
Konec války a vyhnání  
 

Všichni Němci a tím také obyvatelé Hřebečska, kteří prožili 
konec druhé světové války, budou na tuto hroznou dobu 
vzpomínat jen s hrůzou. Ale přesto chci pro příští generace 
uchovat v mysli nepopsatelný rozsah nenávisti a msty. 
 
V prvních květnových dnech roku 1945 byl i Lačnov obsazen 
ruskými bojovými jednotkami. Dnem i nocí drancovali rusové 
dům od domu, plundrovali a znásilňovali vystrašené 
obyvatelstvo. Při brutálním znásilňování žen nedělali žádný 
rozdíl mezi mladými matkami a ještě skoro dětmi. 
 
V tom samém čase opustil Edvard Beneš svůj moskevský exil a 
vrátil se do své „osvobozené země“. Od Stalina a amerického 
presidenta Roosevelta obdržel již dříve souhlas, aby sudetské 
němce, kteří pro něj stále byli trnem v oku, z jejich po 
předcích zděděné vlasti vyhnal. Ač na Jaltě (4.2. - 
12.2.1945) „velká trojka“ Stalin, Roosevelt a Churchil 
odsouhlasili „humánní odsun“, vypadala skutečnost jinak. Co 
si Beneš představoval pod pojmem „humánní“, dokázal svými 
nenávistnými výroky: 
„Všechno Němcům vzít a nechat jim jen kapesník, aby si mohli 
slzy utírat….“  
 
Ačkoliv byli Němci připraveni na nejhorší, nedokázali dopředu 
tušit rozsah pomsty. Bezmála půl milionů sudetských Němců 
bylo povražděno, nicméně náš západoněmecký tisk dělá vše 
proto, aby tato zvěrstva zlehčil. Na provádění Benešových 
nařízení, tohoto západním tiskem nazývaného „Velkého 
evropského demokrata“, dohlížel „národní výbor“. Jak málo 
stál život Němce v těchto nejistých časech ukazují 
následující, českou vládou vydané zákony: 
 
1. Všechen německý majetek bude státem zkonfiskován.- 

Přirozeně se Češi soukromě obohacovali. 
2. Němci museli na levé straně prsou nosit poznávací 

znamení „N“. Později se museli označovat žlutou páskou 
na rukávu. 

3. Němci nedostávali ani maso, ani mléko, částečně jen 
vejce a zeleninu. -Teprve později Češi povolili pro 
Němce omezené potravinové lístky.    

4. Po 20. hodině platil pro Němce zákaz vycházení.  
5. Veškerá pošta němců podléhala censuře. Dopisy od 

uvězněných nebyly adresátům odevzdány. 
6. Pro Němce platil zákaz návštěvy hostinců. Také bylo 

zakázáno používání dopravních prostředků. 
 
Na stovky tisíc obyvatel Hřebečska muselo opustit své domovy 
a bylo rozprášeno na všechny strany. 
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Hřebečsko mělo zaniknout, přesto však nejsou ztraceni lidé, 
patřící k tomuto kmeni. Ve svém novém domově se snaží po 
jejich otcích zděděný životní styl udržovat při životě. 
V jejich potomcích a v dalších generacích by mělo Hřebebečsko 
žít nadále.    
Mladší čtenáři těchto dokumentů, kteří sami neprožili 
tehdejší hroznou dobu, by měli poznat blížeji následné 
podrobné informace. 
 
1./ „Sudetoněmecká bílá kniha“ 
2./ Otevřeně a bez příkras podává tuto zprávu Otec 

E.J.Reichenberger ve své knize: 
 „Východoněmecké utrpení“, kterou vydalo Westlandverlag v 

Düsseldorfu o údajně humánním vyhnání. 
 Tato kniha proráží mlčení světového veřejného mínění ke 

strašným zločinům, spáchaných na sudetských němcích. 
Vstupuje tu kněz s velkou odvahou k pravdě a 
spravedlnosti.  

 
Jak se obyvatelé Hřebečska opět našli. 
 
Vyhnanci, naprosto bez prostředků, museli často s obrovskými 
těžkostmi budovat svou novou existenci. Brzy se ale navázaly 
nitky ke krajanům v jiných oblastech. 
 
