahlen im
Frühjahr 1938 90 % der Stimmen. Konflikte waren unvermeidbar.
Obwohl die Tschechoslowakei im Süden an das neutrale Österreich
grenzte, radikalisierte sich ihre Politik zunehmend gegenüber
Deutschland. Im Jahr 1936 begann die tschechoslowakische
Armee mit dem Bau von Grenzanlagen entlang der gesamten
Grenze zu Deutschland und Österreich. Die Krise gipfelte
mit der Mobilisierung der tschechoslowakischen Wehrkräfte
am 23. September 1938, aber alles beendete das Münchner
Abkommen. Am 9. Oktober 1938 rückte die deutsche Armee in
Slavonice (Zlabings) ein und die Zlabingser, überwiegend die
Deutschen (Österreicher), feierten dies als eine Befreiung.

V září 1938, po mnichovské dohodě, která vedla
k odtržení československého pohraničí, sem
dorazily německé vojenské jednotky a začaly
vyhánět Čechy. Do vnitrozemí také prchali Židé
a němečtí antifašisté. Jednalo se o příslušníky
všech sociálních vrstev. Odhad konečného počtu
vysídlených je 250 000 osob.
Češi, kteří v pohraničí zůstali a včas neoptovali pro
čs. občanství, se nařízením stali občany Německé říše.
Ve Slavonicích zůstalo několik málo Čechů ve smíšených
rodinách a také posledních 33 židovských obyvatel,
kteří byli později všichni deportováni a zahynuli
v koncentračních táborech. Obsazeným pohraničím
okázale projel Adolf Hitler, 26. 10. 1938 navštívil
i Slavonice.
Vypuknutí války o necelý rok později, 1. 9. 1939,
znamenalo pro slavonické muže povinnost narukovat
do německé armády. Pravděpodobně prvním padlým
slavonickým rodákem byl Rudolf Weber, který zemřel
21. 6. 1940 u Sélestatu na německo-francouzské hranici.
Úspěchy německé armády, které místní sledovali
ve filmových týdenících v kinosále Německého
domu (Deutsches Haus), byly v průběhu války ostře
konfrontovány s přímou zkušeností, kterou přinášeli
do Slavonic vojáci na dovolené, navrátivší se ranění,
popřípadě narůstající seznamy padlých.
V pohraničí byly v zemědělství a v lesích pracovně
nasazovány desítky tisíc válečných zajatců.
Na Slavonicku převážně Poláci a později Rusové.
Od konce roku 1944 sem přicházeli tzv. národní hosté –
němečtí civilisté z východních oblastí prchající před
Rudou armádou.

Hitler projíždí Slavonicemi, 26. 10. 1938
Hitler bei der Durchfahrt durch Slavonice, 26. Oktober 1938

Im September 1938, nach dem Münchner Abkommen, das zur
Abspaltung der tschechoslowakischen Grenzgebiete führte,
rückten her deutsche Truppen ein und begannen, die Tschechen
zu vertreiben. In das Landesinnere flohen auch Juden und deutsche
Antifaschisten. Es waren Menschen aus allen sozialen Schichten.
Die endgültige Zahl der Vertriebenen wird auf 250.000 geschätzt.
Tschechen, die in den Grenzgebieten verblieben und nicht
rechtzeitig die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft
beantragten, wurden laut Verordnung Bürger des Deutschen
Reiches. In Slavonice blieben ein paar Tschechen in gemischten
Familien und die letzten 33 jüdischen Einwohner, die später alle
deportiert wurden und in Konzentrationslagern umkamen.
Durch das besetzte Grenzgebiet machte Adolf Hitler eine
spektakuläre Tour und am 26. 10. 1938 besuchte er auch Slavonice.
Der Ausbruch des Krieges ein Jahr später, am 1. September 1939,
bedeutete, dass die Männer von Slavonice zur deutschen Armee
einrücken mussten. Wahrscheinlich der erste gefallene, gebürtige
Slavonicer (Zlabingser), war Rudolf Weber, der am 21. Juni 1940
bei Sélestat an der deutsch-französischen Grenze gefallen ist.
Erfolge der deutschen Armee, die sich die Einheimischen in
Wochenschau im Kinosaal des Deutschen Hauses ansahen, wurden
während des Krieges scharf mit den unmittelbaren Erfahrungen
konfrontiert, die Soldaten auf Urlaub, heimkehrende Verwundete
sowie steigende Zahlen auf Listen der Gefallenen nach
Slavonice brachten.
Im Grenzgebiet wurden zehntausende von Kriegsgefangenen bei
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt. Im Gebiet um
Slavonice waren es meist Polen und später Russen. Ab Ende 1944
kamen ins Gebiet um Slavonice sogenannte „nationalen Gäste“
an – deutsche Zivilisten aus den Ostgebieten, die vor der Roten
Armee flohen.

