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Ústí nad Labem v roce 1938. 

 
Předmluva. 

Celý název této knihy by měl znít „Národní socialismus v Ústí 
nad Labem v letech 1938/39.“ Při jejím sepisování jsem vycházel pře-
devším z publikace „Letopis městského a zemského okresu Ústí nad 
Labem 1940“ („Jahrbuch für Stadt- und Landkreis Aussig 1940“), jehož 
originál zpracoval Dr. Franz Josef Umlauft, bývalý vedoucí archivu měs-
ta Ústí nad Labem (dále jen Ústí) a za obsah díla byl zodpovědný vyda-
vatel Robert Kraus. 

Statě jednotlivých přispěvatelů jsou uvedeny bez komentáře a 
kvůli autentičnosti v přítomném čase. Obrázky jsem kvůli v oné době 
používanému a dnes nepřípustnému symbolu (hákový kříž – svastika) 
mohl vložit jen formálně a minimálně.     

Účelem tohoto spisku je oponování po desetiletí trvajícímu ten-
denčnímu popisování zdejších dramatických událostí kolem let 1938/39 
a dává možnost poznat názory a fakta z pohledu zde v té době žijících 
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obyvatel. Ovšem, musí se uznat, že i národně-socialistická propaganda 
byla ve Třetí  říši, v rámci tehdejších technických prostředků, dokonale 
propracovaná a že se z ní následní propagandisté dobře poučili. Čtenář 
nechť si laskavě učiní na popisovanou dobu názor podle svého vzdělání, 
vychování a životních zkušeností. 

 

 
Sv. Václav (hl. Wenzel). 

 

Úvod. 
Podle vydavatele „Letopisu 1940“, pana Krause. 

      Předkládaný „Letopis městského a okresního správního území 
Aussig 1940“ představuje všem současníkům průvodce, jenž obsahuje 
mnoho sdělení a popisů, které potřebujeme v denním životě a který 
shrnuje oznámení sloužící veřejnosti. Mimo to je v ročence ale ještě 
mnohem více: V jednotlivých příbězích sděluje události, které utvářejí 
dnešní život a jež mají být na věčné časy zachyceny jako splnění dlou-
hých desetiletí velkoněmeckých nadějí veškerého sudetského ně-
mectva. Proto také ročenka zůstane následujícím generacím hodnot-
nou domácí připomínkovou knihou. Národnostní a hospodářské souže-
ní pod cizovládou, obětavý boj a osvobození vlasti díky připojení k Ně-
mecké říši, jsou zastaveními v životě sudetského němectva, které nikdy 
neupadnou do zapomenutí.   
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Po válce (1914-18), v níž jsme právě my nesly největší tíhu, kdy 
sudetští Němci (Sudetendeutsche), kteří na frontách světového požáru 
přinesli většinu krvavých obětí ze všech rakouských národů, jsme byli 
proti naší vůli sraženi zločineckým diktátorským mírem pod nepřátelské 
jařmo, které jsme byli od první hodiny fanaticky odhodláni setřást. Dva-
cet let trvalo zlovolné trápení, které nám způsobilo ztráty na majetku a 
krvi a zcela nás zubožilo. Ale duch svobody, který je vdechnut našemu 
národu, nemohl být potlačen. Náš lid je stále pevněji politicky sjedno-
cován. Po rozmachu Německé národně socialistické dělnické strany 
(Deutschen nationalsozialistischen Arbeitpartei - NSDAP), která pod 
vedením Hanse Knirsche, Hanse Krebse a Rudolfa Junga klade do našich 
srdcí sémě národní pospolitosti, a Německé národní strany (Deutschen 
Nationalpartei - DNS), která rovněž třímá prapor práva na sebeurčení, 
dokonal Konrad Henlein po tvrdých bojích sjednocení sudetského ně-
mectva a nakonec mohla být v říjnu 1938, díky hrdému osvobozovací-
mu dílu Adolfa Hitlera, vytyčena německá otčina. 

Nyní je za námi rok neúnavné budovatelské práce. Tato ročenka 
nám rovněž vypovídá, co všechno nového bylo v tomto čase zřízeno a 
díky přeměnám v rámci národně-socialistického života bylo přidáno. Je 
nám zároveň průvodcem, zprávou o činnosti a připomenutím vykonané 
práce. 

Z času našeho návratu do domova v Říši nás ročenka ale také vede 
do současnosti, v níž se naše mladá svoboda již opět musí bránit staré-
mu úhlavnímu nepříteli Německa, Anglii.  V prvních zářijových dnech 
nám ten hamižný národ vypověděl válku, poněvadž se obává, že bude 
muset velké a silné Německé říši navrátit kořist z roku 1918. Proto má 
být Německo (Deutschland) znovu zničeno. Ale dnes je německý lid 
mocnější, neboť je sjednocen kolem Vůdce. Bude-li mu vnucen boj, bu-
de hájit právo na život a o svůj životní prostor až do vítězství. Po osm-
nácti dnech byl polský stát, který jakožto dílo Anglie začal válku, vyma-
zán. Za přepadení obdrží v následujícím roce Anglie a jeho vazal Francie 
zaslouženou odměnu a na přání všech Němců (Deutschen) to bude na 
sklonku roku. Že Německo zvítězí a bude žít, je přesvědčením všech a 
stojíme v řadě německých krajů a možnost bojovat za Říši a naší svobo-
du s hrdostí splníme. 
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Být německý, bylo v minulosti sudetskému národu vždy ctí a chce 
také v kruhu Velkého Německa stát vždy tam, kde je potřeba statečné-
ho nasazení. Jeho díkem Vůdci a osvoboditeli je věrnost. 

 

 
Ústí v roce 1939. 

                                                                                   
Sudetoněmecké sjednocovací hnutí 
 od 1. října 1933 do 1. května 1938. 

Podle statě Dr. Hanse von Steina.  

Když 30. ledna roku 1933 převzala v Německé říši moc Národ-
ně-socialistická strana Německa (National-sozislistische Partei Deutsch-
land) a národ a Vůdce se sjednotili, vlny nadšení se neudržely v hrani-
cích státu. Hnutí zachytilo také obyvatele v Československu (Tschecho-
slowakei) a nacházelo díky německé rozhlasové propagandě stále no-
vou živnou půdu. Kvůli krátkozraké politice české poštovní správy, která 
německé požadavky po vlastním německém vysílači tvrdě odmítala a 
německé vysílací časy jen ponenáhlu a s nevolí zvyšovala, byli němečtí 
posluchači z velké části naladěni na příjem německého rozhlasu. 

Důvodem k odnímání půdy se stalo usilování sudetských Něm-
ců (Sudetendeutschen) o sloučení s mateřskou zemí kvůli její rozumné a 
upřímné národnostní politice. Věřilo se, že hnutí může být potlačeno 
policejním násilím a trestními rozsudky. Byl vytvořen zákon o zastavo-
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vání činnosti a o rozpouštění politických stran. Za použití tohoto vyhlá-
šení, byla za zavřenými dveřmi při projednávání procesu o národním 
sportu z roku 1932, rozpuštěna Národně-socialistická strana (National-
sozialistische Partei). Naproti tomu sice nebyla u Německé národní 
strany (Deutsche Nationalpartei) nalezena žádná opora pro stejná opa-
tření, ale chtělo se s negativisty jednat u čistého stolu a tak se také po-
zastavila činnost i této strany a to vše se dělo pod záminkou záchrany 
demokracie. Odebraly se mandáty obsazené příslušníky těchto stran a 
daly se politickým odpůrcům!        

Soudní opatření proti partaji se vztahovala i na partaji blízké 
hospodářské a kulturní organizace. Dále bylo, na základě zvláštního zá-
kona o sledování pro stát nebezpečných činností státními a zvláštními 
veřejnými službami, postupováno proti mnohým veřejným zaměstnan-
cům propouštěním nebo jinými těžkými disciplinárními tresty. Na pod-
zim roku 1933 nastala doba, kdy byly národní cíle věrně trvale sídlícího 
sudetského němectva těžce potlačovány a na všech stranách byly po-
stihovány jejich politické a hospodářské podmínky.  

V té době, kdy se německá věc již mohla zdát jako ztracená, po-
vstal náš národ všude pochodujícími šiky cvičenců v čele s mužem, je-
hož povolal osud a který zjednal předpoklady pro řešení sudetoněmec-
ké otázky. Konrad Henlein vystoupil začátkem října 1933 s plánem a 
svolal sudetoněmecký národ pod své prapory. Přidávaly se k němu ne-
jen osobnosti, které se staly zákonem o politických stranách politicky 
„bez přístřeší“, ale také nespočet Němců z aktivistického tábora (ně-
mečtí sociální demokraté apod.), které znechutila existence neblahého 
stranického zlořádu. V Konradu Henleinovi spatřovali naději na sjedno-
cení všech Němců. Přes posměch a úšklebky, nevraživost a pomluvy od 
všech, kterým mohlo být hnutí překážkou k jejich cílům, šel Konrad 
Henlein odhodlaně svou cestou. Při volbách do poslanecké sněmovny a 
do senátu 19. května 1935, jakož i při volbách do zemského a krajského 
zastupitelstva 26. května 1935, připravil svým odpůrcům nepříjemné 
překvapení. Ačkoliv mu ještě krátce před tím kladli do cesty překážky 
tím, že ho donutili, změnit označení „Sudetoněmecká vlastenecká fron-
ta“ („Sudetendeutsche Heimatfront“) na „Sudetoněmecká strana“ 
(„Sudetendeutsche Partei“ - SdP). Všude na sudetoněmecké půdě do-
sáhla SdP mohutnou většinu všech německých hlasů. Aktivismus utrpěl 
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těžkou porážku, i když nebyl nijak šikanován, což neplatilo při postupo-
vání proti SdP.  

Nyní bylo věcí demokratického státu, aby z volebního vítězství, 
které SdP na celém území Sudet (Sudetenland) dobyla a tím patřila 
k nejsilnějším stranám poslanecké sněmovny, vyvodil závěr a aby vypsal 
všeobecné obecní volby a se stranou zahájil jednání. Nic z toho se ne-
stalo. Bylo vyjádřeno stanovisko nic neměnit. Telegramy Konrada Hen-
leina vedoucím mužům státu zůstaly bez odpovědi, obecní zastupitelé 
zůstali v úřadech a při jmenování do krajských a zemského zastupitel-
stva se braly na zřetel pouze aktivistické strany. Cílem bylo odvrátit po-
zornost od úspěchu SdP a odsoudit tuto stranu k neúspěšnosti. Doufalo 
se, že část stoupenců opět splyne s aktivisty, zatím co ostatní budou 
muset neodvratně ztratit radikálnost a potom bude dán popud k likvi-
dačnímu postupu proti hnutí. 

Mezitím den za dnem pod vedením Adolfa Hitler a sílila Němec-
ká říše. Krom dalšího se rozlomila pouta z Versailes a také po vojenské 
stránce se opět získala vyjednávací volnost. To podnítilo Českosloven-
sko ke zbrojení a k opevňování hranic proti Německu. Zákon o obraně 
státu, přijatý v květnu 1936, vytvořil zvláštní hraniční zóny, které za-
hrnovaly skoro všechna sudetoněmecká území. Zahrnovaly vlastně vše, 
co je národu potřebné a drahocenné, jako vlastnictví pozemků a půdy, 
obchodní a průmyslové podniky, vlastnictví vynálezů a právo na neruše-
ný pobyt ve vlasti. Mimo to se přes sudetoněmeckou zem táhl široký 
pancíř státní policie. Tím vlastně sám zákonodárce zničil dosud tak 
úzkostlivě obhajovanou „jednotu státu“.  

Zahraniční politika započala velkou chybu. Uzavřením vojenské-
ho spojenectví se Svazem sovětských republik (Union der Sowjetrepu-
blik) pokračovalo svírání Německa a posílil se tím také komunismus ve 
vlastní zemi, místo hledání dorozumění s velkým německým sousedem. 

Vnitřní politika zkusila v roce 1936 znovu rozdmýchat aktivis-
mus. Z české strany udeřily hlasy, často znějíc zcela nově. V Liberci ho-
vořil státní prezident Dr. Beneš o chybách, které začali sudetští Němci a 
které musejí být napraveny. Ministr zahraničí Dr. Krofta líčil Němcům 
v Československé republice past tím, že opatruje vyhlídku jejich posta-
vení druhého státního národa. Vláda byla rozšířena o jednoho zástupce 
z Německé křesťanskosociální lidové strany (Deutschen Christlich-
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sozialen Volkspartei) Zajitschka, takže k ní nyní přináleželi tři němečtí 
ministři, z toho ovšem dva bez portfeje. Také byla započata výstavba 
„německého vysílače“ v Mělníku, přišla ale samozřejmě příliš pozdě.  

Tento zdánlivý obrat v jednání s Němci vyvrcholil, když na zase-
dání vlády 18. února 1937 byl sudetoněmecký problém odsunut „na ad-
ministrativní cestu“. Nyní se začalo pšence aktivizmu dařit. Bylo podáno 
mnoho žádostí o přijetí do státních služeb, o subvence státu na zařízení, 
stavby atd. Podle přání a požadavků byly aktivistickým stranám zajiště-
ny vlastní kanceláře. Státní místa, státní dávky, státní podpory byly cu-
krovím, kterému se hodní aktivisté propůjčili a které mělo z SdP udělat 
chudý zbloudilý svedený průvod. Sudetoněmecký problém se měl vy-
čerpat v materiálních požadavcích! Nejdůležitější výzvy, požadavky na 
zajištění národního jmění a životního prostoru, nebyly na zasedání 18. 
února 1937 vůbec zmíněny a také se nedaly administrativní cestou 
splnit. Byl to bluf velkého stylu, se kterým vystoupila vláda spolu s ně-
meckými aktivisty. Ze strany Čechů to byla politická krátkozrakost, když 
věřili, že touto metodou umlčí požadavky Němců a ze strany vůdců 
aktivistů to byl zločin na národě, když byli připraveni kvůli vlastnímu 
okamžitému prospěchu se vzdát základních požadavků!  

Ale past, která byla německému národu 18. února 1837 nastra-
žena, nesklapla. Podřízené státní orgány se samy postaraly o to, že zá-
měry vlády nenašly žádného vyplnění. Jako základna pro parlamentní 
jednání o národnostně-politických požadavcích Sudetoněmecké strany, 
jako důkaz nabízení a zároveň odhodlání k politické spolupráci, byl 27. 
dubna 1937 od SdP v parlamentu podán tak zvaný návrh národnostní 
ochrany. V českém tisku nalezl velké a celkové odmítnutí, bez toho, že 
by se vydalo mnoho námahy jej podrobně prozkoumat. V parlamentu  
o tomto návrhu nedošlo nikdy k odborné diskuzi. 

Během doby SdP nejen svou organizaci zcela přebudovala, ale 
prokázala se jako způsobilá odrazit všechny pokusy vedoucí k jejímu 
rozvrácení. Měla také spojení se zahraničím, zejména s Anglií. Připojila 
se a rozuměla si s vlivnými zahraničními kruhy při objasňování skuteč-
ného stavu sudetoněmeckého národa a v otázce evropského významu 
Sudet.  

V roce 1938 dozrály věci k rozhodnutí. Skoro přes noc došlo 
k vyřešení rakouské otázky, což přineslo především urychlení vývoje 
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otázky sudetoněmecké. Dne 12. 2. 1938 jel rakouský spolkový kancléř 
Schuschnigg s vůdcem a říšským kancléřem Hitlerem na Obersalzberg 
k rozhovoru týkajícího se uskutečnění dohody z 11. července 1936        
o odstranění stávajících obtížích. Nato byla vláda ve Vídni přetvořena a 
20. února 1938 byl svolán Německý říšský sněm (Deutsche Reichstag). 
Na tomto zasedání Vůdce objasnil v ne neporozumitelném znění zájem 
Německé říše na osudu Němců v Rakousku a v Československu. Co se 
týká Rakouska, vyjádřil své uspokojení s pokroky, které byly při rozho-
voru docíleny.  

 

 
Labe v roce 1938. 

 

Dne 9. března Schuschnigg oznámil v projevu v Insbruku prove-
dení plebiscitu o otázce „Chcete svobodnější, nezávislejší Rakousko?“, 
který se měl konat 13. března. Toto známení vyvolalo v Berlíně velkou 
nevoli, bylo v něm spatřováno porušení Obersalzburské dohody. V Ra-
kousku hrozilo vypuknutí občanské války. Dne 11. března to dospělo 
k tomu, že byl Schuschnigg nucen odstoupit. Spolkovým kancléřem se 
stal Seiss-Inquart a ten německé vládě nabídl, za účelem zachování kli-
du a pořádku, vyslání německé armády. Dne 12. března začalo obsazo-
vání Rakouska, následující den bylo Rakousko přičleněno k Německé říši 
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jako Východní marka (Ostmark) a 10. dubna potvrdil rakouský lid pře-
vážnou svorností spojení s Německou říší.  

Zpětný účinek těchto historických událostí na vnitřní politické 
poměry v Československu se dostavil úžasně rychle. Nacionální křídla 
ve všech aktivistických stranách získala převahu a vymohla si – v úvahu 
přišly i občanské strany – spojení s SdP. Dne 24. března odstoupili mi-
nistři Spina a Zajitschek. V Německé sociálnědemokratické straně 
(Deutschen sozialdemokratischen Partei) bylo vedení strany přeneseno 
na poslance Jaksche. Ministr Dr. Czech se nejdříve nemohl k odstoupení 
rozhodnout. Jeho setrvání ve vládě jako jediného Němce, a marxistic-
kého a židovského ministra, nepřinášel žádný zahraničně politický 
prospěch. Naproti tomu vnitropoliticky pro vládu zátěž vytvářející Hod-
scha, nakonec 9. dubna z kabinetu také vystoupil. 

Tím se SdP stala skutečně jedinou a nespornou zástupkyní ně-
meckého národa v Československu. Došlo k masovým shromážděním 
SdP s dosud nedosažitelnými počty účastníků, kteří požadovali vypsání 
nových voleb.  S těmito skutečnostmi se Češi (Tschechen) také již ne-
mohli více smířit. Dne 28. března měl ministerský předseda Hodscha 
rozhlasový projev, který byl zklamáním pro všechny Němce (Deut-
schen). O samosprávě a nových volbách nebyla ani zmínka, naproti to-
mu vyhlašoval pokračování politiky  z 18. února 1937 a „Menšinový sta-
tut“ („Minoritätsstatut“), který shrnoval do jednotného zákonného do-
kladu všechna již platná menšinová opatření. Den nato mu SdP odpově-
děla ústy poslance Kundta, který důrazně varoval před licoměrným ře-
šením a pokračováním aktivismu se sociálními demokraty. Jako spo-
lehlivou zálohu požadoval vypsání platných voleb. Vláda přece jen 
uznala, že nějak na požadavky SdP odpovědět musí. Slíbila vypsání již 
prošlých obecních voleb a vydala amnestii pro politické delikty.  

Dne 24. dubna 1938 se v Lázeňském domě v Karlových Varech 
(Karlsbad) konalo zasedání hlavní rady SdP, které bylo s velkým napětí 
očekáváno daleko za hranicemi republiky. Na tomto zasedání Konrad 
Henlein skutečně formuloval 8 bodů: 

1. Obnovení plné rovnoprávnosti německé národnostní skupiny 
s českým národem, 

2. Uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právně 
subjektivní k trvale rovnoprávnému stavu ve státě.   
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3. Stanovení a uznání Němci osídlených území. 
4. Vybudování německé samosprávy na Němci osídlených úze-

mích ve všech oborech veřejného života, týkajících se zájmů a záležitos-
tí německé národnostní skupiny, 

5. Zřidit zákonná ochranná ustanovení pro všechny státní pří-
slušníky, kteří žijí mimo uzavřená osídlená území, 

6. Odstranění křivd způsobených sudetoněmecké národnosti 
od r. 1918 a nahrazení škod, které mu byly těmito křivdami způsobeny, 

7. Uznání a provedení zásady: Na německých územích německé 
veřejné zaměstnance, 

8. Úplnou svobodu pro přihlášení se k německé národnosti a 
k německému světovému názoru. 

Výsledek zasedání hlavní rady, jeho ohlas v celém světě a prů-
běh slavností, pořádaných SdP 1. května 1938, již nemohly nechat niko-
ho na pochybách, že boj sudetoněmeckého národa za svá práva nyní 
vstoupil do rozhodujícího období a že politika aktivismu definitivně 
ztroskotala. Nyní závisel způsob, chvíle a rozsah řešení sudetoněmecké-
ho problému výhradně na vládě, eventuálně na Češích.  

+) Tato stať vyšla poprvé v „Karlovarském historickém letopise 1939“ 
(„Karlsbader historischen Jahrbuch 1939“), vydaném Dr. Viktorem Karellem, 
nákladem městského archivu Karlových Varů, pod titulem „Z tísně a nevol-
nictví ke svobodě, 20 let cizovlády nad Karlovými Vary“. 

 

Doba od 1. května 1938 do 30. června 1939. 
Pro tento přehled byly jako zdroje použity zprávy z novin, především                  

z „Aussiger Tagblatt“ („Ústecký denník“). 

Sjednocení sudetských Němců (Sudetendeutschen). 
Dne 1. května 1938 se sudetští Němci zasadili v mohutném ná-

rodnostním projevu, jak ještě nikdy v naší vlasti nebylo, za požadavky 
Konrada Henleina. Byl to hlas národa, který se v živelné síle pozdvihl, 
aby před celým světem prokázal jednotu a semknutost, se kterou stojí 
za požadavky Konrada Henleina. Prapory sudetoněmeckého hnutí 
nebyly jen prapory jedné politické strany, nýbrž prapory sudetoněmec-
kého společenství. Velikost a síla tohoto projevu byly předvedeny před 
očima zodpovědných mužů, kteří byli za celý jeho dosah odpovědní. 
Statisíce obyvatel vznesly v těžce vážné době požadavek na spravedl-
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nost. 300 000 příslušníků národa (Volksgenosse) poslouchalo Henleina, 
70 000 jich pochodovalo Ústím, 55 000 v Děčíně, v Lípě (Leipa) a v Lito-
měřicích po 23 000. 800 mužů přišlo v prudkém lijáku z Petrovic (Pe-
terswald), zrovna tolik z Krásného Lesa (Schönwald) a je možno uvést 
daleko vzdálenější obce ústeckého okresu. Dr. Richard Tauche, krajský 
vedoucí SdP, mohl s radostí tvrdit, že na Tržním náměstí (Marktplatz) 
nikdy více nebude marxismus, ale pánem náměstí bude národní pospo-
litost. Ing. Wolfgang Richter ocenil připojení Rakouska (Ostmark) jako 
nejdůležitější dějinnou událost nedávné minulosti. A Konrad Henlein, 
hlavní řečník dne, zdůraznil ve svém projevu živoucí právo části němec-
kého národa, požadovat plnou rovnoprávnost ve státě. Karlovarské po-
žadavky (Karlsbader Forderungen) označil jako za právě ještě postačují-
cí základnu, na které ještě může být národnostní problém urovnán. Bez 
dalšího podrobného líčení toho významného dne je nutno uvést, že 
kvůli účasti na májových oslavách SdP bylo mnoho veřejných úředníků 
a zaměstnanců českými mocipány pronásledováno.  

Májová slavnost českých politických stran a komunistů, včetně 
německých sociál-demokratů, se konala dopoledne. Čítala 14 680 mu-
žů, žen a dětí. Z balkónu krajského úřadu mluvil německy ústecký sta-
rosta Leopold Pölzl a česky Dr. Jaroslav Kubista. Na české straně se při 
příležitosti Dne práce křtily dva salónní parníky Československé paro-
plavební společnosti jmény „Dr. Edvard Beneš“ a „Dr. Antonin Svehla“. 
Této slavnosti se účastnili vý-znamní čeští politici a zástupci vyšších 
úřadů.  

Dne 6. května 1938 byly všemi sudetskými Němci s vděčností 
slaveny 40. narozeniny Konrada Henleina. Jeho dílo, sjednocení sudet-
ských Němců, bylo oceněno mnoha projevy a statěmi. Po rozpuštění 
Německé národně-socialistické strany (Deutsche Nationalsozialistische 
Partei) a Německé národní strany (Deutsche Nationalpartei) mířily 
pohledy všech národně smýšlejících sudetských Němců na něj, na tvůr-
ce nového tělocvičného hnutí (Turnbewegung), který 1. října 1933 vy-
dal z vlastního popudu výzvu k založení Sudetoněmecké vlastenecké 
fronty (Sudetendeutsche Heimatfront) a s velkými potížemi bojoval za 
prosazení svých myšlenek. Až v parlamentních volbách v roce 1935 do-
sáhl prvního velkého úspěchu. 
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Labe 1939. 

 
Měsíc květen 1938 je v dějinách sudetských Němců mnoha pro-

jevy označován jako upevňování sjednocovací myšlenky. Dne 3. května 
1938 založil Dr. Ludwig Eichholz nový spolek „Sudetoněmecké výchov-
né společenstvo“ („Sudetendeutsche Erzieherschaft“). Dne 8. května se 
v Ústí  uskutečnilo sloučení všech sudetoněmeckých mládežnických 
spolků. (Spolek sudetoněmeckých putujících ptáků, Spolek německé 
venkovské mládeže, „Štafetový kámen“, Spolek sudetoněmeckých 
skautů svatého Georga, Říšský spolek katolické mládeže, Křesťansko-
německý tělocvičný spolek a. j.) Působivá slavnost se konala v sále DHV. 
Německá mládež byla tehdy členěna na: Od 10. do 14. roku věku na 
Deutsche Jungvolk - Německá mládež a od 14. do 18. roku věku na 
Deutsche Jungenschaft - Německé mládežnické společenství. Na naro-
zeniny Konrada Henleina nastoupilo na vyzvání již 80 000 cvičenců. Ve 
stejném čase byla v Ústí Masarykova výstava, kterou musela německá 
mládež navštívit. 

Počešťovací snažení, přes všechny požadavky Němců, dále po-
kračovalo. V chemičce se měli všichni ještě ne čtyřicetiletí zaměstnanci 
ke služebnímu styku učit češtinu. Německá podání v pozemkových kni-
hách byla zapisována v češtině a noviny oznámily, že 7. května bylo čes-
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kými pozemkovými úřady v Bohemii (Böhmen), na Moravě (Mähren) a 
na Podkarpatské Ukrajině (Karpathenrussland) vyvlastněno 1 800 782 
hektarů půdy. Dále přicházelo mnoho zěstí o branné výchově, o proti-
letecké obraně, o pronásledování mladíků nosících bílé ponožky, o pro-
tiněmeckých výtržnostech v Brně, týrání Němců v Liberci, v Děčíně, 
v Jirkově, v Praze a jinde.  

Obecní volby. 
Po dlouhých průtazích se pražská vláda konečně rozhodla k vy-

psání obecních voleb, které se měly konat ve dnech 20. května, 29. 
května a 12. června. Záměrem rozložení voleb na tři termíny bylo roze-
střením způsobit pochyby o přílišné jednomyslnosti německých voleb. 

+) Ve velkém počtu obcí platily jednotné volební listiny sudetoněmec-
kých politických stran, příslušných do voleb v těchto obcích. Na 22. květen byly 
vypsány volby jen v Ústí. Na 29. květen připadly volby z výše uvedených důvo-
dů na Český Bukov (Böhmisch Pokau - 12 mandátů), Dobětice (Doppitz - 12 
mand.), Lípová (Spansdorf - 12 mand.), Mírkov (Mörkau - 12 mand.), Německá 
Nová Ves (Deutsch Neudörfel - 12 mand.), a Nakléřov (Nollendorf - 12 mand.). 
Také ve volbách do obecních zastupitelstev v Mírkově (Mörkau) a v Blansku 
(Blankenstein - 9 mand.) byly na krajský úřad podány jednotné volební listiny.  

Na 12. červen připadly obecní volby na Arnultovice (Arnsdorf - 9 
mand.), Velké Chvojno (Böhmisch Kahn - 12 mand.), Budov (Budowe - 9 
mand.), Luční Chvojno (Deutsch Kahn - 9 mand.), Habartice (Ebersdorf - 15 
mand.), Radešín (Gratschen - 9 mand.), Chuderovec (Kleinkaudern - 9 mand.), 
Kojetice (Kojeditz - 12 mand.), Leština (Leschtine - 12 mand.), Libov (Lieben - 9 
mand.), Lysá (Leissen - 9 mand.), Čermná (Leukersdorf - 12 mand.), Lužec 
(Luschwitz - 9 mand.), Malečov (Malschen - 12 mand.), Mnichov (München - 9 
mand.), Moravany (Morawan - 9 mand.), Němčí (Nemschen - 9 mand.), Podle-
šín (Padloschin - 9 mand.), Březí (Presei - 12 mand.), Chvalov (Qualen - 9 
mand.), Žďár (Saara - 12 mand.), Žežice (Seesitz - 12 mand.), Střížovice (Striso-
witz - 9 mand.), Slavošov (Slabisch - 9 mand.), Strážky (Troschig - 12 mand.), Vi-
tín (Wittine - 9 mand.) a zbý-vající volby do místních zastupitelstev v Žežicích 
(Seesitz - 9 mand.), Mlýništi (Leinisch - 7 mand.) a v Sovoluskách (Soblitz - 9 
mand.). Volební výsledky v jednotlivých obcích v 1. 2. a 3. volební neděli byly 
otištěny ve „Vlastivědném kalendáři pro okres Ústí-Chabařovice 1939“. 

V Ústí bylo k obecním volbám podáno 7 volebních listin: 1. 
Sudetoněmecká strana (Sudetendeutsche Partei). 2. Komunistická stra-
na (Kommunistische Partei). 3. Spojená Česká lidová a Občanská strana 
(Volks- und bürgerliche Partei). 4. Česká národně-socialistická strana 
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(Tschechische national-sozialistische Partei). 5. Česká sociálně-demo-
kratická strana (Tschechische sozialdemokratische Partei). 6. Německá 
sociálně-demokratická strana (Deutsche sozialdemokratische Partei). 7. 
Židovská strana (Jüdische Partei). 

Projevit německou jednotnou podporu Sudetoněmecké straně 
přišlo nejen v době volebních shromáždění, ale také při jarní slavnosti 
v Povrlech (Pommerle) přítomných 10 000 příslušníků národa (Volks-
genossen). V době, kdy se Konrad Henlein zdržoval v Anglii, kde se 
scházel s rozhodujícími anglickými politiky, připravovala pražská vláda 
„Národnostní stanovy“ („Nationalitätenstatut“).   

Den před volbami 22. května se událo něco, co vzbudilo vše-
obecný úžas. Československo mobilizuje! Sice se podle vládního vy-
jádření jednalo jen o jakési „opatření“ k povolávání rezervistů. Přísluš-
níci náhradních záloh a příslušníci speciálních zbraní byli nenadále po-
voláni k mimořádnému „cvičení“ a ke zdokonalení v používání nově vy-
vinutých zbraní. Starý i nový most přes Labe, ale také most přes Bílinu 
byly podminovány a hlídali je vojáci. Jinde, obzvláště v horách, byly zří-
zeny záseky a postaveny barikády.  

+) Podrobnější zprávy o jednotlivých obcích, např. Habartice (Ebers-

dorf), Větrov (Streckenwald), Petrovice (Peterswald), Malé Březno (Klein-
priesen) a dalších, jsou uvedeny v dalším v této ročence! 

 Uskutečnění mobilizace bylo zcela očividné. Jen na hranicích 
státu nebyli vidět žádní nepřátelé, kteří by ho měli ohrožovat. Teprve 
později se zvědělo, že v sobotu, 21. května a v neděli 22. května byla 
předmětem velmi živých diplomatických porad v Londýně a v Paříži za-
hraničně-politická situace Československa, kde se mělo něco vědět       
o stahování německého vojska na hranice Čech (Tschechei). V noci z 21. 
na 22. května byli českým četníkem zastřeleni dva obyvatelé Chebu, 
Niklas Böhm a Georg Hofmann. Na jejich pohřbu se sešly tisíce přísluš-
níků německého národa, věnec poslal také německý říšský kancléř.                

     Z důvodu vzrušení v Praze – české časopisy psaly, že taková 
choulostivá situace jako nyní nebyla od roku 1526 – vláda zakázala 
všechny průvody a projevy, které se měly konat v předvečer voleb, tedy 
21. května. Dr. Tauche, jako okresní vedoucí SdP, proto vyzval německé 
obyvatelstvo k disciplíně a poslušnosti. Obyvatelé měli zůstat v do-
mech, ale mělo být menší slavnostní osvětlení. Celé Ústí se odělo do ve-
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selé výzdoby. Příští ráno se konaly volby pod vojenským dohledem – 
mosty byly již v noci připraveny k rozstřílení! 

Volební den přinesl SdP úplné vítězství. V Ústí dosáhla 29 man-
dátů (ze 42), tedy dvoutřetinovou většinu! Při volební účasti 88,31 % 
rozhodovalo pro stranu Konrada Henleina 84,3 % německých hlasů, což 
bylo 67 % všech hlasů. Komunisti obdrželi 2 mandáty, čeští občané 2, 
čeští nacionalisté 4, němečtí sociální demokraté 4 a židovská strana 
nedostala mandát žádný. 

Porovnání s volbami v roce 1910 bylo velmi poučné: Sociální 
demokraté klesli z 20 mandátů na 4, české hlasy stouply z 3338 na 
5140, ale také německé hlasy vzrostly z 17 506 na 23 575. Čechům 
přibylo z 15,92 % na 19,6 % a Němcům kleslo z 84,08 % na 80,04 %. 
Zřejmý následek čechizace.  

Odvolávajíce se na již dosažený úspěch, se teprve po navrácení 
do normálních poměrů SdP vyjádřila k dalšímu vyjednávání s pražskou 
vládou. Anglie se informovala v Praze a v Berlíně a již zkoumala mož-
nost vyslání mezinárodních pozorovatelů do Československa. William 
Strang 27. 5. 1938 prodléval v Praze. 

28. květen přinesl – opět v sále DHV – sjednocení německých 
národnostních spolků: Spolek Němců (Bund der Deutschen), Kulturní 
spolek (Kulturverband), Tělocvičný spolek (Turnverband), Pěvecký spo-
lek (Sängerbund), Zemská komise pro ochranu dětí a mládeže (Landes-
kommission für Kinderschutz und Jugendfürsorge), spolek Charitas 
(Charitasverband), Katolické výchovné a vzdělávací ústavy (die katolis-
chen Erziehungs- und Bildungsanstalt), Společnost pro německou 
národní osvětu (Gesellschaft für deutsche Volksbildung). Tím bylo s ko-
nečnou platností uskutečněno sjednocení sudetských Němců. Volby 29. 
května v ostatních obcích přinesly, díky lidu, opětovné potvrzení politic-
ké legitimnosti SdP. 

S pozorností byly sudetskými Němci sledovány také slovenské 
snahy o autonomii. Byla to doba, kdy slovenská delegace přinesla 
z Ameriky na Slovensko (Slowakei) a do Prahy originál Pittsburské 
smlouvy. Slovenským vůdcem byl páter Andreas Hlinka, který zemřel 
dne 16. 8. v Ružomberoku. 

Sjezd Kulturního spolku v Bad Krummau (Krumlov) dne 5. červ-
na byl také mocnou manifestací němectví (Deutschtum). Slib věrnosti 
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duchovní ochraně národa byl vysloven výraznými projevy řečníků Univ. 
Prof. Josefa Pfitznera, Dr. Beckinga a Ing. Künzela. Se sjednocením vý-
chovy (od mateřské školky až po vysokou školu) seznámil již na tomto 
zasedání Dr. Ludwig Eichholz. 

