Klínovecké Listy
Číslo vydání: 1+2/2015

Datum vydání: 28.02.2015

Obsah 1. čísla

MěÚ

Str.
Informační přehled .…………………………... 1
Historie našeho města – 17. pokr.
Poválečná doba v Há ………………………. 1
Vzpomínky na vyhnání .……………..……. 2
KIDS cup 2015 ..……………………….………. 3
Svoz odpadu …………………………………… 4
KIDS cup 2015 – foto …………………………. 5

Úřední hodiny MěÚ:
Pondělí:
10:00 - 14:00 hodin
1. pondělí v měsíci - neúřední
Středa:
10:00 - 14:00
Čtvrtek:
10:00 - 12:00
1. sobota v měsíci
10:00 - 12:00
Polední pauza
12:00 - 13:00
Adresa:
E-mail:
Loučná č.e. 89
ou.loucna@tiscali.cz
431 91 Loučná pod Klínovcem
Telefon/Fax:
Web
474 396 262
417 633 196
http://www.loucna.eu
Ordinační hodiny praktického lékaře:

Historie našeho města
– na pokračování
17. pokračování

Poválečná doba v Háji

Středa:
12:30 - 13:00 hodin
Nejbližší zasedání zastupitelstva

Ze vzpomínek hájenského občana Maxe Liebalda
Po skončení neblahé války, ve které padlo
skoro 10 % obyvatel naší obce, nastala pro Háj
opravdová křížová cesta.
17. května jsme se poprvé seznámili
s Rudou armádou. Byl to předsunutý oddíl, který
se, kromě menších excesů, choval řádně. Ovšem
18. května, na svatodušní sobotu, zaplavily celou
naší obec hlavní oddíly vojska, které přicházelo
od Božího Daru. Ženy a děvčata, kterým se to
podařilo, prchly do okolních lesů, kde strávily
větrnou a deštivou noc. Stahující se němečtí
vojáci z východu (Landser), kteří se stahovali na
západ vedlejšími cestami, Rusům do rukou
nepadli.
V neděli, když časně ráno Rusové odtáhli,
byli jsme zase plní nadějí. Ale poté se později
zjistilo, že více než 60 žen a dívek bylo Rusy
znásilněno.
První Češi přišli přes Ostrov a Boží Dar,
kde se jejich oddíl ubytoval v hotelu Hieke
(dnešní hotel Praha) a nastolili opravdovou

10.3.2015,14.4.2015
Informační centrum
Otevírací hodiny
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 15:00 hodin
Adresa:
E-mail:
Loučná č.p. 322
infocentrum@klinovec.cz
431 91 Loučná pod Klínovcem
Telefon/Fax:
Web
+420 474 396 236
http://www.klinovec.cz
Otevírací hodiny Galerie Gustava Zindela
Čtvrtek:
1. sobota v měsíci

10:00 - 12:00 hodin
10:00 - 12:00 hodin
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hrůzovládu. K prvnímu odvlečení našich mužů
došlo 24. května. Z Božího Daru je odvedli do
vězení v Karlových Varech, nebo do obávaného
„Zlatého kříže“, kde s nimi bylo zacházeno stejně
hrozně.
Po tomto nabralo odvlékání na obrátkách.
Zacházení s odvlečenými bylo tak ohavné, že se
příbuzní a známí zakrátko nemohli navzájem ani
poznat. Z Karlových Varů přicházela většina
odvlečených do známého lágru v Nové Roli.
Odtud byli lidé posíláni do dolů v českém
vnitrozemí nebo do dalších táborů, např. do
Záluží. Někteří se dostali do sběrného tábora
v továrně na tabák v Jáchymově, kde byli
zkontrolováni. Byli jim zabaveny peníze a šperky,
pokud ještě nějaké měli a také poslední doklady.
Při kontrole jejich zavazadel jim byli zabaveny
i poslední věci, které ještě měly nějakou cenu.
Zacházení se zadrženými ve sběrném táboře bylo
ze strany českých stráží celkem lidské.
30. června byli na nádraží v Jáchymové
naloženi, vždy 30 lidí do jednoho dobytčáku a pod
českým dozorem jeli na hranice. Tam transport
převzal americký důstojník. Přijetí v určeném
nouzovém příbytku nebylo vždy milé a přátelské.