Pohled z arkád na náměstí Adolfa Hitlera, 1938
Blick von den Arkaden auf den Adolf Hitler Platz, 1938

Kapitulace Slavonic v květnu 1945
Kapitulation von Slavonice im Mai 1945

S blížícím se koncem války sílila nervozita
německého obyvatelstva i ve Slavonicích.
Od konce roku 1944 se v reakci na zvyšující se
počet uprchlíků v oblasti formovaly jednotky
domobrany. Na jaře 1945 se ve Slavonicích objevili
němečtí uprchlíci ze Znojma a byli ubytováni
v již tak zchudlých domácnostech. Počet obyvatel
města se tím zdvojnásobil na 4 000 osob, což
vyvolávalo hospodářské a sociální problémy.
Jednotky Rudé armády dorazily do Slavonic 9. 5. 1945,
poté co byla radnice telefonicky z okresního města
Dačice vyzvána, aby předala moc prozatímní
radě národního výboru. Německé obyvatelstvo
ve Slavonicích se vzdalo bez boje již 7. 5. 1945
vyvěšením bílých praporů.
Na přelomu května a června 1945 postihl Slavonice
tzv. divoký odsun, ve dnech 6.–8. 6. bylo od německého
obyvatelstva „vyčištěno“ celé území okresu. Akci
prováděla jednotka táborských partyzánů pod
vedením plukovníka Vladimíra Hobzy a neobešla
se bez násilností, okrádání i vražd. Takové vyhánění
německého obyvatelstva nemělo žádnou oporu
v zákonech, proto se uvádí pod názvem „divoký odsun“.
Do konce roku 1945 odešla ze Slavonic nuceně či
dobrovolně převážná většina německých obyvatel.
Legální, organizovaný odsun německého obyvatelstva
z celého pohraničí ČSR (dle směrnice ministerstva
vnitra schválené vládou 14. 12. 1945) probíhal ještě
po celý rok 1946. Ve Slavonicích se to ale po „divokém
odsunu“ v červnu 1945 týkalo již jen 152 osob.

Mit dem kommenden Kriegsende stieg die Nervosität der deutschen
Bevölkerung in Slavonice. Ab Ende 1944 wurden als Reaktion auf
die zunehmende Zahl von Flüchtlingen Ortswehreinheiten in der
Region gebildet. Im Frühjahr 1945 erschienen in Slavonice deutsche
Flüchtlinge aus Znaim, die in bereits verarmten Haushalten
untergebracht wurden. Die Bevölkerung der Stadt verdoppelte sich
auf viertausend Menschen, was zu wirtschaftlichen und sozialen
Problemen führte.
Die Truppen der Roten Armee trafen in Slavonice am 9. Mai 1945
ein, nachdem das Rathaus telefonisch aus der Kreisstadt
Dačice zur Übergabe der Macht an den provisorischen Rat
des Nationalkomitees aufgefordert worden war. Die deutsche
Bevölkerung in Slavonice ergab sich bereits am 7. Mai 1945
kampflos, indem sie weiße Fahnen hisste.
An der Wende vom Mai zum Juni 1945 wurde Slavonice von der sog.
wilden Abschiebung getroffen, als das gesamte Gebiet des hiesigen
Kreises in den Tagen von 6. bis 8. Juni 1945 von der deutschen
Bevölkerung „gesäubert“ wurde. Der wilde Umzug wurde von
einer Partisaneneinheit aus Tabor, unter der Führung von Oberst
Vladimír Hobza, durchgeführt und es verlief nicht ohne Gewalt,
Raub und Mord. Diese Vertreibung der deutschen Bevölkerung
hatte keine rechtliche Grundlage, weshalb sie auch als „wilde
Vertreibung oder Abschiebung“ bezeichnet wird. Im Zuge dessen
und durch freiwillige Ausreise verließ die überwiegende Mehrheit
der deutschen Bevölkerung Slavonice bis Ende 1945.
Die legale, organisierte Aussiedlung der deutschen Bevölkerung
aus dem gesamten Grenzgebiet der Tschechoslowakei (gemäß
der Richtlinie des Innenministeriums, die von der Regierung
am 14. Dezember 1945 genehmigt wurde) dauerte das ganze
Jahr 1946 an. In Slavonice betraf es aber dank der wilden
Abschiebung im Juni 1945 nur 152 Menschen.