 

 
Lord Runciman. 

 

Vyjednávání s Čechy – lord Runciman. 
Mezitím všechny přípravné rozhovory, konající se mezi mini-

sterským prezidentem a SdP, o zvažování, na jakou základnu se jednání 
mohou vrátit, nevycházely. SdP proto 8. června ministerskému prezi-
dentovi předložila otázku, zda vláda přijme jako základnu pro vyjedná-
vání nabídky SdP nebo tak zvaný národ-nostní statut (dříve označovaný 
jako minoritní řád – Minoritätstatut). Zatím co český tisk odmítal karlo-
varské Henleinovy body jako nepřijatelné, odpověděl 14. června Dr. 
Hodscha na otázku SdP, že vláda chce zvažovat jako základnu pro 
vyjednávání jak požadavky SdP, tak také vládní národnostní statut, 
ovšem v této době ještě nepředložila ani osnovu vyjednávací cesty. Dne 
10. června byli povolaní záložníci zase propuštěni a 23. června začaly 
rozhovory SdP s ministerským politickým výborem. 
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V následující době noviny skoro denně přinášely zprávy o pro-
bíhajícím včleňování do Jednotného hnutí. Dne 13. června hlásili stu-
denti jejich včlenění do SdP a 17. června Německá tělocvičná jednota 
(Deutsche Turnverein) „Jahn“ svůj vstup do Německého tělocvičného 
spolku (Deutsche Turnverband). Sudetoněmecké národní studentské 
spolky oznámily své sjednocení v „Sudetoněmeckém studentském spol-
ku“ („Sudetendeutschen Studentenbund“). Zaniklo zvláštní akademické 
postavení, stará buršácká velkolepost ustoupila celoněmeckému du-
chu. Okresní valná hromada Německé péče o mládež (Deutsche Ju-
gendfürsorge) v Ústí (17. 6.), která vykázala masovou návštěvu ze všech 
obcí, zvolila nový výbor SdP, starý jako celek odstoupil. Vychovatelé 
Ústecko-Chabařovického okresu se spojili do jednotného Spolku vycho-
vatelů (Erzieherverband). Vtom čase (19. 6.) se Horský a Turistický spo-
lek (Gebirgs- und Wandervereine) na jejich zasedání v Děčíně spojily do 
Národního společenství (Volksgemeinschaft). Lékaři požadovali na 
svých spolcích vlastní národní oprávněnost v lékařských komorách, po-
měrné zastoupení v obecních službách, ale také zamezení šíření dědič-
ných vad a službu v Národním společenství. 

Slavnosti letního slunovratu (Sonnwendfeier) se 21. června jen 
na Ferdinandově vrchu (Ferdinandshöhe) v Ústí zůčastnilo na 15 000 lidí 
a na jiných místech byla účast rovněž velmi veliká. Ten den byl konfis-
kován „Aussiger Tagblatt“ – „Ústecký denník“. V Litoměřicích policejní 
úřad zakázal „německé“ zdravení a „Sieg Heil!“ – „Zdar vítězství!“ se 
zdviženou rukou. Ústecké policejní ředitelství krátce před tím zakázalo 
rozšiřování zahraniční rozhlasové propagandy a přikázalo obyvatelům 
pořízení plynových masek. Také nemocní a děti si měli opatřit plynové 
masky. To vše v době, kdy se v Praze konaly rozhovory mezi vládou a 
zástupci SdP.  Dne 25. června se člověk v novinách dočetl o plánovaném 
zřizování dalších státních policejních úřadů na německém území. Dne 
18. června se na Střekově uskutečnilo otevření „Masarykova denního 
útulku“ („Masaryk-Tagesheimstätte“). O často zmiňovaném „Národ-
nostním řádu“ („Nationalitätenstatut“) pražské vlády, o němž se člověk 
nikdy opravdu nedozvěděl, co vlastně obsahuje a který měl být projed-
nán ve druhé polovině července, se nakonec parlamentně jednalo tepr-
ve začátkem srpna.  
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Vleklá projednávání sudetoněmeckých požadavků vzbudila 
kvůli české vládě (teprve počátkem července SdP obdržela zlomek části 
návrhu Národnostního řádu) v zahraničí obavy a přiměla Anglii a Francii 
naléhat svými vyslanci v Praze na rychlejší průběh projednávání. Sude-
toněmecký problém se stále více posouval do středobodu světového 
zájmu. 

V době, kdy se v Praze konal velký sokolský kongres (2.-5. čer-
vence), slavil v Chomutově (Komotau) Spolek Němců (Bund der 
Deutschen) „Všeněmecký festival“ („Fest aller Deutschen“), na který se 
dostavilo sto tisíc příslušníků německého národa, kteří jásali vstříc vůdci 
sudetských Němců Konradu Henleinovi a ujistili ho trvalou oddaností. 

 

 
Čs. bunkr. 

 

To bylo ještě v době nezaměstnanosti. V Československu, tehdy 
bylo napočítáno 224 253 nezaměstnaných. V Praze v tom čase zasedal 
právní výbor jazykových záležitostí, ale jeho činnost nevedla k žádnému 
cíli. Karlovarské požadavky byly Sudetoněmeckou partají vykládány ja-
ko minimální program. (12. 7.). Polovičatost a zdánlivé řešení palčivé 
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národnostní otázky byly odmítány. Ale několik dní na to (19. 7.) bylo in-
diskrecí v Pařiži zveřejněno memorandum SdP obsahující požadavky, 
což bylo proti ujednání s pražskou vládou. 

 

 
Čs. bunkr. 

 

Dne 26. 7. bylo v Londýně přijato usnesení, vyslat do Prahy jako 
poradce československé vlády lorda Waltera Runcimana. To bylo v do-
bě, kdy ze všech německých zemí proudilo do Breslau (Vratislav) nedo-
zírné množství příslušníků německého národa k tělocvičným a sportov-
ním slavnostem, které měly být festivalem pospolitosti všech Němců 
(Deutschen). Jak se později ukázalo, byl jedním z hraničních kamenů 
německého sjednocovacího hnutí. Se sudetoněmeckými cvičenci dora-
zil také (25. 7.) Konrad Henlein, který promluvil všem sudetským Něm-
cům ze srdce, když při vrcholném bodě slavnosti prohlásil: „My jsme 
všichni nedělitelnou součástí velkého německého národa“ („Wir sind 
alle unlösbare Teile des grossen deutschen Volkes“). 

Ti, kteří zůstali doma, sledovali úchvatnou slavnost u rozhlaso-
vých amplionů a žel jen poslechem prožívali dojemné scény, jako když 
náhle ženy naší vlasti s planoucí vřelou láskou pronikly uzavíracím ře-
tězcem SS k vůdci, protlačily se na vůdcovu tribunu a roztouženě vzta-
hovaly ruce k muži, který tam stál s vážnou tváří a neúnavně si potřásal 
s rukama sudetských Němců, sám hluboce dojat až k nezadržitelně ply-
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noucím slzám, v okamžiku, který mezitím rozhodoval o uskutečnění při-
vedení těchto pilných věrných lidí do velké společné vlasti. 

+) V dubnu 1939 jsme mohli ještě také i v Ústí na slavnostním uvedení 
filmu „Breslau“ vidět a prožít tento festival, který pro nás sudetské Němce měl 
tak velký význam. 

Mimo to je třeba ještě uvést, že také naši sudetoněmečtí cvi-
čenci a sportovci na tomto festivalu prokázali znamenité výkony. Napří-
klad Ústecký veslařský spolek (Aussiger Ruderverein). Skvělý průběh té-
to slavnosti přirozeně způsobil značné posílení všech, kteří doufali 
v brzký návrat do Německé říše, ale ještě se nevědělo, jak a kdy to 
bude. 

Dne 3. srpna dorazil lord Runciman s velkým štábem spolu-
pracovníků do Prahy a okamžitě se ujal vyjednávání s SdP a s vládou. Ze 
strany Němců byla jeho činnost přijímána s důvěrou, neboť při důklad-
nosti, se kterou do své úlohy vstoupil a při nestrannosti, která musela 
být u něj předpokládána, nemohlo být jinak, než že dojde k přesvěd-
čení, že Češi nebyli při svém dvacetiletém vládnutí prokázat schopnost 
nebo vůli, spravedlivým způsobem řešit národnostní problém ve státě. 

Nejen Němci se bouřili proti českému panství, také Maďaři a 
Poláci, ano, dokonce i slovenská sesterská národnost a zakarpatští Ru-
sové (Karpathenrussen) pociťovali útlak a krácení svých práv. Nedodr-
žování Pittsburské smlouvy, jejíž originál byl krátký čas před tím delega-
cí slovenských Američanů přivezen do Prahy, jakož i nedodržování usta-
novení ústavní listiny, která přislíbila zakarpatským Rusům dalekosáh-
lou autonomii a vlastní parlament, byly těžkými obviněními proti české 
vládě a nebyly přehlíženy ani v zahraničí. 

Následující týdny byly vyplněny vyjednáváním delegace SdP a 
vlády a obou částí s lordem Runcimanem. Právě tak byla velice činná 
diplomacie. Došlo k opakovaným nepokojům, při nichž byli marxisty na-
padáni jmenovitě našinci z SdP, takže SdP byla donucena k odvolání na-
řízení svým stoupencům upustit od nutné sebeobrany. 

Když byl 18. srpna odmítnut volební protest proti volbě Dr. 
Richarda Taucheho, skončila éra starosty Leopolda Pölzla. Dne 24. 
srpna byl zvolen starostou Dr. Richard Tauche. Volby probíha-ly 
v měšťanském sále chlapecké měšťanské školy na náměstí Richarda 
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Wagnera a vzbudily u německých obyvatel nadšení, jaké Ústí při 
volbách starosty sotva kdy zažilo.  

 

 
Dr. Edvard Beneš. 

 

 Volby starosty v Ústí. 
Do městské rady byli zvoleni: Dr. Richard Tauche, starosta. Otto 

Rösler, 1. zástupce starosty. Heinrich Jentsch (soc. dem.), 2. zástupce 
starosty. Městská rada: 1, Dr. Wolfgang Nittner, 2. Fritz Pekar, 3. Gus-
tav Kannenberger, 4. Alfred Matura, 5. Hans Morgenstern, 6. Richard 
Weber, 7. Rudolf Webersinke, 8, Ernst Schober, 9. Ernst Vogel (kom.), 
10. Dr. Jaroslav Kubista (čes. nac. soc.), 11. Josef Vondra (čes. nac. soc.). 

Dne 26. srpna 1938 se konalo poslední zasedání městského za-
stupitelstva Pölzlovy éry. Po návrhu místostarosty Dr. Antona Arnolda, 
přesvědčujícího k postoupení projednávání předmětu „úpis daru na 
obranu státu!“ novému městskému zastupitelstvu, který nebyl schvá-
len, opustili členové německé volební pospolitosti zasedání. Starosta 
tedy byl bez nutné dvoutřetinové většiny. Po vyřízení několika méně 
důležitých záležitostí poděkoval zástupce starosty Heinrich Jentsch 
(soc.) odstupujícímu starostovi za vykonanou službu pro město. Také 
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Dr. Jaroslav Kubista mu poděkoval jménem Čechů za to, že vždy vychá-
zel vstříc českým přáním. Do konce srpna byly výhrady Dr. Tauche té-
měř všemi přednosty z politických úřadů SdP potvrzeny.  

 

 
Konrad Henlein. 

 

Dny napětí. 
Dne 2. září byl Konrad Henlein přijat vůdcem na Obersalzbergu, 

kam se odebral na žádost lorda Runcimana, k předání zprávy o stavu 
vyjednávání v Praze. Po jeho návratu byla mise lorda Runcimana o vý-
sledku rozhovoru vyrozuměna.  

Koncem srpna se pražská vláda vytasila se „třetím plánem“. 
Mluvilo se o kantonálním systému podle švýcarského vzoru, v němž by 
zem mohla být rozdělena na 20 až 25 žup. Ale mezi tím, co pražská vlá-
da v nejbližších dnech oznamovala „definitivní návrh“ a ve Francii byla 
zdvojeně obsazena Maginotova linie, byl v Norimberku 6. září otevřen 
sjezd strany, kde měl následující den Henlein opět rozhovor s říšským 
kancléřem. 
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Dne 8. září noviny byly hlášeny nepokoje na Novohradsku (Frei-
wald), v Krumlově (Krummau) a v Moravské Ostravě (Mährisch-Ostrau), 
avšak směly se objevit jen „úřední“ zprávy. Ve školách byly německé 
děti nuceny odkládat cvičební úbor nebo jeho části. Německá mládež 
nesměla přiznávat svou příslušnost k Národní mládeži (Volksjugend)! 
Pro všeobecné rozhořčení, nejen Němců, ale také Slováků, Maďarů a 
Poláků byla přestavba Československa neodkladně nutná. V Evropě 
vládlo velké napětí. Anglické a Francouzské lodě byly „pod parou“.  

Obžínky v Chlumci (Kulm), v neděli 11. září, vykázaly obrovskou 
návštěvu. 12 000 účastníků vykonalo slavnostní vyznání k národu a vlas-
ti. Krajský vedoucí Franz May zde prohlásil: „Dnes jde o naše právo na 
život, o náš životní prostor, o naší půdu, naše pracovní místa a možnost 
života pro všechny, kteří přijdou po nás. Odtud se již nelze vrátit, aniž 
bychom neměli sami před sebou ztratit úctu. V boji o spravedlnost vy-
trváme. Správně to již provádí Konrad Henlein“. 

Konečný boj. 
Příštího dne – bylo to v pondělí 12. září večer – měl Vůdce a říš-

ský kancléř na stranickém sjezdu projev, ve kterém sudetské Němce 
ujistil svou záštitou. „Stojím za požadavkem, aby přestalo utlačování 
třech a půl milionu Němců v Československu a aby na jeho místo na-
stoupilo právo na sebeurčení.“ Po tomto projevu, který vzbudil 
v srdcích všech sudetských Němců nesmírné nadšení, se všude na uli-
cích a náměstích shromažďovali lidé. V Ústí, v Chabařovicích i na jiných 
místech došlo k velkým spontánním projevům. Na ústeckém Tržním ná-
městí (Marktplatz) se po deváté hodině shromáždilo asi 40 000 lidí, kte-
ří zpívali Deutschlandlied a píseň Horst-Wessel. Dr. Tauche a Ing. Rich-
ter promlouvali z balkonu kavárny Falk k zástupům, jež nadšeně zajása-
ly, když Dr. Tauche poprvé rozvinul prapor s hákovým křížem a hovořil 
o povinnosti a zodpovědnosti, které pod tímto znakem poneseme v dal-
ším boji o naše životní práva. Tato velká manifestace byla zakončena 
národními písněmi. Dr. Tauche vyzýval příslušníky národa, v každém 
případě zachovat klid a disciplínu. Odchod zástupů proběhl ve všem po-
klidu bez policie, která se prozíravě vůbec neukázala. Pořádkovou služ-
bu převzala FS – Freiwilliger Schutsdienst (dobrovolná ochranná služba 
SdP). Žel, na cestě do Krásného Března byl člen FS Helmut Lang, ve služ-
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bě pro národ a vlast, jedním komunistou úskočným způsobem zastře-
len. Jak se po měsících ukázalo, výstřel vypálil obyčejný zločinec.  

Již 13. září bylo na některé okresy (Cheb – Eger, Nejdek – Neu-
dek, Přísečnice - Pressnitz, Loket nad Ohří - Elbogen a Kadaň - Kaaden) 
pražskou vládou uvaleno stanné právo. Od 14. září již v Praze nevychá-
zel hlavní časopis SdP, „Die Zeit“ – „Čas“ a úřad SdP byl uzavřen. Stanné 
právo bylo rozšířeno na další okresy. Nemohla probíhat žádná vyjedná-
vání. Za takových okolností muselo být v německých školách „slaveno“ 
první výročí Masarykovy smrti. SdP požadovala odvolání stanného prá-
va a během šesti hodin stažení státní policie z policejního násilí v ob-
cích, jinak vedení SdP odmítá zodpovědnost za další vývoj. Tyto po-
žadavky nebyly splněny a SdP byla odmítnuta i odpověď. Na to Henlein 
rozpustil vyjednávací delegaci a rozhlasem vydal prohlášení, v němž vy-
hlásil novým cílem boje připojení k Německé říši. Vláda na to odpově-
děla zastavením činnosti Sudetoněmecké strany. Ta naproti tomu zřídi-
la z v Říši se nacházejících sudetských Němců dobrovolnický sbor (Frei-
korps) a rozmístila ho podél hranice. 

Mezitím zprávy z Československa podnítily anglického minister-
ského předsedu Chamberlaina k odjezdu do Berchtesgadenu na schůz-
ku s Vůdcem. Porada těchto dvou státníků se konala 15. září na Ober-
salzbergu. Jak je dnes známo, bylo dosaženo sjednocení, že všechny 
okresy s německou většinou jsou Československem postoupeny Ně-
mecku. Chamberlain se vrátil do Londýna 16. září, kam se ke zpravodaj-
ství odebral také lord Runciman. Ti uznali za bezpodmínečně nutné 
okamžité postoupení převážně německých území a vyslovili se proti li-
dovému hlasování, které by na těchto územích mělo jen formální výz-
nam, ale které by bylo v případě odkladu spojeno s nebezpečným účin-
kem. V neděli, 18., měl Mussolini v Terstu velký projev, v němž se roz-
hodl postavit na stranu Německa a pro sudetoněmecká území požado-
val lidové hlasování. 

Obžínky, které se tu neděli měly konat na Stříbníkách (Zieber-
nik), se z důvodu zákazu shromažďování konat nemohly. „Aussiger Tag-
blatt“ - „Ústecký denník“ byl v pondělí, 19. září, zkonfiskován. Občanská 
práva svobody byla stále více omezována nebo úplně zrušena (osobní 
svoboda, domovní svoboda, listovní tajemství). Tisk byl podroben cen-
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zuře. Stále více přibývalo útěků do Saska, vycestování bylo ale povoleno 
jen s platným cestovním pasem. 

Vyjednávání britské vlády s francouzským ministerským předse-
dou Daladierem a ministrem zahraničí Bonnetem mezitím díky Anglii a 
Francii skončilo přijetím v Berchtesgadenu dosažené dohody. Dne 20. 
září Londýn přislíbil mírovou revizi hranic. Ta by se uskutečnila po po-
stoupení sudetoněmeckých území Německu. Pražská vláda vzala anglic-
ký návrh na vědomí a ve středu (21. 9.) v 9 hodin večer byla tato zpráva 
oznámena rozhlasem z Prahy také i v němčině.  

 

 
 

Ve stejný den převzal Dr. Richard Tauche, ve shodě s okresním 
úřadem a ministerstvem vnitra, vedení starostenského úřadu. Ten den 
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ústecký policejní ředitel Dr. O. Kalis opustil naše město, byl přeložen do 
Prahy. Díky jeho rozumnému vedení úřadu, bylo zabráněno některým 
neštěstím. Pořádkovou službu již vykonávala FS (Freiwilligen Schuts-
dienst), v dohodě s českými úřady. Všude se objevily prapory s háko-
vým křížem (Hakenkreuz), a to obzvláště ve čtvrtek, 22. září, dopoled-
ne. Mezitím pohledy všech směřovaly ke Godesbergu, kde se ten den 
v rýnském hotelu „Dreesen“ konala druhá schůzka Chamberlaina s Hit-
lerem. Ústecké okresní ústavy, jako nemocnici a nemocniční pokladnu, 
ale také okresní autonomní správu převzala SdP. Všichni byli v radost-
ném očekávání, ale již v průběhu odpoledne přišli opět Češi. V Praze se 
stává ministerským předsedou generál Sirovy a vyhlašuje vládu „národ-
ní solidarity“ a „kabinet silné ruky“  a prezident Beneš mluví v rozhlase.   

 

 
Hitler podepisuje Mnichovskou dohodu. 

 

V pátek, 23. září, noviny referují o kritických hodinách ve vyjed-
návání Chamberlaina s Hitlerem v Godesbergu. Komuniké o přátelském 
ukončení rozhovorů obou státníků je vydáno teprve 24. září ve tři hodi-
ny ráno. Mezitím pražská vláda již v 11 hodin v noci, tedy 5 hodin před-
tím, nařídila československou mobilizaci. V půl jedné v noci se v Ústí ro-
zezvučely sirény protiletecké obrany. Rozhlas přinášel skoro nepřetržitě 
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nové zprávy. Ve Francii bylo povoláno vojsko, v Londýně byly kopány 
zákopy. 

Podle doslovného znění mobilizačního nařízení, které bylo v ob-
cích vyvěšeno v sobotu 24. září, se povolanci měli dostavit šest hodin 
po vyhlášení do výzbrojního místa, ale jen málo Němců tento rozkaz 
uposlechlo. Převážná většina se držela pokynů Konrada Henleina, ne-
dostavovat se k vojsku a vyhnout se vojenské službě útěkem za hranice. 
Kdo nemohl, vyhledal nějaký způsob jak se schovat nebo se skrýval ven-
ku v polích a lesích. To byly těžké dny. Bylo štěstí, že právě následující 
týden vládlo vyjímečně pěkné počasí.  

V neděli, 25. a v pondělí, 26. září, od pěti hodin ráno, byly v Ústí 
na výstaviště odváděni koně a byli odváženi automobily. Byl zastaven 
meziměstský telefonní provoz. V pondělí, 26., bylo nařízeno a také pro-
váděno okamžité odevzdávání rozhlasových přijímačů. 

 +) Za škody, způsobené opatřeními a zabíráním vojenskými a civilními 
úřadovnami Československé republiky, byly do 31. prosince 1938 nahlášeny 
žádosti o náhradu škody ve výši 523 045 R.M.(říšské marky). (Rekvírování auto-
mobilů, koní, krmiva, zabavování pozemků, lesů, stromů, strojů, zařízení, krá-
deže, plundrování ......). 

 

 
Účastníci Mnichovské dohody. 
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Večer, ve sportovním paláci v Berlíně, promlouval Hitler. Ani 
ten, kdo ještě měl rádio, nemohl tento ostrý projev říšského kancléře 
poslouchat, protože byl všude vypnut elektrický proud. Přesto si lidé 
věděli i nyní poradit a projev přece poslouchali. V ten den se v Praze 
stal vrchním vojenským velitelem generál Krejči.  

V úterý, 27. září, jsme se z ještě ukrývaných rozhlasových přijí-
mačů a brzy na to z novin dozvěděli obsah německého memoranda, 
které říšský kancléř předal anglickému premiérovi k dalšímu postoupení 
pražské vládě. Nyní bylo známo, že se Chamberlain za postoupení sude-
toněmeckých území zasadí. 

Ve čtvrtek, 29. září, v 15 hodin odpoledne, začala v Mnichově, 
na Hitlerovo pozvání, porada čtyř. Hitler, Mussolini, Chamberlain a Da-
ladier zasedali při poradě až do 1 hod. 30 min. v noci a zajistili zde světu 
mír. Zde v Mnichově bylo rozhodnuto   o postoupení sudetoněmeckých 
území a určeny podmínky a způsob provedení tohoto postoupení. 
Československý vyslanec Mastny doručil závěr porady čtyř ještě v prů-
běhu dopoledne pražské vládě, která v poledne zasedala a memoran-
dum přijala. Odpoledne v 5 hodin se oznámení generálů Syrového a 
Krejčího poslouchalo nejdříve v češtině a v 6 hodin také v němčině 
(pravda, jen ten, kdo rádio ještě měl, neboť radiopřijímače byly vraceny 
až od 1. října). Svět si oddychl, především ale sudetští Němci, jejichž 
území byla od 1. do 10. října obsazena německými vojsky. 

Dny osvobození. 
Po Mnichovské dohodě bylo obsazení sudetoněmeckých území 

provedeno v pěti úsecích. Konrad Henlein byl 1. října jmenován říšským 
komisařem. Tam, kde ještě vládli Češi, nebylo v prvních říjnových dnech 
po svobodě ani stopy. Ačkoli byl svět rozhlasem neustále průběžně in-
formován, byl „Aussiger Tagblatt“ – „Ústecký deník“ kvůli těmto hláše-
ním skoro každý den zabavován. Zprávy mohla přinášet jen českoslo-
venská tisková kancelář. Mezitím prchali čeští úředníci se svými rodi-
nami, ale také mnozí čeští a židovští obchodníci na česká území. Bourá-
ní obchodů, prodeje domů, rozprodávání nábytku bylo na denním po-
řádku. Speditéři měli vrcholnou konjunkturu, „království za auto!“ 

Vůdce byl s nesmírným nadšením 4. října přivítán v západní Bo-
hemii (Westböhmen). Dne 5. října se vzdal prezidentství Eduard Beneš a 
uprchl do zahraničí a v Praze byla vytvořena nová vláda. U nás se všich-
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ni připravovali na přijetí německých vojsk, až hluboko do noci šily ruce 
žen prapory s hákovými kříži a připravovaly obrovské transparenty. Od 
7. října ústecká policie povolila také volný prodej ozdobných předmětů 
– dříve byl prodej obrazů Hitlera zakázán! – přesto nesměly být tyto 
obrazy veřejně nošeny. Konečně se přiblížil 9. říjen, kdy měl být také 
milovaný Aussig a okres obsazen vůdcovou ozbrojenou silou (Wehr-
macht). Již 8. října, den před tím, dospěl Dr. Tauche k „socialistickému 
činu“, totiž k upisování osvobozeneckých darů. Prapory ale směly být 
vyvěšeny až v neděli v 7 hodin ráno. Mezitím se již vraceli utečenci, po-
kud mohli, k prožití dne osvobození ve vlasti. Státní úřady byly měst-
skou obcí převzaty již 8. října. Čeští úředníci opustili město. 

 

 
Hitler a Chamberlain. 

 

Během neděle 9. října, když všude ve městě vlály prapory s há-
kovým křížem, se na Tržním náměstí (Marktplatz) shromáždily zbytky 
české branné moci, vojáci, finanční stráž, četníci a státní policie a po-
tom naší vlast navždy opustily. Žel, ještě v poslední hodině, před jede-
náctou hodinou dopoledne, došlo na novém labském mostě k zbabělé-
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mu přepadení několika německých studentů odcházejícími Čechy 
(Tschechen). Max Höhne byl zasažen smrtelně, Erich Rulf, Kisslich, Has-
cher a Fritsche byli zraněni. Smrtelná oběť Maxe Höhnla přenesla naše 
obyvatele, kteří od časných ranních hodin zdobili domy a vyvěšovali 
prapory k přijetí německého vojska, do smutku a jasně nás uvědomila  
o velkém dosahu té krátce nabyté historické změny. Věnujme vše-
obecný soucit osudu tohoto mladého člověka, jemuž nebyly dopřány 
okamžiky, se šťastným srdcem a s hlubokou touhou, z vlastní vůle bojo-
vat v řadách FS (Freiwilligen Schutzdienst). Tyto okamžiky již nikdy ne-
bude moci prožívat.  

 

 
Hitler a Mussolini. 

 
+) Na místě na labském mostu, kde Max Höhne padl, byla 8. října 

1939 slavnostně odhalena prostá pamětní deska s jeho jménem a se jmé-
ny jeho tenkrát zraněných stranických soudruhů Rulf, Kiesslich, Hascher a 
Fritsch. (Zpráva v „Aussiger Tagblatt“ – „Ústecký deník“ č. 234 z 9. října 1939.) 

Daleko ven přes Bukov obyvatelé utvořili hustý špalír, pro přiví-
tání od hor přicházejících vojsk německé branné moci. Konečně je to 
tady. Stále znovu se rozněcuje jásot. Odehrávají se scény bezpříklad-
ného přátelství a nekonečné vděčnosti. Květiny a květiny padají dolu na 
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muže Wehrmachtu. Mladí a staří, chudí i bohatí, lidé všech tříd a posta-
vení stojí na chodnících, prorážejí uzavírací řetěz, tlačí se k vojákům a 
jsou hrdí, když jim mohou stisknou ruku nebo je poklepat na rameno.  

 

 
Návrat Runcimana z Mnichova do Londýna. 

 

Na Platz der SA – Náměstí SA (dříve Tržní náměstí – Marktplatz) 
se dostavilo velké množství lidí, před nimi pochodovala německá vojska 
v triumfálním marši. Jasné znamení pro přátele, jako Hans Krebs, jenž 
se opět vrátil do vlasti, za kterou bojoval a svářil se i v Říši a kam nyní 
opět mohl vstoupit jako vítěz. Vůdcova sestra, gauleiter (župní vedoucí) 
Mutschmann a muži vlasti, Dr. Richard Tauche a Otto Rösler, se sotva 
mohli ubránit projevů radosti. Obyvatelé a vojáci Wehrmachtu rychle 
uzavírali přátelství a ještě pozdě v noci byly ulice a náměstí přeplněny. 
Naše vlast je svobodná! Nastala nová éra. 

S příchodem německých vojsk byl již 9. října ráno vyhlášen 
pravostranný jízdní řád. Zároveň byla řada ulic pojmenována po našich 
vedoucích mužích. Znění zvonů a houkání sirén zdravily naše osvobodi-
tele, přicházející po třinácté hodině od Varvařova (Arbesau) na hranice 
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města. Od 13.30 do 14.20 stál motorizovaný oddíl u „Městského parku“ 
(„Stadtpark“ – Parkstrasse), kde se sestavila četa hudby 2. praporu 
hansovního pěšího pluku č. 76 z Hamburgu a potom se pod vedením 
plukovníka Fritze Reinharda a podplukovníka Georga Zwade vydala na 
pochod do města. Jásot a nadšení ústeckých obyvatel zůstane neza-
pomenutelný všem, kteří ten den svobody mohli prožít. Zde široce 
uvedeme popis podrobností. Na Tržním náměstí byli osvoboditelé po-
zdraveni starostou a městským zastupitelstvem. Dr. Tauche a Otto Rös-
ler zde také přivítali Vůdcovu sestru, paní Hamitsch, gauleitera Mutsch-
manna ze Saska (Sachsen), gauleitera v. v. Hanse Krebse, plukovníka 
Fritze Reinharda a všechny ostatní přítomné, kteří sudetským Němcům 
přinesli svobodu.  

 

 
Národně-socialistický apel (nástup).  

 

Když večer zaplála světla – celé město bylo slavnostně osvětle-
no jako ještě nikdy dříve, tisíce svíček zářilo z oken domů – proud lidí se 
vyléval ven na stadión k projevu osvobození, široké okolí bylo osvětleno 
denním světlem ze světlometů.  

Otto Rösler, Dr. Tauche, Ing. Wolfgang Richter, Rudolf 
Schittenhelm a Hans Krebs v nadšených projevech ocenili návrat sudet-
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ských území do Říše. Davy opakovaně sborem provolávaly: „Wir danken 
unserem Führer!“ - „Děkujeme našemu Vůdci!“. Bylo to jako přísaha, 
když národní hymna stoupala od asi 100 000 účastníků k nočnímu nebi. 

 

 
Národně-socialistický pochod. 

 

V pondělí, 10. října, byly německým vojskem obsazeny zbývající 
oblasti Sudet. Večer ve 21 hodin se na ústeckém Tržním náměstí usku-
tečnil koncert – Platzkonzert a o půlnoci velké čepobití – Zapfenstreich. 
Ve všech sálech ve městě a v okolí se tancovalo. Dne 10. října také Vůd-
ce rozpustil sudetoněmecký dobrovolnický sbor (Freikorps). V úterý, 12. 
října, byl za nesmírné účasti obyvatel z Ústí a okolí doprovázen ke hro-
bu Max Höhne, který dvě hodiny před vstupem Wehrmachtu musel ne-
chat na mostu přes Labe svůj život. 

V pátek, 23. září, noviny referují o kritických hodinách ve vyjed-
návání Chamberlaina s Hitlerem v Godesbergu. Komuniké o přátelském 
ukončení rozhovorů obou státníků je vydáno teprve 24. září ve tři hodi-
ny ráno. Mezitím pražská vláda již v 11 hodin v noci, tedy 5 hodin před-
tím, nařídila československou mobilizaci. V půl jedné v noci se v Ústí 
rozezvučely sirény protiletecké obra-ny. Rozhlas přinášel skoro nepře-
tržitě nové zprávy. Ve Francii bylo povoláno vojsko, v Londýně byly ko-
pány zákopy. 
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Hácha. 

 
Přejmenování ulic. 

Ihned v den vstupu německého vojska byly v Ústí přejmenová-
ny následující ulice: Goethova, Masarykova a Pečkova ulice (Goethe-, 
Masaryk- und Petschek-Strasse) dostaly jméno ulice Adolfa Hitlera 
(Adolf-Hitler-Strasse). Rozkládá se tedy od hlavní pošty až ke staré hra-
nici města u Bukova. Teplická ulice (Teplitzer Strasse) byla přejmenová-
na na ulici Dr. Josepha Goebbelse (Dr.-Joseph-Goebbels-Strasse) a 
Mostní náměstí (Brückenplatz) a nový labský most pojmenovaný po Dr. 
Eduardu Benešovi byly přejmenovány na Náměstí Hermanna Göringa 
(Hermann-Göring-Platz) a most Hermanna Göringa (Hermann-Göring-
Brücke). Bílinská ulice (Bielagasse) dostala jméno ulice Hanse Krebse 
(Hans-Krebs-Strasse), protože tam nynější prezident vlády Hans Krebs 
před svým odchodem do Říše bydlel. Ulice Karla Marxe (Karl-Marx-
Strasse) a Klíšská ulice (Kleischer Strasse) dostaly jméno ulice Konrada 
Henleina (Konrad-Henlein-Strasse). Náměstí Hvězda (Stern-Platz) 
v městské části Klíše se stal náměstím Horsta Wessela  (Horst-Wessel-
Platz) a vedlejší nový park je parkem Horsta Wessela (Horst-Wessel-
Anlagen). Baumgartenova ulice (Baumgartenstrasse) dostala své dřívěj-
ší pojmenování Bismarkova ulice (Bismarckstrasse). Ulice Franze Kapus-
ty (Franz-Kapusta-Strasse), na něhož se nerado vzpomíná, jako na 
prvního sociálně-demokratického starostu v Ústí, dostala na památku 
na první ústeckou oběť v čase boje jméno ulice Helmuta Langa  (Hel-
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mut-Lang-Strasse). Maternovo náměstí (Materniplatz), jež připomínalo 
prastarý ústecký předměstský hřbitov, dostalo název Langemarkské ná-
městí  (Langemarckplatz), k připomenutí toho, že 11. listopadu 1914 
přinesl u Langemarku (ve Vlámsku) těžké krvavé oběti pluk mladých do-
brovolníků. Ulice Richarda Brandejse (Richard-Brandejs-Strasse) byla 
přejmenována na ulici Theodora Fritsche (Theodor-Fritsch-Strasse), 
Husovo náměstí (Huss-Platz) v Krásném Březně na náměstí Johanna 
Gottlieba Fichteho (Johann-Gottlieb-Fichte-Platz) a Mengsova ulice 
(Mengsgasse) v Ústí na ulici Conrada von Hötzendorfa (Conrad-von-
Hötzendorf-Strasse).  