toto ještě nepotkalo, aby se s námi rozloučili,
často navždy.
Na shromáždišti byla naše zavazadla
zkontrolována a zvážena. Potom jsme nasedli na
nákladní auta a nastoupili cestu do nejisté,
osudné budoucnosti. Zvlášť těžká byla tato cesta
pro ženy a děti, které zde musely zanechat své
muže, otce a bratry, kteří přátelské.yli dílem ve
zřízených českých táborech a někteří byli
i zavražděni a neznámo kde zahrabáni.
Naše cesta vedla od radnice horní částí
obce k hostinci Hofberg a pak dále k Zámečku.
Odtud jsme mohli naposled pohledět na naše
krásné stráně a na naší do dálky se táhnoucí ves
a také ještě naposled pohlédnout na hřbitov.
Při této akci (odsunu) přišli o život tito naši
občané: Johann Reiwarth z č. p. 47, Werner
Wohlrab z č. p. 136, Albín Höll z č. p. 79,
Ferdinand Schmiedl z č. p. 138, Theodor Richter
z č. p. 95 a Paula Kreisslová z č. p. 65. Většina
z nich se nedostala vůbec do tábora, nýbrž byli
zabiti již dříve. V květnu 1946 byl při přechodu
hranic zastřelen Ernst Günther z č. p. 76.
Mnoho žen a zajatých mužů muselo
během krátké doby opustit svá obydlí a se 7
říšskými markami a nějakým zavazadlem odejít
s dětmi za hranice. Jejich domy Češi vyplenili.
Kolony vozů uprchlíků ze Slezska, které
přijížděly z českého vnitrozemí do Německa byly
kontrolovány před hostincem na Hofbergu, kde
byl ubytován český oddíl. Slezané tam byli
okradeni i o to málo co se jim podařilo zachránit
před Rusy. Za třicetileté války to nemohlo být
horší. Zabrali jim koně a vozy a pak je
s posměchem vyhnali za blízkou hranici. Jejich
vybavení domácností, postele, oblečení a tak
dále, to jest, co Češi nepotřebovali bylo
zlikvidováno. Hranice hořely celé dny a noci.
Nedá se spočítat, co za hodnoty bylo zničeno.
Začátkem dubna 1946 musel být sehnán
veškerý dobytek, který byl následně odehnán do
dolního Žďáru. Kozy a drůbež se musely
odevzdat ve škole, kde z teprve nedávno
zrekonstruovaných školních tříd udělali chlívky
pro kozy a drůbež.

Vzpomínky na vyhnání
Ze vzpomínek Maxe Liebalda
Dne 27. 4. 1946 jsme od českých četníků
z Loučné dostali písemný příkaz, abychom se v 8
hodin ráno – byla to velikonoční neděle –
s padesátikolovým zavazadlem dostavili před
radnici, kde jsme museli odevzdat klíče od našich
domů.
Po
tomto
příkazu
jsme
spěšně
a ve zmatku zabalovali nejnutnější věci potřebné
k životu a v tomto rozčílení i nepotřebné krámy
a při tom se tak zapomnělo na cennější věci. Na
spánek jsme neměli ani pomyšlení, neboť to byla
poslední noc strávená v našich domovech.
V neděli ráno přišli naši příbuzní a sousedé, které
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V té době byl do Hesenska odeslán první
regulérní transport vyhnanců a do podzimu 1946
následovaly ještě čtyři, ve kterých museli Háj
opustit jeho poslední němečtí obyvatelé. Tak byl
Háj, obec, která byla generacemi našich předků
v neskutečně tvrdých podmínkách budována po
dlouhá staletí, vydán na pospas zkáze a zániku.

17.1., Skicross 31.1. a finálový Paralelní slalom
také přesunutý a prvně historicky konaný v neděli
1.3. stali: Oršuláková Pavla s 85 body, Bejček
Simon s 90 body, Žáková Kateřina s 90 body,
Gutzer Pirmin se 105 body, Synáčková Barbora
se 105 body, Synáček Petr se 100 body,
Müllerová Barbora se 105 body, Jakub Peč se
105 body, Švábíková Apolena se 105 body,
Hlaváček Štěpán se 105 body, Sušická Julča s 80
body a Sušický Ondra s 90 body.

Pavel Zelenka

Děkujeme všem závodníkům a těšme se
na přístí rok, který nám doufejme přinese nový
web KIDS CUP, více kvalitních sponzorů a hlavně
hladký průběh celé série.

KIDS CUP 2015
Soutěž
KIDS
CUP
2015,
kterou
SKIAREÁL KLÍNOVEC pořádá ve spolupráci
s lyžařskou školou JPK měla tento rok již 5.
výročí. Poprvé v historii celého závodu bylo
mnoho změn, jak už se změnou termínů
jednotlivých závodů, tak se změnou pravidel. Po
prvním závodu KIDS CUP 2015 – Obří slalom,
kam se zaregistrovalo historicky nejvíce
závodníků a to 209, bylo nutné upravit pravidla.
Aktuálně se třeba do závodu může přihlásit
maximálně 150 dětí a není možné se do závodu
registrovat na místě před závodem. Listina
závodníků je pevně daná, a to 2 dny před
závodem. Propozice do jednotlivých závodů si
závodník může stáhnout minimálně týden před
závodem z webu www.kidscup.cz, kde nalezne
veškerá pravidla.

Martin Dobrý
+420 774 800 581

Nová rubrika /18
Poznáte místa na těchto fotografiích?

Po prvním závodu KIDS CUP 2015 došlo
také ke změnám kategorií. Byly zrušeny kategorie
pro
registrované
závodníky
(kteří
jsou
registrovanými závodníky SLČR alpského
lyžovaní či snowboardingu), nejmladší kategorie
snowboard a rozšířeny kategorie lyžařů.
K rozšíření došlo hlavně z důvodu velkého zájmu
o kategorii lyže a snížení věkového rozdílu v dané
kategorii.
Absolutními vítězi celé série se po
odjetých tour jako byl Obří slalom přesunutý na
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A to je poslední vyhlášení vítězů
a celkových vítězů letošního, opět velmi
úspěšného, KIDS Cupu 2015.
Přejeme všem účastníkům další
úspěchy, radost z lyžování a těšíme se
všichni na příští rok.
mulouč
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