„Dnes si myslím, že se z toho dá udělat
to nejlepší. Ničemu by nepomohlo,
kdybychom byli věčně smutní nebo
nepřátelé,“ říká Franziska Eisl,
rozená Stejskal, když ve Slavonicích
prochází kolem rodného statku. Jako
malé dítě jej musela opustit společně
s otcem Eduardem, matkou Marií
a bratrem Rupertem 6. června 1945.
Její otec Eduard Stejskal žil ve Slavonicích od svého
narození v roce 1870. Byl váženým slavonickým
občanem, předsedou zemědělského spolku, statkářem
a provazníkem. Zasloužil se o výstavbu Německého
domu, byl zakládajícím členem spolku Německý dům.
Až v pozdním věku, ve svých 66 letech, založil rodinu,
když si v roce 1936 vzal Marii Brandt z Českého Rudolce.
Měli dvě děti – syna Rupperta (1936) a dceru
Franzisku (1938).
V rámci „divokého odsunu“ v červnu 1945 odešel
ve svých 75 letech s celou svou rodinou z rodného
statku ve Slavonicích. V sousedním Rakousku, kde měli
příbuzné v nedaleké Thaye, se usadili a pan Stejskal
našel rychle uplatnění jako provazník. Zde také
v roce 1960 zemřel.
Jeho dětem Franzisce a Rupertovi je dodnes líto, že se
od rodičů nedozvěděli o ztracené vlasti více, stesk po
domově byl silný. „A myslím si, že jsme si jako děti ve
skutečnosti ani netroufali se zeptat nebo se v tom nějak
šťourat, protože to vždy bylo spojené s velkou bolestí
obou našich rodičů. Náš otec byl navíc dost starý,“
vzpomíná Franziska Eisl.

„Heute denke ich, dass wir das Beste daraus machen können.
Es nützt nichts, wenn wir ewig traurig oder feindselig sind,“ sagt
Franziska Eisl, geborene Stejskal, als sie an ihrem Elternhaus und
Bauernhof in Slavonice vorbeigeht. Sie musste es als Kleinkind
zusammen mit ihrem Vater Eduard, ihrer Mutter Maria und ihrem
Bruder Rupert am 6. Juni 1945 verlassen.
Ihr Vater Eduard Stejskal lebte in Slavonice seit seiner Geburt
im Jahre 1870. Er war ein angesehener Bürger von Slavonice,
Vorsitzender des Landwirtschaftsvereins, Grundbesitzer und Seiler.
Er war maßgeblich am Bau des Deutschen Hauses beteiligt und war
Gründungsmitglied des Deutschen Hausvereins. Erst spät im Leben,
im Alter von 66 Jahren, gründete er eine Familie, als er 1936 Maria
Brandt aus Český Rudolec heiratete. Mit ihr hatte er zwei Kinder –
einen Sohn Ruppert (1936) und eine Tochter Franziska (1938).
Im Rahmen der „wilden Abschiebung“ im Juni 1945 verließ Eduard
Stejskal im Alter von 75 Jahren seinen Familienhof in Slavonice. Sie
ließen sich im benachbarten Österreich nieder, wo sie Verwandte
in der Nähe von Thaya hatten, und Herr Stejskal fand schnell eine
Anstellung als Seilmacher. Er starb dort im Jahr 1960.
Seine Kinder, Franziska und Rupert, bedauern noch heute, dass sie
von ihren Eltern mehr über die verlorene Heimat nicht erfahren
haben, ihr Heimweh war groß. „Und ich glaube, dass wir uns als
Kinder in Wirklichkeit gar nicht getraut haben, zu fragen oder in
irgendeiner Weise neugierig zu sein, weil das immer mit großem
Schmerz für unsere beiden Eltern verbunden war. Unser Vater war
noch dazu schon ziemlich alt,“ erinnert sich Tochter Franziska.