 Na Střekově bylo přejmenováno Mostní náměstí (Brücken-
platz) na náměstí Hermanna Göringa (Hermann-Görind-Platz), Masary-
kova ulice (Masarykstrasse) na nábřeží Adolfa Hitlera (Adolf-Hitler-
Ufer), Tolstého ulice (Tolstoistrasse) na ulici Hanse Krebse (Hans-Krebs-
Strasse), Pestalozziho ulice (Pestalozzistrasse) na ulici Horsta Wessela 
(Horst-Wessel-Strasse), Gabelsberské náměstí (Gabelsberger-Platz) na 
náměstí Konrada Henleina (Konrad-Henlein-Platz), ulice Karla Marxe 
(Karl-Marx-Strasse) na ulici Helmuta Langa (Helmut-Lang-Strasse), Ko-
menského ulice (Komenskystrasse) na ulici Maxe Richarda Höhneho 
(Max-Richard-Höhne-Strasse), ulice Karla Welzela (Karl-Welzel-Strasse) 
na ulici Hanse Knirsche (Hans-Knirsch-Strasse) a Prámová ulice (Zille-
strasse) na ulici Alberta Leo Schlagetera (Albert-Leo-Schlageter-Stras-
se). Dne 20. dubna 1939 otevřená Petschekova zahrada (Petschek-
Gärten) obdržela název park Georga Schönerera (Georg-Schönerer-
Anlagen). 

V Trmicích (Türmitz) byly přejmenovány následujcí ulice: Ústec-
ká, Střelecká a Albertova (Aussiger-, Schützen- und Albertstrasse) 
rovněž i Mostová (Brückengasse) na ulici Adolfa Hitlera (Adolf-Hitler-
Strasse), ulice Karla Marxe (Karl-Marx-Strasse) na ulici Hanse Knirsche 
(Hans-Knirsch-Strasse), Masarykova (Masarykstrasse) na ulici Konrada 
Henleina (Konrad-Henlein-Strasse), Husova (Huss-Strasse) na ulici 
Horsta Wessela (Horst-Wessel-Strasse), Komenského (Komensky-
strasse) na Pestalozziho ulici (Pestalozzistrasse), nový most dostal 
název most Hermanna Göringa (Hermann-Göring-Brücke) a přiléhající 
ulice byla pojmenována ulicí Hermanna Göringa (Hermann-Göring-
Strasse). 
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Odchod jednotek SOS. 

 

Dny radosti. 
Byl to týden radosti, který následoval po dni osvobození. Začá-

tek školy, vyhlášený na středu 12. října, byl z vyššího nařízení přesunut 
na 17. října. Nové úřady hledaly místo a umístění pro své kanceláře. 
Musel se o to postarat městský stavební úřad. Pro zemskou radu byla 
zařízena dvě poschodí domu České obchodní společnosti (Böhmischen 
Handelsgesellschaft), t.zv. Živnobanky. Majiteli, většinou Židy opuštěné 
domy byly obstaveny. Již 11. října musel být nahlášen židovský majetek 
a židovské obchody byly převzaty do komisařské správy.  

Drážní doprava byla převzata, pokud bylo možno, již 10. října, 
zrovna tak paroplavba. Železniční dráha byla Čechy zanechána v ne-
popsatelném stavu. Většina signalizačního zařízení byla zničena, stěžej-
ní části byly odvlečeny a také výhybky byly často nepoužitelné. Nádraž-
ní hospodářství, jež bylo až do při-pojení (Anschluss) obsazeno skoro 
výhradně Čechy, bylo opět převzato německými hospodáři.  

Již 10. října dorazil pomocný vlak z Bavorska (Bayern) s pěti ku-
chyněmi, z něhož bylo potřebným vydáváno denně asi 2000 obědů. 
Polní kuchyně stála na ústeckém Tržním náměstí (Marktplatz), nyní 
Náměstí SA (Platz der SA) a vzbuzovala zvědavost lidí, kteří se ihned 
scházeli.  
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Příjezd jednotek Wehrmacht. 

 

České koruny byly již od 11. října směňovány v protihodnotě 12 
feniků (Pfennig), ale zůstaly v platebním provozu až do 1. listopadu. 
Od 1. listopadu se již podle zákona účtovalo v říšských markách (R.M.). 
Peněžní ústavy měly s výměnou pochopitelně mnoho práce. 

Radost z osvobození z českého panství přešla k projevům mno-
hých slavností osvobození, ale také do čilého upisování sbírky osvobo-
zení, která ke konci měsíce října činila již skoro jeden milion Kč. Tyto pe-
níze šly k dobru zimních pomocných prací.  

Od připojení Sudet k Velkoněmecké říši se utvářely také vztahy 
mezi dosavadními podnikateli, úředníky a zaměstnanci ve smyslu ná-
rodně-socialistického světového názoru jinak, než to bylo v době padlé-
ho systému. Zaměstnanci a dělníci již nevidí v podnikateli toho opodál 
stojícího uživatele jejich pracovní síly, nýbrž kamarádského vůdčího 
podniku, který se v čele osazenstva stará o jejich pracovní místa. Větši-
na podniků se usiluje o lepší finanční podmínky pro spolupracovníky 
jejich osazenstva. Brzy po dni osvobození mnozí vypláceli jako příplatek 
jednu týdenní mzdu, půlku nebo i celý měsíční plat. 

Většina podniků konala ve svých vlastních prostorách nebo také 
v restauračních sálech podnikové apely. Noviny přinášely zprávy o ko-
nání kamarádských večerů, o podnikových výletech při pěkném počasí, 
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na kterých mohou spolupracovníci osazenstva přistupovat k podniko-
vým vedoucím do osobního styku, na který v místech provozu není vždy 
čas a příležitost.  

V neděli 16. října se na stadionu konala velká manifestace osvo-
bození okresu Ústí, kde se shromáždilo asi 160 000 lidí k poděkování 
Adolfu Hitlerovi jako osvoboditeli a Konradu Henleinovi jako sjednoti-
teli Sudet.  

  

 
Pochod Freikorps. 

 

V pondělí 17. října (upozornila na sebe již podzimní mlha) přišli 
žáci a žákyně všech škol ve městě a také z okolí na stadion, kde se zú-
častnili společné slavnosti osvobození všech škol. Starosta Dr. Richard 
Tauche a krajský školní inspektor Ernst Füssel ocenili vysoký historický 
význam posledních týdnů a osvobozovací čin Vůdce. Z tisíců mladých 
srdcí opět a opět znělo volání: „Wir danken unserem Führer!“ - „Děku-
jeme našemu Vvůdci!“ Následující den byl nově zahájen školní rok. Jed-
notlivé školy zahájily první školní den v nové Velkoněmecké říši vlastní 
krátkou školní slavností. Učitelé i žáci zdravili se vztyčenou rukou: Heil 
Hitler! – Nazdar Hitlerovi! 

Prokazování německé krve (důkaz arijství). 
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Připojením Sudet k Velkoněmecké říši přešlo brzy také na nás 
sudetské Němce (Sudetendeutsche) působení všech zákonů, které byly 
vydány ve smyslu programu Národně socialistické německé strany prá-
ce – Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitpartei (NSDAP) od roku 
1933. Od začátku října 1938 se týká všech příslušníků německého náro-
da (Volksgenossen) ve státních službách a v partaji nebo do jejich slu-
žeb vstupujících, ale i všech, kteří chtějí být členy partaje nebo k ní při-
pojených spolků, prokázání německé krve nebo původ podobné pova-
hy. Nyní přišla doba, kdy byly farní úřady skutečně obleženy těmi, kteří 
potřebovali vlastní křestní nebo oddací list nebo jiný potřebný doklad 
jejich předků.  

 

 
Vítání Wehrmacht. 

 

Vzhledem k hrozícímu nebezpečí vymírání našeho národa přija-
la Říše zákonodárná opatření, jež mají za cíl boj proti dědičným choro-
bám a jejich přenášení, jakož i proti mísení ras. Mají zajistit zdravé a po-
četné potomstvo. Dědičně zdravá, dětmi požehnaná rodina je nej-
důležitějším nositelem života národa. Veškerá vzdělávací a propagační 
činnost k sjednocování a dohledu v oblasti národnostní a rasové politiky 
je úkolem rasově-politického úřadu a všech jemu podřízených míst. 
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S příslušnými úřady zpracovávají všechna opatření národnostní a raso-
vé politiky. 

Okresním zmocněncem rasově-politického úřadu pro okres Ústí 
je MUDr. Franz Patzold. Kancelář Okresního úřadu pro rasovou politiku 
se nachází v budově vedení okresu Ústí, na Langemarkském náměstí 
(Langemarckplatz) č. 8. Hlavním vedoucím okresní služby pro výzkum 
příbuznosti v okrese Ústí je Walter Hermann a kancelář je budově vede-
ní okresu Ústí na Langemarckplatz 8. 

 

 
Vítání Wehrmacht. 

 

Návštěvy ministrů. 
Dne 18. října začaly odvody k SS. Ohlašovny pro SA měly také 

mnoho co dělat, všude se začalo s výstavbou struktury. 
Dne 20. října poctil město Ústí svou návštěvou říšský ministr 

vnitra Dr. Frick. Na Tržním náměstí (Marktplatz) byl nadšeně přijat děl-
nictvem za všech podniků. Po projevu starosty Dr. Tauche mu Dr. h. c. 
Heinrich Schicht odevzdal pamětní spis s přáním města, týkajícího se 
nové výstavby hospodářství. 
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Ve dnech 22. a 23. října prodléval v Ústí ministr hospodářství, 
výchovy a lidové osvěty Dr. Rust, který byl přijat ve večerních hodinách 
ústeckými vychovateli v zotavovně (Ressource) na Maternově náměstí 
(Materniplatz), nyní Langemarkské náměstí (Langemarckplatz). Násle-
dující den navštívil Obchodní akademii a potom pokračoval dále ve své 
cestě. Žáci všech škol vytvořili na odjezdových ulicích špalír. 

Tak se přiblížil konec října a přišel 28. říjen, který měl být podle 
předpovědí Čechů velkým svátkem. Chtěli slavit dvacáté výročí republi-
ky. Šlo to ale jinak a tak i v Praze byl 28. říjen vyhlášen za pracovní den. 
V Ústí měl být podle plánu Čechů položen základní kámen pro Masary-
kův pomník, ale právě 28. října byl na Střekově, za velké účasti obyva-
tel, Masarykův pomník opět snesen a odklizen do městské stavební 
ohrady! 

Dne 30. října Vůdce nařídil, že sudetoněmecké území od Vše-
rubského průsmyku (Further Senke - Cham) až po okresy Troppau – 
Opava a Neutitschein – Nový Jičín vytvoří Sudetskou župu (Gau Su-
detenland) NSDAP. Hlavním městem župy se stal Liberec (Reichenberg), 
vedoucím župy (Gauleiter) Konrad Henlein a jeho zástupcem K. Her-
mann Frank. Ten den prodléval v Ústí říšský vůdce SS Himmler. Ve Va-
ňově (Wannow) byl 30. října položen základní kámen „kostela sudeto-
německé svobody“.    

Dne 2. listopadu Vůdce založil vyznamenání k připomenutí       
1. října 1938, jako projev díku a připomenutí opětného sjednocení su-
detoněmeckého území s Německou říší. Příštího dne se pomocný vlak 
Bayern vrátil opět zpět do Mnichova. Z Podmokel (Bodenbach) vyživo-
val oblast mezi Mostem (Brüx) a Jabloncem (Gablonz). Do 5. listopadu 
bylo v sudetské župě rozděleno kolem 2 600 000 jídel. (Bylo přitom za-
bito 1100 kusů skotu a spotřebovány hory zeleniny a mrkve!). V té do-
bě byla v Ústí (v tělocvičně - Turnhalle) otevřena zimní výpomoc, jejíž 
první sbírkový výsledek vynesl v ústeckém kraji 30 203 R.M. (říšských 
marek). První eintopfová neděle v ústeckém kraji přinesla 23 000 R.M.   

Dne 6. listopadu přijel do Ústí vůdcův zástupce Rudolf Hess a 
při této příležitosti byli poprvé při ochranné službě nasazení muži SA 
Velkého Ústí (SA-Männer Gross-Aussigs). V ten den se při zvláštní slav-
nosti na Tržním náměstí (Marktplatz) uskutečnilo odevzdání starého 
tradičního praporu DNSAP do SdP resp. NSDAP. Raimund Schmidt z Klí-
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še tento prapor za velkého osobního nebezpečí zachránil a dopravil do 
Drážďan, kde byl od 25. května 1934 uschován. 

Dne 24. února 1939 si říšský ministr dopravy Dr. Dorpmüller, 
v doprovodu gauleitera (župního vedoucího) Konrada Henleina, vládní-
ho prezidenta Hanse Krebse, vrchního starosty Dr. Richarda Tauche a 
státního drážního rady Dr. Partsche prohlížel zdymadlo, labský přístav, 
vlečnou dráhu a nádražní zařízení a posuzovali zde velkolepé řešení 
otázky dopravy. 

Slavnost 9. listopadu. 
Na připomínku mrtvých v osvobozovacím hnutí se 9. listopadu 

v 9 hodin večer konala na Tržním náměstí (Marktplatz) velmi důstojná 
vzpomínková slavnost.  

Tržní náměstí leží v hluboké temnotě, v žádném okně není vidět 
světlo  . . . Zvony arciděkanského kostela a klášterního kostela vysílají 
do noci své kovové tóny. Tu na dvou pylonech, stojících před obvodním 
soudem, vzplanou vzhůru plameny. Následují minuty ticha. Zní zádum-
čivá píseň, potom přes náměstí zazní zvolání „9. Nowember!“ („9. listo-
pad!“), pochodová píseň a průpověď, nadšená oslava od mistra pěvce. 
Při písni o dobrých kamarádech se odkrývají hlavy a hlas ze tmy vyjme-
novává jména 16 mučedníků osvobozovacího hnutí. Následují vzpomín-
kové projevy  . . . To byla vzpomínková slavnost na zdolání velikosti a 
moci. 

Dne 11. listopadu bylo v Ústí vzpomenuto také na hrdiny od 
města Langemarck.  

Dne 9. listopadu se na Jahnově náměstí na Střekově konala 
přísaha uchazečů SS, a to o půlnoci. Úderem dvanácté začal přenos 
Vůdcova projevu z Mnichova. 

Podle ustanovení Mnichovské dohody měli Češi všechny sudet-
ské Němce, zadržované z politických důvodů, do čtyř týdnů propustit. 
Z toho důvodu byly 9. listopadu prominuty všechny tresty na svobodě a 
pokuty, které byly před 7. říjnem občanskými a vojenskými soudy pra-
vomocně odsouzeny proti německým státním příslušníkům za politické 
trestné činy.  

Budování NSDAP. 
Převedení SdP do NSDAP bylo provedeno v době od 5. listopa-

du do 11. prosince 1938. Dne 7. listopadu byl k vybudování kruhu Ústí 
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gauleiterem Konradem Henleinem povolán Pg. (Parteigenosse – stra-
nický soudruh) Anton Rudolf Schittenhelm. Práce na výstavbě jsou 
plném proudu. Ve stejné době byly vyřizovány všechny práce s prove-
dením doplňovacích voleb do Velkoněmeckého říšského sněmu (Gross-
deutschen Reichstag), konané 4. prosince. 

V neděli, 11. prosince, se v malém sále lidové knihovny konal 
první služební apel politických vedoucích kruhu Aussig. Krajský vedoucí 
P. Reineking z Halle-Bielefeld, který zde několik týdnů prodléval při spo-
lupráci na výstavbě kruhu Aussig, rozvinul budování NSDAP a představil 
prováděcí úlohy. Dne 17. prosince se konal druhý služební apel politic-
kých vedoucích kruhu Aussig. Dne 9. 1. 1939 se sešlo 400 politických 
vedoucích ke školícímu apelu v sále DHB. Dne 11. 1. se na Střekově ko-
nal funkcionářský apel s 950 vedoucími a dne 13. 1. také takový 
ve Velkém Březně. Dne 14. 1. bylo budování kruhu Aussig téměř dokon-
čeno. Koncem ledna krajský vedoucí Reineking opět odcestoval do své 
vlasti.  

Vůdcův projev ve Velkoněmeckém sněmu 30. ledna, kde byli 
poprvé přítomni zástupci sudetských Němců, byl společně poslouchán 
místními skupinami strany v různých sálech (městská knihovna, Ferdi-
nandův vrch, paroplavební hotel Zur Sonne i jinde). Ve školách poslou-
chali projev díky vlastním radiopřijímačům. Obchodní akademie, státní 
průmyslová škola, učitelský vzdělávací ústav a chlapecká vyšší škola 
(reálka), vyslechly projev v kinu invalidů (Invalidenkino). 

Velký služební apel kruhu Aussig se konal 4. února ve velkém 
sále městské knihovny. Zde poprvé podávali zprávy velitelé (Sturm-
bannführern) úderných svazků- SA (Matura), SS (Rüsch), NSDAP (Kün-
zel), NSFK (Benesch) a předkládali nástin úloh členění. 

Od 15. dubna dostávali političtí vedoucí uniformy. Od té doby 
nesměly být nošeny odznaky SdP. V předvečer Vůdcových narozenin 
(19. 4.) byli na stadionu vzati do přísahy političtí vedoucí. Krajské škole-
ní NSDAP se konalo 3. 6. 1939 ve velkém sále městské knihovny, za pří-
tomnosti všech vedoucích školení, vedoucích společenství, vedoucích 
kruhových školení, vedoucích oblastních školení, jakož i školicího štábu. 
Řečníky byli Schittenhelm, Hora, Hess, Menzel a Watzke. Na zasedání 
kruhu vedoucích propagandy 5. června župní vedoucí kruhu propagan-
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dy Hudolin zdůraznil důležitost ideologického nasměrování stranické 
disciplíny a soudružství. 

Doplňovací volby do Velkoněmeckého sněmu  
(Grossdeutschen Reichstag) v Sudetech dne 4. prosince 1938. 

Volební kancelář byla otevřena v Goebbelsově ulici (Goebbels-
strasse) č. 32 již 17. listopadu a vykonala ohromnou práci. První volební 
shromáždění, spojené s funkcionářským apelem, se konalo 20. listopa-
du v restauraci  „Zábavný mlýn“ (Kurzweilmühle). Řečníkem byl Ludwig 
Brems z Hessen-Nassau. Dne 25. 11. se konalo velké shromáždění 
v Chabařovicích. Dne 28. listopadu mluvil v jízdárně říšský organizační 
vedoucí Dr. Ley. Měl mluvit také Dr. Todt, ale nedostavil se. Dne 1. pro-
since mělo Ústí radost, slyšelo také jednou mluvit Dr. Josepha Goeb-
belse. Hovořil v jízdárně, ale také v „Zábavném mlýnu“, v hale vagónky 
a v tělocvičně (Turnhalle) byl instalován reproduktor. Dr. Goebbelsovi 
naslouchalo 50 000 lidí. Jeho jízda z nádraží a na nádraží v doprovodu 
krajského vedoucího Schittenhelma, bývalého zemského rady a staros-
ty Dr. Tauche, se rovnala triumfální jízdě.  

Dne 2. prosince jsme v radiu z Liberce naslouchali samotnému 
Vůdci. Tento den ve 13 hodin zvony, střelba z moždířů a vytí továrních 
sirén v celých Sudetech ohlašovaly překročení hranic Vůdcem. Ten sa-
mý den také nad Ústím přeletěla vzducholoď Graf Zeppelin a s paluby 
shazovala lístky s kulatým razítkem dne voleb a praporky s hákovým 
křížem. 

Dne 3. prosince dosáhla výzdoba města svého vrcholu. Nespo-
četné prapory, obrazy Vůdce a Konrada Henleina byly ve výkladcích vy-
staveny většinou velmi vkusným způsobem. Večer SA, SS a NSDAP 
uspořádaly pochodňový průvod městem, zatím  co všechna okna v do-
mech a výlohy obchodů byly osvětleny. Ráno v den voleb, zároveň s bu-
díčkem, táhly městem průvody s hudbou. Volby byly ve 33 místnostech 
a 98,9 % radostných Ano bylo dáno Vůdci a říšskému kancléři, osvo-
boditeli Sudet. Bylo napočítáno jen 1,1 % hlasů Ne. Od 29 961 oprávně-
ných voličů bylo odevzdáno 28 336 hlasů, z toho jich bylo 28 256 plat-
ných. V ústeckém kraji (město a okres Ústí) bylo odevzdáno 82 939 hla-
sů Ano a 216 hlasů Ne. Samotné město Ústí vykázalo 28 133 hlasů Ano 
a 123 hlasů Ne. 
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Svobodné vánoční svátky. 
V novinové výpovědi, pojmenované „Sudetendeutsches Weih-

nachtsfest“ - „Sudetoněmecké vánoční svátky“, dne 24. prosince 1938 
prezident vlády Hans Krebs napsal:  

„Nyní opět můžeme slavit tento svátek míru plni naděje a ra-
dosti! Jsme opět pány ve své vlastní zemi, kterou nám prací a péčí vy-
tvořili naši předkové, jsme opět svobodní a radostní a můžeme se těšit 
míru a svobody. Jak těžce ještě před několika měsíci doléhala válečná 
štvanice a válečný křik přes naše města a vesnice! Jak tesklivé byly vá-
noční dny ještě v minulém roce! A nyní je vše jinak! Nikdo již nezatýká 
naše mladíky, když nosí bílé ponožky nebo německý kroj, nikdo již není 
trestán za německé smýšlení nebo za němčinu na veřejnosti nebo za 
zpívání německé písničky, nikdo již netrestá, nerozpouští nebo nepoku-
tuje, když někdo jedná přirozeně s pocitem společné národní přísluš-
nosti a jejích přikázání. Pryč jsou ti, kteří si mysleli, že s policejním nási-
lím mohou ovládat v zemi pevně zakořenělý a zcela vzpřímený národ.  
A jak utíkali pryč jejich nohsledi, špiclové a přisluhovači! Je to skoro ja-
ko sen. Na našich ulicích opět chodí veselí lidé, naše mládež ve Vůdco-
vých uniformách se vztyčenými hlavami pochoduje pod prapory vlády 
Adolfa Hitlera. V hornických městech, v továrnách a dolech opět zazní-
vá německá práce, ztichlé dílny opět začínají rachotit věčnou písní čino-
rodé práce – a v celé zemi vládně mír! Bratr nalezl bratra, zmizel třídní 
boj a bratrovražedná válka a svorný národ slaví své krásné vánoční 
svátky, Vánoční svátky německé svobody.“ 

Vzpomínkové slavnosti. 
Ke vzpomínce na Hanse Knirsche, dlouholetého vůdce němec-

kých národních socialistů v Sudetech, který zemřel 6. prosince 1932, se 
v Duchcově (Dux) konala vzpomínková slavnost. Také v Ústí v Ressourse 
(ozdravovně) byla 10. prosince uspořádána vzpomínková slavnost.  

Dne 23. února 1939 a ve dnech následujících se v místních stra-
nických skupinách a v jejich součástech pořádaly vzpomínkové slavnosti 
na Horsta Wessela (Horst-Wessel-Gedenkfeiern). Horst Wessel, básník 
písně Horst-Wessel-Lied složil svůj zázrak 23. února 1930.  

Dne 4. března se na Náměstí SA (Platz der SA, dříve Tržní 
náměstí - Marktplatz) konala velmi dojemná slavnost Dne 4. března 
1919, kdy v boji o právo na sebeurčení padl německý student. Za účasti 
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všech v úvahu přicházejících úřadů partaje a jejích součástí, státu, 
vojska a policie a nespočetných příslušníků národa (Volksgenossen), by-
ly ve 22 hodin 15 minut zahájeny hodiny vzpomínání. Vrcholným bo-
dem byl přenos vzpomínkového projevu Konrada Henleina z Kadaně 
(Kaaden), kde byla zaznamenána většina obětí, a v němž vzpomněl na 
všechny, kteří v boji o právo na sebeurčení obětovali své životy. Zde byl 
také připomenut ústecký řeznický mistr Franz Jarsch, jenž byl onoho    
4. března postřelen t.zv. střelou Dum-Dum do bérce, takže po nějaké 
době tomuto zranění podlehl. 

Na hřbitově před pomníkem hrdinů byl hodinou vzpomínání 
zahájen 12. březen – výroční den hrdinů. V kruhu okolo pomníku stály 
čestné oddíly SA, SS, námořnictva SA a NSKK a říšského vojenského 
spolku účastníků války 1914-1918 „Kyff-häuser“. Čestnými hosty byli 
krajský vedoucí Schittenhelm, prezident vlády Hans Krebs, policejní pre-
zident Pflomm, zemský rada von Alten, za Wehrmacht se dostavil nad-
poručík von Mayer, kapitán Hallbach a kapitán Jensen. Na této slavnosti 
přednesené projevy opět připomněly, že ve světové válce ztratilo Ně-
mecko 2 000 000 mužů, Rakousko 1 342 000 (a i mezi nimi bylo půl mi-
lionu Němců), jenom sudetská župa (Sudetengau) ztratila asi 300 000 
mužů. Při společném poslechu přenosu slavnosti výročí hrdinů z ber-
línské státní opery byli v ústeckém kinu invalidů (Invalidenkino) pří-
tomni zástupci strany a jejích složek, státu, vojska a policie a mnoho 
hostů.        

Při výročním dni hrdinů byli vzpomenuti také muži, kteří museli 
položit své životy za naši vlast, jako oběť v době boje: Helmut Lang ze 
Střekova, padl dne 12. září 1938 v Krásném Březně. Max Richard Höhne 
z Ústí, padl dne 9. října na mostě Hermanna Göringa (Hermann-Göring-
Brücke) v Ústí. Franz Wagner z Bukova, padl dne 24. září v Ebersdorf 
(Habartice). Ernst Eichler z Chlumce (Kulm), padl také 24. září v Ebers-
dorfu. U jejich hrobů byly drženy čestné stráže a položeny věnce.  

Dne 13. března bylo v Zábavném mlýnu (Kurzweilmühle) oslave-
no první výročí návratu Ostmark (Východní marky – Rakouska) domů 
do Velkoněmecké říše. Kromě krajského vedoucího Rudolfa Schitten-
helma promluvil prezident vlády Hans Krebs, Dr, Richard Tauche, von 
Mayer, Wolf, autor Adolf Trappschuh-Branden a Erich Friedrich. 

 



52 
 

Konec Česko-Slovenska (Tschecho-Slowakei). 
Když byla 10. března 1939 Tisova vláda na Slovensku česko-

slovenským prezidentem sesazena a vedoucí Slováci byli zadrženi, došlo 
na Slovensku (Slowakei), ale také v Bohemii a na Moravě (Böhmen und 
Mähren) k nepokojům. Dne13. března, kdy noviny oznamovaly oslavy 
osvobození, byla ve Vídni hlášena těžká pronásledování Němců v Praze, 
v Brně, v Jihlavě (Iglau) a na Slovensku. Proslýchalo se o pronásledování 
na Kladně a o zatýkání v Moravské Ostravě (Mährisch-Ostrau). Upozor-
nil na sebe také teror proti Maďarům. Dne 14. března došly zprávy, že 
německé vesnice v Československu hoří. Slovenský parlament vyhlásil 
samostatnost Slovenska. Dne 14. března odcestoval český státní pre-
zident Dr. Hácha do Berlína, kde ještě v noci na 15. březen uzavřel 
s Vůdcem a říšským kancléřem Adolfem Hitlerem dohodu a s důvěrou 
vložil osud své země a národa do Vůdcových rukou.  

Již v šest hodin ráno překročila německá vojska hranice Bohe-
mie a Moravy (Böhmens und Mährens). I přes zledovatělé a sněhem za-
váté silnice – v ten den panovala neobvyklá sněhová bouře – dorazil 
předvoj vojsk v 9 hodin 15 minut na Pražský hrad (Prager Burg). Pražský 
vysílač II. poprvé uzavřel své hlášení pozdravem „Heil Hitler!“ – „Hitle-
rovi zdar!“. Vůdce ještě ten den následoval své vojáky a ve 20 hodin do-
razil na Pražský hrad. Byla vztyčena Vůdcova standarta. Nesmírné bylo 
nadšení Němců v Praze!  

Dne 16. března přišel do Bohemie a na Moravu Vůdcův výnos, 
od nynějška tyto země přináležejí k Německé říši a jako „Protektorat 
Böhmen und Mähren“ vstupují pod její ochranu. Obyvatelé německé 
národnosti dostali německou státní příslušnost a říšské občanství. Platí 
také zákony na ochranu německé krve a cti. Byl zajištěn národnostní ži-
vot německého a českého národa. 

Již 17. března Vůdce dorazil do Brna, kde byl zrovna tak přijat 
bouří nadšení. Slovensko ten samý den přešlo pod ochranu Velkého 
Německa (Grossdeutschland). Baron von Neurath se stal říšským pro-
tektorem pro Bohemii a Moravu, Konrad Henlein šéfem civilní správy a 
zastupující župní vedoucí (Gauleiter) K. H. Frank státním sekretářem     
u říšského protektora. 

Náš prezident vlády a vrchní velitel SS Hans Krebs byl členem 
Vůdcova doprovodu na nádvoří pražského hradu a přitom zavzpomínal, 
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že na jaře roku 1932 řekl: „V této zemi nebude pokoj dříve, než na 
Hradčanech (Hradschin) nebude vztyčen prapor s hákovým křížem.“ 

Berlín připravil vůdci po jeho návratu z Protektorátu 19. března 
triumfální přijetí, které jsme mohli spoluprožívat díky rozhlasovému 
přenosu. Později došlo v Ústí na Náměstí SA (Platz der SA), tak jako 
v minulosti dne 12. září 1938, ke spontánnímu projevu, při němž s hud-
bou a prapory napochodovali členové strany. Jasně osvětlené náměstí 
nabízelo nezapomenutelný pohled. Z balkonu obvodového soudu pro-
mluvil krajský vedoucí Fred Tschakert.  

Dne 20. března se v Praze na historickém Václavském náměstí 
(Wenzelsplatz) konala velká německá vojenská přehlídka, která před 
očima Čechů (Tschechen) předvedla sílu německé branné moci - 
Wehrmachtu.   

Vůdcovy padesáté narozeniny. 
Když 20. dubna 1939 náš Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler sla-

vil v Berlíně své padesáté narozeniny, mířily zraky všech Němců do Ber-
lína. Kdo mohl, využil příležitosti jízdy rychlíkem (KdF-Fahrt) do Berlína, 
k prožití vůdcova svátku v hlavním městě Říše. Ostatní se zúčastnili na-
rozeninových slavností ve svých obcích nebo u rádia naslouchali zprá-
vám z Berlína, kde vrchol slavnosti tvořila velká přehlídka vojsk. Byla 
největší, jakou Berlín viděl. 

V předvečer narozenin, ve 20 hodin, na ústeckém stadionu slav-
nostně přísahali političtí vedoucí, činovníci a strážci, jakož i vedoucí a či-
novnice ženských složek. Skoro milion německých mužů a žen složili 
tento den Vůdci přísahu jako političtí vedoucí a vedoucí ženských složek 
(v 811 krajích jich bylo 995 318). Poté se v městském divadle konalo 
slavnostní provedení činohry „Die Fahne“ – „Prapor“ od O. E. Groha. Ve 
večerních hodinách byly městské domy a většina obchodních výloh 
slavnostně osvětleny a vyzdobeny. K platnosti bohaté vlajkové výzdoby 
a ozdobení domů došlo ale teprve až v samotném dnu narozenin (byl to 
čtvrtek). Vůdcovy narozeniny byly národním Velkoněmeckým svátkem! 
Ve školách se Vůdcovy narozeniny slavily již den předtím. 

Další události. 
Během této historicky vysoce důležité události se připravovala 

další velká událost: Připojení Memelland (Východní Prusko – Klajpeda - 
Litva). V přátelském duchu vedená jednání německé a litevské delegace 
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vedla k výsledku, který stanovil opětovné spojení s Říší a postaral se      
o předpoklad dobrých sousedských vztahů mezi oběma zeměmi. Ve 
čtvrtek, 23. března 1939, v 5 hodin ráno překročilo německé vojsko 
v Tilsit (Kaliningrad) most královny Luisy (Königin-Luise-Brücke) a vstou-
pilo do Memelland (Litva). Ještě týž den přivítali Němci z Memelland 
Vůdce. Vůdce memellandských Němců Dr. Neumann 11. června 1939 
prodléval v Ústí, kde v tělocvičné hale (Turnhalle) před velkým shro-
mážděním referoval o boji memellandských Němců (Memeldeutschen). 

Dne 24. března noviny přinesly potěšitelnou zprávu, že po mno-
ha bojích je Trebnitz opět německá. Ve Španělsku mezitím probíhal 
konečný zápas. Dne 28. března se Madrid vzdal a za nepopsatelného já-
sotu vyhladovělých obyvatel do něj vstoupila francouzská vojska. Již 30. 
března bylo celé Španělsko ve francouzských rukách. Skončila dlouhá 
občanská válka. 

Úspěchy Německa přiměly Anglii pokračovat ve své obkličovací 
politice. Chtěla chránit Polsko a jednat souhlasně s Ruskem (Russland). 
Stejný den, kdy Španělsko přistoupilo ke smlouvě antikominterny, vpo-
chodovala Itálie do Albánie. Viktor Emanuel, král Itálie a císař Etiopie 
(Aethiopien), již 14. dubna přijal titul krále Albánie. Dne 17. dubna smě-
řoval americký prezident Roosevelt říšskému kancléři žádost o přijetí 
stanoviska k určitým otázkám. Náš Vůdce tak učinil ve velkém projevu 
v Říšském sněmu 28. dubna, kde dal americkému prezidentovi před ce-
lým světem náležitou odpověď. V protikladu s obkličovací politikou 
Anglie, Německo uzavřelo s Lotyšskem (Lettland) a Estonskem (Estland) 
a v srpnu také s Ruskem smlouvu o neútočení. S Itálií uzavřelo Němec-
ko 22. května mírovou smlouvu. Dne 6. června vzdali němečtí bojovníci 
ze Španělska vůdci hold vítěznou přehlídkou v Berlíně. Dne 19. června 
vyvolal Dr. Goebbels velké nadšení svým velkým projevem v Gdaňsku 
(Danzig). Stále znovu bylo slyšet volání davu: „Wir wollen heim ins 
Reich“ - „Chceme domů do Říše“. Dne 1. září 1939 se Gdaňsk opět do 
Říše vrátil. Ten samý den začala polní výprava proti Polsku, která skon-
čila v podstatě již po osmnácti dnech. Jen Varšava (Warschau) několik 
dní držela bezvýznamné protipostavení, jež však bylo v krátké době rov-
něž prolomeno. Dne 29. září vstoupila německá vojska do polského 
hlavního města. Na oslavu tohoto vítězství potom zněly ve všech žu-
pách Velkoněmecké říše po osm dní přes poledne jednu hodinu zvony. 
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Začátkem měsíce září Anglie a Francie otevřely nepřátelství proti Ně-
mecku. Líčení těchto událostí zůstává vyhrazeno pozdějšímu zpra-
cování. 

 

 
Obsazování hranic. 