Na svatodušní svátky 1950 proběhlo v Ludwigsburgu první 
Sudetoněmecké setkání. Už na tomto prvním společném setkání 
utvořili zástupci jednotlivých oblastí Hřebečska krajanské 
sdružení. Předsedal mu jako první zemský vedoucí pan Paul 
Trunetz, kterému stáli po boku krajští vedoucí. Velkým 
úspěchem zemské rady bylo vydání „Schönhengster Heimat - 
Hřebečská domovina“. Byl to obsáhlý rodinný časopis všech 
obyvatel Hřebečska, který zpravoval o každé vesnici a městě 
co by věrné zrcadlo hřebečské rodiny.   
V roce 1955 převzalo město Göppingen patronát nad Hřebečskem. 
Během Sudetoněmeckého srazu 6. srpna byla na slavnostním 
shromáždění Městské rady z Göpingenu a Hřebečské zemské rady 
předána starostou Dr. Herbertem Königem Zemskému vedoucímu 
Paul Trunetzovi patronátní listina. Díky porozumění a péči 
Dr. Königa poskytuje patronátní město každoročně k dispozici  
městskou halu, ale i vhodné prostory pro prodejní místo a pro 
Hřebečský archiv s expozicí „sudetské domácnosti“, která byla 
otevřena při srazu v roce 1958. Tímto vyjadřuje Sudetoněmecký 
spolek svému patronátním městu zvláštní poděkování.     
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Mähr. Loschnau 1975 

Třicet roků po nelidském a hrozném vyhnání se musíme ptát: 
Co se stalo s naší obcí Moravský Lačnov? Tato kdysi hrdá, 
samostatná obec s rozlohou 1279 hektarů, s téměř 2000 obyvateli a 
315 domy, je nyní zpustošené místo v úpadku: jedním slovem, 
pomalu zmírající vesnice. Češi ihned po ukončení vyhnání započali 
s novým osidlováním našeho domova. 
 
Naše velké selské statky nebyly více potřeba a brzo se započalo 
s jejich bouráním. Polnosti byly podle ruského vzoru začleněny do 
kolchozu. Samostatní sedláci, které ještě i dnes známe z časů 
našich praotců, u Čechů nejsou. Pracovníci v kolchoze si 
vyhledávají k bydlení menší domy, které více vyhovují jejich 
potřebám. A tak se postupně mění čtyřboké statky v ruiny, až jsou 
zbourány či zapáleny.   
S určitou systematičností probíhá od Čechů ničení jak staré, tak 
novější výstavby. Při tom se také zcela mění celkový obraz. Nikdo 
si více nemá vzpomenout na dřívější selskou obec Moravský Lačnov. 
 
Například se zcela změnilo idylické místo „Dorfanger“ (2016-ulice 
U větrolamu-dětské hřiště, dříve rybníček „Halvák“). Místo, kde 
se pořádaly poutě a venkovní mše bylo zavezeno stavební sutí a 
v místě „Fürwig“ vzniklo moderní sídliště z montovaných domů 
firmy „Okal“. 
Lačnovský potok, který se vinul obcí v mnoha zákrutách a 
zobrazoval romantickou vesnickou idylu, brzy zcela zmizí. 
S kanalizačními pracemi již bylo započato. 
 
Naše pěkná stará škola má být přestavěna a sloužit jinému účelu. 
 
Historická obecní kaple padla za oběť této zničující epoše a 
musela sdílet osud mnoha dalších starých a památných budov. 
Dokonce i malá kaple před domem Mrazek v „Cigánské uličce“ u 
hostince „Pflitz“ (č.24) nebyla ušetřena a musela udělat místo 
pro malý obytný dům (počátek ulice Slunečná).   
 
Na četných kamenných křížích a sochách na Hřebečsku hlodá zub 
času a jejich úplná zkáza je na dohled. Historické malby na 
domech jsou odsouzeny k zániku, neboť současní obyvatelé nemají 
žádný vnitřní vztah k dejinám a tomuto kraji, 
 

n a š e h o  d ě d i č n é h o  d o m o v a. 

 

 

Kdo se zříká práva na domov nebo se 
smíří s jeho ztrátou, ten svůj domov 
nikdy nemiloval. 
 