Rudá armáda – společné foto za Německým (dnes Spolkovým) domem
Rote Armee – Gruppenfoto hinter dem Deutschen Haus

Rudá armáda
Rote Armee

Wolfgang Znaimer oslavil své
12. narozeniny čtyři dny před příjezdem
Rudé armády do Slavonic v květnu 1945.
Tou dobou byl členem Hitlerjugend
a společně se svými kamarády chtěl
Slavonice bránit. Starší příslušníci SS
jim to však rozmluvili.
Wolfgangův otec Theobald Znaimer padl ve 2. světové
válce a Wolfgang s mladší sestrou zůstali sami s matkou
a babičkou. Společně prožili první dny po příjezdu
Rudé armády ve strachu schováni doma společně
s dalšími německými sousedy. Oprávněně se báli řádění
sovětských vojáků, to ale s příjezdem vyšších důstojníků
ustalo. V červnu jednoho dne vyhlásil místní rozhlas:
„Za dvě a půl hodiny se musí všichni Němci ze Slavonic
shromáždit na náměstí. Budou odvedeni do sběrného
tábora, do Rakouska.“ Příslušníci revolučních gard
z jednotek plukovníka Hobzy postavili na náměstí
do řady vážené slavonické Němce – ředitele banky,
ředitele školy, starostu – a vyhrožovali, že je zastřelí,
pokud nebude příkaz splněn. Wolfgang dostal malý
kufřík, matka rychle pobrala další věci k jeho sestře
do kočárku a navždy opustili rodný dům. Klíče odevzdali
čekajícímu vojákovi.
„Všechno nám vzali, už tam nemůžeme,“ řekla pak
matka dětem, když se zastavili na kopci nad městem,
spěchajíce do rakouského Fratres. Tam pochodem došli
společně s ostatními slavonickými Němci. Na hranicích
jim část věcí, které si s sebou nesli, vojáci sebrali.
Do Slavonic se Wolfgang Znaimer znovu podíval
až v roce 1980. Středověké renesanční město v něm
zanechalo silný dojem. Říká, že navzdory těžkým
dnům odsunu zůstávají Slavonice jeho vlastí, má zde
své kořeny.

Wolfgang Znaimer feierte seinen 12. Geburtstag vier Tage vor dem
Einmarsch der Roten Armee in Slavonice im Mai 1945. Damals
war er Mitglied der Hitlerjugend und wollte zusammen mit seinen
Freunden Slavonice verteidigen. Sie wurden davon aber von den
älteren SS-Mitgliedern abgeraten.
Wolfgangs Vater, Theobald Znaimer, fiel im Zweiten Weltkrieg, und
so blieben Wolfgang und seine jüngere Schwester mit ihrer Mutter
und Großmutter allein. Gemeinsam verbrachten sie die ersten Tage
nach dem Einmarsch der Roten Armee zu Hause in einem Versteck,
zusammen in Angst mit anderen deutschen Nachbaren. Sie
fürchteten zu Recht den Amoklauf der sowjetischen Soldaten, der
aber mit der Ankunft der höheren Offiziere aufhörte. An einem Tag
im Juni verkündete der lokale Rundfunk: „In zweieinhalb Stunden
müssen sich alle Deutschen von Slavonice auf dem Stadtplatz
versammeln. Sie werden in ein Sammellager in Österreich gebracht.“
Angehörige der Revolutionsgarde aus Oberst Hobzas Truppen
reihten die angesehenen Deutschen von Slavonice auf dem Platz
auf – den Bankdirektor, den Schuldirektor, den Bürgermeister –
und drohten, sie zu erschießen, wenn der Befehl nicht ausgeführt
würde. Wolfgang bekam einen kleinen Koffer, seine Mutter packte
schnell andere Dinge in den Kinderwagen seiner Schwester, und
sie verließen das Geburtshaus für immer, wobei sie draußen die
Schlüssel einem wartenden Soldaten übergaben.
„Sie haben uns alles genommen, wir können da nicht mehr hin,“
sagte die Mutter dann zu den Kindern, als sie auf dem Hügel
oberhalb der Stadt anhielten und nach Fratres in Österreich eilten.
Dorthin marschierten sie zusammen mit den anderen Deutschen
von Slavonice, denen die Soldaten an der Grenze einiges von des
Sachen, die sie mitbrachten, weggenommen haben. Wolfgang
Znaimer hat Slavonice erst im Jahre 1980 wieder besucht. Die
mittelalterliche Renaissancestadt hat einen starken Eindruck
bei ihm hinterlassen und sie bleibt (trotz der schweren Tage der
Vertreibung), wie Herr Znaimer sagt: „...meine Heimat. Hier habe
ich meine Wurzeln...“