 

Změny vzhledu města. 
Ode dne osvobození proběhly ve vzhledu města některé změ-

ny. Kdo přijede na nádraží Ústí město (Aussig-Stadt), pozoruje, že jsou 
odstraněny na labské straně stojící sklady přepravních dávek a poplatků 
a také část starých nádražních budov stojících proti Lípové ulici (Linden-
strasse) před Sudetoněmeckým dvorem (Sudetendeutschen Hof). 
Náměstí Hermanna Göringa (Hermann-Göring-Platz) je vydlážděno. Na 
Náměstí SA (Platz der SA), dříve Tržní náměstí (Marktplatz), je dokonče-
na nová budova Ústecké spořitelny, stará budova Obvodového soudu 
(dříve ústecká radnice, postavená v roce 1847) byla nabílena, dům        
č. 102, dříve Holub, nyní budova Komerční a privátní banky dostala no-
vé průčelí a také restaurace „London“ má nový šat. Také mnohé další 
domy ve městě jsou nabíleny a tak dělají přátelský dojem. Rohový dům 
ulic Hanse Krebse a Lípové (Hans-Krebs-Strasse und Lindenstrasse)       
č. 286, postavený v roce 1847, nazývaný Schlögelův dům, byl odstra-
něn, neboť bránil provozu.  
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Největší změnou prošlo Maternovo náměstí (Materniplatz), ny-
ní Langemarkské náměstí (Langemarkplatz). Zde byl zelený park s plo-
chami trávníků, se skupinami stromů, s květinovými záhony, lípami a ja-
vory, které náměstí lemovaly. Na západní straně náměstí stála před di-
vadlem fontána Labe (Elbe-Brunnen) se sochami plavby lodí, řemesla, 
průmyslu a obchodu. V severovýchodním rohu náměstí stál na místě 
bývalého kostela sv. Materna (Maternikirche, odstraněn byl v roce 
1895) pomník jednotky myslivců (Einser-Jäger-Denkmal), k připomenutí 
v roce 1878 v Bosně (Bosnien) padlé jednotky myslivců. Kromě toho by-
la na severní straně náměstí v blízkosti uvedeného pomníku, v rohu      
u městské knihovny benzinová pumpa, ale také návěštní sloup a stano-
viště jízdních kol. Nyní se před našima očima rozkládá široké náměstí, 
vydlážděné tisíci žulovými kostkami, které je určeno k dopravnímu pro-
vozu a k slavnostním pochodům. Náměstí k tomu dostalo stálé repro-
duktorové zařízení. Olemování kulovými akáciemi je ve vývoji. 

K zaznamenání jsou dokončené nové stavby, budované již v ro-
ce 1938, finanční úřad na ulici Franze Beutela (Franz-Beutel-Strasse) a 
novostavba krajské nemocniční pokladny v ulici Adolfa Hitlera. Význač-
nou novostavbou je však dům Ústecké spořitelny (Aussiger Sparkasse) 
na Náměstí SA, jejíž výstavba, po zbourání starých domů č. 2, 3, 4, 5 na 
bývalém Tržním náměstí a domů č. 712 a 1005 v Dlouhé ulici (Langen 
Gasse), započala v roce 1938 a dokončena byla v roce 1939. Před evan-
gelickým kostelem byl odstraněn dopravní ostrov se stromy. Nákladní 
vozy mohou nyní jezdit přímo a mají dobrý výhled. Odstraněny byly ta-
ké stromy na Špitálském náměstí (Spitalplatz). Nově vytvořený je park 
Horsta Wessela v městské části Klíše, založený na jaře 1939. 

Na jaře roku 1939 městská obec Ústí získala bývalou Schaffne-
rovu vilu (Schaffner-Villa), roh ulic Umělecké a Velké hradební. Byla no-
vě upravena pro umístění úřadu starosty. Ohradní zeď a řada starých 
stromů byla poražena. Pilíře vstupní brány u domu vrátného a vrátnice 
byly odstraněny kvůli rozšíření Umělecké ulice. Z toho důvodu musela 
ustoupit také socha panny Marie s oběma po stranách stojícími plata-
ny, v zahradě však byla opět postavena. Starý dům krajské nemocniční 
pokladny v ulici Adolfa Hitlera byl v létě roku 1939 podroben základní 
přestavbě. Dlouho to byla „rudá tvrz“. Ode dne vstupu vojsk až do pře-
stavby zde velkými písmeny zářil nápis „Endlich frei von der roten Ty-
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rannei!“ - „Konečně volni od rudé tyranie!“.  Nyní je tam umístěn pra-
covní úřad (Arbeitsamt). 

Některé staré budovy změnily svůj účel. V roce 1926 vybudova-
ná přepychová stavba českého gymnázia se stala vládním sídlem. V čes-
ké Masarykově škole v Ohnsorgově ulici našla nový domov chlapecká a 
dívčí národní škola z Körnerovy ulice a státní vyšší odborná škola pro 
ženská zaměstnání. V židovském paláci byly umístěny rozličné úřady. 
Vzdorovitý hrad Živnobanky na Náměstí SA převzala Drážďanská banka 
(Dresdner Bank). Ve druhém a třetím poschodí byly od 13. října do po-
loviny července umístěny kanceláře Zemské rady. V budově krajského 
úřadu ve Velké hradební ulici, až do dokončení přestavby starého domu 
krajské nemocenské pokladny, se nachází kanceláře pracovního úřadu. 

Dopravní ruch. 
S příchodem německých vojsk 9. října 1938 byl také u nás zave-

den pravostranný jízdní řád. Tabule „Rechts fahren!“ - „Jezděte vpra-
vo!“ byly umístěny na všech důležitých křižovatkách. Také elektrická 
pouliční dráha se musela přizpůsobit. Pouliční a pěší provoz brzy změni-
ly základní uspořádání. Překračování jízdní dráhy na rušných křižovat-
kách bylo zakázáno a díky umístění ochranných řetězů bylo také na-
mnoze znemožněno. Před školami, které jsou na frekventovaných uli-
cích, byly rovněž umístěny ochranné řetězy. Některé ulice byly kvůli 
vzrůstajícímu provozu vyhlášeny ulicemi jednosměrnými. 

Výstavba uliční sítě byla prováděna v rychlých krocích. Jako ob-
zvláště důležité je třeba z výstavby ulic zdůraznit: Úprava ulic u zámku 
v Krásném Březně, ulice pod Krabí horou (Krebsberg), kde byly odklize-
ny skalní útvary, tak zvané „kanóny“, přičemž byly odstraněny nebez-
pečné zatáčky u Mojžíře (Mosern) a u Povrlů. Vyústění ulice u Března ve 
směru od Ústí, které bylo životu nebezpečné, bylo rozšířeno na dvou-
proudé a bylo zaokrouhleno. V celém kraji byly odstraněny dvoujazyčné 
silniční tabule a za ně byly nainstalovány odpovídající velké a srozumi-
telné ukazatele směru s uváděním kilometrů do následující obce nebo  
k hlavní silnici. 

Veškerý automobilový provoz ohromě vzrostl. Již dnem obsa-
zení obnovily provoz poštovní omnibusy. Již před obsazením přijelo 8 
velkých plně obsazených aut s jedním nákladním automobilem, které 
přivezly domu děti s domovským právem, většinou utečence. Pošťáci 
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rovněž dorazili se svými automobily, aby se opět ujali přerušeného pro-
vozu (pošta, telegraf, telefon, nákladní poštovní doprava). Zavedení no-
vých čísel automobilů bylo samozřejmé. Dne 31. ledna 1939 byly v Su-
detech zavedeny nové automobilové poznávací značky a bylo prově-
řeno okolkování čísel. S ohledem na nárůst dopravy musela být také 
zřízena parkoviště. Obzvláště bývalé Maternovo náměstí, nyní Lange-
markské náměstí, bylo upraveno ke slavnostním pochodům a jako mís-
to rušného provozu.  

Neobyčejně vzrostl cizinecký ruch, takže se jako nutné ukázalo 
zřízení zvláštního úřadu pro cizinecký ruch. Pro ubytování mnoha hostů 
ze Staré říše zanedlouho již vůbec nepostačovaly existující hostinské 
pokoje v hostincích a tak musí být obstaráváno přístřeší v soukromí. Od 
začátku pěkného ročního období jsou nepřetržitě vidět automobily 
„Kraft-durch-Freude-Fahrten“ - „Síla radostné jízdy“ s cílem v labském 
údolí nebo na Střekově. Zvláštní oblibě se těší také plavba parníky, kte-
rá v protikladu s rokem 1938 zajistila podstatný nárůst osobní přepravy. 
Slavnostní otevření plavby parníků se uskutečnilo 1. dubna 1939 zvlášt-
ní plavbou vládního prezidenta, krajského vedoucího a mnoha dalších 
zástupců Strany, státu a Wehrmachtu parníkem „Meissen“. Prezident 
vlády ve svém projevu poukázal na to, že nyní je poprvé otevřena plav-
ba na svobodném Labi. Labe je nyní řekou, která je od svého pramene 
až ke svému ústí německá. 

„Labská společnost Ústí“ („Elbeverein Aussig“), založená v roce 
1875, díky své mnoho desetiletí trvající účasti na plavbě lodí, byla         
7. května 1939 včleněna do „Společnosti pro hájení zájmů labské lodní 
plavby v Hamburku“ („Verein zur Elbeschif-fahrtinteressen in Ham-
burg“). Nyní je očekáván nový rozmach labské lodní plavby. Na úpravu 
labské cesty mezi Střekovem a Pirnou odpověděl děkovným dopisem 
vrchní vládní rada Ing. Gottstein. 

Cizinecký ruch v Ústí a v jeho krásném okolí byl na jaře a v létě roku 
1939 obzvláště čilý. Z nespočetného množství skupin, které Ústí navštívily, lze 
uvést jen některé. Dne 11. dubna přijelo do Ústí na třídenní pobyt, jako ve-
likonoční hosté, 100 berlínských členů SA (SA-Männer). Po přijetí a propa-
gačním pochodu Ústím se konal na Ferdinandově výšině (Ferdinandshöhe)  
večer na uvítanou. Dne 13. dubna se zde zdržovalo 40 funkcionářů berlínské 
národní vysoké školy pod vedením Prof. Waltera Saure. 
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V čase kvetoucích stromů jsou přeplněny hostince v Zálezlech (Salesel). 
Přes chladné počasí se konají koncerty pod širým nebem. Množství zvláštních 
vlaků sem přiváží stále nové návštěvníky. Říšský vysílač Berlin-Leipzig přináší 
od 7. května vysílání „Pohled do Sudet“ - „Blick ins Sudetenland“ se zvláštním 
zřetelem na krásy našeho labského údolí. 

Dne 30. dubna dorazilo do Ústí v počtu 800 osazenstvo Zemského po-
jišťovacího ústavu v Drážďanech a bylo uvítáno z balkonu úřadu soudu na Ná-
městí SA prezidentem vlády Hansem Krebsem a vrchním starostou Dr. Tauche. 
O Svatodušních svátcích (Pfingsten - letnice) byl proud cizinců obzvlášť silný. 
Většina hostů přijela ze středního Německa, zvláště mnoho z Berlína. 

Na velkoněmecké plavbě básníků (Grossdeutschen Dichterfahrt), kte-
rá 2. června končila v Ústí, se zúčastnilo kolem padesáti znamenitých němec-
kých básníků. Plavbu vedl vedoucí Říšského písemnictví na ministerstvu propa-
gandy v Berlíně, Alfred Ingemar Berndt. Hosté ve večerních hodinách podnikli 
plavbu parníkem do Zálezel, při ní byli pozdraveni prezidentem vlády Hansem 
Krebsem a po krátkém pobytu v Zálezlech odjeli v řadě automobilů na Střekov, 
kde se konal večer na uvítanou. 

Dne 15. května přijelo z Drážďan do Ústí 40 válkou těžce postižených, 
kteří 16. května navštívili Německý autoklub (Deutsche Automobilklub) s vel-
kým počtem ústeckých účastníků. Dne 18. května bylo starostou Dr. Tauche 
přivítáno asi 1000 osob v osmi putovních skupinách Horského spolku (Gebirgs-
verein) ze Saského Švýcarska (Sächsische Schweiz). Potom navštívili Ferdinan-
dovu výšinu (Ferdinandshöhe). Dne 21. května se dostalo velké pozornosti 
vjezdu do města prvních dvou vozů KdF. Přijely z Chebu a Teplic a dále pokra-
čovaly do Podmokel-Děčína.  

Dne 30. května se v Ústí zdržoval velký počet rýnských vládních refe-
rendářů. Pocházeli z Kolína nad Rýnem (Köln am Rhein) a navštívili m.j. kraj-
skou nemocnici a Schichtovu továrnu (Schichtwerke). Dne 4. června navštívil 
naše město spolek „Roland“, společnost pro výzkum příbuzenství a nauky o er-
bovnictví a heraldice z Drážďan, v počtu 70 osob. Pod vedením Prof. Dr. Um-
laufta si prohlédli městské muzeum v Trmicích a hrad Střekov. 

Také v měsících červenec a srpen bylo v našem městě vidět mnoho 
společných výprav ze Staré říše. Další o cizineckém ruchu v Ústí je možno zvě-
dět také v kapitole Cizinecký ruch a náborový úřad ve městě Ústí. 

Obyčeje. 
Od připojení Sudet k Velkoněmecké říši se opět oživily staré ně-

mecké obyčeje, o něž se v dobách cizovlády sotva mohlo pečovat. Dne 
21. prosince 1938 začala na Ferdinandově výšině, za účasti mnoha stra-
nických útvarů slavnost zimního slunovratu (Wintersonnenwende). Se 
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slavností zimního slunovratu byly zapáleny obětní mísy, které od 21. do 
24. prosince hořely na Tržním náměstí, ale také na Střekově a v Chaba-
řovicích. Před všemi „vánočními stromy pro všechny“ a na čestných 
místech držela stráž Hitlerova mládež (Hitlerjugend). Dne 23. prosince 
proběhly v Zábavném mlýnu (Kurzweilmühle) Lidové vánoce (Volks-
weihnacht). Krajský vedoucí Rudolf Schittenhelm promluvil k 1100 ob-
darovaným dětem z místních skupin Ústí-město, Ústí-Klíše, Bukov a 
Předlic. Již 9. prosince bylo při nadílkovém večeru v Zábavném mlýnu 
obdarováno skoro tisíc lidí z ústeckého kraje 926 potravinovými balíčky 
jako Vůdcův dar.  

Na masopustní neděli (Faschingsonntag) 1939, přes opravdu 
špatné počasí, rozkvetlo veselé Masopustní šaškování (Faschings-
treiben). Masopustního průvodu se zúčastnilo mnoho set lidí pod vede-
ním knížete masopustu, který z balkónu kavárny Falk k pod ním shro-
mážděným šaškům držel veselý veršovaný projev. Na velikonoční ráno 
byla v ulicích města slyšet výzva zvonku závodní kaple Mühlig-Union. 
V některých obcích se také konaly obvyklé velikonoční jízdy, ovšem bez 
církevní účasti. 

Stavění májového stromu – májky, bylo na vesnicích běžné již 
v minulých letech, ale 1. května 1939 byl i v Ústí na Tržním náměstí, ja-
kož i ve všech ostatních městech, postaven velký, pestrými stuhami 
ozdobený lesní strom, na jehož kmeni bylo ve vodorovné poloze za-
věšeno jedno menší, pestrými stuhami a jedno větší řemeslnickými 
nástroji ozdobené kolo. Strom pomáhala zdobit naše mládež z HJ, DJ a 
BdM. Ve svatvečer (Feierabend) 30. dubna se konal slavnostní průvod, 
v jehož čele pochodovali mistři řemeslnických cechů pod vedením kraj-
ského řemeslnického mistra a účastnili se vztyčování májky. 

1. květen se ve všech obcích slavil jako národní svátek, jako svá-
teční den národní pospolitosti. Na ústeckém Tržním náměstí, nyní Ná-
městí SA, v Chabařovicích na Náměstí Adolfa Hitlera a v Povrlech se ko-
nala shromáždění. Náměstí před úřadem soudu bylo, jako dosud při 
všech větších shromážděních, vyzdobeno prapory. Slavnostního pocho-
du se účastnili příslušníci všech podniků pod velením podnikových 
vedoucích. Nebyly při tom nošeny uniformy a nepochodovaly také že-
ny! Po proslovu krajského vedoucího Schittenhelma, účastníci shro-
máždění a mnohé tisíce, které lemovaly náměstí, poslouchali z rozhlasu 
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Vůdcův projev na berlínské májové slavnosti, s nemenším zanícením 
nežli berlíňané. Na této slavnosti se obzvláště vštípila Vůdcova slova: 
„Wir haben den Spaten neben das Gewehr gesetzt.“ - „Vedle zbraní 
jsme pozvedli lopaty“. Odpoledne se na Ferdinandově vrchu (Ferdi-
nandshöhe) konala lidová slavnost, jíž se účastnilo asi 10 000 lidí. Večer 
se do všech sálů ve městě dostavil k májovému tanci svět mladých. Ješ-
tě je třeba uvést, že obchodníci slavnostně vyzdobili výlohy obchodů a 
že zaměstnancům byla vyplacena jejich pravidelná mzda. 

  

 
Československá mobilizace. „Vlast nedáme“.  

 

Dne 21. května se slavil Svátek německé rodiny. Na místo Dne 
matek, který byl v německých rodinách slaven již po řadu let, přišel 
v roce 1939 Svátek pospolitosti. Aby se mohl každý věnovat své rodině, 
nepořádaly se žádné veřejné oslavy. Předně bylo poprvé tento den 
uděleno šedesátileté matce Čestné uznání německé matky, které jí 
Vůdce propůjčil při vánoční slavnosti 1938 na znamení poděkování ně-
meckého národa matce mnoha dětí. Dne 11. června se v Povrlech 
konala silně navštívená mohutná letní slavnost (Sommerfest). Obnovo-
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vání starých krojů a přijímání krojů nových, vyplývající z hlubokého 
uvědomění národní příslušnosti, přitahuje v Sudetech stále širší kruhy. 
Nový „kroj labského údolí“ - „Elblaltracht“  byl poprvé ukázán 1. květ-
na. 

Konání slavnosti letního slunovratu (Sonnenwendfeier) bylo 
okresním vedením místní skupiny Ústí-východ přeneseno na Ferdi-
nandovu výšinu. Přehlídky se účastnili jen muži, ženy se sešly na místě 
slavnosti. Slavnosti letního slunovratu byly na území osvobozené vlasti 
tentokrát obzvláště radostné. Zúčastnily se jich tisíce lidí. 

Ve dnech 24. a 25. června 1939 se konal „Den německé národní 
příslušnosti“ - „Tag des deutschen Volkstums“. Vzpomenutí na každého 
z 20 milionů Němců, žijících mimo hranice Německa a stále bojujících   
o svou národní příslušnost. 

V letních měsících červenci a srpnu přijali naši rolníci při seno-
seči a při sklizni obilí sklizňovou pomoc, kterou jim poskytli příslušníci 
NSDAP,  SA a HJ, ale ve dnech dovolené také pracovníci větších podniků 
ve městě, jako důkaz pravé národní pospolitosti. 

 

 
 

 

Německá národně socialistická strana práce (NSDAP) 
ve městě a v okrese Ústí. 

Pro zajímavost uvádím „Program Německé národně-socialistické dělnické 
strany - National-sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP)“. 
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     Předpokládám, že se k této záležitosti málokdo dostane. Leckomu to 
ale bude, alespoň z části, povědomé (socializmus zůstane socializmem): 
1. Požadujeme sjednocení všech Němců na základě práva na sebeurčení náro-

da do Velkého Německa (Gross-Deutschland).  
2. Požadujeme rovnoprávnost německého národa s ostatními národy, zruše-

ním mírové smlouvy z Versailles a St. Germain. 
3. Požadujeme zem a půdu (kolonie) k obživě našeho národa a k usazení pře-

bytku našeho obyvatelstva. 
4. Státním občanem může být jen ten, kdo je příslušníkem národa (Volks-

genosse – národní soudruh). Příslušníkem národa může být jen ten, kdo je 
německé krve, bez ohledu na náboženské vyznání. Národním soudruhem 
tedy nemůže být Žid (Jude). 

5. Kdo není státním občanem, může žít v Německu pouze jako host a musí být 
pod zvláštním zákonodárstvím. 

6. Právo vést a uplatňovat zákon, může náležet jen státnímu občanovi. Proto 
vyžadujeme, aby každý veřejný úřad, lhostejno jakého druhu, jedno zda 
v Říši, zemi nebo obci, mohl zastávat pouze státní občan. 

7. Požadujeme, aby stát zaručil, získávání výdělku a životních možností v první 
řadě státním občanům. Není-li možno veškeré obyvatelstvo státu vyživit, 
tak jsou příslušníci cizích národností (nikoli státní občané) z Říše vyhoštěni. 

8. Každé další přistěhování ne-Němce (Nicht-Deutscher) je vyloučeno. Požadu-
jeme, aby všichni ne-Němci, přistěhovaní do Německa od 12. srpna 1914, 
byli okamžitě donuceni k opuštění Říše. 

  9. Všichni státní občané musejí mít stejná práva a povinnosti.     
10. První povinností každého státního občana musí být, duševně a tělesně pra-

covat. Činnost jednotlivce nesmí jednat proti zájmům společnosti, nýbrž 
musí plynout v rámci celku a k prospěchu všech. 

11. Proto tedy požadujeme odstranění příspěvků v nezaměstnanosti a  v bez-
mocnosti. Zrušení nevolnických daní. 

12. S ohledem na nesmírné oběti na statcích a krvi, které si vyžádá na národu 
každá válka, musí být označeno osobní obohacení za války jako zločin proti 
národu. Proto požadujeme beze zbytkové zabavení všech válečných zisků. 

13. Požadujeme zestátnění všech (dosud) již zesocializovaných (zespolečenště-
ných) podniků (kartelů). 

14. Požadujeme rozdělení zisků velkopodniků. 
15. Požadujeme velkorysou výstavbu starobního zaopatření. 
16. Požadujeme vytvoření zdravého středního stavu a jeho udržování, okamži-

té převedení velkoobchodních domů do majetku obcí a jejich pronajímání 
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malým živnostníkům za levnější ceny, ostřejší dohled na všechny malé pro-
vozovatele živostí při dodávání státu, zemím a obcím. 

17. Požadujeme našim národním potřebám přiměřenou pozemkovou reformu, 
zřízení zákona k bezplatnému vyvlastňování půdy v obecném zájmu, od-
stranění pozemkových poplatků a zabránění všech spekulací s půdou. 

18. Požadujeme bezohledný boj proti těm, jejichž činnost škodí zájmům spo-
lečnosti. Obzvláště zločinci proti národu, lichváři, šmelináři atd. musí být 
potrestáni smrtí, bez  ohledu na víru a rasu. 

19. Požadujeme nahradit materialistickému světovému řádu sloužící římské 
právo německým obecným právem.  

20. Umožnit každému schopnému a pilnému Němci dosáhnout vyššího vzdělá-
ní a tím nástup do vedoucího postavení, stát má nést péči o důkladné bu-
dování veškerého vzdělávání našeho národa. Učební plány všech vzděláva-
cích ústavů přizpůsobit požadavkům praktického života. Podchycení ducha 
státnosti musí být školou dosaženo (státní občanskou výchovou) již na za-
čátku chápání. Požadujeme vzdělání duševně obzvláště nadaných dětí chu-
dých rodičů bez ohledu na jejich stav nebo povolání na náklady státu. 

21. Stát má o zvyšování zdraví národa pečovat ochranou matek a dětí, záka-
zem práce mladistvých, zavedením tělesného otužování prostřednictvím 
uzákonění tělocvičné a sportovní povinnosti, větší podporou všech spolků, 
zabývajících se tělesnou výchovou mládeže. 

22. Požadujeme odstranění žoldnéřského vojska a vytvoření vojska lidového. 
23. Požadujeme zákonný boj proti vědomé politické lži a její šíření tiskem. 
24. Požadujeme svobodu všech náboženských vyznání ve státě, pokud neohro-

žují jeho existenci nebo nejednají proti mravopočestnosti a morálnímu citu 
germánské rasy. 

25. K provedení tohoto všeho požadujeme: Zřízení silné centrální říšské moci. 
Bezpodmínečnou autoritu ústředního politického parlamentu v celé Říši a 
ve všech organizacích. 

 

Krajské vedení NSDAP, které sídlilo v ulici Malá hradební č. 12, 
dne 1. října 1939 přesídlilo do domu bývalé zotavovny – „Ressource“ na 
Langemarkském náměstí (dříve Maternovo nám.) č. 8. Zde se nacházejí 
následující úřady: Kancelář krajského vedoucího a ředitele úřadu štábu, 
krajský organizační úřad, krajský hospodářský poradce, krajský úřad 
propagandy, krajský personální úřad, krajský školicí úřad, úřad krajské 
pokladny a úřad pro rasovou politiku. V bývalých prostorách v uli-
ci Malá hradební č. 12 předběžně úřadují ještě následující krajské 
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úřady: Krajská organizace žen (Kreisfrauenschaft) a Národně-socialis-
tický spolek učitelů (NS-Lehrerbund).  

Krajský vedoucí NSDAP Rudolf Schittenhelm se narodil 10. října 
1897 ve Velkrubech (Wildgrub) okres Bruntál (Freudenthal) a před léty 
se usadil jako stavební podnikatel v Chlumci (Kulm). Jeho povolání a or-
ganizační činnost jej přivedly do úzkého styku se všemi společenskými 
vrstvami a umožnily mu prožít všechny lidské starosti a nesnáze. Po 
výzvě Konrada Henleina vybudoval četné místní skupiny Sudetoněmec-
ké vlastenecké fronty (Sudetendeutschen Heimatfront). V roce 1936 se 
stal okresním vedoucím SdP v Chabařovicích a roku 1938 – po nástupu 
Dr. Richarda Tauche do úřadu ústeckého starosty – krajským vedoucím. 
Od připojení SdP k NSDAP je Pg. (Parteigenosse – stranický soudruh) 
Rudolf Schittenhelm svrchovaným vůdcem stranické organizace v kraji 
Ústí. „Aussiger Tagblat“ – „Ústecký deník“ přinesl 9. října 1939, při pří-
ležitosti jeho dvaačtyřicátých narozenin ocenění jeho velmi záslužného 
působení.  

 Krajský vedoucí: Pg. Rudolf Schittehelm, úřadovna na Lange-
markském náměstí č. 8 (dříve Ressource). Krajský vedoucí úřadu štábu: 
Pg. Adolf Löffler. Krajský organizační vedoucí: Pg. Franz Tast. Krajský ve-
doucí personálního úřadu: Pg. Alfred Tichakert. Krajský vedoucí poklad-
ny: Pg. Max Siegel. Krajský vedoucí propagandy: Pg. Ludwig Erlebach. 
Krajský vedoucí školení: Pg. Ing. Otto Hora. Krajský hospodářský porad-
ce: Pg. Ing. Josef Schiepek. Úřad pro komunální politiku: Pg. Wolfgang 
Nittner. Německá pracovní fronta: Pg. Karl Rziha. Národně-socialistický 
úřad pro blahobyt národa: Pg. Theo  Lorenz. Úřad pro národní zdraví: 
Pg. Ferdinand Massmann. Úřad pro úředníky: Pg. Otto Blaha. Úřad pro 
vychovatele: Pg. Herbert Teufel. Právní úřad: Pg. Dr. Otto Pauler. Úřad 
pro techniku: Pg. ředitel  Ing. Rudolf Maier. Úřad pro rasovou politiku: 
Pg. Dr. Erwin Patzold. Úřad pro zemědělskou politiku: Pg. Dr. Hans Wo-
zak. Úřad pro válečné oběti: Pg. Franz Meier. Vedoucí ženské organiza-
ce: Pgn. Julia Dörfler. Vedoucí tiskového úřadu: Pg. W. Schlee. Krajský 
řemesl-nický mistr: Pg. Arthur Watzke. 

Místní skupiny NSDAP – v okrese Ústí. 
Ústí sever: Ved. místní skupiny Rudolf Wolf. – Úřad.:  ul. Dlouhá č. 5. 
Ústí jih: Ved. místní skupiny Rudolf Kanneberger. – Úřadovna: Stře-

lecká ul. č. 37.  
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Ústí střed: Ved. místní skupiny Rudolf Schlegel. – Úřadovna: ul. Malá 
hradební č. 39. 

Ústí západ: Ved. míst. skupiny Hans Leinbach. – Úřad.: Karlova ul. č. I/II.  
Ústí  Nové město: Ved. místní skupiny Franz Stoy. – Úřadovna: Ulice Ad. 

Hitlera č. 57. 
Ústí Hostovice: Ved. místní skupiny Adolf Ritschel. – Úřad.: Hostovice. 
Ústí Klíše I.: Ved. míst. skup. Willy Digmayer. – Úřadovna: Beethove-

nova   ul. č. 1.  
Ústí  Klíše II.: Ved. míst. skupiny Franz Gissy. – Úřad.: Resslova ul. č. 40. 
Ústí Klíše III.: Ved. míst. skup. Hermann Hörtler. – Úřad.: Luční ul. č. 10.  
Ústí Skřivánčí pole: Ved. míst. skup. Josef Bömmerl. – Úřadovna: 

Umělecká ul. č. 36.     
Ústí Bukov: Ved. místní skup. Josef Ritschel. – Úřadovna: Bukov, obecní 

úřad Bukov.  
Ústí Předlice: Ved. místní skup. Johann Fiedler. – Úřadovna: Úřad sta-

rosty Předlic. 
Ústí Krásné Březno I.: Ved. místní skup. Franz Bittner. – Úřadovna: 

Ústecká ul. č. 31. 
Ústí Krásné Březno II.: Ved. místní skup. Franz Richter. – Úřadovna: 

Děčínská ul. č. 7.  
Ústí Střekov I.: Ved. místní skup. Emil Hollube. – Úřadovna: Ul. Dr. Jos. 

Goebbelse, měšťanská škola.  
Ústí Střekov II.: Ved. míst. skup. Friedrich Kirschner. – Úřadovna: 

Kojetická ul. č. 500. 
Ústí Střekov III.: Ved. místní skup. Siegfried Rudischer. – Úřadovna: 

Mozartova ul. č. 104. 
Ústí Trmice I.: Ved. místní skup. Franz Dubitzky. – Úřadovna: Ulice 

Konrada Henleina.   
Ústí Trmice II.: Ved. místní skup. Helmuth Paatz. – Úřadovna: Schil-

lerova ul. č. 25. 
Ústí Stříbrníky: Vedoucí místní skupiny Hermann Weisshaupt. 
Varvařov (Arbesau): Vedoucí místní skupiny Wilhelm Walter. 
Arnultovice (Arnsdorf): Vedocí místní skupiny Heinrich Thiele. 
Brná (Birnai): Vedoucí místní skupiny Josef Martinowsky.  
Velké Chvojno (Böhm.–Kahn): Ved. místní skupiny Leopold Heidenreich. 
Český Újezd (Böhm.–Neudörfel): Ved. místní skupiny Edmund Schuster. 
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Český Bukov (Böhm.–Pokau): Vedoucí místní skupiny Hans Saiko. 
Habartice (Ebersdorf): Vedoucí místní skupiny Alfred Rumrich.   
Skorotice (Gartitz): Vedoucí místní skupiny Ernst Schneider. 
Chuderov (Grosskaudern): Vedoucí místní skupiny Richard Rehn. 
Velké Březno (Grosspriesen): Ved. místní skupiny Josef Kammel.  
Řehlovice (Gross–Tschochau): Ved. místní skupiny Ewald Zeitler.  
Hrbovice (Herbitz): Ved. místní skupiny Josef Tombach, Hrbovice.  
Unčín (Hohenstein): Vedoucí místní skupiny Franz Girschik.  
Chabařovice (Karbitz) I.: Ved. místní skupiny Willi Kreisel. – Úřadovna: 

Chabařovice, nám. Adolfa Hitlera č. 184.  
Chabařovice (Karbitz) II.: Ved. místní skupiny Karl Göpfert. – Úřadovna: 

Nám. Adolfa Hitlera.  
Malé Březno (Kleinpriesen): Vedoucí místní skupiny Josef Würdig.  
Kojetice (Kojeditz): Vedoucí místní skupiny Adolf Herzog.  
Koštov (Kosten): Vedoucí místní skupiny Anton Rechner. 
Chlumec (Kulm): Vedoucí místní skupiny Josef Deotsch. 
Leština (Leschtine): Vedoucí místní skupiny Franz Rösler. 
Lochočice (Lochtschitz): Vedoucí místní skupiny Franz Denkscherz. 
Bohosudov (Mariaschein): Vedoucí místní skupiny Karl Hahnel.   
Malečov (Malschen): Vedoucí místní skupiny Hermann Jugl.  
Modlany (Modlan): Vedoucí místní skupiny Franz Schlegl. 
Moravany (Morawan): Vedoucí místní skupiny Hans Kramer.  
Mojžíř (Mosern): Vedoucí místní skupiny Josef Langer. 
Neštěmice (Nestomitz): Vedoucí místní skupiny Bruno Schicht. 
Nové Modlany (Neu–Modlan): Ved. místní skupiny August Pilz. 
Nakléřov (Nollendorf): Vedoucí místní skupiny Rudolf Baume. 
Petrovice (Peterswald):  Vedoucí místní skupiny Franz Hahmann. 
Povrly (Pömmerle): Vedoucí místní skupiny Egon Dembitzki.  
Boštěšice (Postitz): Vedoucí místní skupiny Erns Baudler. 
Přestanov (Priesten): Vedoucí místní skupiny Emil Pohnert.  
Roudníky (Raudnig): Ved. místní skupiny Friedrich Herschmann. 
Žďár (Saara): Vedoucí místní skupiny Johann Eckert. 
Dolní Zálezly (Salesel): Vedoucí místní skupiny Franz Tunkel. 
Zubrnice (Saubernitz): Vedoucí místní skupiny Josef Müller. 
Všebořice (Schöbritz): Vedoucí místní skupiny Emil Struppe.  
Tuchomyšl (Schönfeld): Vedoucí místní skupiny Josef Tscheil. 
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Krásný Les (Schöwald): Vedoucí místní skupiny Max Katzke. 
Svádov (Schwaden): Vedoucí místní skupiny Josef Babinsky. 
Soběchleby (Sobochleben): Ved. místní skupiny Hermann Hause. 
Lípová (Spansdorf): Vedoucí místní skupiny Willibald Fritsche, Čermná 

(Leukensdorf). 
Stebno (Stöben): Vedoucí místní skupiny Josef Hauptmann. 
Větrov (Streckenwald): Vedoucí místní skupiny Josef Kühnel.  
Telnice (Tellnitz): Vedoucí místní skupiny Emil Kinzel.  
Nedvězí (Tillisch): Vedoucí místní skupiny Josef Hor. 
Strážky (Troschig): Vedoucí místní skupiny Josef Baume. 
Valtířov (Waltirsche): Ved. míst. skup. Karl Körbl, Nový Les (Neuwald). 
Vaňov (Wannow): Vedoucí místní skupiny Wenzel Gotzrich.   
Vyklice (Wicklitz): Vedoucí místní skupiny Josef Spiegl.  
Olšinky (Wolfschlinge): Vedoucí místní skupiny Rudolf Borde. 
 

Členění NSDAP. 
Nejvyšší velení SA: Mnichov (München), Barerstrasse 7-11, náčelník 

štábu Viktor Lutze. 

SA (Sturmabteilung - útočný oddíl) NSDAP, prapor 42. 
Beethovenova ul.  č. 31. Sturmbannführer Alfred Matura. 