Nováčci ve Wehrmachtu
Neue Rekruten in der Wehrmacht

„Jednou ráno jsme vstali a velitel
oznámil, že Hitler umřel. Tak jsme
mu ještě do vzduchu vystřelili
salvu, všechno jsme naložili do
náklaďáků a jeli k Američanům,“
vzpomíná Jan Maixner.
Narodil se v roce 1925 ve Starém Hobzí ve smíšené česko-německé rodině. V roce 1944 byl povolán do války. Coby
devatenáctiletý mladík narukoval do německé armády
k dělostřelcům. Poté, co ho v Maďarsku na jaře 1945
zalehl vysílený kůň, odvezli ho do hodonínského špitálu.
Rychle se vyléčil a nastoupil na hloubení zákopů. Zažil
však už jen všeobecný ústup a také snahu německých
vojáků dostat se do amerického zajetí v Horních
Rakousích. Sovětského zajetí se všichni báli. Po dvou
týdnech v zajateckém táboře odešel do civilu a začal
pracovat ve mlýně. Koncem roku 1945 se ve Vídni
setkal se svou sestřenicí z rodného Starého Hobzí.
„Myslel jsem, že se po čase i ona vrátí a že pak pojedu
s nimi, ale zpátky už nesměli. Tak jsem se do Hobzí
vrátil sám na jaře 1946.“ Vesnice se po Janově návratu
měnila. V domech po Němcích sice bydleli cizí lidé,
ale jeho rodina zde zůstala a z války se ve zdraví
vrátil i prostřední bratr. Neštěstí však potkalo
toho nejmladšího, třináctiletého bratra Karla.
„Když s kamarády na podzim pásli krávy u řeky,
našli nevybuchlý granát a hodili ho do ohně.
Exploze mu roztrhla břicho a byl na místě mrtvý.“
Jan Maixner ve svých 96 letech stále žije v rodném
Starém Hobzí.

„Eines Morgens standen wir auf und der Kommandant verkündete,
dass Hitler gestorben sei. Wir feuerten ihm also noch eine Salve
in die Luft ab, luden alles in Lastwagen ein und fuhren zu den
Amerikanern,“ denkt Jan Maixner zurück.
Er wurde 1925 in Staré Hobzí in einer gemischten tschechisch-deutschen Familie geboren. Im Jahr 1944 wurde er in den Krieg
eingezogen. Als neunzehnjähriger junger Mann rückte er zur
deutschen Armee als Artillerist ein. Nachdem auf ihn im
Frühjahr 1945 in Ungarn ein erschöpftes Pferd gestürzt ist, wurde
er ins Krankenhaus in Hodonín eingeliefert. Nach einer schnellen
Genesung begann er Stützengräben zu graben. Er erlebte jedoch
nur einen allgemeinen Rückzug und die Bemühungen deutscher
Soldaten, in amerikanische Gefangenschaft in Oberösterreich zu
gelangen. Vor der sowjetischen Gefangenschaft haben sich alle
gefürchtet. Nach zwei Wochen in einem Gefangenenlager ging er ins
Zivilleben über und begann in einer Mühle zu arbeiten. Ende 1945
traf er in Wien seine Cousine aus seiner Heimat Staré Hobzí.
„Ich dachte, dass sie nach einiger Zeit auch zurückkehren würde
und dass ich dann mit ihnen gehen würde, aber sie durften nicht
zurückkehren. Ich kehrte also im Frühjahr 1946 allein nach Hobzi
zurück.“ Das Dorf hat sich nach Jans Rückkehr verändert. In den
von den Deutschen zurückgelassenen Häusern wohnten zwar
fremde Leute, aber Jan´s Familie blieb hier, und aus dem Krieg
kehrte auch Jans mittlerer Bruder gesund zurück. Den jüngsten
Bruder, den dreizehnjährigen Karl, ereilte jedoch das Unglück.
„Als er und seine Freunde im Herbst Kühe am Fluss hüteten, fanden
sie eine nicht explodierte Handgranate und sie warfen sie ins Feuer.
Die Explosion riss ihm den Bauch auf, und er war auf der Stelle tot.“
Jan Maixner lebt im Alter von 96 Jahren immer noch in seinem
Geburtsort Staré Hobzí.