 Pojmenování SA (Sturmabteilung - útočný oddíl) je nerozlučné 
s vítězstvím Národního socializmu (Nationalsozialismus) a je spojeno 
s počátkem 3. Říše. Vždy v přední řadě stáli Vůdcovi političtí vojáci, to 
platilo i pro užití síly v těžkých letech bojů, kdy byly myšlenky národní-
ho socializmu vneseny do širokých mas německého národa a nakonec 
byl získán i poslední národní soudruh (Volksgenosse) pro Vůdce (Füh-
rer), pro Německo (Deutschland). Tak byly SA vždy nositeli víry v my-
šlenky národního socializmu, byly a jsou politickým bojovým vojskem 
strany. 

Povinnosti příslušníků SA (SA-Mann): Od člena SA jsou požado-
vány staré pruské vojenské ctnosti: Věrnost, důvěra, oddanost, kama-
rádství, plnění povinností, obětavost a nasazení v každou hodinu. SA 
jsou nositeli vynikajících vojenských a národních vlastností, jsou pro-
středkem výchovy a obrany národně socialistického hnutí. Výrok na 
čestné dýce člena SA: „Alles für Deutschland“ – „Vše pro Německo“ 
praví krátce a prostě, co je od člena SA požadováno a očekáváno. 
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Úloha SA – záštita německého národa: Před uchopením moci, 
v letech bojů, byla stěžejní úloha SA, být politickou bojovou brannou 
mocí hnutí, být bojeschopným a neústupným mužstvem tvrdě stojícím 
proti rudému, bolševickému teroru a přinášet Vůdcovy myšlenky až do 
nejmenší chalupy. SA tak po roce 1933, od začátku disponující velkými 
výchovnými úkoly, mohla přejít do velkorysého útoku. Svěření veškeré 
obrany německého národa na SA je posledním projevem dosud vyko-
návané výchovné činnosti. Úlohou SA do budoucna je bdít nad čistotou 
národně socialistických myšlenek a politicky a světonázorově vzdělávat 
německé muže k obraně ochotné a k obraně schopné lidi. 

Sudetoněmecké mužstvo (Sudetendeutsche Manschaft): Naše-
mu mužstvu byly stejné výchovné zásady vlastní již dávno. Veškerý te-
ror nemohl zabránit, aby naši muži nebyli politicky vyškoleným, tvrdým, 
k nasazení připraveným mužstvem. Naopak, ustavičný boj o zachování 
našeho životního prostoru a našeho národního ducha spojilo naše mu-
že do nerozlučitelné pospolitosti. 

Je jen samozřejmé, že sudetoněmecké mužstvo, které před 
Vůdcovým skutkem osvobození plnilo své povinnosti v řadách VS, v ně-
meckém tělocvičném spolku (Deutsch Turnverband), v pořádkových 
oddílech SdP (Ordnertrups der SdP) a nakonec v sudetoněmeckém do-
brovolnickém sboru (Sudetendeutschen Freikorps) a bojovalo za osvo-
bození naší vlasti, skoro jednotně vstoupilo do SA. Období boje bylo pro 
naše mužstvo tvrdou školou. Ten čas vyžadoval od každého jednotlivě 
odvahu, odhodlanost, plnění povinností, oběti a plné nasazení. Ta doba 
zato ale také vytvořila předpoklad, aby bylo možno v neuvěřitelně 
krátkém čase sestavit SA-skupinu „Sudety“ (SA-Gruppe „Sudeten“).  

Výstavba SA-praporu 42 Ústí (SA-Standarte 42 Aussig): Na 
území praporu Aussig, obsahující dva soudní okresy, Ústí a Chabařo-
vice, proběhla jeho výstavba velice příznivě. Skoro celý vůdcovský sbor 
bývalého FS a velká část velení Německého tělocvičného spolku se na 
základě vydané výzvy ihned dostavili k dispozici na spolupráci. Bylo pro-
to samozřejmé, že také mužstva těchto jednotek z velké části proudila 
do řad SA a vytvořila pevný, připravený základ. V několika týdnech byl 
ústecký prapor, přes pečlivý výběr se zřetelem na tělesnou a ideologic-
kou způsobilost, s více než 6000 SA-čekateli, jako jeden z nejsilnějších 
praporů, naverbován. Proto již 8. listopadu minulého roku musela být 
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pro ústeckou oblast uložena uzávěra členů. Kvůli posunu mužů do Stra-
ny, do spolků připojených ke Straně, kvůli říšské pracovní službě, kvůli 
nástupu mužů do armády (Wehrmacht) a kvůli odchodům do Staré říše 
došlo samozřejmě ke snížení stavu. Přesto je ústecký prapor (Aussiger 
Standarte) s daleko přes 5000 příslušníky (SA-Mann) jedním z nejsilněj-
ších praporů. 

 

 
Vstup Wermachtu.  

 

  Velitelem praporu je Sturmbannführer Alfred Matura, který se 
již dříve osvědčil svou činností jako okresní vedoucí SdP (Sudeten-
deutsche Partei – Sudetoněmecká strana), jako okresní velitel FS (Frei-
williger Schutsdienst – Dobrovolná ochranná služba SdP) a nakonec díky 
své spolupráci při sestavování K-oddílů uvnitř Sudetoněmeckého do-
brovolnického sboru (Freikorps), byl ustanoven pro své znamenité or-
ganizační schopnosti a vůdcovské vlastnosti. Jeho jistému a prozíravé-
mu vedení vděčí ústecký prapor za rychlou výstavbu a především, přes 
krátkou dobu trvání, za již docílené úspěchy.       
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Členění praporu: Štáb praporu s 35 štábními spolupracovníky,  
5 útočných pout (Sturmbann) s 29 útoky (Sturm), 1 techn. útočné pouto 
s 1 průkopnickým a 2 zpravodajskými útoky, 1 sanitní útok, 1 hudební 
četa a 2 zpěvácké čety. 
 Kromě ustanovených profesionálních SA-důstojníků je veliteli 
praporu k dispozici záložní pohotovostní, dobře vyškolený poddůstoj-
nický sbor. Vedle štábu praporu a štábů útoků jsou pro zvláštní věcné 
záležitosti ustanoveni zvláštní plánovači. Každý útok má vlastní služeb-
nu. Každému útoku je k léčebné péči o muže přidělen zvláštní lékař úto-
ku. Velká část poddůstojníků již prošla oddílovým školením, část již mo-
hla získat SA-branné odznaky. Účelné rozčlenění jednotlivých pracov-
ních úseků umožnilo pečlivé a důkladné vzdělávání všech příslušníků 
SA.  

Dosud prováděná činnost: Vedle ohromné vzdělávací, výchovné 
a školící práce, se naše SA od začátku zapojovaly do praxe. Bylo dalece 
prokázáno, že již vykonaná výchovná činnost a předvedené slavnosti 
byly prováděny důkladně. Již v prvních měsících museli být naši přísluš-
níci SA nasazováni skoro denně. Všichni ústečané mají ještě v paměti 
ohromná stranická shromáždění, obzvláště volební projevy SA-grup-
penführera Maye, říšského organizačního vedoucího Dr. Leye, říšského 
ministra Dr. Goebbelse atd. Všechna tato mohutná shromáždění v na-
šem městě a blízkém okolí znamenaly pro naše SA-many službu a zase 
službu, dodatečnou výcvikovou službu. 

Mimo toho další dodatečné služby vyžadovaly přípravy na pra-
porem prováděné vlastní slavnosti (slavnostní hodina ke dni 9. listopa-
du, vánoční slavnost, apel Horsta Wessela). Vždy a všude naši muži plni-
li své povinnosti s příkladnou disciplínou, když byli zavoláni, byli vždy na 
místě – svědectví jejich pohotovosti k nasazení. 

Slavnosti oddílu SA v Ústí: Ústředním bodem činnosti byla dvě 
mohutná shromáždění SA-Sudeten, konaná v Ústí. Přísaha celého veli-
telského sboru SA-Sudeten náčelníkovi štábu Viktoru Lutzemu a soutě-
že oddílů SA. Přípravy a provedení obou těchto podniků vyžadovaly od 
každého jednotlivého příslušníka SA přísnou službu a bezchybné nasa-
zení! Všichni práci vykonávali rádi, každý ji plnil s obzvláštní hrdostí na 
to, že obě tyto oddílové slavnosti byly konány v našem domovském 
městě. Bezvadné provedení je ale nejlepším důkazem toho, že ústecký 
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prapor SA je již po několika měsících výstavby mužstvem schopným na-
sazení v každé době.  
 Dosud vykonaná práce dává jistotu, že naši příslušníci SA splní 
v každé době svou povinnost, může přijít cokoliv. Naši muži budou vždy 
na svých místech, když je Vůdce zavolá! Neboť všechna naše práce 
dostojí Vůdcovým slovům: 

„Vše co je Vaše, je Vaše díky mně,  
a vše co jsem já, jsem jen díky Vám samým.“ 

Jezdectvo SA (SA-Reiterei) v Ústí (jezdecký prapor 201). 
Hrnčířská ulice č. 2. 

V březnu 1939 Vůdce rozkázal sestavit NSRK (National-sozialis-
tischen Reiterkorps – Národně-socialistický jezdecký sbor) a jmenoval 
SA-obergruppenführera Litzmanna říšským inspektorem pro jezdecký a 
jízdní výcvik. Nositelem NSRK je SA-jezdectvo (SA-Reiterei). Jemu sa-
motnému přísluší předvojenská jezdecká a jízdní výchova, jakož i ná-
sledné vzdělávání po absolvování vojenské branné povinnosti. Zrovna 
tak důležitá je výchova členů k zacházení a k pečování o zdraví a o ne-
mocech koní, k pečování o stáje a vůbec ke znalostem o koních, kvůli 
velké potřebě v případě války, neboť potřeba koní, jak si laik myslí, díky 
motorizaci neklesá, nýbrž přes motorizaci stoupá. Tak např. dnes má 
pěší pluk více koní než měl dříve pluk jízdy. Z toho je vidět velký výz-
nam jízdy SA.  

Tělesný a branně sportovní výcvik jízdních SA probíhá kromě 
toho také i při výcviku pěších SA při zvláštním výcviku jezdectví a jízdy. 
Hlavním cílem tohoto výcviku je získání úředního jezdeckého osvědče-
ní. To opravňuje k přednostnímu vstupu do jízdního druhu vojska. Po-
kročilí jezdci mohou získat bronzový nebo stříbrný jezdecký odznak a 
mají v různých jezdeckých centrech v jezdeckých závodech a jízdních 
turnajích hojné možnosti ke změření sil. Nejvyšší požadavky jsou potom 
v říšské jezdecké velitelské škole v Berlíně-Zehlendorfu, v níž jsou vy-
chováváni velitelé SA-jezdeckých útoků.  

Krátce po návratu vlasti do Říše proběhla také v Ústí výzva ke 
vstupu k jezdectvu SA a když se rozptýlily úvahy o možnostech jízdy i 
kvůli vysokým nákladům, ihned se naplnily i řady jízdního útoku. Od     
1. června je v Ústí sídlo praporu 201 s útoky v Mostě, v Bečově, v Tepli-
cích, v Chabařovicích, v Ústí, v Litoměřicích, v Duchcově a v Bílině. Dvě 
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poslední jsou ještě ve výstavbě. První služebna ústeckého jízdního 
útoku je v domě na Luisině cestě (Luisenweg) č. 23. Zde se provádí 
organizování, přihlašování do čtyř oddělených oddílů, jmenování pod-
důstojníků a plánovačů povolaných pro odbory štábu. Hlavní péče se 
věnuje světonázorové propagaci, vojenskému výcviku a výchově ke ka-
marádskému duchu jezdectva. 

Dne 29. ledna, při přísaze SA náčelníkovi štábu Lutzemu, po-
prvé předvedl jízdní útok 18 uniformy. Od té doby se účastní na všech 
slavnostních pochodech a slavnostech SA a na výročních dnech národ-
ně-socialistického hnutí. Díky dohodě s ústeckým jezdeckým klubem za-
počal již začátkem března jezdecký výcvik. Dne 16. dubna se již mohly 
konat první zkoušky jezdeckých osvědčení jezdeckého praporu 101 
v Ústí, při nichž se obergruppenführer Litzmann pochvalně vyslovil        
o docílených výkonech. Dne 17. května skončila v Ústí vyjížďka Saskem, 
kterou SA-jezdeckým kamarádům uspořádala Sudetská župa. Večer se 
na jejich počest ve velké jízdárně konalo jezdecké předvádění. Naposle-
dy se ústecké SA-jezdectvo zúčastnilo na jezdeckých a jízdních závo-
dech dne 18. června v Litoměřicích, kde se vojenští, SA a civilní jezdci a 
kočí spojili v ušlechtilém soutěžení a jehož vrchol tvořil příjezd a střelba 
jedné baterie. Zatím co probíhala řada jeho ustanovování, přichystal 
nový prapor 201 na dny 24. a 25. června konání velkých soutěží SA 
v Ústí a v Chabařovicích. Při ve Staré říši známé a vážené slavnostní jíz-
dě sudetské župy se také poprvé ukázala půl roku trvající a přece tak 
pracovně bohatá činnost ústeckého jezdeckého SA.  

Jezdectvo vyžaduje a vytváří vynikající vlastnosti národního 
socializmu: Útočnou smělost, duchapřítomnost, obětavost, houževna-
tost ve výdrži a kamarádství. Obzvláště ústecká mládež může dostat 
příležitost pěstovat tento ušlechtilý sport a přitom srůstat s prvními 
úkoly jezdectva SA. 

Námořnictvo SA (Marine –SA), Prapor 5. 
Ústí, Bismarkova ul. č. 5. 

Se sestavováním skupiny SA Sudety (SA-Gruppe-Sudeten) začala 
zároveň výstavba námořnictva SA prapor 5 (SA-Marine-Standarte 5), je-
hož vznik se vrací do dnů sudetoněmeckého dobrovolnického sboru 
(Freikorps). Standartenführer Eduard Altenburg, velitel 2. praporu ná-
mořnictva SA v Chemnitz se tenkrát s muži sudetoněmeckého dobro-
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volnického sboru zasadil o oddíl vodní přepravy, který v daném rámci 
podporoval osvobození naší vlasti.  

Oddíl vodní přepravy, který v přístavech labského údolí od 
Děčína do Ústí a Litoměřic jako první ukázal vítězný hákový kříž, byl zá-
kladem praporu námořního loďstva SA. Ihned po osvobození naší sude-
toněmecké vlasti začal Standartenführer Altenburg s tehdejším správ-
cem plavební společnosti Tobnerem, podle příkazu k velení skupiny po-
volaného poslance Franze Maye s výstavbou jednotky námořnictva SA. 
Bylo samozřejmé, že těžiš-tě práce leželo v labské oblasti. 

Sudetoněmecký prapor námořního loďstva SA je nositelem tra-
dic ze světové války známé úspěšné a statečné rakouské ponorky U-
Boot 5. Prapor má sídlo v Ústí. Jeho velitelem byl jmenován již při jeho 
výstavbě osvědčený, ve světové válce na frontě mnohokrát vyznamena-
ný, správce plavebního společenství Německého tělocvičného spolku 
(Deutsch Turnverband), Wenzel Tobner, rozený budějovičan. Tobner již 
byl členem NSDAP a byl spoluzakladatelem střekovské místní skupiny 
SHF (Sudetendeutsche Heimatfront  – Sudetoněmecká vlastenecká 
fronta), event. SdP. Jeho osvědčený organizační talent v oblasti plaveb-
ního oboru umožnil rychlý a příznivý průběh výstavby 5. praporu ná-
mořního loďstva SA.  

Prapor má tři útočná pouta (Sturmbanne) se 17 útoky, jeden sa-
nitní útok a hudební četu s četou zpěváckou. Již 19. října 1938 se při 
prvním nástupu, konaném v loděnici ústeckého veslařského a bruslař-
ského spolku hlásilo neobyčejně oblíbenému vůdci své výstavby, veliteli 
praporu Altenburgovi, 277 mužů námořního loďstva SA. 

Služba v námořním loďstvu SA je mnohostranná, vedle vše-
obecné služby SA zahrnuje dodatkový námořnický výcvik. Díky vynikají-
címu německému námořnímu myšlení, jakož i připravenosti lodní tech-
niky obchodního nebo válečného loďstva, se mladí muži hlásí do dalších 
oblastí námořního loďstva SA. 

Lodně technická služba obsahuje: Výchovu v uzlování, splétání, 
telegrafování v morseovce a obsluhu lehké lodě (kutru), poskytující 
mladíkům základní vzdělání pro námořní plavbu, nutné k přechodu me-
zi námořníky. 

SS (Schutzstaffel - ochranná četa NSDAP). 
Říšské velitelství: Říšský vedoucí Heinrich Himmler, 
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Berlín SW 11, ulice prince Albrechta (Prinz-Albrecht-Strasse) č. 9. 
Ochranné oddíly SS (Schutzstaffeln) jsou samostatným článkem 

Strany a jsou vedeny říšským velitelem SS. Prvotním a nejpřednějším 
úkolem SS je pečovat o ochranu Vůdce. Z rozkazu Vůdce byla oblast 
úlohy SS rozšířena na vnitřní zajišťování Říše.  

Všeobecné členění SS: Vrchní oddíl, oddíl, prapor, útočné pou-
to, útok, četa, houf. V kraji Ústí je: 
103. prapor SS: Ústí, ul. Adolfa Hitlera č. 164. 
SS-útočné pouto III/103: Ústí, Schmeykalova ul. č. 4. 
SS-útok 9/103: Ústí, ul. Adolfa Hitlera č. 164. 
SS-útok 10/103: Chabařovice, Nám. Adolfa Hitlera č. 160. 
SS-útok 11/103: Ústí, ul. Adolfa Hitlera č. 14. 
SS-útok 12/103: Střekov I., ul. Dr. Goebbelse č. 112. 

Národně-socialistický automobilní sbor  
(Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps - NSKK). 

Velitel sboru Adolf Hühnlein, Mnichov, Brienner Strasse č. 41. 
Členění: Vedení sboru, vyšší motorizované skupiny, motorizované sku-

piny, motorizované prapory, motorizované oddíly, motorizova-
né útoky. 

NSKK v okrese Ústí. 
NSKK-motorizovaný prapor 208, Ústí, Mozartova ul. č. 1.  

Velitel praporu M 208 Oberstaffelführer Eberhart Künzel, Ústí, ul. Dr. 
Ohnsorga č. 1. 

NSKK-motorizovaný útok 1/M 208, Chabařovice, Teplická ul. č. 75. 
NSKK-motorizovaný útok 2/M 208, Neštěmice č. 117/I. 
NSKK-motorizovaný útok 3/M 208, Ústí, Grillparzerova ul. č. 13. 
NSKK-motorizovaný útok 11/M 208, Ústí, „Mlýn Krátká chvíle“ (Kurz- 
   welmühle).  
NSKK-motorizovaný útok 12/M 208, Ústí, Grillparzerova ul. č. 7. 
NSKK-motorizovaný útok 13/M 208, Ústí, Ostrov (Oster) č. 5. 
NSKK-motor. útok 14/M 208, Střekov III., ul. J. Schichta  č. 32. 
NSKK-motorizovaný útok 15/M 208, Trmice, ul. Ad.Hitlera č. 104.  

Vedle SA a SS je samostatným článkem NSDAP její motorizovaná 
jednotka, národně-socialistický automobilní sbor (Nationa-lsozialisti-
sches Kraftfahrkorps – NSKK). Léty dospívání motorizovaných SA a 
NSKK, vychovávaných a zachovávaných v duchu SA, čerpajících svou sílu 
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z dobrovolné pohotovosti  k nasazení a upevňování světového názoru 
svých mužů, je to sbor odborných praporů a nositelů odhodlání moto-
ristických myšlenek v novém Německu.  

Čím vyšší je stav motorizace, tím je mocnější obranná síla náro-
da! V prohlubování tohoto poznání a v systematickém průkopnictví je-
ho praktických účinků v duchu národně-socialistického společenství 
spatřuje NSKK své nejdůležitější úkoly. Tak to vidí nejen straničtí sou-
druzi (Parteigenosse), nýbrž také i v HJ (Hitlerjugend – Hitlerova mlá-
dež) a v pracovní službě (Arbeitsdienst) dorůstající motoristicky nadše-
ná mládež.  

Po celé Říši rozmístěné školy motoristického sportu NSKK se 
v šestitýdenních kursech soustavným názorným školením dorostu 
starají o jízdní techniku. Mladý řidič, který z nich vyjde, bude, až přijde 
čas jeho branné povinnosti, plně tělesně i duševně připraven s hrdostí 
nosit oděv národní branné síly – Wehrmacht – a po jejím vykonání se 
opět, jako celý muž vrátí do řad sboru, kde najde ve velkém kamarád-
ství širokou možnost svého vyžití. Zde v pevné soudržnosti s muži stej-
ného světového názoru, kteří se po tvrdé denní práci v duchu národně-
socialistického společenství scházejí při oddílových večerech a při ne-
dělních výcvikových jízdách, se nejen uchovává napjatá pozornost, 
nýbrž se zde také upevňují a prohlubují nabyté vědomosti. 

Po příchodu vojska do Sudet byl také zde vydán příkaz k sesta-
vení národně- socialistického automobilního sboru (NSKK). Brzy se u již 
v ilegalitě v tomto smyslu činného motoristického spolku (Motor-FS-
Männer) shromažďovali všichni, kteří byli připraveni sloužit jako politič-
tí vojáci Vůdci a národu (dem Führer und Volk) v řadách NSKK. Vládní 
město Ústí je stanovištěm jednoho motorizovaného praporu, který ob-
držel označení M 208. Velením byl velitelem sboru od 1. února 1939 
přikázán NSKK-Oberstaffelführer Eberhard Künzel. 

Oblast motorizovaného praporu 208 zahrnuje městský obvod 
Ústí a okresy Ústí a Litoměřice. Výstavba organizace praporu postupo-
vala překvapivě rychle. Již koncem října byl ústecký NSKK-útok unifor-
mován, se zanícením byl vycvičen a cvičení se konalo za zpěvu písní 
vítězného národně-socialistického Německa (Nationalsozialistischen 
Deutschland). Vedle toho rychle pokračovala výstavba domovů útoků 
NSKK. Útoky si zbudovaly domovy, které se všude staly učňovskými díl-
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nami,  skutečnými domovskými školícími útočišti jednoty ve službě mo-
torizmu. V dosahu městského obvodu Velké Ústí (Gross-Aussig) se na-
cházejí domovy NSKK-motorizovaných útoků 11, 12, 13, 14 a 15/M 208, 
které tvoří pouto II NSKK-motorizovaného praporu 208. 

 

 
 Hitler si prohlíží čs. opevnění. 

 

NSKK mohl již začátkem prosince 1938 předložit důkaz své mezi-
tím dosažené úderné síly, když byl nasazen ve službě volební propagan-
dy sudetské župy při doplňovacích volbách do Velkoněmeckého sněmu. 
V průběhu dvou týdnů před volbami prapor 208 urazil cestu skoro 
80 000 km. Volební řečníci jezdili velkou propagandistickou jízdu a 
v den voleb byla s posledním voličem provedena dalekosáhlá pomalá 
volební jízda. Ještě lepší důkaz schopnosti nasazení přinesly dny přícho-
du našich hrdinů do Protektorátu. 

Dne 21. května 1939, na Jahnově nám. (Jahnplatz) na Střekově, 
mohl velitel našeho motorizovaného praporu 208, veliteli vyšší skupiny 
východ, NSKK-Obergruppenführerovi Offermannovi  a veliteli motorizo-
vané skupiny Sasko, NSKK-Obergruppenführerovi Leinovi, nahlásit k po-
vinnosti Vůdci 1900 příslušníků NSKK. Tři útoky ten den obdržely své 
útočné vlajky. 
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Tak je Národně-socialistický automobilový sbor (National-sozia-
listische KraftfahrKorps - NSKK) omlazujícím zřídlem a zásobárnou síly 
motorizovaného národa: 

Věrnost, obětavost a připravenost k nasazení! 

Hitlerova mládež (Hitlerjugend -HJ). 
Říšský velitel mládeže: Říšský vedoucí Baldur von Schirach. 

Berlín NV 40, Kronprinzenufer č. 10. 
Členění a výstavba Hitlerjugend: 

1. Německá mládež v Hitlerjugend (Deutsches Jungvolk - DJ):  Mládež 
od 10 – 14 let. 

2. Hitlerova mládež (Hitlerjugend - HJ): Mládež od 14 – 18 let. 
3. Spolek mladých dívek v Hitlerjugend (Jungmädelbund - JMB): dívky 

od 10 – 14 let. 
4. Spolek německých dívek v Hitlerjugend (Bund deutscher Mädel - 

BdM): dívky od 14 – 17 let. 
5. BdM-Werk Glaube und Schönheit - Hradba víry a krásy v Hitlerju-

gend: Dívky do 17 – 21 let. 
Jednotky: 

1. Hitlerova mládež (HJ): Obvod, pouto, kmen, družina, houf, druhové. 
2. Německá mládež (DJ): Obvod, mladé pouto, mladý kmen, praporek, 

mladá četa, mladý stvol. 
3. Spolek německých dívek (BdM): Vyšší župa, nižší župa, dívčí kruh, dív-

čí skupina, dívčí houf, družky. 
4. Spolek mladých dívek (JMB): Vyšší župa, nižší župa mladých dívek, 

kruh mladých dívek, skupina mladých dívek, houf mladých dívek, 
mladé družky. 

5. BdM-Hradba víry a krásy: Vyšší župa, nižší župa, skupina, pracovní 
kolektiv. 

Hitlerova mládež (HJ), pouto Ústí (602). 
HJ-pouto 602, ul. Velká Hradební č. 30 a. 

Po připojení Sudet k Velkoněmecké říši byla vedle ostatních for-
mací ustanovena také HJ (Hitlerova mládež – Hitlerjugend). Její před-
chůdkyní byla v Sudetech Sudetoněmecká národní mládež (Sudeten-
deutsche Volksjugend), která opět vzešla z předcházejícího tělocvičné-
ho společenstva mládeže (Jungturnerschaft). Nově zorganizováno bylo 
ústecké pouto (Bann Aussig 602). Prvním velitelem pouta byl Ernst Pilz, 
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první velitelkou nižší župy byla Gerta Eckelt. Krátce před prvním velkým 
shromážděním na ústeckém stadionu se Ernst Pilz zranil, takže jeho 
místo ve vedení ústeckého pouta převzal Hans Pils. Dne 16. listopadu 
1938 se na stadionu konalo první velké shromáždění, ke kterému přišel 
do Ústí také Baldur von Schirach, jenž promluvil k mnoha tisícům hochů 
a dívek. Ze Staré říše zde byl Hans Wirtz, velitel pouta Düsseldorf, který 
podpořil Hanse Pilse. Ti oba také vybudovali pouto Aussig. O vánočních 
svátcích se velitelství pouta poprvé sešlo v jednom společném táboře. 
To se uskutečnilo v Losinách (Ullersdorf) u Moldavy (Moldau) a později 
v Moldavě samotné. Zde byli chlapci připravováni pro nadcházející čin-
nost ve formaci. Dne 24. ledna byly na hrobě Fridricha Velkého vysvě-
ceny prapory sudetských pout, mezi nimi také pouta Aussig. O den 
později byly tyto prapory, vysvěcené se zakrvaveným praporem Her-
berta Norkuse, od všech chlapců a dívek pout slavnostně uvítány na 
Náměstí SA.  

Určení vedoucí byli obeznámeni se svou prací. Byly sestaveny 
zvláštní formace (Loďstvo HJ, letci HJ, motorizmus HJ, a hlídkovací služ-
ba HJ). Velké náborové tažení zahájilo příjímání desetiletých k Německé 
mládeži (DJ). Na Vůdcovy narozeniny byly potom také k DJ přijímány 
Pimpfe (nejmladší ročníky německé mládeže).  

Dne 21. března se ve velkém sále městské knihovny konal nábo-
rový večer HJ. Na velikonoce sjednotil velitele HJ velitelský školicí tábor 
ve Schwarzenbergském horském hotelu u Jánských Lázní v Krkonoších 
(Freiheit-Johannisbad in Riesengebirge). Dne 14. dubna byly velkofil-
mem „Pour le Mérite“ zahájeny první mládežnické filmové hodiny. Slav-
nostní představení v neděli ráno dalo výmluvné svědectví o kulturní 
činnosti HJ. Při velkém štafetovém běhu 17. dubna napříč Ústím o čest-
nou cenu starosty, slavilo 21 vítězů. Dne 22. dubna byly na stadionu 
v Ústí slavnostně uvítány vlajky mladých pout. Zde si mohl nemocný 
Ernst Pilz opět převzít pouto a vedoucí Hans Pils se se službou u pouta 
Aussig rozloučil. Zároveň vrchní velitel praporku Gustav Maschek pře-
vzal místo velitele mladého pouta. 

Dne 15. května se v zámeckém parku v Trmicích konala ranní 
slavnost (Morgenfeier). Ve dnech 17. a 18. června se v Trmicích pořáda-
la první sportovní slavnost pouta HJ. Přes špatné počasí to byl pronika-
vý úspěch, který ukázal pracovní vůli chlapců a dívek. Nebyly předvede-
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ny jen velmi dobré výsledky, nýbrž byl veřejnosti především ukázán ob-
raz naší obsáhlé činnosti. Od června 1939 vede pouto 602 kmenový ve-
litel Richard Suske, který byl před převzetím pouta Aussig činný jako 
pobočník oblastního velitele. Následující týden stál ve znamení oblastní 
a vyšší župní sportovní slavnosti, která v našem rodném městě spojila 
mnoho set chlapců a dívek. K tomu byly nutné obsáhlé přípravné práce. 
Samotný festival byl velkým shromážděním HJ. Ve sváteční den, při 
němž se u nás jako hosté zdržoval oblastní velitel Prager a štábní velitel 
Lauterbacher, lemovalo asi 25 000 lidí rozsáhlý ovál našeho nádherně 
vyzdobeného stadionu. O prázdninách odcházelo mnoho jednotek na 
táboření a výlety. Samo velitelství pouta v jednom táboře v Jílovém (Eu-
lau) sumarizovalo základní školení a přípravu na veškerou příští činnost 
v naší těžké, ale velké době. 

Spolek německých dívek (BdM) v HJ, nižší župa Ústí. 
Ústí, ul. Velká Hradební č. 30 a.  

Mnohé dívky, které dnes stojí v nejpřednějších řadách Spolku ně-
meckých dívek (BdM - Bund deutscher Mädel), byly již v časech našeho 
boje činné v sudetoněmeckém mládežnickém hnutí. V tom, pro naši žu-
pu významném časovém období, to každé docházelo zvlášť. Všechny 
jsme byly málo vyškoleny, uměly jsme jen vzdorovat všem nepřátelům 
a pevně jsme věřily v Německo, které nás v rozhodné době nechá zvo-
lat: „Jeden národ, jedna Říše, jeden vůdce“ – „Chceme domov v Říši“ 
(„Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ – „Wit Wollen heim ins Reich“).  

Tak se také stalo. Jak tvrdě byl veden náš boj, tak velká také byla 
naše radost, když nás naše matka Německo vzala do svých silných paží. 
V celých Sudetech se nyní započalo tvořit a stavět. Byly utvářeny forma-
ce a také my jsme mohly vstoupit řad Hitlerovy mládeže (Hitlerjugend) 
a hrdě nosit Vůdcovo jméno.      

Naše činnost se týká širokého rozsahu. Základ tvoří tělesné otu-
žování a světonázorové školení. Vůdce chce mít zdravou, ale také uvě-
doměle zkušenou mládež, očištěnou od špinavostí poválečné doby. Lé-
kařka nižší župy je odpovědná za zdraví jedné každé z nás. Ale nejen tě-
lesné cvičení, ale také otužování v soutěžení je pro dívky směrodatné. 
Tak následovaly skupinové sportovní slavnosti, sportovní slavnost nižší 
župy a konečně sportovní festival vyšší župy. Na táborech a výletech 
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seznamujeme naše dívky s blízkou vlastí, ale především poznáváme 
krásu a velikost Velkého Německa. 

Stupně naší ženské výchovné činnosti jsou: Mladé dívky (Jung-
mädel) BdM a BdM-Werk „Glaube und Schönheit“ – BdM-hradba „Víra 
a kása“.  Když dítě vstoupí do naší společnosti mladých dívek, tak se 
nejdříve učí poznávat život v kolektivu. Základ zde tvoří kamarádství a 
naprostá poslušnost. Ve 14 letech je mladá dívka přijata do BdM. Od 
toho dne se její okruh působnosti významně rozšiřuje. Mimo běžné 
služby musí některé pracovat ještě v Červeném kříži (Roten Kreuz) a ně-
které z nich obsluhují zástupy dětí.  

BdM-hradba „Víra a krása“ je v podstatě jen odstupňování BdM, 
kterou absolvují všechny dívky od 17 – 21 let. Zde se zapojují společen-
ské svazky tohoto věku. „Víra a krása“, tomuto pojmu mají dívky poro-
zumět a mají se naučit jej v jejich dalším životě realizovat. Naše činnost 
v BdM, od 10 do 21 let, je stálá příprava na naší největší úlohu, nejdříve 
být matkou, pokud je možno, a která nám klade odpovědnost za minu-
lost i do budoucnosti. 

Národně-socialistický letecký sbor (NS-Fliegerkorps). 
Velitel sboru: Podmaršálek (Generalleutnant) Christiansen,  

Berlín W 35, ul. velkoadmirála prince Jindřicha č. 1 – 3. 
Členění: Velení sboru, skupiny, prapory, útoky. 

NS-Letecký sbor, útok Aussig. 
Ústí, ul. Malá Hradební č. 31.  

V Ústí existovala místní skupina Spolku německých letců (Ver-
band deutscher Flieger), jehož členové na vlastnoručně vyrobených 
strojích vykazovali za povšimnutí stojící sportovní výsledky a kteří byli, 
jako všichni letecký sport provozující Němci v ČSR, s policií v rozhořče-
ném boji. Když SdP vyzvala k založení FS (Fliegersturm - letecký útok), 
členové této skupiny do něj jednotně vstoupili a tak v těch podzimních 
dnech splnili svou povinnost. Zároveň s osvobozením našeho města 
přešli k sestavení útoku národně-socialistického leteckého sboru (Flie-
gerkorps) v Ústí, útok 6 praporu 40 Teplice, včleněnému ke skupině 7 
Labe-Saalfeld (Elbe-Saale).  

104 příslušníků NSFK (Nationalsozialistisches Fliegerkorps – Ná-
rodně-socialistický letecký sbor), podporovaných 285 příznivci, pečují 
společně se 126 členy letectva HJ (Flieger-HJ) o leteckou myšlenku v Ús-
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tí. U leteckých zbraní nejprve nastupuje předvojenská výchova (nej-
mladší stavějí modely, stavby letadel a školení leteckého plachtění 
v útoku HJ a potom branný sport, letecká teorie a světonázorové škole-
ní). Velký pracovní obsah má udržování letecké obrany schopnosti těch, 
kteří jsou propuštěni z letectva (Luftwaffe) a sportovní součinnost v ob-
lasti letectví. Prozatím je služebna, prostor pro stavění a dílna umístěny 
v ul. Malá Hradební č. 31. Pro výstavbu definitivních pracovních prostor 
a dílen má město Ústí připraven vhodný pozemek. 

Od podzimu mohou být skládány zkoušky 11 A, 10 B a 4 C. Pro-
bíhají v týdenních školeních v Rané u Bíliny (Rannay), ve zvláštních le-
teckých táborech (Freudenberg a Rannay) a v leteckých táborech a v le-
teckých školách ve staré Říši - Lauscha v Duryňsku, Gross-Rückerswalde, 
Pöhla a Rossiten v Prusku. Ústečtí příslušníci NSFK byli vycvičeni v mo-
delářské škole v Hohen Meissner v Kaselu a ve škole stavby kluzáků 
v Kamenz u Drážďan a v Hanoveru. 

Učitel létání ústeckého útoku Schröder vzbudil pozornost 4. ce-
nou na letecké soutěži skupiny 7 v Lauscha v Duryňsku a byl přihlášen 
na závody v horském masivu Rhön. Tam byli s Ruhnoldem první v dvou-
sedadlovém letadle (zlatá plaketa Hermanna Göringa). Pod vedením 
velitele útoku Fritsche Benesche se v činnosti ústeckých příslušníků 
NSFK spojuje pravé kamarádství a bezpodmínečná schopnost nasazení. 
V naší vlasti uskutečňují slova generála polního maršála Göringa:  

„Německý národ musí být národem letců!“ 

Národně-socialistický svaz žen a  
Německá ženská hradba v okrese Ústí. 

Služebna: ul. Malá Hradební č. 12.Vedoucí ženské organizace:  
Pgn. (stranická soudružka) Julia Dörfler. 

Národně-socialistický svaz žen (NS-Frauenschaft) je v okrese Ústí, 
jako v celé sudetské župě, zcela rozvinut od ledna roku 1939. Několik 
týdnů po připojení k Německé Říši mohla s nasazením začít práce. Ženy 
nemusely nejprve náborem získávat členky nebo provádět národně-
socialistické školení, nýbrž mohli jako spořádaná, až do nejmenší buňky 
rozčleněná ženská organizace SdP lehce přejít do Národně-socialis-
tického svazu žen (NS-Frauenschaft). Již existující rozčlenění kamarád-
ského uspořádání v SdP, podle něhož bloková vedoucí nebo její pomoc-
nice obsluhovala jen 10 – 15 domácností, umožňovalo rychlou, rozhod-
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nou činnost a osobní styk s každou jednotlivou kamarádkou. Také v NS-
svazu žen musí v době nouze, v sousedství vyrůstajících vnitřních vzta-
zích, zůstat základy všech ženských prací.  

Jen díky existenci a udržování SdP-ženské organizace lze vysvětlit, 
že sudetské župě bylo v několika týdnech podchyceno 410 000 žen 
v NS-svazu žen nebo v organizaci Hradba německých žen (Deutschen 
Frauenwerk). Počet členek, s nimiž nejmladší župa předstihla v členství 
všechny ostatní župy v Říši, tedy členství podchytilo 92 % žen. Ve městě 
a v okrese Ústí činí počet žen v NS-svazu žen (NS-Frauenschaft) 15 651 
a v neuzavřené Německé ženské hradbě (Frauenwerk) 5650 žen. 

Úlohy: Národně-socialistický svaz žen (NS-Frauenschaft) nemá 
v sudetské župě jen úlohu výchovy spolehlivých vůdkyň, nýbrž je nosi-
telkou všech oblastí ženské činnosti. Její první výchovnou úlohou má 
vždy být výchova všech žen a matek k odpovědnému chování rodiny 
k národu. 

Členství: Členkou v NS-svazu žen se může stát žena, která v čase 
boje sudetských Němců vstoupila a byla činná v SdP nebo v Tělocvič-
ném spolku (Turnverband) a napomáhala sjednocení a osvobození. Kaž-
dá žena, která v sudetské župě stojí na vedoucím místě uvnitř činnosti 
žen, je volena z NS-svazu žen, a to v letecké obraně (Luftschutz), DRK, 
NSV a ve všech ostatních službách, především v NS-svazu žen samém.  

V Německé ženské hradbě (Deutsches Frauenwerk) může být 
členkou každá německá žena, která vyhovuje po pokrevní stránce po-
žadavkům zákona o říšském občanství (u provdaných žen to samé platí 
pro jejich manžele) a která dokončila 18. rok života. Přihlašuje se u ve-
doucí místní ženské organizace příslušné jejímu obvodu bydliště. Všech-
ny ženy, které díky zejména výsledkům práce získají nárok, budou do 
této ženské organizace přijaty.  

Všechny členky NS-svazu žen (Frauenschaft) a Německé ženské 
hradby (Frauenwerk) platí měsíční příspěvek nejméně 62 Rpf (říšských 
feniků) a v Ženské hradbě přijímací poplatek 50 Rpf. V měsíčních pří-
spěvcích je obsaženo pojištění za škody a úrazy na služebních cestách. 
Ženám, které z hospodářských důvodů nemohou příspěvek platit, ale 
jsou hodny přijetí do kolektivu, je umožněno členství díky patronátu. 

NS-svaz žen (Frauenschaft) má oddělení obchodní, organizační a 
personální. Pokladní odd. se zabývá všemi pokladními záležitostmi. 
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Úřad vedoucí organizace a pokladní v době výstavby, s jejími velkými 
požadavky, vedla kamarádka Fanni Parthen, narozená 18. 1. 1903 ve 
Fichtebergu v Bavorsku, bydlící v Sebuzíně (Sebusein) č. 24, vdaná, 
funkcionářka SdP, vedoucí cvičitelka B.T.B., členka NSDAP. Od 15. čer-
vence vede odd. vedení organizace kamarádka Martha Schubert, roze-
ná Schade, narozená 25. 4. 1909 v Podmoklech, bytem na Bukově, Gar-
titzerova ul. č. 250, vdaná, vedoucí ženské organizace SdP, členka 
NSDAP. 

Oblast činnosti samostatného oddělení Právo a smíření sestává 
z poskytování ochrany cti společně pro všechny členky NS-Frauenschaft 
i Deutschen Frauenwerkes a ze spolupráce na majetkových záležitos-
tech a z právního poradenství. To dává každé člence ženských organiza-
cí možnost, obracet se na smírčí úřad o radu a poučení. 

 

 
Branná moc Třetí říše (Wehrmacht). 

 

Ženské organizace mimo to zajišťují ještě osm velkých oblastí čin-
nosti: Služba pro matky, Národohospodářství a domácí hospodaření, 
Služba pomoci, Hranice – cizina, Kulturní výchova a školení, Tisk a pro-
paganda, Oddíl pro mládež a Oddíl pro děti. 

Služba pro matky: Pro zdatnost dívek a žen k vedení rodiny bylo 
v prvním pololetí 11 výchovných a šicích kurzů s 355 účastnicemi. (Jen 
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pro členky Frauenschaft a Deutschen Frauenwerkes činí kursový popla-
tek 2,50 R. M. – říšských marek). Vedoucí oddělení Anna Pappig, nar.   
2. 12. 1902 v Mostě (Brüx), bytem v Teplicích, Beethovenova ul. č. 13, 
členka SdP a NSDAP.  

Národohospodářství a domácí hospodaření: K provádění čtyřle-
tého plánu a přestavby výživy se konalo 155 kuchařských kursů s 3464 
účastnicemi. Výsledkem bylo zvýšení spotřeby ryb o 100 %. 75 důvěrnic 
NS-svazu žen (NS-Frauenschaft) zodpovídá za péči o 400 nezletilých dí-
vek. Vedoucí oddělení  Marie Grosse, nar. 15. 3. 1913 ve Všebořicích, 
bytem na Bukově, ul. Adolfa Hitlera   č. 315, členka SdP. 

Oddělení služby pomoci směřuje německé ženy k účinné pomoci 
německému národu. Ústředním bodem této činnosti je sousedská vý-
pomoc. Mezi ženami v okrese Ústí bylo v červenci 1939 vykonáno od 
1250 žen 25 000 neplacených pracovních hodin při pomoci při sklizni a 
v sousedské výpomoci. V měsíci srpnu vykonalo 1625 žen 48 000 hodin 
sousedské výpomoci, z toho 41 000 hodin při pomoci při sklizni. Vedou-
cí oddělení Marie Koska, nar. 15. 4. 1888 v Chabařovicích, bytem Cha-
bařovice, Střelecká ul., od roku 1935 do listopadu 1938 obvodní ve-
doucí SdP, členka NSDAP. 

Oddělení hranice a cizina obstarává všechny úkoly, související se 
stykem s cizími národnostmi. Vedoucí oddělení Gwinie Kroha, nar. 16. 
1. 1904 v Ústí, bytem Ústí, Wolfrumova ul. č. 5, členka SdP. Do čer-
vence 1939 byla vedoucí oddělení hranice a cizina hraběnka Maria 
Rosina Westphalen z Chlumce. 

Oddělení pro kulturní výchovu a školení ukazuje na jedné velké 
výstavě novodobý stav domova a na mnoha menších působivých výsta-
vách dobré knihy, dobré domácí nářadí, domácí výzdobu a potřeby. To-
to oddělení věnuje péči národním písním a konání domácích večírků. 
Vedoucí oddělení Emilie Zimmermann, nar. 12. 9. 1891 v Ebensee Ober-
donau (okres Gmunden, Horní Podunají v Rakousku), bytem Ústí, Klíše, 
Ptačí pastvina č. 9, vedoucí místní ženské organizace SdP, členka 
NSDAP.  

Oddělení pro výchovu: Trude Fuchs, nar. 11. 12. 1910 v Ústí, 
bytem Ústí, Billrothova ul. č. 20, členka SdP. Krajskou správkyní je 
kamarádka Woditschka, Ústí, Laubenhof. 
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Tisk a propaganda zásobuje zprávami ze Svazu žen  noviny a ča-
sopisy a opatřuje pro Frauenschaft vnější službu. Vedoucí oddělení Elsa 
Seiring, nar. 6. 11. 1900 v Ústí, bytem v Ústí, Kudlichova ul. č. 4, vedoucí 
místní ženské organizace SdP, členka NSDAP. 

Oddělení pro tisk: Maria Kindermann, manželka lékaře, bytem 
v Ústí, ul. Adolfa Hitlera č. 115, nar. 20. srpna 1905 ve Wolfspatzing 
v Rakousku. 

Oddělení propagandy se podařilo opatřit a dodat k rozdělení na 
přísahu mužstva SA-Sudety 26 883 kusů snídaní. Dále zařídit, mimo 
trvale probíhající požadavky na ubytování, k soutěžím vedoucích SA 
1000 bezplatných ubytování se snídaní a pro 1. oblastní sportovní slav-
nost HJ 2000 ubytování. Při příchodu německých vojsk 10. října 1938 
Svaz žen (Frauenschaft) zařídil 1600 ubytování. K velkému úspěchu to-
hoto oddělení patří také filharmonický koncert sudetoněmeckých fil-
harmoniků, se sólistkou Gertrudou Pitzinger, ve vyprodaném divadle. 

Členky Svazu žen (Frauenschaft) a Hradby německých žen (Deut-
schen Frauenwerk) mezi 18 a 30 lety jsou zahrnuty do Mladých skupin 
(Jugendgruppe), které jsou vedeny okresní velitelkou Mladých skupin. 
Krajská velitelka Mladých skupin Elsa Proche, učitelka, nar. 7. 5. 1905 
v Dobřanech (Wiesengrund), bytem na Bukově, Anzengruberova ul.      
č. 374, členka SdP a NSDAP.  

Všechny děti od 3 do 10 let mohou být přijaty do dětských skupin 
Německé ženské hradby (Deutschen Frauenwerkes). Děti přicházejí 
jednou týdně k domácímu odpoledni a scházejí se ke společným radost-
ným hrám a činnostem, při nichž se pod vedením vedoucí skupinových 
her brzy učí kamarádství a začleňování. Krajská vedoucí dětských skupin 
Marianne Hahm, učitelka, nar. 15. 1. 1919 na Střekově, bytem na Stře-
kově, Beethovenova ul. č. 223, členka SdP a NSDAP. 

Kraj Ústí má počet místních skupin přiměřeně k NSDAP: 72 míst-
ních skupin ženských organizací se 72 vedoucími místních ženských or-
ganizací, 192 vedoucích buněk, 894 blokových vedoucích, 215 pomoc-
nic, celkem tedy 2021 funkcionářek. V připojených spolcích pracuje 684 
žen ze Svazu žen. Na domovních večírcích, na pracovních večerech, na 
pracovních besedách je měsíčně evidováno 13 700 žen. Krajská vedoucí 
Svazu žen zorganizovala za půl roku asi 50 školení a pracovních besed. 
Veškerý pracovní úspěch Svazu žen závisí na řádu, kamarádství a na 
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vzájemné důvěře v organizaci. Za to jsou odpovědné v místních sku-
pinách vedoucí místních organizací Svazu žen, v okrese okresní vedoucí 
Svazu žen.  

V Národně-socialistickém svazu žen okresu Ústí jsou spojeny bý-
valé okresy Chabařovice a Ústí. V okrese Chabařovice vedla Svaz žen od 
jeho založení až do přechodu k NSDAP kamarádka Marie Koska. Jako 
první organizace Frauenschaft v kraji byla kamarádkou Ingeborg Illing 
založena skupina v Ústí, jíž byla také první vedoucí. Kamarádka Inge-
borg Illing, bytem v Ústí, Cihlářská ul. č. 3, se narodila 18. prosince 1908 
v Ústí. Dne 17. prosince vstoupila do Strany a spolupracovala již ve 
dnech zakládání. Vedla okresní ženskou organizaci Frauenschaft do 
konce roku 1936, kdy ze zdravotních důvodů odstoupila. 

Začátkem roku 1937 existovalo 40 místních organizací Svazu žen 
(Frauenschaft) se 4227 ženami. Od prosince 1936 do 1. února 1937 byla 
okresní vedoucí Svazu žen kamarádka Anna Stolle ze Střekova, ul. Jo-
hanna Schichta. Tato kamarádka se narodila 7. 6. 1907 a byla okresní 
vedoucí Frauenschaft od listopadu 1936 do března 1937. Po jejím slo-
žení funkce přišla do června 1937 na její místo Gertrud Klingohr, bytem 
ve Skoroticích č. 18. Dne 15. června převzala vedení okresní organizace 
Frauenschaft kamarádka Julia Dörfer. V této době byla její úzkou spolu-
pracovnicí kamarádka Marie Schlenzig, jejíž věrnost a obětavost ji uleh-
čovala přestát v těžkém čase. Marie Schlenzig bydlí v Ústí, ul. Dr Arlta  
č. 3, nar. 29. 10. 1897 v Ústí, je členkou SdP a NSDAP. 

Koncem roku 1937 měla organizace Frauenschaft 61 místních 
skupin s 5586 ženami. Při převedení do Národně-socialistického svazu 
žen (NS-Frauenschaft) bylo v tehdejším okrese Ústí 62 místních skupin 
s 16 775 ženami. 

Pohled zpět na SdP-ženskou organizac Frauenschaft. 
V časech nesnází a bojů sudetských Němců byla činnost ženské 

organizace Frauenschaft neodmyslitelná. Muži vedli boj proti národní-
mu protivníkovi, ženy nápomocnými skutky uskutečňovaly zásadu ná-
rodní pospolitosti. Kamarádskou pomocí, jejíž nositelkou byla ženská 
organizace Frauenschaft, se staraly o vnitřní sjednocování a upevňování 
národní skupiny a umožňovaly přestát v těžké nesnadné době.  

Ženská organizace věnovala obzvláštní péči rodině, jako nejmenší 
buňce, z níž je vybudován národ. Zdravému a mravnému vedení rodiny 
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je věnována neúnavná osvětová činnost na schůzkách a domácích ve-
čírcích. Každá, v kamarádské pomoci činná kamarádka, jako pravá mat-
ka chrání svýma rukama každé německé dítě a tím přináší novou odva-
hu a důvěru do některých sklíčených ženských duší, ale také do mno-
hých, v nebezpečných časech ztvrdlých srdcí mužských.  

Jako vysvětlující příklady činnosti ženské organizace Frauenschaft 
uvádíme: Ženy z SdP se účastnily na všech shromážděních WHW, byly 
činné ve všech výborech WHW a byly skutečnými nositelkami tohoto 
svépomocného díla. V roce 1937 v kamarádské výpomoci ženská orga-
nizace Frauenschaft okresu Ústí  prokázala: 
Příspěvky dětem . . . .           9 337,35 Kč 
Příspěvky rodinám . . . .         13 102,35  „ 
Příspěvky starým . . . .  140,-     „ 
Příspěvky na pohřeb . . . .  818,80  „ 
Velikonoční sbírka na děti kamarádům bez zaměstn.    5 131,50  „ 
Bezplatné obědy á 3 Kč . . .             .        31 177,70   „ 
Poskytnutí pomoci při zvláštních případech .             638,35   „ 
Jiné pomoci . . . . .          8 104,-      „ 

            Pomoc celkem              118 448,05  Kč 
Ve vánočním měsíci v roce 1937 dosáhla výpomoc Svazu žen 

(Frauenschaft) okresu Ústí v bezplatných obědech, v kilogramových 
sbírkách, ve věcných sbírkách potěšitelné výše Kč 33 368,60. Místní 
skupina Svazu žen Neštědice – Povrly, v rámci akce zimní pomoci, pod 
vedením kamarádky Ottilie Michel, obdarovala 30 chudších dětí místní 
skupiny úplným oblečením. Svaz žen chudého okresu Chabařovice opa-
třila v roce 1937 na 63 míst pro prázdninové děti a v roce 1938, k zota-
vení dětí poslaných na venkov, díky Spolku Němců (Bund der Deut-
schen), vybrala slušnou sumu Kč 8000,-. Větší a zámožnější organizace 
Frauenschaft okresu Ústí vybraly v roce 1938  k tomu samému účelu 
40 000 Kč. V létě roku 1938 bylo do mateřské zotavovny ve Starých 
Splavech (Thammüh)l, jejíž nájem a udržování bylo hrazeno z darů žen-
ské organizace Frauenschaft sudetské župy, posláno 50 matek z okresu 
Ústí.  

Ke zřízení sudetoněmeckého ženského časopisu bylo v okrese 
Ústí vybráno 3125 Kč. Každá šestá kamarádka byla odběratelkou tohoto 
časopisu. Pro Německý kulturní spolek (Deutschen Kulturverband) bylo 
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při večerech šití a pletení Svazu žen zhotoveno prádlo pro děti v po-
hraničních školách. Osvíce-ným činem ženské organizace Frauenschaft, 
který se uskutečnil jen v okresu Ústí, bylo nechání přepsání 50 němec-
kých dětí z českých škol do škol německých, přes hrozící ekonomickou 
újmu pro rodiče. 

Úřady konzumních spolků marxistických a českých konzumních 
spolků musely kvůli trvalé přesvědčovací činnosti žen své obchody za-
vřít. Také pro potřebnou zalidňovací politiku vykonával Svaz žen nejen 
agitační práci, nýbrž zásadně přispíval k jejímu praktickému provádění. 
Každému nově narozenému dítěti bylo na jeden rok zajištěno dodávání 
mléka a nemajetné kamarádky dostaly k používání zapůjčený dětský 
koš. Okres Ústí měl koncem roku 1936 dětské prádlo pro 50 malých 
dětí. 

Ženy si navzájem pomáhají při onemocnění, při žních a zajišťují 
ošetřovatelky pro péči v šestinedělí. Funkcionářky, obzvláště vedoucí 
místních organizací Frauenschaft, konají za každého počasí hodiny 
dlouhé cesty, nebojí se ani zledovatělých lesních cest vrchů labského 
údolí, ani časných večerních mlh v Krušných horách, kvůli účasti na slu-
žebních besedách a na školeních v okresním štábu, nebo při návštěvách 
vzdálených místních skupin. Ženská organizace Frauenschaft okresu 
Ústí má 62 místních skupin se 16 775 ženami, v okresu Chabařovice je 
35 místních skupin s 5538 ženami.   

Veškerá činnost žen v časech SdP se konala pod vedením naší 
současné župní vedoucí organizace Frauenschaft, kamarádky Isabely 
Pompe. Je cílevědomou vůdkyní, naší pýchou, jsme jejím věrným prů-
vodem. Vlasti ku pomoci je upřímné spojení s vedením a vzájemné ka-
marádství. Jen ten, kdo sám je v ženské organizaci Frauenschaft, může 
posoudit, s jakými oběťmi byla spojena. Za touto prací žen jsou tisíce 
pilných rukou, tisíce obětí, tisíce rodině odepřených denních i nočních 
hodin, věnovaných pospoli-tosti, nezištnosti a věrnosti. Byla vykonává-
na s láskou k vlasti a jejímu lidu a s důvěrou v myšlenky národní pospo-
litosti, které nám vyslovil Vůdce.  

Německá pracovní fronta (Deutsche Arbeitsfront) v Ústí. 
Krajská správa: Ústí, ul. Hanse Krebse č. 22. 

KdF-prodejna: Maternova ul.  č. 5. 
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Německá pracovní fronta (Deutsche Arbeitsfront - DAF), podle 
Vůdcovy vůle výhradní zástupce všech pracujících Němců, má za úkol, 
vést pracující lidi ke společnému cíli v sociálním směru. Tímto cílem je 
vytvoření společnosti, v níž je každý obsloužen nejlepším způsobem. je-
ho povinností je konat ve prospěch celku, tedy skutečná národní a vý-
konná společnost. Každý může získat své místo v hospodářském životě 
v duševní a tělesné míře, která mu zaručí dosahování nejvyšší výkon-
nosti a nejvyššího nasazení pro národní společenství.  

To jsou základní myšlenky, s nimiž v říjnu 1938 započaly práce na 
výstavbě okresní správy Německé pracovní fronty (DAF). Tehdy ještě 
malá skupina spolupracovníků s sebou přinesla takovou míru pracovi-
tosti, zanícení a idealismu, které bylo proti těžkým úkolům zapotřebí. 
Za stálého nasazení bylo dosaženo toho, co dnes, po několika měsících, 
před námi stojí jako již skoro dokončené.    

Rámec, v němž se činnost německé pracovní fronty uskutečňuje: 
Oblastní členění organizace odpovídá NSDAP. Strana má bloky, buňky, 
místní skupiny, okresy, župy a říšské vedení. Zrovna tak má Německá 
pracovní fronta (DAF) bloky, buňky místní správy, okresní správy, župní 
správy a říšskou správu (ústřední kancelář). Tím je umožněna nejužší 
spolupráce mezi nejvyššími představiteli a politickým vedením s před-
sedy, správci a hlídkami DAF. 

Pro pochopení velikosti organizace uvádíme, že v této době v 41 
župách s kolem 900 okresními správami je obsluhováno více než 25 mi-
liónů pracujících lidí. V samotné sudetské župě je evidován skoro milión 
pracujících. V okrese Ústí, v jedné z našich největších mladých říšských 
žup, je jich v 72 místních správách obsluhováno více než 43 000. Orga-
nizační stavba se opírá vedle bloků a buněk místních správ především   
o podniky s jejich zvláštní organizací DAF (buňky a podnikové bloky). 
V okrese Ústí počítáme se 700 podniky, v nichž je ustanoven podnikový 
předseda, z toho je 17 velkopodniků s více než 300 členy osazenstva. 

Ke splnění mnoha výchovných, odborných a hospodářských úko--
lů v okrese Ústí, velkém průmyslovém a obchodním kraji, je nutný pro-
myšlený organizační plán. Ten se skládá ze tří velkých hlavních oblastí 
činnosti s následně stanovenými úkoly: I. Politicky vedená oblast čin-
nosti a správy, II. Sociálněpolitická a sociálněpečovací oblast činnosti, 
III. Oblast výkonnosti, radostné práce a „Síla v radosti“ - „Kraft durch 
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Freude“ (KdF). Tyto hlavní oblasti činnosti jsou ostatním oddělením při-
měřeně ke stanoveným úkolům připojeny. Toho času ustanovená oddě-
lení a jejich vedoucí jsou následně uvedena: 

Vedení okresní správy Ústí: Okresní předseda Pg. (Parteigenosse 
– stranický soudruh) Karl Rziha.  

Hlavní oblast činnosti I.: Vedoucím správy hlavní oblasti činnosti 
a organizace je Pg. Rudolf Kögler. Propaganda Alfred Kreissl. Tisk Franz 
Josef Klinger. Závodní skupiny a školení Ernst Teltscher. Okresní odbor-
ná správa s pododděleními účtárna, pokladna, podpora a kartotéka 
Josef Zulka. 

Hlavní oblast činnosti II.: Vedoucí správy hlavní oblasti činnosti 
Pg. Albert Patzelt. Oddělení právního poradenství s pododdělením po-
radenství osazenstvu, sociálního pojištění a daňového poradenství Dr. 
Karl Umlauf. Společenské osobní odpovědnosti Albert Patzelt. Ženy: 
Johanna Mahner. Mládež: Otto Kotzanek a Heli Ehmer. Odborná oddě-
lení: Strava a poživatiny Erich Grimmeisen. Textil Hans Minks. Oděv a 
kůže Heinrich Storch a Gustav Pohle. Stavby Franz Deischel. Lesy a dře-
vo Emanuel Baier. Železo a kovy Anton Ladek. Chemie Ing. Max Dörfler. 
Tisk a papír Heinrich Simmler a Karl  Scherbaum. Energie, doprava a 
správa Ferdinand Pfeifer. Hornictví Franz Deischel. Banky a pojišťov-
nictví Franz Lehrl. Kámen a půda Josef Richter. Německý obchod Ernst 
Neumann. Německá řemesla August Pilz. Zdravotnictví Johannes Adler. 
Domy a domácnosti Elsa Kaaden. 

Hlavní oblast činnosti III.: Vedoucí okresní správce KdF Pg. Wen-
zel Behr. Oddělení: „Oddech“ („Feierabend“) Wenzel Behr. „Německá 
národní osvěta“ („Deutsche Volksbildungswerk“) Kurt Thiele. Sport a 
krajský zmocněnec pro závodní skuliny Richard Leupold. KdF-admi-
nistrativní služba Franz Nasty. KdF-automobily Anton Strunz. Odborná 
výchova Alfred Goller. Domovy Josef Perthen. 

Při výstavbě první součásti Strany (Partei), Německé pracovní 
fronty (DAF), byla nejdříve nejdůležitějším instrumentem propaganda. 
Důležitost a činnost Německé pracovní fronty musela být všem přísluš-
níkům národa (Volksgenossen) důrazně ukázána, aby byli získáni ke 
členství a ke spolupráci. Zahájením oficiální propagandy bylo 20. ledna 
1939 shromáždění  v ústecké jízdárně, na které ke 14 000 Volksgenos-
sen hovořil župní předseda Parteigenosse (soudruh) Birke. Dalším 
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vrcholem bylo velké shromáždění při příležitosti návštěvy prezidenta 
Cianetti a Dr. Ley, kterého se účastnilo na Náměstí SA 60 000 Volks-
genossen. Při té příležitosti předal prezident Cianetti sudetoněmeckým 
dělníkům prapor, zaslaný italskými dělníky v Německu. 

Ve všech obcích našeho kraje se při neúnavné práci stávali všich-
ni příslušníky DAF a stále větší a větší byl počet pracujících, kteří se 
v DAF sjednotili. Všude byla organizována shromáždění a výstavy, které 
přinášely myšlenky až do nejmenší vesnice. Dočasnou přestávku v pro-
pagandě udělaly, při skončení přihlášek k zápasu o výkony, podniky po-
řádané podnikové oddechové hodiny dne 2. července v městské kni-
hovně.  

Vedle propagandy také ihned začalo školení lidí, kteří byli jako 
členové DAF určeni za funkcionáře. Ke školení, prováděnému podle jed-
notných směrnic, byl pro všechny okresní školicí činitele župní správou 
svolán učební běh. Tyto směrnice potom byly dále přenášeny do míst-
ních správ školeními oblastních správních úřadů. Ke konci první polovi-
ny roku 1939 bylo zjištěno, že místní správy byly plně podchyceny. 
Místní školící správci byli na 7. květen svoláni k okresnímu školicímu bě-
hu k jejich jednotnému provádění, přičemž jim okresní školicí správce 
dal do rukou pro jejich těžký úkol nástroj, způsob kamarádského života. 
Začalo také školení v podnicích. Ke školení a usměrnění byli podnikoví 
velitelé a podnikoví předsedové stahováni ke tří až čtyřdennímu školi-
címu běhu do Starých Splavů (Thammühl ). Z okresu Ústí se těchto 
učebních běhů dosud zúčastnilo deset podniků.  

Obzvláště těžkým zatížením bylo, alespoň v prvních měsí-cích, 
ustanovit místa právních poraden a okresní správy. Tato místa jsou 
rozložena do čtyř pododdělení: Právní poradna pro podnikové velitele 
(Dr. Umlauf). Právní poradna pro členy osa-zenstva (Dr. Paestner), 
Daňová právní poradna (Dr. Bergmann), Právní poradna sociálního 
pojištění (Dr. Tschochner). 

V rámci DAF není vedení procesů nijak prvořadým a dů-ležitým 
úkolem právních poraden. Největší váha právních pora-den leží spíše 
v hájení sociálního smíru právě v případech, kdy kvůli nastalému vývoji 
často není možné dosažení smírného řešení. Přitom se právní poradny 
mimoto věnují zastupování všech pracujících v daňových a sociálně-
pojišťovacích právních vztazích. Právním poradnám jsou stanoveny 



93 
 

významné úkoly také v tvůrčím směru. Mají z bohaté pokladnice jejich 
zkušeností přispívat k dalším úpravám našeho pracovního daňového a 
sociálně-pojišťovacího práva, přenášet zjišťované nedostatky na 
kompetentní místa, dávat podněty pro nové právní úpravy a tak nést 
důležitou část budování německého národa.  

 

 
Koupaliště na Klíši. 

 

O vlastní společenské zodpovědnosti, jako o pravlastních myšlen-
kách DAF, jsou zde zopakována slova  z „Ústeckého deníku“ - „Aussiger 
Tagblat“ z 29. dubna: „Úlohou vlastní společenské zodpovědnosti, je 
přenášet tyto myšlenky na každého podnikového velitele i člena osa-
zenstva. Pro každého podnikového velitele je směrodatné, že vlastní 
společenská zodpovědnost je osazenstvu zásadní pro výkonnost a pro 
zachování podniku. K tomu náleží především uspořádané osazenstvo 
podniku. Požadujeme od podnikových velitelů vůdcovské schopnosti a 
kamarádství, od osazenstva svědomitost a pracovní nasazení.“ 

Nová podniková nařízení nemohou uváznout na tom, že se trvá 
na nutných ustanoveních a paragrafech a teprve potom se řeší spo-
lečenské otázky, když se přitom v rukách drží zákonné nařízení nebo ji-
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ný předpis. Německá pracovní fronta (DAF) není vůbec právně zatuhlá, 
nýbrž jedná výsadně zodpovědně, národně-socialisticky! 

V péči se musí vycházet z lidských pocitů, aby osazenstvo bylo 
schopno výkonů, a musí se bezpodmínečně usilovat, aby se výkonnost 
udržovala a zvyšovala. Je samozřejmé, že vedení podniku, které bez ná-
mitek před osazenstvo předstupuje, je s tím také obeznámeno a že 
podnikový velitel, který na sebe s vážností převzal požadavky osazen-
stva, také pro svá opatření, která se týkají výkonu a ostatních hospo-
dářských otázek, má od osazenstva očekávat bezpodmínečné splnění. 
Nezáleží na tom, zda se podnikový velitel rozhodne teprve pod tlakem 
podnikového předsedy a podnikového zastupitelstva nebo zda se sám  
o otázkách podniku s těmito muži radí. Podnikový předseda je v pod-
niku zástupcem Německé pracovní fronty (DAF) a Německá pracovní 
fronta je zde součástí Strany, která je v podniku politicky zodpovědná. 
Je autoritou! 

„Podnikové zastupitelstvo“ nemá s bývalým podnikovým výbo-
rem a s odborářskými myšlenkami z dřívějška vůbec nic společného. Je 
to poradní orgán podnikového velitele, nestojí proti podnikovému veli-
teli, nýbrž vedle něj. Podnikový velitel a osazenstvo nestojí pod para-
grafy a zákony, nýbrž povinnosti, plynoucí z upřímné a přiměřené vlast-
ní zodpovědnosti, přivádějí všechny nastalé otázky k řešení. Není to tak, 
že člen osazenstva musí mít vždy pravdu, ale je nutno také říci: „Chybil 
jsi a rozhodnutí podnikového velitele je správné.“ 

Zásadní myšlenkou, které leží v základu „vlastní společenské zod-
povědnosti“ je výkon. Tomu slouží především oddělení „Odborná vý-
chova a podnikové vedení“ a mnoho odborných oddělení, které byly již 
jednou vypočítány. Toto oddělení bylo ve stejném tempu, v němž ply-
nula ostatní výstavba, zajištěno a byla již provedena mnohá opatření 
podnikového vzdělávání, která posloužila naléhavým potřebám hospo-
dářství. Byly to obzvláště mnohé učitelské kolektivní kursy v těsnopisu a 
v psaní na stroji, jakož i dopravní výchova, účast na říšském výkonovém 
psaní, kterého se náš okres zúčastnil jako nejsilnější samostatná župa, a 
různá další opatření. Je připraven pracovní plán pro velkolepou výstav-
bu podnikové výchovné činnosti se všemi učitelskými kolektivy a na 
podzim roku 1939 bude uskutečněn.  
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Župní vedoucí (Gauleiter) a říšský místodržící Konrad Henlein 
v červnu 1939 poprvé vyzval sudetoněmeckou župu k účasti na soutěži 
výkonnosti podniků. Tuto výzvu následovalo v kraji 480 podniků (s cel-
kem 27 570 příslušníky osazenstev), v nichž se již dnes s vážností a s vě-
domím zodpovědnosti připravují na vše, co umožní podniku v soutěži 
výkonnosti uspět. 

 

 
Náměstí SA (Platz der SA). 

 
Stavební úřad má rovněž důležité úkoly: 
1. Podporování a přijímání zásadních stanovisek ke všem otáz-

kám nezemědělské bytové a sídlištní výstavby. 
2. Řízení, podle zásad a rad bytové politiky, se všemi místy zabý-

vajícími se bytovou a sídlištní výstavbou. 
3. Evidence bytové poptávky a sestavování bytových programů. 
4. Porady o osidlovacích povinnostech jakož i účast při výběro-

vých jednáních. 
5. Průzkum možností financování, obzvláště ve směru k sociální-

mu stavu nájemních nákladů. 
6. Politické a stavebně-kulturní uspořádání obcí, plánování rozši-

řování obcí nebo zakládání nových obytných a sídlištních oblastí.      
7. Přípravy staveb až k jejich provádění. 
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8. Podporování bytové kultury pomocí návrhů vzorového ná-
bytku. 

Při bytové výstavbě je nutné a důležité, nejdříve poznat ideolo-
gické a politické zásady, které jsou dnes při výstavbě Říše a obzvláště 
Sudetské župy směrodatné a rozhodující. U bytové výstavby se musí 
nejdříve hledět na sociální úlohu, v níž se nachází samotné její provádě-
ní. Také v okrese Ústí je nespočet bytů, obzvláště malých nezámožných 
zaměstnanců, které nemohou být v žádném případě označeny jako 
vhodné k bydlení. Podle Německou pracovní frontou zastávaných zá-
sad, bude pro letošní rok nezbytné přispění obcí, ale obzvláště pod-
nikových velitelů, k podpoře malých dělnických sídlišť a lidové bytové 
výstavby. Přitom má také docházet k projevům sounáležitosti a pospo-
litosti mezi dělníky, zaměstnanci a podnikovými veliteli. 