Marie Hoffbauerová, rozená
Hermanová, se narodila v roce 1927
ve Starém Hobzí v české rodině.
Po mnichovské dohodě a záboru
pohraničí v roce 1938 rodiče optovali
pro československé občanství, ale
odmítli se z pohraničí vystěhovat.
Děti tak musely navštěvovat německou školu. Řídící
učitel byl fanatik, který každé ráno vyzval žáky, aby se
přihlásili ti, jejichž rodiny se hlásí k české národnosti.
Každé z těchto dětí dostalo pohlavek.
Marie se v roce 1941 chtěla vyučit švadlenou, ale nebylo
jí to jako Češce umožněno. Rozhodla se odstěhovat do
Prahy, ale nezískala propustku k překročení hranice.
Nakonec ji ukrytou v koňském povoze převezl přes
hranici soused, který na hranici předstíral, že se mu
splašili koně.
Konec války Marie prožila ve Zvánovicích nedaleko
Prahy, kde velel posádce Rudé armády český důstojník.
Ten dokázal udržet kázeň, a tak s vojáky všichni místní
civilisté dobře vycházeli. Naopak v rodném Starém
Hobzí museli při květnovém osvobození Mariini rodiče
její mladší sestru schovávat před Rudoarmějci ve sklepě.
Do Starého Hobzí se Marie vrátila v červnu 1945 a zažila
zde „divoký odsun“. Do lesů za hranici byli tehdy vyhnáni
i její sestřenice s manželem, kteří se za války přihlásili
k německé národnosti. Mariini rodiče jim až na státní
hranici pašovali potraviny a nezbytné vybavení pro
překonání nejtěžšího období.

Marie Hoffbauerová, geb. Hermanová, wurde 1927 in Staré Hobzí
in eine tschechische Familie geboren. Nach dem Münchner
Abkommen und der Beschlagnahmung der Grenzgebiete 1938
entschieden sich ihre Eltern für die tschechoslowakische
Staatsbürgerschaft, weigerten sich aber, die Grenzgebiete zu
verlassen. Die Kinder mussten also eine deutsche Schule besuchen.
Der Schulmeister war ein Fanatiker, der jeden Morgen die Schüler
aufforderte, diejenigen die Hand zu heben, deren Familien sich zur
tschechischen Nationalität bekannten. Jedes dieser Kinder bekam
von ihm eine Ohrfeige.
Marie wollte 1941 Näherin erlernen, aber als Tschechin durfte sie
das nicht. Sie beschloss, nach Prag zu ziehen, bekam aber keinen
Passierschein für den Grenzübertritt. Schließlich wurde sie,
versteckt in einer Pferdekutsche, von einem Nachbarn über die
Grenze gebracht, der vorgab, dass seine Pferde an der Grenze
scheu wurden.
Das Kriegsende erlebte Marie in Zvánovice bei Prag, wo die Garnison
der Roten Armee ein tschechischer Offizier kommandierte. Er
war in der Lage, die Disziplin aufrechtzuerhalten, und so kamen
alle einheimischen Zivilisten mit den Soldaten gut aus. In ihrem
Heimatort Staré Hobzí mussten hingegen Marias Eltern ihre jüngere
Schwester während der Befreiung im Mai im Keller vor den Soldaten
der Roten Armee verstecken.
Marie kehrte im Juni 1945 nach Staré Hobzí zurück und erlebte
eine grausame Vertreibung. In dieser Zeit wurden auch ihre
Cousine und ihr Mann, die sich während des Krieges zur deutschen
Staatsangehörigkeit bekannt hatten, über die Grenze in die Wälder
getrieben. Marias Eltern schmuggelten ihnen an die Staatsgrenze
Lebensmittel und notwendige Sachen zur Überwindung der
schwierigsten Zeit ein.