Pozemek pro osadníka má mít střední velikost 1000 m2 (tj. nej-
méně 800 m2 využitelné plochy). Náklady na malé sídlo, při velikosti 
obytné plochy 34 - 42 m2 a mimo to hospodářský prostor, sklep a malá 
stáj, činí cca 7500 – 8000 R.M. (říšských marek). Přitom osadník musí 
přispět nejméně 10 %, buď hotově anebo částečně bezplatnou svou a 
sousedskou výpomocí. Díky svépomoci se osadník může se svou budou-
cí vlastní půdou ihned cítit srostlý, a tak bude usedlý. Po třech letech 
zkušební lhůty bude vlastníkem sídla. Nájem, skládající se z úročení a 
amortizace, nesmí překročit pětinu až čtvrtinu příjmu osadníka nebo 
majitele bytu. Podnikový velitel může především pomocí opatření 
pohotového pozemku nebo díky tak zvané podnikové půjčky, nejlé-
pe oběma, urychlit podporování. Půjčka je k dispozici bezúročná a umo-
řována je nízkou, únosnou procentní sazbou. Pro malé sídlo je pro kaž-
dé místo uvažováno s až 5000,- R.M. půjčkou na nájem, která je úroče-
ná 1 % a 1 % je amortizace. 

Pro lidové bydlení ve stejné velikosti jako malé sídlo, ovšem bez 
stáje, stavěné také jako patrové bydlení, je uvažováno s až 3800,- R.M. 
říšské půjčky za těch samých podmínek. K tomu má nejméně 15 – 20 % 
přispět podnikový velitel nebo obec. Lidové byty zůstávají ve vlastnictví 
bytového družstva, obsazování bytů vyplývá z dohody s podnikovým 
velitelem nebo se starostou. Velikost bytu sestává podle potřeby 
z dvou, třech, až čtyřech obytných místností. Konečným cílem je, pro 
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každého pracovníka, především s mnoha dětmi, zařídit čtyřpokojový 
byt vesměs s nutným příslušenstvím.  

DAF založila pro uskutečnění všech těchto otázek v župě Sudety 
bytová a osidlovací družstva „Nový domov“ – „Neue Heimat“ se sídlem 
v Liberci, která všechny otázky bydlení v oblasti bytového a osidlovací-
ho charakteru zpracovávají, za dpdržování v DAF zastávaných zásad. 
Podnikoví velitelé a obce tedy na sebe nepřebírají žádné břemeno ani 
práci ve vztahu ke správě zřizovaných sídlišť a lidového bydlení, neboť  
o to vše pečuje „Nový domov“. 

Malá sídliště: Ústí  . . . 40 míst 
                    Krásné Březno . . 15    „ 
          Střekov  . . . 25    „ 
          Trmice  . . . 15    „ 
          Bohosudov  . . 15    „ 
                 Celkem 110    „ 
Lidové bydlení: Ústí, 8 domů á 6 bytů       .  50 bytů 
                         Střekov, 4 domy á 6 bytů       .       25    „ 
                         Chabařovice, 3 domy á 6 bytů       20    „ 
                         Trmice 3 domy á 6 bytů          .       20    „ 
                            Bohosudov 2 domy á 6 bytů       15    „ 
                   Celkem 130    „ 
Pro malé sídliště, a to 40 bytů, byly vládou schváleny půjčky á 

5000 R.M. To je již připraveno ke stavbě. To samé bude zřízeno na 
hranici města na území obce Předlice, a sice bytovým druž-stvem 
„Sudetenland“.  

Bez Národně-socialistického společenství (NSG) - „Síla v radosti“ 
– „Kraft durch Freude“ (KdF) není sociální a kulturní život německého 
národa myslitelný. Pro nás sudetské Němce to byl po časech bojů 
splněný sen, na jehož splnění jsme dnes nekonečně hrdí a šťastní. Již 
před připojením k Říši bylo naším kulturním, odborným a všeobecným 
vzděláváním dosaženo připravenosti na velký cíl „národní pospolitost“ 
– „Volksgemeinschaft“. Je pro nás nové, že právě díky činnosti KdF  se 
stala skutkem  výkonná společnost.  

Obsáhlou oblast činnosti v KdF má úřad Odpočinek (Feierabend). 
Jen krátce zmíníme divadlo, hudební a zábavné večery, péči o obyčeje a 
lidové zvyky, večery vesnických společenství atd. První zásadou činnosti 
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„Feierabend“ zůstává pečlivý výběr vystupujících umělců a tvůrců. Na 
večerech vesnických a kamarádských kolektivů na závodech se upravu-
je a prohlubuje společenský život na základě národní pospolitosti. 

V rámci kulturní činnosti NSG - „Síla v radosti“ je vzdělávací čin-
nost zajedno s úřadem Německá národní osvěta (Deutsches Volks-
bildungswerk). Zde zaujímá přední místo přednášková činnost. K před-
nesu přednášek jsou k dispozici nejznámější muži ze všech oblastí naše-
ho národního osvobození. Když dnes opět stojí básník uprostřed pracu-
jících Volksgenossen (příslušníků národa), tak je to díky nasazení NSG - 
„Síla v radosti“. Kulturní výlety, práce na vesnici, činnost knihoven, hu-
dební školy, všechny tyto činnosti slouží výchově a dalšímu vzdělávání 
německého lidu, který je s plnou zodpovědností a touhou po vzdělání 
ve své době postaven, schopen a vyzbrojen ke službě velkým úkolům 
budoucnosti. 

Úřad pro sport (Sportamt). NSG - „Síla v radosti“ usiluje získat 
dělný lid pro myšlenku tělesného cvičení, které posiluje tělesnou vý-
konnost lidí a udržuje jí až do vysokého stáří. Příkladná činnost Tělocvič-
ného spolku (Turnverband), která je také nejvyššími místy ceněna, je 
této práci zásadně ku prospěchu.  

Objevovat pro náš pracující lid krásy naší nové velké vlasti, uka-
zovat jim německou otčinu, je oblast úkolů oddělení Cestování, putová-
ní, dovolená. Díky cestovnímu podniku byla myšlenka „Síla v radosti“ 
přenesena nejen do Německa, ale také daleko za hranice. 

Lidový automobil (Volkswagen), životní dílo sudetoněmeckých 
techniků, nachází také u nás veliký ohlas. S nutným zlepšováním sociál-
ního postavení má KdF-automobil, ano je určen pro pracující, také u nás 
otevřený vjezd. 

Úřad Krása práce (Schönheit der Arbeit) realizuje myšlenku „Síla 
v radosti“ v závodě, na místě, kde každý pracující příslušník národa tráví 
největší část svého života. U nás nabývá tato činnost obzvláštní 
význam, neboť mnoho podniků bylo Židy (Juden) čistě kapitalisticky 
plundrováno, kdy se nebral ohled na nemožné pracovní podmínky. Jiná 
podnikání byla kvůli čechizačním opatřením (Tschechisierungmassnah-
men) tou měrou zúžena, že stála před zruinováním a nemohla přinášet 
žádné prostředky na udržování podniků. Většina podniků byla bezútěš-
ná, ohavná a zpustlá. Již v uplynulém roce se také v našem okrese v té-
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to oblasti udál dokonalý zázrak. Zde jde vždy o „Krásu práce“ - „Schön-
heit der Arbeit“, o skvostné jmění našeho národa, totiž o sílu práce pra-
cujících. Nezměněně také zde platí zásada „Ne nejméně, ale co nejvíce 
musí být dosaženo“. 

Tak vidíme, že se vstupem Německé pracovní fronty (DAF) do su-
detské župy, pod novými, dosud neslýchanými myšlenkami všude začal 
nový život. Všude se prodírá nové, všude pracují a tvoří se a se svatým 
zanícením a vysokým nadšením se zřizují správy a hlídky Německé pra-
covní fronty sloužící dílu, o němž Dr. Robert Ley pronesl krásná slova, 
s nimiž je tato zpráva ukončena: „Chci se pokusit dát národu pracovní 
ethos, vidět v práci něco svatého, něco krásného. Chci se pokusit, aby 
naše továrny byly božími chrámy, a chci tím docílit, aby v Německu byl 
dělník  ctihodným člověkem.“ 

Německý národně-socialistický lékařský spolek  
(NSD-Ärztebund). 

Kancelář: Krajské vedení NSDAP, Langemarkské nám. č. 8. 
Německý národně-socialistický lékařský spolek (NSD-Ärztebund) 

sídlí v Mnichově. Organizačně odpovídá NSDAP, avšak bez místních sku-
pin a opěrných bodů. 

Německý národně-socialistický lékařský spolek je jedním z úřadů, 
pověřených NSDAP organizováním národního zdravotnictví. Je ustano-
ven jako odborný poradce pro všechny otázky národního zdraví a raso-
vé biologie a všichni potřební lékaři a odborníci jsou Straně k dispozici 
pro všechny stranickoúřednické orgány a cíle. Německý lékařský 
svaz zaopatřuje provádění veškeré léčebné a zdravotní záležitosti s od-
borným pojímáním významu národně-socialistického světového názoru 
a jeho zásad k veřejnému uplatnění.  

Župní a okresní vedoucí úřadu pro národní zdraví NSDAP je také 
župním a okresním vedoucím NSD-lékařského spolku (NSD-Ärzte-
bundes). NSD-lékařský spolek v Ústí je umístěn do prostor krajského 
vedení NSDAP, Ústí, Langemarkské nám. č. 8. Předsedou NSD-lékař-
ského spolku v Ústí je Dr. med. Ferdinand Massmann. 

Národně-socialistický spolek ochránců práva  
(NS-Rechtswahrerbund). 

Říšská úřadovna Berlín W 35, Tiergartenstrasse 20.  
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Říšský velitel: Dr. Hans Frank, říšský ministr a říšský vedoucí 
říšského právního úřadu. 

          Národně-socialistický spolek ochránců práva je organizač-
ním nositelem německé právní fronty pro všechna s právním sta-
vem spojená pracoviště a nositele úřadů.  

Okresní úřadovna Ústí. 
Okresní skupinový vedoucí Dr. Otto Pauler,  Zelená ul. č. 7.  
Národně-socialistický spolek ochránců práva (NS-Rechtswahrer) 

je jedním z k NSDAP připojených spolků. Spolek byl založen součas- 
ným ministrem Dr. Frankem jako první k NSDAP připojený spolek. 
Původně se nazýval „Německý národně-socialistický spolek právníků“ – 
„National-sozialistischer Deutscher Juristenbund“. Po poznání, že ná-
rodně-socialistický stát musí v oblasti právního života rozvíjet hlubší 
tvůrčí činnost, rozšířil Spolek svou oblast činnosti a nyní zahrnuje nejen 
právníky v úzkém smyslu, ale vůbec všechny osoby, které jsou zaměst-
nány hájením zásad národně-socialistického práva. Tedy soudce a stát-
ní zástupce, právní zástupce a notáře, opatrovatele práva, kteří jsou 
vyššími soudními úředníky, ale nejsou soudci, učitele vysokých škol 
právních vědy, právní ochránci správy, ochránci správy činní v hospo-
dářství, obzvláště také auditoři, účetní revizoři atd., jakož i mladí 
ochránci práva.  

Spolek bojuje za prosazení národně-socialistických požadavků 
v celé oblasti německého práva, mezitím se usiluje o možnost vymýcení 
syrsko-římského práva, o opětovné probuzení a novou úpravu práva 
německého, o to, aby bylo pevně zakotveno národně-socialistické my-
šlenkové jmění do oblasti práva a tím i do kulturního a hospodářského 
života. Má proto dvojí úlohu, totiž vedení lidí, tedy směřování němec-
kých ochránců práva v národně-socialistickém smyslu a ošetřování 
právní politiky. Právně-politické obsluze nemajetných příslušníků náro-
da (Volksgenosse) slouží národně-socialistické právo ochraňující služeb-
ny (NS-Rechtsbetreuungsstallen), které byly zřízeny v sídle jednoho kaž-
dého soudního úřadu, kde každý nemajetný německý Volksgenosse 
nalezne bezplatnou právní poradu a, když je to nutné, také právní 
ochranu. V okrese Ústí byly již v prosinci 1938 zřízeny  Národně-socialis-
tické - právo ochraňující služebny v Ústí a v Chabařovicích, které po-



101 
 

mohly již mnoha stovkám příslušníků národa při ochraně jejich právních 
nároků. 

Národně-socialistický učitelský spolek  
(NS-Lehrerbund - NSLB). 

Říšským správcem NS-učitelských spolků je  
Gauleiter Fritz Wächtler v Bayreuthu. 

Okresní správa Ústí. Kancelář je v ulici Malá Hradební č. 12. 
Tak jako v mnoha jiných povoláních se také vychovatelé v Ústí po 

desetiletí spojovali v malém jednotném spolku. Ústí sice bylo v osmde-
sátých letech sídlem Zemské učitelské společnosti (Landeslehrerverein), 
v jejíchž řadách byli nejdříve vidět všichni vychovatelé z národních i 
z měšťanských škol, ale v devadesátých letech se již část učitelů z měš-
ťanských škol oddělila, připojila se k „Říšskému spolku německých uči-
telů měšťanských škol“ - „Reichsverband der deutschen Bürgerschul-
lehrer“, ale stále zahrnovala jen menšinu učitelů měšťanek. V té době 
se také odštěpila část učitelek a připojila se k „Ústřední společnosti ně-
meckých učitelek“ - „Zentralverein der deutschen Lehrerinnen“.  

 V květnu 1869 byla založena Společnost učitelů (Lehrerverein) 
z Ústí a Chabařovic, do které se až do dvacátých let včleňovaly místní 
kruhy (Ústecké sdružení, Kruh labského údolí, Krušnohorské oddělení), 
které sloužily jen kamarádské péči a poradám v místních otázkách. Poz-
ději byly tyto jednotlivé kruhy krajem násilně spojeny.  

Po válce se mimo to spojili učitelé vojáci do spolku, který se poz-
ději stal základem hnutí mladých učitelů (Junglehrerbewegung). To na-
prosto odpovídalo tehdejší  náladě, neboť vedle těchto samostatných 
skupin, k nimž se ještě počítal „Spolek na podporu ženského pokračo-
vacího školství“ – „Verein zur Förderung des gewerblichen Fortbildungs-
schulwesens“, se v Ústí  jeho členstvím zaobíral také Spolek pěstounek 
v mateřských školkách a Spolek učitelek ručních a domácnostních prací.  

Přitom ještě došlo k tomu, že po válce kvůli čachrování marxistů 
narůstalo politické napětí také uvnitř samotného učitelstva. Když se 
jedna skupina národem zapomenutých učitelů připojila ke skupině „Říš-
ské organizace německých sociálně-demokratických učitelů“ - „Reichs-
organisation der deutschsozial-demokratischen Lehrer“ a horlivě zkou-
šel tlouci na agitační buben, odpovědělo národně zaměřené učitelstvo 
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zřízením ústecké skupiny „Německo-národního učitelského spolku“ - 
„Deutsch-völkischen Lehrervereins“.  

Jedno ale nelze dosti silně zdůraznit: Mohou být vychovatelé ta-
ké ve vlastní skupině rozděleni? 95 % všech členů shora uvedeného 
zvláštního spolku dobrovolně vstoupilo do řad zastřešujícího spolku, do 
Německé zemské učitelské společnosti (Deutschen Landeslehrer-
verein). Právě tato skutečnost je nejlepším důkazem toho, že v uči-
telstvu, přes všechny zvláštní zájmy, byly závazky k velkému společen-
ství všech vychovatelů živé odjakživa. 

Stejný důkaz přinesli učitelé vyšších škol, kteří se jako celek spojili 
v „Říšském spolku německých středoškolských učitelů“ - „Reichsver-
band deutscher Mittelschullehrer“, který po světové válce vznikl ze 
„Spolku německých učitelů s vysokoškolským vzděláním“ - „Verein der 
deutschen Lehrer mit Hochschulbildung“ se sídlem v Praze. Místní sku-
pina říšského spolku existuje v Ústí od roku 1921 a je jednou z nejsil-
nějších skupin tohoto spolku vůbec (1938: 73 členů), zde také penzisté 
zůstávají dále členy. Samotný „Spolek německých učitelů s vysokoškol-
ským vzděláním“ vznikl ze spojení „Středního školství severozápadní 
Bohemie“ - „Nordwestböhmischen Mittelschulwesens“ (se sídlem v Te-
plicích) se „Spolkem německých středních škol“ - „Verein Deutsche Mit-
telschule“ (Praha).  

Učitelé ústecké obchodní akademie patřili do „Spolku německých 
učitelů obchodních škol v Československé republice“ -„Verbande der 
deutschen Handelschullehrer in der Tschecho-slowakischen Republik“, 
jehož vedení leželo nějaký čas v rukou ústečana (Prof. Dr. Wenzela). 
Učitelé státní průmyslové školy byli členy „Spolku učitelů a učitelek 
státních průmyslových učilišť“ - “Verbandes der Lehrer und Lehrerin an 
gewerblichen Staatslehranstalten“.  

Když po připojení Rakouska se také sudetské němectví dalo do 
pohybu, tak s myšlenkami sudetoněmecké národní pospolitosti stále 
silněji pronikalo také přání po uskutečnění myšlenky společné sudeto-
německé výchovy a na Velký pátek pamětihodného roku 1938 v mlá-
dežnické ubytovně v Ústí byla oživena. To, za co mladé učitelstvo ode-
dávna tvrdě bojovalo, se stalo skutečností, a ještě více: Návrat sudeto-
německé země domů nechal jedním úderem zmizet všechna protiven-
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ství, která v sudetoněmecké výchovné společnosti ještě někde v tichos-
ti hnízdila.  

Od osvobození do začátku prosince 1938 vedl jako okresní zmoc-
něnec SdP odborný učitel Pg. (Parteigenosse – stranický soudruh) Fritz 
Hanke vedení veškerého výchovného společenství. Začátkem prosince 
byl povolán Pg. odborný učitel Herbert Teufel jako okresní správce Ná-
rodně-socialistického učitelského spolku (NS-Lehrerbundes) a 1. ledna 
se ujal své činnosti. 6. leden zastihl nově jmenovanou okresní správu 
(vedoucí správy Fl. Alfons Vönsch, organizace: Fl. Fritz Hanke, tisk a pro-
pagace: Prof. Anton Puchinger, výchova a vyučování: Obl. Josef Steiner, 
školení: Fl. Alfons Simchen, hospodářství a právo: Fl. Fritz Pschenitzka, 
literatura: Prof. Dr. Gerh. Gerlich, pokladna a správa: Fl. Robert Ul-
bricht, pěstoun mládeže: Fl. Josef Schaffer) na parníkovém hotelu spolu 
se samotným župním hlavním vedoucím u první velké porady, na níž 
byli jednotliví vedoucí oddělení uvedeni do svých nových úřadů. Změna 
v okresní správě se udála do té míry, že Pg. Prof. Dr. Gerhard Gerlich 
byl koncem února odvolán do zbytku Čech (Tschechei) a na jeho místo 
přišel Pg. Prof. Erich Matschek. 

Nejdříve se NSLB představil veřejnosti zdařilou výstavou knih    
(5. až 12. února). Velkou přehlídkou práce škol okresu Ústí byla okresní 
výstava-soutěž „Hilf mit“ ve slavnostním sále chlapeckého vyššího 
gymnázia (reálka) od 22. do 26. února 1939. Na prvním velkém apelu  
5. března 1939, na němž k v plném počtu nastoupenému výchovatel-
ského sboru okresu Ústí promluvil také krajský vedoucí Pg. Schitten-
helm, se poprvé sešlo učitelsto všech druhů škol k velkému, jednomysl-
nému projevu, naplňujícímu vůli, být společenstvím, které ví, jaký vděk 
dluží Vůdci za osvobození a jakou zodpovědnost právě v hraničním 
území nese. 

Dne 22. dubna vzpomněl NSLB na prosté, dojemné slavnosti, na 
kterou se dostavil také vládní prezident Pg. Hans Krebs, na učitele Pe-
tera Donnhäusera. Dne 10. května zasedal NSLB okresu Ústí na svém 
druhém velkém shromáždění, na němž bylo důtklivě zdůrazněno posta-
vení učitele jako vychovatele a zároveň byla ukázána cesta, kterou má 
jít jako tvůrce krví a půdou svázané společnosti ve městě a v zemi. Stej-
ným otázkám platily dva školící tábory v Malečově (Malschen), od 10. 
do 14. května pro vychovatele a od 17. do 20. pro vychovatelky. Závěr 
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činnosti ve školním roce 1938/39 tvořilo třetí velké shromáždění pod 
úvodním heslem „Cíle a cesty školské obnovy“ - „Ziele und Wege der 
Schulerneuerung“, na kterém kolektiv vychovatelů okresu Ústí sklidil 
slova uznání z úst okresního vedoucího.  

Dnes, po sotva jednom roce, vychovatelský kolektiv kraje Ústí, 
spojený pod svým cílevědomým vedením, je zakořeněn v národě, který, 
jako mládež v učebně, díky vedení a výchově, pokročil ve všech oblas-
tech veřejného života. Tím je ale německý vychovatel nejen vůdcem a 
poradcem mládeže, ale také vychovatelem národa. Houževnatě a od-
hodlaně bojovat v nejpřednější frontě národní pospolitosti za uskuteč-
nění vysokých cílů, které nám byly vytyčeny Vůdcem, jenž nám vdechl 
vůli, spolupracovat na velké, nádherné budoucnosti Německa. 

Činnost Národně-socialistického úřadu pro blahobyt národa 
(NS-Volkswohlfahrt) v okresu Ústí. 

Okresní správa Ústí: Langemarkské nám. č. 2. 
Krajské vedení NSDAP – Národně-socialistický úřad pro blahobyt 

národa (NS-Volkswohlfahrt - NSV), okresní správa Ústí, Langemarkské 
nám. č. 2, obsluhuje oblast zahrnující plochu 355,84 km2, 72 místních 
skupin v 72 připojených obcích, 227 buněk a 1066 bloků. Úřad pro bla-
hobyt národa ve vedení okresu NSDAP obsluhuje NSV na území okresu. 

Úřadující okresní vedoucí úřadu pro blahobyt národa v okrese 
Ústí, Parteigenosse-stranický soudruh Theo Lorenz, je v Personální unii 
správců okresních správ NSV. Za úkoly v oboru úřadu pro blahobyt ná-
roda je odborně zodpovědný župnímu vedoucímu úřadu pro blahobyt 
národa a v oboru NSV župnímu správci NSV. Úřadující okresní vedoucí 
úřadu pro blahobyt národa je disciplinárně podřízen okresnímu ve-
doucímu NSDAP. 

Pro provádění úkolů na území okresu jsou úřadujícímu vedení 
okresního úřadu pro blahobyt národa k dispozici odpovídající služebny 
místních skupin. Okresní správa NSV je rozčleněna do pěti oddělení: 
Organizační oddělení, oddělení finanční správy, oddělení péče o veřej-
né blaho a pomoci mládeži, oddělení národního zdraví a oddělení pro-
pagace a školení. Oddělení jsou dále rozdělena do pododdělení a věcné 
úseky. 

Činnost národně-socialistického úřadu pro blahobyt národa (NS-
Volkswohlfahrt) započala s příchodem německých vojsk a s připojením 
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Sudet k Říši. Ze Staré říše vyslaný, zkušený správce NSV – zde zaslouží 
podotknout, především zvláštní vyslanec pro okres Ústí, Pg. Otto Zim-
mermann, z Plavna (Plauen) – vytváří spolu se sudetoněmeckými po-
mocníky, kteří se nezištně dali k dispozici, takové socialistické organiza-
ce, jež jsou povolané, účinně čelit nouzi příslušníků německého národa 
(Volksgenossen). Po zařízení nejnaléhavějších organizačních předpo-
kladů mohla ve velkém rozsahu začít tvůrčí pečovatelská činnost. S od-
voláním na splnění úkolů byly ze Staré říše dány Sudetům k dispozici 
stovky vagónů potravin a oděvů, přinášející životně nutnou pomoc pro 
nevinně v nouzi se ocitnuvší část národa. V Ústí, centru sudetoněmec-
kého průmyslu, se obzvláště projevily účinky zákroků české zkázonosné 
politiky. Pečovací akce se ve velké míře zasadila, že ona pomoc byla 
rozdělena tisícům nevinně v bídě se ocitnuvších rodin, stojících daleko 
ve stínu všech dosavadních služeb a opatření veřejné péče českého 
státního systému. 

 

 
Most Hermanna Göringa (Benešův most). 

 

Nově zřízené organizace národně socialistického úřadu pro bla-
hobyt národa (NSV) v sudetské župě, jakož také i v okrese Ústí, s neko-
nečným počtem čestně úřadujících, tedy dobrovolných pomocníků a 
pomocnic, umožnily činem ve smyslu služby národnímu společenství 
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naplnit část dobra, socialismus. Ohromné dílo péče bylo umožněno pře-
devším díky velkorysé pomoci Staré říše.  

Vedle této pomoci se projevila také sudetská svépomoc. Vyznání 
k národnímu společenství našlo viditelný projev ve výši obětavé čin-
nosti v rámci WHW. – Díky velký výkonům dávají následující čísla vy-
světlení v jasné formě. Částky samofinancování v okrese Ústí:   

 Pouliční sbírky   R.M. 145 290,53  
 Den policie          „       24 259,62 
 Novoroční sbírka        „ 4 771,92 
 Den ozbrojených sil (Wehrmacht)     R.M.      15 963,46 
 Koncert na přání      „         8 945,69 
 Balíky lásky       „ 7 500,- 
 Zemědělské dary      „ 5 700,- 
 Volné dary       „     475,- 
 Eintopfová sbírka      „      111 847,40 
 Librové dary       „        75 950,74 
 Oběť ze mzdy a platu      „        28 433,33 
 Dary kraje a župy      „        96 364,33 
    Úhrnem    „      525 502,02 
K tomu ještě ze Staré říše přidělené prostředky: 

Brambory 731,135 kg = 50 vagónů  R.M.   51 179,45 
Žitná mouka 242,686  „  = 25     „     „       72 805,80 
Masové konz. 152,985  „  = 16     „     „      305 970,- 
Luštěniny 123 948  „  =  13    „     „        63 495,04 
Cukr     94 241  „ =  10    „     „        72 665,67 
Rýže     48 730  „ =     5    „     „        21 928,50 
Tuk     32 675  „ =     4 vagóny    „        65 351,- 
Koření     30 350  „ =     3    „     „          7 891,- 
Marmeláda    25 300  „ =     3    „     „         30 360,- 
Sladová káva    25 850  „ =     3    „     „         11 632,- 
Těstoviny    15 040  „ =     2    „     „         13 836,- 
Ovesné vločky    14 700  „ =     2    „     „           8 820,- 
Různé potraviny  48 846  „ =     5 vagónů    „         19 546,80 
         Úhrnem 1 585 877 kg = 141 vagónů     „      745 481,26 
         Dobropisy uhlí na 58 735 m.c. = 587 vagónů  „      211 446,- 
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Okresu  Ústí bylo z vlaku pomoci „Bayern“ v době od 1. do 31. 
října 1938 vydáno: 
Teplé obědy      194 100 porcí =  R.M.       87 343,- 
Studená strava   16 000    „      =     „             3 200,- 

   Celkem                  „     1 155 440,26 
Oděvů bylo v okrese Ústí z říšských skladů přiděleno: 

Pánské obleky   2 734 ks R.M.    152 570,-  
Dámské šaty   3 566  „     „ 56 960,- 
Dámské kabáty                 4 287  „    „        157 620,- 
Pánské kabáty                3 652  ks             R.M.     153 384,- 
Pánské boty              13 996 párů    „        154 952,- 
Dámské boty              10 102     „    „          90 918,- 
Dětské boty              13 665     „    „          95 655,- 
Pletené a vlněné zboží                 6 627 ks    „ 39 699,- 
Punčochy              26 376 párů    „          39 564,- 
Spodní prádlo              11 147 ks    „          30 097,- 
Ponožky                               9 275 párů    „    9 275,- 
Různé oděvy                            21 807 ks    „        218 070,- 

      Úhrnem           127 234 ks                 „    1 198 746,- 
Veškeré dodávky ze Staré říše činily    „     2 354 204,26 

Z kuchyně WHW bylo vydáno: Obědy: Říjen             126 000 porcí 
                                            Listopad      231 000     „ 
                                            Prosinec      153 600     „ 
                                            Leden          64 150     „ 
                                            Únor          26 421     „ 
                                            Březen          25 200     „ 
   Celkem 626 371 porcí = R.M. 281 865,95 
 Školní stravování: Listopad       5 600 porcí 
                        Prosinec      4 800     „ 
                        Leden      2 100     „ 
                        Únor      1 421     „ 
                        Březen      1 120     „ 
   Celkem  15 041 porcí = R.M. 3 088,20 

WHW zařízení a výdejny: Výdejny potravin              70 
                    Výdejny oděvů              37 
                    Šatní komory                   5 
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                    Šicí světnice                              1 
                    Šicích strojů                              1 
                    Kuchyně s výdejem jídel        12 
                    Výdejny jídel               11 

Úhrnem bylo v okrese Ústí pro obsluhu zapotřebí: 
  Pro potraviny . . 141 vagónů 
  Pro oděvy . .   25       „ 
  Pro uhlí  . . 587 vagónů 
  Celkem 753 vagónů = 15 vlaků po 50 vagónech. 

V rámci WHW bylo v okrese Ústí vydáno volných vstupenek do kina:  
 Listopad . . . 1000 kusů 

  Prosinec . . . 1850    „ 
  Leden . . . .   630    „ 
  Únor . . . .   630    „ 
  Březen . . . .   520    „ 
Úhrnem 4630 kusů volných vstupenek v ceně R.M. 3704,- 
Tyto služby jsou vyznáním německého národa k myšlence národ-

ní pospolitosti. Sebeobsloužení bídy našeho národa je jen částí působe-
ní NS-úřadu pro blahobyt národa. Jeho sociální určení je shodné 
s WHW a pomoc v zimní nouzi vzrůstá přes svůj původní rámec. Více a 
více se rozšiřuje k dalekosáhlé národně-socialistické národní péči. 
V rozmyšleném nasazení společenské pomoci se ve všech částech Říše 
odstraňuje sociální nouze a tím se zachovává a podporuje životní síla 
německého národa. 

Nad tím bylo zřízeno pomocné dílo „Matka a dítě“, v jehož poz-
nání, že v matce, stvořitelce a ošetřovatelce našich dětí, je třeba vždy 
vidět zdroj života národa. V oblasti okresu Ústí existují v celkem 71 
místních skupinách poradny pro „Matku a dítě“, které slouží k poradám 
všem nastávajícím matkám.  

Pro malé děti byl zřízen okruh pečovatelských míst. Okres Ústí 
nyní vlastní 11 NSV-mateřských školek, 2 NSV-denní útulky, 1 NSV-
dětské jesle a 12 NSV-žňových mateřských školek, v nichž se vedle pěs-
tounských úkolů projevují především zvláště zdravotně stanovené cíle. 
Zaměstnaným ženám a matkám je zde sejmuta starost o obsluhu a 
výchovu malých dětí během výkonu zaměstnání.  
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V rámci sociálních opatření dochází k efektivnímu využívání čin-
nosti na území okresu existujících Národně–socialistických sesterských 
stanic. Další důležité pečovatelské opatření tvoří úloha kojeneckých vý-
bav, čímž rovněž dochází k významnému vyrovnání rodinných nákladů.  
    2980 dětem bylo poskytnuto vícetýdenní zotavení v domovských a    

venkovských opatrovnách a tím byl vykonán důležitý příspěvek 
pro podporu zdraví mladé generace. 

        95 nemocných a zotavení potřebných matek rovněž našlo vícetý-
denní pobyt a jim potřebné zotavení ve venkovských domovech. 

      620 příslušníků národa, kteří sloužili při osvobozování naší vlasti, na-
šlo nejlepší přijetí a oddech u kamarádů ve Staré říši jako „Hitle-
rovo volné místo pro dovolenkáře“ – „Hitler-Freiplatz-Urlauber“.    
Když se nyní po devíti měsících ohlédneme za vykonanou prací, 

tak můžeme potvrdit, že jí byl vykonán ohromný kus ve všech oblastech 
péče o blaho národa. Výkony jsou projevem společenské pomoci a spo-
lečenské práce. Vůdce nám stanovil úlohu péče, zachování životní síly 
německého národa. Naší nejvyšší pečovatelskou úlohu nacházíme v na-
ší činnosti „Matka a dítě“. Naším příkazem je, zřídit pro budoucnost 
všechna zařízení, která jsou nezbytná pro splnění té jediné úlohy, 
sloužící pro zachování života. Počet míst pro pomoc a porady pro „Mat-
ku a dítě“, počet sesterských stanic, počet mateřských školek a dět-
ských jeslí musí stoupnout natolik, aby byla pro „Matku a dítě“ pohoto-
vě k dosažení i ještě chybějící potřebná pečovatelská zařízení. Tento 
příkaz může být dokonale splněn jen v pospolitosti všech. Činnost na 
velkém společenském díle v duchu myšlenek našeho Vůdce, je v den-
ním nasazení našich pomocníků a pomocnic, v jejich nesčíslných ces-
tách a v jejich nezištné práci ve volném čase.  

Naší vychovatelskou úlohou je pomoc při budování německé ná-
rodní pospolitosti jako jediného garanta jednoty a bytí německého ná-
roda. Nechceme se spokojit s dosahovanými společenskými výsledky 
naší organizace. Největší výkony naší organizace jsou-nejsou, po-
kud praktická činnost není stále více věcí srdce. 

Chceme být také všednodenním národně-socialistickým pomoc-
níkem našich spoluobčanů, pomocníkem našich sousedů v domě a na-
šich spolupracovníků v povolání. Musíme se také učit velkoryse myslet 
a jednat a rozumět ostatním. Teprve potom, až tyto myšlenky budou 
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řídit lidské jednání, v maličkostech i ve vel-kém, můžeme hovořit o úpl-
ném vítězství národně-socialistických idejí. Vždy se tak jedná o našem 
závazku vyznání k našemu Vůdci a o důvěře v jeho dějinné poslání. 

Okresní úřad pro oběti války 
Ulice Adolfa Hitlera č. 26.  

Národně-socialistický úřad pro zaopatřování válečných obětí (NSKOV), 
zapsaný spolek. 

Říšský velitel obětí války Hans Oberlindober, Berlín SW 62, 
Kurfürstenstrasse č. 131. 

Národně-socialistické zaopatřování obětí války (National-sozialis-
tische Kriegsopferversorgung-NSKOV) je k NSDAP připojený spolek 
frontových vojáků a válečných obětí. Je dílem Vůdce a je podřízen hlav-
nímu úřadu pro oběti války u říšského vedení NSDAP. Vedoucí hlavního 
úřadu pro oběti války je zároveň říšským velitelem válečných obětí a je 
podřízen NSKOV jako celku. Dále se dělí na župní, krajské a místní sku-
piny. V této úpravě je NSKOV bezprostředně pod vedením NSDAP, tak-
že plnění jeho vyšších úkolů je naprosto zaručeně v národně-socialistic-
kém smyslu. Vedoucím župního úřadu pro oběti války a tím župním 
předsedou NSKOV pro župu Sudety je Pg. Ing. Rudolf Staffen v Liberci.  