Přehlídka Hitlerjugend před slavonickou radnicí
Parade der Hitlerjugend vor dem Rathaus von Slavonice

Lidské osudy pohledem
archeologických nálezů
Do Slavonic a okolí doléhalo válečné dunění
spíše z dálky. Poslední měsíce války v roce 1945
však kvůli rychlému postupu spojeneckých
vojsk znamenaly velký obrat.
Do pohraničních oblastí Slavonicka mířily davy jak
ustupujících německých vojsk, tak mnoha civilních
uprchlíků, tzv. národních hostů. V Dolním Radíkově
se shromáždilo pět tisíc civilistů, další čtyři tisíce ze
slezské Vratislavi byly v zámeckém parku ve Starém
Hobzí. Podobná situace byla i poblíž vesničky Blato
u Nové Bystřice – sem dorazilo sto vagonů se třemi tisíci
uprchlíky ze Slezska a Sedmihradska. Tito lidé, mířící
do Rakouska, byli nemocní, hladoví a vyčerpaní.
Dne 9. 6. 1945 do Slavonic vstoupila Rudá armáda
a operativně, „ze dne na den“, v oblasti zřídila štáb
a vybudovala tábory pro německé zajatce. Slavonice se
staly důležitou migrační křižovatkou. Kromě civilních
uprchlíků sem byli posíláni právě i němečtí zajatci. Do
táborů v Českém Rudolci, Starém Hobzí a Waidhofenu
mířily v pětistupech lidské průvody dlouhé několik
kilometrů! U Nové Bystřice byl tábor pro několik desítek
tisíc osob, poblíž Starého Hobzí dosáhly počty zajatců až
100 000 osob. U Českého Rudolce vznikl zajatecký tábor
o rozloze 160 hektarů s vlastními pekárnami a kostelem,
v němž bylo v době největší vytíženosti 120 000 zajatců.
Tábory fungovaly do srpna 1945. Poté byli němečtí
zajatci přepravováni vlakovými soupravami do Ruska.
Slavonice a okolní pohraniční oblasti byly tehdy svědky
masových přesunů. Přibližně za půl roku, od března do
srpna 1945, územím prošlo bezmála půl milionu osob.

Menschliche Schicksale aus der Sicht der archäologischen Funde
Nach Slavonice (Zlabings) und in seine Umgebung kam das
Kriegsgetöse während des Zweiten Weltkriegs eher von weit her. In
den letzten Kriegsmonaten des Jahres 1945 kam es jedoch durch das
schnelle Vorrücken der alliierten Armeen zu einer entscheidenden
Wende. In die Grenzgebiete des Zlabingser Gebiets zogen sowohl
die Scharen von sich zurückziehenden deutschen Truppen, als
auch viele zivile Flüchtlinge, die sogenannten „nationalen Gäste.“
Fünftausend Zivilisten drängen sich in Dolni Radikov, weitere
viertausend aus dem schlesischen Wrocław sind im Schlosspark
in Staré Hobzí (Althart) versammelt. Ähnlich ist die Situation in
der Nähe des Dorfes Blato bei Nová Bystřice (Neu Bistritz) – hier
kommen einhundert Waggons mit dreitausend Flüchtlingen aus
Schlesien und Siebenbürgen an. Diese Menschen, die auf dem Weg
nach Österreich sind, sind krank, hungrig und erschöpft.
Am 9. Mai 1945 rückt die Rote Armee in Slavonice ein und operativ
„von Tag zu Tag“ richtet sie in der Gegend ein Hauptquartier ein
und errichtet Lager für gefangene deutsche Soldaten. Slavonice
wird zu einem wichtigen Migrationsknotenpunkt. Ausser
den zivilen Flüchtlingen werden hierher auch Scharen von
deutschen Kriegsgefangenen geschickt. Mehrere Kilometer lange
Menschenzüge ziehen in Fünferreihen zu den Lagern in Český
Rudolec, Staré Hobzí und Waidhofen. In der Nähe von Nová Bystřice
gibt es ein Lager für mehrere Zehntausend Menschen, bei Staré
Hobzí beträgt die Zahl der Häftlinge bis zu hunderttausend. In Český
Rudolec befindet sich ein Kriegsgefangenenlager mit einer Fläche
von 160 Hektar, das über eine eigene Bäckerei und Kirche verfügt
und in der Zeit der Spitzenbelegung einhundertzwanzigtausend
Gefangene zählte.
Die Lager sind bis August 1945 in Betrieb und die deutschen
Häftlinge werden von dort mit Zuggarnituren nach Russland,
transportiert. Slavonice und das umliegende Grenzgebiet wurden
also zu Zeugen der Massentransporte. In etwa einem halben Jahr,
von März bis August 1945, durchquerte das Gebiet fast eine halbe
Million Menschen.

Objev neoznačených hrobů civilistů
poblíž vesnice Blato
Archeologové se nezabývají jen pravěkem. Výzkumy
zajateckých táborů vede od roku 2017 Archeologický
ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Zkoumány byly i pozůstatky
příbytků, které si zajatci v táborech u Nové Bystřice,
Českého Rudolce a Starého Hobzí budovali.
Po zajatcích bylo nalezeno mnoho vojenského materiálu
a osobních věcí, které posloužily k odhalení detailů jejich
každodenního života. Ještě více odhalila archeologie
díky moderním vědeckým přístupům. Z archeozoologie
nalezených kostí se například dozvídáme, co měli zajatci
v jídelníčku. Ze vzorků byly zjištěny stopy po konzumaci
masa, mimo jiné i koňského.

Entdeckung von nicht gekennzeichneten zivilen Gräbern in der
Nähe des Dorfes Blato

Významným archeologickým objevem v roce 2018,
na základě osobního svědectví místního pamětníka,
byl nález lidských ostatků na poli poblíž vesnice
Blato. Archeologové zde nalezli hroby s pozůstatky
dvanácti pohřbených civilistů. Byla na nich provedena
i antropologická analýza a osobní předměty byly
zkoumány v laboratoři.

Nach den Häftlingen wurden viele militärische Materialien
und persönliche Gegenstände gefunden, die zur Aufdeckung
von Details ihres Alltags dienten. Die Archäologie hat dank
moderner wissenschaftlicher Ansätze noch mehr aufgedeckt. Die
Archäozoologie der gefundenen Knochen verrät uns zum Beispiel,
was auf dem Speiseplan der Gefangenen stand. Die Proben zeigten
Spuren von Fleischkonsum, darunter auch Pferdefleisch.

Podle analýzy antropolog zjistil, že se v šesti případech
jedná o ženy středního věku. Pohřbené na sobě nenesou
žádné stopy násilí, patrně zemřely vyčerpáním nebo
nemocí. Otázkou ale zůstává jejich původ. Dle nálezu
lístku spořitelny Humpolec lze uvažovat, že šlo
o uprchlíky z Havlíčkobrodska, ale mohlo jít i o místní
občany z Blata či o uprchlíky ze Sedmihradska, kteří
ve vesnici ke konci války pobývali.
Neznámí mrtví ilustrují lidské tragédie, které se
v regionu koncem války udály, a jsou mementem
událostí, jejichž opakování nesmí společnost již
nikdy dopustit.

Die Archäologen beschäftigen sich nicht nur mit der Urgeschichte.
Die Erforschung der Gefangenenlager wird seit 2017 vom
Archäologischen Institut der Südböhmischen Universität
in České Budějovice durchgeführt. Untersucht wurden auch
die Reste der Behausungen, die die Kriegsgefangenen in den Lagern
bei Nová Bystřice, Český Rudolec und Staré Hobzí gebaut haben.

Eine bedeutende archäologische Entdeckung im Jahr 2018,
basierend auf der persönlichen Aussage eines lokalen Zeugen, war
die Entdeckung menschlicher Überreste auf einem Feld in der
Nähe des Dorfes Blato. Hier fanden die Archäologen Gräber mit den
Überresten von zwölf begrabenen Zivilisten. An ihnen wurden auch
anthropologische Analysen durchgeführt und die persönlichen
Gegenstände wurden im Labor untersucht.
Nach der Analyse stellte der Anthropologe fest, dass es sich in
sechs Fällen um Frauen mittleren Alters handelte. Die begrabenen
Frauen trugen keine Spuren von Gewalt an ihren Körpern; sie
starben wahrscheinlich an Erschöpfung oder Krankheit. Aber was
ihre Herkunft betrifft, bleibt ein Fragezeichen. Nach dem Fund des
Zettels aus der Sparkasse Humpolec ist es möglich, dass es sich
um Flüchtlinge aus der Region Havlíčkův Brod handelt, es können
aber auch einheimische Bürger aus Blato oder Flüchtlinge aus
Siebenbürgen sein, die sich zum Ende des Krieges im
Dorf aufhielten.
Die unbekannten Toten illustrieren die menschlichen Tragödien,
die sich am Ende des Krieges in der Region ereigneten, und sind ein
Memento, eine Erinnerung an Ereignisse, die die Gesellschaft nie
wieder zulassen darf.