Úkoly NSKOV jsou svrchovaně mnohostranné. Vedle vlastního 
pečlivého zaopatřování obětí války a jejich zastupování před zaopatřo-
vacími úřady a soudy mu přísluší mj. opatřování práce pro válečné po-
škozence a válečné pozůstalé, zavádění oprávněné péče o válečné si-
rotky, výstavba velkého sídliště pro válečné oběti atd. NSKOV také pro-
vádí obsluhu důstojníků z povolání, žijících ve výslužbě.  

V Sudetech nachází NSKOV další pole činnosti. Jde o léčení mno-
honásobné úhony, kterou během skoro dvacetiletého českého panství 
musely vytrpět především válečné oběti. Demokraticky-pacifistické Čes-
koslovensko nemělo v prvních poválečných letech nijaké porozumění 
pro vnitřní význam válkou přinesených krvavých obětí. Považovalo péči 
o válečné poškozence a válečné pozůstalé za nutnou, nákladnou a ob-
tížnou nepříjemnost, za čistě dobročinné opatření a také podle toho 
jednalo. Ale také v sudetoněmecké veřejnosti platí váleční poškozenci 
většinou za pouhé ubohé příjemce almužny. Je to především činnost 
NSKOV, kterou plní obzvláště důležitý národně-politický úkol, Vůdcovu 
zásadu, podle níž váleční poškozenci nejsou žádní obtížní spoluběžci, 
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nýbrž čestní občané národa a která nyní nachází v širokých sudetoně-
meckých kruzích plné porozumění. 

Dne 11. listopadu 1938 povolal okresní vedoucí NSDAP, Partei-
genosse  Rudolf Schittenhelm, stranického soudruka, Pg. Franze Maiera 
do okresního vedení a uložil mu vedení okresního úřadu pro oběti vál-
ky. Zakrátko byl zřízen štáb spolupracovníků, který nyní ukazuje, že plně 
stačí postupně dohnat příval práce. Na mnoha shromážděních a ne na-
posled byl NSKOV uveden také v tisku, a to díky úspěchu, že již koncem 
února 1939 mohla být vidět základní výstavba NSKOV okresu Ústí  jako 
předběžně ukončená.  

Ve 23 kamarádstvích je celkem 3500 frontových vojáků a váleč-
ných obětí. Bývalí ve válce zajatí kamarádi přebírají péči očividně po vo-
jensku a jsou v čestných oddílech NSKOV, které nosí hnědé helmy. Ka-
marádství NSKOV v okrese Ústí existují  ve Varvařově, v Ústí, v Habarti-
cích, ve Velkém Březně, v Chuderově, v Řehlovicích, v Chabařovicích, 
v Malém Březně, v Bohosudově, v Neštěmicích, v Petrovicích, na Buko-
vě, v Povrlech, v Předlicích, ve Všebořicích, v Krásném Březně, na Stře-
kově, v Zálezlech, ve Svádově, v Lípové, ve Větrově, v Trmicích a ve 
Vyklicích.   

NSKOV-opatrovna Ústí, je v ul. Adolfa Hitlera  č. 26.  
Národně-socialistický úřad pro zaopatřování obětí války z. s. 

(NSKOV) v Ústí udržuje opatrovnu, která je příslušná pro celý vládní 
okres Ústí. Zde jsou obsluhováni příslušníci z asi 150 kamarádství vlád-
ního okresu. Zde se zpracovávají jejich zaopatřovací návrhy a připravují 
je tak dalece, že mohou být zaopatřovacím úřadem projednány bez 
zbytečné ztráty času. Pro výstavbu této služby a NSKOV okresu Ústí pře-
vzal významný podíl  Pg. Karl Fiebig (Oranienburg) z říšské služebny 
NSKOV. Nyní je vedena stranickým plánovačem Pg. Hugo Deimerem. 
Objem práce je nejlépe zřejmá z toho, že do konce června 1939 bylo 
zpracováno ne méně než 6000 spisů, mezi nimiž se nachází velký počet 
nových zaopatřovacích návrhů těch válečných obětí, které se v Česko-
slovensku nikdy o důchod neucházely. Opatrovna působí také pro vá-
lečné poškozence, jako rodiče bojovníků, válečné vdovy a válečné 
sirotky. 

Říšský spolek německých úředníků z. s. (RDB). 
Kancelář: ul. Malá Hradební č. 14. 
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Říšský spolek německých úředníků (Reichsbund der Deutschen 
Beamten – RDB) je spolkem připojeným k NSDAP. Zřízení zvláštního 
úřednického spolku má svůj důvod obzvláště ve zvláštním postavení 
úředníků jako vykonavatelů vůle národně-socialistické strany nesoucí 
stát. Úředníci jsou k Vůdci a k Říši ve veřejnoprávním věrnostním vzta-
hu. Tento zvláštní důkaz důvěry mají úředníci ospravedlnitelný přede-
vším proto, že jsou si stále vědomi vyšších povinností, které jim ukládá 
jejich postavení. Vyžaduje se od nich obětavost, plné nasazení pracovní 
síly, sounáležitost se spolupracovníky a příkladné plnění povinností. 
Mají se stále nechat vést skutečností, že Německá národně–socialistic-
ká strana práce - NSDAP, v nedělitelné jednotě s národem, je nositel-
kou myšlenky německé státnosti. Prvním předpokladem pro úředníka 
národně-socialistického státu proto je, že je národním socialistou 
z vnitřního přesvědčení. Nestačí, aby se s ideou, podpory a vedoucí my-
šlenky národního socializmu obíral, že platí příspěvky člena strany, on 
má být národním socialistou skutkem. 

  Shrnutí úkolů RDB: 
1. Výchova členů v příkladné národní socialisty. 
2. Výchova úředníků ve vykonavatele zákonodárství vycházejícího z od-

hodlanosti Vůdce. 
3. Podpora vlády v jejích opatřeních úřední politiky. 
4. Udržování, výstavba a přestavba zdravých svépomocných zařízení. 
5. Udržování zařízení sloužících k odbornému vzdělávání. 

Příslušnost úřadů podle existujících 14 oborů. – Místně se říšský 
spolek dělí na župy, okresy a okresní oddíly. – Mezi vedoucími služeben 
RDB a úřadem pro úředníky je zaměstnanecká jednota. Úkoly RDB jsou: 
Právní ochrana, úřednická svépomoc sestávající z úseků podpory, zota-
vování, dětské ozdravné péče, pomoci při tuberkulóze, peněžní příspě-
vek při úmrtí, úřednická zotavovna a národně-socialistický úřednický 
tisk. Členové RDB mohou být úředníky a úřednickými čekateli všech říš-
ských úřadů, zemských, obecních i veřejnoprávních korporací. 

Činnost okresního úřadu pro úředníky a zároveň okresní správy 
říšského spolku německých úředníků v okrese Ústí započala v měsíci 
únoru. Kancelář se nachází v ulici Malá Hradební č. 14 v budově bývalé 
„Společnosti německých železničářů“, která byla v roce 1933 spolu 
s NSDAP Čechy rozpuštěna. Budova a kanceláře byly převzaty po roz-
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puštění uvedené společnosti, která je toho času ještě ve vykonava-
telské správě.  

 

 
Ústecká spořitelna. 

 

Během několika měsíců se podařilo zachytit skoro veškeré úřed-
nictvo okresu Ústí do RDB, takže okres Ústí dnes čítá přibližně 1700 čle-
nů. Počet se po úplném podchycení malého zbytku a po převedení zde 
zaměstnaných kamarádů ze Staré říše zvýší na přibližně 2000. Okresní 
správa, vedle včleňování úředníků do RDB, velmi silně usiluje o odstup-
ňování sudetoněmeckých úředníků podle mzdového a kariérního řádu  
v německé Staré říši a dále se bude postupně věnovat vnitřní výstavbě, 
zvláště uspořádání svépomoci RDB. Zároveň bylo zřízeno Společenství 
úředníků ve výslužbě a pozůstalých po úřednících z.s. (Gemeinschaft 
der Ruhestandsbeamten und Beamtenhinter-bliebenen e.B.), které je 
politicky připojené k RDB a v okrese Ústí má kolem 900 členů. 

Národně-socialistický svaz německých techniků (NSBDT). 
Vedoucí Dr. Ing. Todt, generální inspektor, 
Berlín NW 7, ul.Hermanna Göringa č. 27. 

Okr. správa pro okres Ústí se nachází v ul. Malá Hradební č. 12. 
 Komisařským vedením je pověřen Ing. Rudolf Maier. 

Národně-socialistický svaz německých techniků (National Sozi-
alistische Bund Deutsche Technik – NSBDT) je úřadem obsluhujícím 
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techniky. Jeho okruh úkolů sestává z technicko-politického školení inže-
nýrů se zaměřením na národně-socialistický světový názor a na výchovu 
k politicko-hospodářskému myšlení. 

Význam NSBDT: NSDAP má podle Vůdcovy vůle vedoucí úlohu ve 
všech oblastech života v Německu. Pro veškeré obory techniky bylo to-
to vedení přeneseno na Hlavní úřad pro techniku NSDAP. K provádění 
tohoto úkolu je mu jako připojený svaz k dispozici úřad pro technickou 
vědu a Národně–socialistický svaz německých techniků NSDAP, 
do něhož jsou shrnuty všechny vědecko-technické spolky.  

NSBDT má následující úkoly: Podpora vědecko-technické čin-
nosti. Výchova jeho členů k záruce nasazení německé techniky ve sho-
dě s požadavky národa a státu. Podpora nejvyšších výkonů v zaměst-
nání, vytyčení a zachovávání odborných povinností a stavovské cti. 
Úřad pro techniky byl zorganizován v rámci všeobecné stranické výstav-
by. Práce na výstavbě NSBDT ještě nejsou skončeny. 

Říšská divadelní komora u zemského správce kultury 
župy Sudety v Ústí. 

Zemský ved.: Dr. Adalbert Köhler, Ústí, ul. Velká Hradební č. 13/II. 
Župní předseda odbor jeviště: Karl Padlesak, režisér, Ústí. 

Župní předseda odbor herci: t.č. neobsazeno. 
Župní předseda odbor tanec: baletní mistr Rudolf Reichert, Ústí. 

Zemskému vedení podléhají všechna divadla v Sudetech. Pro jed-
notlivá divadla jsou bezprostředně nadřízené služebny předsedů oboru 
jeviště, oboru herců a oboru tance. Vedou v župě různé agendy říšské 
divadelní komory, obzvláště stavovskou obsluhu všech jevištních spolu-
pracovníků, uspořádání vytyčeného směru, schvalování divadelních 
představení kromě stavovských divadel, jako divadel ochotnických atd., 
jakož i povolení pro va-rieté a artistické produkce, organizaci a dohled 
nad putovním divadelním podnikáním. 

V sudetské župě je zemský vedoucí zároveň župním divadelním 
zpravodajem sudetské NSDAP a tím členem župního úřadu propagandy. 
V zaměstnanecké unii divadel proto také obsluhuje kulturně-politické 
vztahy. 

Úřad pro navrátilce ze zahraničí, organizace NSDAP. 
Pobočka Ústí, Koželužská ul. č. 6/II.  
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Z příkazu župního vedoucího E. W. Bohle byla v půli ledna 1939 
také v Sudetech zřízena pobočka úřadu pro navrátilce ze zahraniční, or-
ganizace NSDAP se sídlem v Ústí. Významem a úkolem úřadu pro navrá-
tilce je evidovat všechny z ciziny se navrátivší říšské příslušníky a posta-
rat se o jejich obsloužení, jakož i o jejich brzké zařazení do pracovního 
procesu. 

Vedení nové odbočky v Ústí, jejíž obvod kompetence se rozpros-
tírá také do Saska (Sachsen) a Duryňska (Thüringen) bylo svěřeno 
vrchnímu župnímu vedoucímu stranickému soudruhovi Josefu Neu-
wirthovi, jenž již více let vede pobočku úřadu pro navrátilce v Mnicho-
vě, jakož i péči o utečence v Mnichově. Je rozený sudetský Němec a byl 
až do rozpuštění sudetoněmecké DNSAP naposled úředně činný jako 
okresní vedoucí ve Falknově (Falkenau a.E). Také ostatní spolupracov-
níci úřadu pro navrátilce v Ústí jsou vesměs Němci z pohraničí a z ciziny, 
kteří na vlastní zkušenost poznali boj zahraničních Němců.  

Činnost úřadu pro navrátilce se vztahuje na všechny státy, včetně 
zámoří, a stojí za povšimnutí, že podle opatrného odhadu žije jen v se-
verní Americe až 400 000 sudetských Němců, z nichž se podle jedné ze-
vrubné zprávy 25-30 % chce opět navrátit do své staré vlasti. Z toho dů-
vodu se také v sudetské župě ujala vyhlídka na zřízení vlastního útulku 
pro navrátilce, jehož provoz by mohl začít rovněž ještě v tomto roce a 
jehož vedení bude podléhat úřadu pro navrátilce v Ústí. 

Národně-socialistický říšský vojenský spolek,  
okresní vojenské velení v Ústí. 

Kancelář: Umělecká ulice č. 15. 
Národně-socialistický říšský vojenský spolek není součástí Strany, 

není ani jejím připojeným svazkem. Je to bezprostředně Vůdci podříze-
ný velký národní spolek, jehož přísně vojenská organizace má dosaho-
vat až do poslední vsi. Jeho hlavní úlohou je v každé době bdít nad 
branným myšlením německého národa, naplňovat své kamarády ná-
rodně-socialistickým duchem a důrazně potírat všechny státu nepřátel-
ské snahy. Tak chce být Spolek vždy k nasazení připravenou, činnou 
částí Vůdcovy politiky. 

Dne 10. ledna tohoto roku nařídil Vůdce a říšský kancléř převe-
dení všech někdejších vojenských spolků, válečných jednotek a spolků 
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frontových bojovníků do národně-socialistického říšského vojenského 
spolku. 

Sídlo říšského vojenského spolku se nachází v Berlíně, W 30, 
Geisbergstrasse č. 2. 

Župní vojenské velení je v Liberci, Tuchgasse č. 7, 
Okresní vojenské velení Ústí je v Umělecké ulici č. 15. 

Okres Ústí toho času čítá 36 společenstev kamarádů. Okresním 
velitelem pro okres Ústí byl říšským vojenským velitelem, generálem 
pěchoty v.v. Reinhardem, jmenován kamarád Josef Paradeiser. Velite-
lem okresní správy je ustanoven kam. Ernst Lechka a záležitostmi adju-
tantů byl pověřen kam. Emil Jüstel. Okresního sociálního referenta vy-
konává kam. Dir. Lampert, okresním předsedou propagandy je kam. 
Wunderlich a úřadem okresního vedoucího šermíře byl pověřen kam. 
Prof. Rud. Kaiser. 

K historii říšského vojenského spolku v Ústí: Dne 28. února 1939 
se v městské knihovně a v hale tělocvičny (Turnhalle) konalo shromáž-
dění 12 000 frontových vojáků z okresu Ústí, na němž byl přítomen žup-
ní vojenský velitel SS-Standartenführer baron von Goltz a spolkový 
správce propagandy Wagner. Dne 21. dubna se konal v sále DHV první 
večer kamarádského společenství okresu Ústí s velitelem kamarádské-
ho společenství Dr. Paradeiserem. Dne 10. května nastoupilo v hale od-
dechu při velkém apelu NS-říšského vojenského spolku 1200 mužů z 27 
kamarádských společenstev. Generál v.v. Schüffler věnoval vojenskému 
kamarádskému společenství prapor, jako symbol ve věrnosti spolče-
ného vojenství. 

Národně-socialistický německý námořnický spolek z.s. 
(NSDMB). 

Župa „Elbe“, námořnické kamarádské společenství Ústí. 
Zatím co všechny spolky bývalých vojáků a frontových bojovníků 

byly spojeny v Národně-socialistickém říšském vojenském spolku, Ná-
rodně-socialistický německý námořní spolek (NS-Deutscher Marine 
Bund – NSDMB) zůstal zachován, ač je zajištěna úzká spolupráce s NS-
říšským vojenským spolkem. 

Povinnosti námořnického kamarádského společenství se vpod-
statě shodují s kamarády NS–říšského vojenského spolku: Zachovávání  
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branné schopnosti, obzvláště ve střelecké službě, pěstování kamarád-
ství, které tvořilo skálopevný základ již díky soužití na lodích válečného 
námořnictva, vhodný duševní postoj k problémům Velkého Německa a 
nezbytné včlenění – se zvláštním důrazem na speciální účel – do národ-
ní pospolitosti. 

Ačkoli v bývalém Česko-slovenském státě nebylo možné také 
sjednocení ve válečném loďstvu sloužících námořníků, přece bylo lec-
kdy i v době útisku spojení mezi kamarády udržováno. Proto, když se po 
osvobození sjeli 31. října k setkání v Ústí zemský velitel župy „Elbe“ NS-
německého námořního spolku, námořní kapitán Otto Feldmann z Dráž-
ďan a spojovací námořní velitel krajského branného velitelství Drážďa-
ny, fregatní kapitán Hambruch, ihned se z Ústí a okolí přihlásilo téměř 
100 kamarádů, kteří skoro všichni sloužili v bývalém c.k. rakousko-uher-
ském válečném námořnictvu. Po s velkým nadšením přijatém projevu 
kapitána pana Otto Feldmanna, samotní přítomní vyhlásili připravenost 
k založení námořního kamarádského společenství. 

Krátce nato se také uskutečnilo založení námořnických kamarád-
ských společenství v Podmoklech, Povrlech, Teplicích atd. Dne 7. listo-
padu 1938 opět proběhla schůze, na níž byli zastoupeni jen námořní 
kamarádi z Ústí a okolí, kteří se hlásili k NS-německému námořnímu 
spolku a požádali o přijetí kamarádského společenství do NS-německé-
ho námořního spolku. Samotné založení kamarádského společenství se 
protáhlo až do začátku roku 1939, neboť k tomuto založení bylo zapo-
třebí souhlasu Schvalovacího komisaře (Stillhaltekommisars).  

Bezprostředně po obdržení tohoto souhlasu vystoupilo nově za-
ložené námořnické společenství také již poprvé na veřejnosti. Dne 28. 
ledna 1939 se konala přednáška se světelnými obrazy našeho zemské-
ho námořního velení, na níž byly předvedeny také filmy o nově vybudo-
vané námořní branné moci (Wehrmacht zur See) a na níž byli moci být 
poprvé přivítáni zástupci branné moci (Wehrmacht) a Strany, pan zem-
ský rada a mnoho dalších hostů. 

Od té doby je podle nařízení velitele námořního spolku v budova-
telské činnosti v Ústí budováno pevně spojené námořnické kamarádské 
společenství, k němuž přísluší 81 kamarádů. Mladé kamarádské spole-
čenství se poprvé osvědčilo 13. srpna na „Námořním sněmu“ – „Ma-
rinebundestag“ v Drážďanech. Ponosný prapor „Námořnického kama-
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rádského společenství Aussig“, věnovaný NS-německým námořnickým 
spolkem, byl předán velitelem spolku panem kontraadmirálem Hintz-
mannem. Potom kamarádskému společenství, ve svazku se všemi 
ostatními sudetoněmeckými a námořnickými kamarádskými společen-
stvími z Východní marky (Ostmärk – Rakousko), při rázném defilé před 
vrchním velením válečného námořnictva, projevil úctu jejich jednot-
nosti a připravenosti k nasazení pan velkoadmirál Dr. h.c. Raeder.  

Nové úkoly se kamarádskému společenství ukazují kvůli posled-
ním událostem. Je zachovávána solidarita s k vojenské službě povolaný-
mi kamarády a nejdůležitější úkol, být radou a činy na straně pozůsta-
lých rodin, je věrně kamarádsky plněn. Více než jindy je nutné, aby 
všichni příslušníci národa (Volksgenossen) byli proniknuti důležitostí 
velkoněmeckého námořnictva proti anglickým požadavkům, jako jsou 
po moří plující muži „Námořního kamarádského spolku Aussig“. 

Velení a správa kamarádského společenství: Velitel kamarádské-
ho společenství je Hans Müller, zástupce velitele kamarádského spole-
čenství je Adolf Rudl, tajemníkem je Franz Venier, pokladník Clemens 
Gautsch. 

Říšský koloniální spolek (Reichskolonialbund). 
Okresní spolek Ústí a Místní spolek Ústí, Nám. SA č. 26. 

„Naším cílem musí být  Nové Německo,  
opět veliké ve své cti, ve své svobodě a ve své práci. –  

             Kolonie se stanou trvalou částí tohoto cíle.“      Hermann Göring. 
Říšský koloniální spolek je jedinou Sranou a státem uznanou a 

podporovanou organizací pro obhajobu a povznesení koloniální myš-
lenky v německém národě. Členy říšského koloniálního spolku mohou 
být všechny osoby starší osmnácti let obojího pohlaví, německé národ-
ní příslušnosti a árijského původu. Členský příspěvek: Minimální příspě-
vek je R.M. 0,25 nebo jeho násobek. Jako časopis vychází čtrnáctideník 
„Kolonie a vlast“ - „Kolonie und Heimat“, k němuž se vztahuje měsíční 
poplatek R.M. 0,50. Členský odznak, který je oprávněn nosit každý člen, 
znázorňuje symbol Petrovy vlajky (souhvězdí jižní kříž s trámovým kří-
žem) uprostřed s hákovým křížem. I když je říšský koloniální spolek za-
mýšlen jako národní organizace, neexistují žádné mimořádné členské 
povinnosti. 
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Říšský koloniální spolek byl zřízen slučováním organizací zastáva-
jících koloniální myšlenky v německém národě, pod vedením zasloužilé-
ho koloniálního průkopníka generála rytíře von Eppa. Říšský koloniální 
spolek si stanovil cíl, seznámit německý národ s potřebou kolonií pro 
obecné dobro. Proto vychází z toho, že Německo se svým počtem oby-
vatel, se svými životními potřebami a se svou hospodářskou výkon-
ností, musí mít odpovídající koloniální pole působnosti. Koloniální pro-
gram je částí velkého národně-socialistického programu výstavby. Kolo-
niální spolek bojuje proti koloniálním lžím, proti diktátu z Versailles, kde 
nám byly naše kolonie odepřeny. 

Sudetská župa ihned po svém osvobození podala důkaz, že vy-
kročila v nejlepším národně-socialistickém smyslu a že je obzvláště věr-
ná Vůdci a jeho idejím. Touto snahou se ukázalo, že sudetská župa je ve 
zdravé soutěži s ostatními říšskými župami koloniálního myšlení hodna 
a způsobilá. Rychlou a energickou výstavbou byl župní spolek Sudety 
Říšského koloniálního spolku vybudován. Organizace probíhá paralelně 
s organizací NSDAP. Podle příkazu se župní spolek člení na okresní spol-
ky a podle počtu členů na místní spolky.  

Povinností každého příslušníka německého národa je, podpořit 
Vůdce v jeho boji o koloniální rovnoprávnost, být spolubojovníkem jako 
člen Říšského koloniálního spolku (Reichskolonialbund). 

V Ústí se ve dnech 8. a 9. července konalo velké zasedání všech 
úředních funkcionářů sudetské župy, spojené s ranním nástupem 
v městském parku a slavností v kině invalidů. 

Národní spolek Němců v zahraničí (BDA). 
Zemský spolek Sudety, okres Ústí.  

Jednatelství: Ústí, Langemarkské nám. č. 2. 
Také na v zahraničí žijící příslušníky německého národa (Volksge-

nosse) se nezapomíná, jsou posilováni a podporováni. I v Ústí byla zalo-
žena okresní skupina „Národní spolek pro Němce v zahraničí“ – „Volks-
bund für das Deutschtum im Ausland“ (BDA). Vedením okresního spol-
ku byl zmocněn již dříve v národním hnutí činný kamarád Max Schaff-
ranke, jež se svými spolupracovníky v okrese Ústí založil více místních a 
podnikových skupin BDA.  

V popředí naší činnosti nestojí sláva a ctižádostivost jednotlivců, 
nýbrž obětavá služba pro velké společenství celého národa. Sbírky pro 
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Němce v zahraničí ve dnech 24. a 25. června 1939 a školní sbírka v září 
1939 díky naší mládeži, byly důkazem uznání soucitu a připravenosti 
k obětem německých občanů v okrese Ústí. 

 

 
Údolí Klíšského potoka (Kleischbachtal). 

 

Spolek německého východu. 
Župní spolek Sudety. Okr. spolek Ústí, Langemarkské nám. č. 2. 

Díky zřízení župního „Spolku německých východních Sudet“ – 
„Bund Deutscher Osten Sudetenland“  se sídlem v Jablonci (Gablonz), 
pod vedením vedoucího župního spolku Ing. F. Künzela, byl také v Ústí 
vytvořen okresní spolek. Vedením spolku a jeho výstavbou v okrese 
Ústí byl pověřen Max Schaffranke z Tuchomyšle (Schönfeld). V době od 
1. června 1939 bylo založeno více místních skupin a opěrných bodů,      
z nichž nejsilnější byla, zásluhou vedoucího místní skupiny Bömmerla a 
jeho spolupracovníků, na Skřivánku (Lerchenfeld) s 550 členy.  Další 
skupiny jsou před založením a lze doufat, že v nejbližší době budou 
všechny obce v okresu Ústí podchyceny.  

„Spolek německého východu“ – „Bund Deutscher Osten“ před-
stavuje společenství německých mužů a žen, kteří vidí na východě osu-
dovou zem německé budoucnosti. Jeho úkolem je: Obeznámit německý 
národ s politickými otázkami významu a prostoru německého východu, 
oprostit jej z převážně západního naladění a naplnit ho myšlenkou na 
vyslání německého lidu k utváření německého východu a tak v celém 
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národě aktivně vytvářet rozhodující podmínky k zakotvení činnosti ně-
meckého společenství. Vytvořit spojení mezi německým vnitrozemím a 
východoněmeckou pohraniční oblastí, dosáhnout na východě kultur-
ních opěrných bodů a uchopit nebo podpořit všechny prostředky, které 
jsou způsobilé sloužit podpoře německého východu.  

Zakládací shromáždění „Spolku německého východu“ se konalo 
26. října 1939 v sále DAF.  

Sudetoněmecká mládežnická ubytovací zařízení. 
Říšský spolek německých mládežnických ubytoven. Zemský spolek,  

se sídlem v Ústí, Nádražní nám. č. 1. 
Do osvobození sudetské župy a jejímu návratu domů do Říše, ob-

sluhoval sudetoněmecké mládežnické noclehárenství „Spolek němec-
kých mládežnických ubytoven“ – „Verband für deutsche Jugendherber-
gen“ (VDJH) se sídlem v Ústí. Oblast jeho pověření se vztahovala na 
veškerý německy osídlený prostor bývalého ČSR. Předsedou byl Dr. 
Wal-ter Simon z Ústí, jeho zástupcem byl Karl Günzel z Jirkova (Gorkau) 
a obchodním vedoucím byl Adolf Trappschuh z Ústí. O ubytovacích zá-
ležitostech podával zprávy čtvrtletní časopis „Německé mládežnické 
ubytovny“ – „Deutsche Jugendherberge“. „Seznam sudetoněmeckých 
mládežnických ubytoven“ – „Sudetendeutsche Jugendherbergsverzeich-
nis“, naposledy vyšel v roce 1938, zaznamenával asi 150 Jugendherber-
ge (J.H.), z nichž byla větší část nouzové a výpomocné noclehárny. Ved-
le toho byla již řada ubytoven, které již mohly být označeny jako vzorný 
příklad pro naše poměry. Byly to velké mládežnické ubytovny v Ústí, 
J.H. v Moldavě, v Podmoklech, v Nové Olešce (Neu-Ohlisch), ve Varns-
dorfu, v Kořenově (Klein-Iser) a v Ramsau. K tomu přicházejí ještě ně-
které pěkné městské ubytovny. Organizace spolku ubytoven má kolem 
40 místních skupin v osmi župách. Spolupráce s národními spolky, pře-
devším s německým tělocvičným spolkem Turnverband, je stále užší. Na 
jaře roku 1938 se ubytovací spolek dobrovolně připojil k jednotné fron-
tě Konrada Henleina a byl včleněn do Sudetoněmecké národní mládeže 
(Sudetendeutsche Volksjugend). Spolek se také v roce 1932 účastnil 
úspěšného založení Mezinárodního pracovního společenství pro mlá-
dežnické ubytovny (Internationalen Arbeitsgemeischaft für J.-H.) 
v Amsterodamu a od té doby je tam také činným členem. 
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Po včlenění do Říše byl „Spolek německých mládežnických ubyto-
ven“ – „Verband für D. J.-H.“ zaveden jako „Zemský sudetský spolek“ – 
„Landesverband Sudetenland“ do „Říšského spolku mládežnických uby-
toven“ – „Reichsverband für D. J.-H.“. Vedoucím zemského spolku byl 
jmenován velitel pouta (Bannführer) Karl Günzel . Sídlo zemského spol-
ku zůstalo v Ústí , jednatelství bylo přeloženo do prostor bývalého do-
mu ATUS na Nádražním nám. č. 1, 2. poschodí. V únoru se Říšský spolek 
velkou propagační vlnou zasadil za ubytovací zařízení v Sudetech, jejímž 
výsledkem bylo naplánování nových velkých mládežnických ubytoven 
v Liberci, v Horním Jiřetíně, v Jablonci, v Ústí, v Teplicích, v Loučkách, 
v Opavě a v Chebu. Mezitím byly zemskému spolku předány do vlast-
nictví bývalá přístřeší přátel přírody na Nakléřově, v Karharticích v Kruš-
ných horách, v Rynarticích v Lužických horách a na Královce u Liberce. 
Do majetku zemského spolku, rovněž pro ubytovací účely, přešel bývalý 
dětský útulek a zámeček Heinrichsruh v Krupce.     

Organizace je v rozvoji a dnes má již přes 200 místních spolků. 
Zastřešující moc přes Říšský spolek mládežnických ubytoven, zemského 
spolku Sudety převzal říšský místodržící a župní velitel - gauleiter Kon-
rad Henlein. 

Rozhodčí a schvalovací komisař pro organizace 
(Stillhaltekommissar). 

Oblastní zmocněnec: Dr. Franz Fendrich. 
Krajský zmocněnec: Karl Dieze, řed. v.v. Kancelář: Karlova ul. č. 1.  

S příchodem německých vojsk do sudetské župy přešla vojenská i 
civilní moc do rukou vrchního velitele vojska, generálplukovníka von 
Brauchitsche. Ten 14. října 1938 vydal rozkaz, podle něhož byl pro ob-
last organizačních záležitostí ustanoven Albert Hoffmann jako vedoucí 
říšského úřadu rozhodčího komisaře pro organizace na sudetoněmec-
kém území se sídlem v Liberci. Tímto rozkazem bude další činnost všech 
„Společností a organizací s i bez právní subjektivity, všech spolků, na-
dačních fondů, spolkových útvarů, které vykazují sloučení lidí, jakož i 
všech s takovými organizacemi souvisejících zařízení a podnikání“ až na 
další záviset od schválení rozhodčím komisařem. 

Všechny organizace by se měly přihlásit s údaji svého majetku. Pro 
každou byl ustanoven důvěrník. Společenské akce se smějí pořádat jen 
s povolením rozhodčího komisaře (Stillhaltekommissar) nebo jeho 



123 
 

zmocněnce a jen k dobročinným účelům. Ke každému výdaji je potřeba 
schválení rozhodčího komisaře. Civilní vláda později přešla pod říšského 
komisaře a nyní říšského státního místodržitele Konrada Henleina, tak-
že rozhodčí komisař potom koná a uděluje příkazy jeho jménem. 

Každý vládní okres obdržel okresního zmocněnce. V Ústí jím byl 
Heinz Gaul, úředník ze Staré říše, a od 1. dubna to je sudetský Němec 
Dr. Franz Fendrych. Každý kraj má krajského zmocněnce. V Ústí jím do 
31. července byl Dr. Silvester Maresch a od 1. srpna to je Karl Dieze. 
Soudní okresy dostaly okresní zmocněnce, v Chabařovicích Stefana Gei-
slera a v Ústí zastává úřad krajský zmocněnec. V obcích byl ustanoven 
obecní zmocněnec. Velké spolky, jako Tělocvičný spolek (Turnverband), 
Zpěvácký spolek (Sängerbund), Kulturní spolek (Kulturverband), Spolek 
Němců (Bund der Deutschen) atd., dostaly zvláštního generálního 
zmocněnce.  

V celé sudetské župě bylo přihlášeno 52 000 spolků a organizací. 
Nyní jsou podle důležitosti pro národ, stát a hospodářství buď osvobo-
zeny nebo ponechány k uvedení do svazu nebo rozpuštěny. 

 
(  V l á d a   j e d n é   s t r a n y   j e   d o k o n á n a !  ) 

 

Říšské úřady. 
a) Vnitřní správa 

Vládní prezident v Ústí. 
Schillerova ul. č. 6.  

            „Vláda civilní správy při vojenském velitelství skupiny 3“. Pod 
tímto označením převzal 2. října 1938 pan vládní prezident Bachmann 
z vlády ve městě Pila (Schneidemühl), od vrchního vojenského velení 
vládu k provádění výkonu moci civilní správy z velké části v nynějším 
vládním okrese. Byla to oblast východně od Labe až k dnešní východní 
hranici okresu, tedy včetně Broumova (Braunau).   

V té době byli zemští radové, tehdy se ještě nejvyšší okresní hod-
nostáři nazývali Bezirkshauptleute, ustanovováni komisařsky. Stálou ku-
rýrní službou přicházely denně zprávy o situaci. Vyžadovaná opatření 
byla ihned vykonána a kurýrní řidič se opět vydal na zpáteční cestu. Vý-
stavba sudetské župy v té době začala s pozoruhodnou rychlostí, jejíž 



124 
 

základ byl zvláště v tom, že šéf civilní správy byl bezprostředně podří-
zen vrchnímu veliteli, který nebyl vázán zákony. Dne 20. října 1938 vy-
dal vrchní velitel plnou moc říšskému komisaři pro sudetoněmeckou 
oblast. 

„Zmocněnec říšského komisaře pro sudetoněmeckou oblast Ús-
tí“. Pod tímto služebním označením byly 21. října 1938 dále prováděny 
práce v Ústí, v ulici Velká Hradební č. 59, dům „Montan“. K bývalému 
okresu nyní ještě byly připojeny další západně položené vyšší okresy    
(= později zemské kraje) Duchcov a Bílina.  

Dnem 4. listopadu 1938 vydal říšský ministr vnitra tak zvaný 
organizační výnos, který pevně stanovil, že výše uvedená služební místa 
zmocněnců říšského komisaře, s účinností od 7. listopadu 1938, pone-
sou označení „Vládní prezident“ – „Regierungspräsident“. Výnos zní dá-
le: „Vládní prezidenti jsou podřízeni úřadům říšského komisaře. Mají 
sídla v Karlových Varech, v Ústí a v Opavě. Prostorové rozdělení vlád-
ních okresů se nemění.“ 

Pod II. se dále praví: „Pro rozdělení kompetencí mezi říšským ko-
misařem a vládním prezidentem platí zásada, že říšskému komisaři pří-
sluší obecné řízení správy, včetně otázek harmonizace práva a vládnímu 
prezidentovi přísluší provádění správy podle pokynů říšského komisaře, 
jejichž provádění není samotnému říšskému komisaři vyhrazeno.“    

Pod III. se praví: „Vládnímu prezidentovi bude přidán vládní vice-
prezident, stálý zástupce, jakož i odpovídající počet vedoucích oddělení 
a jiných úředníků a pomocných sil.“ 

Úřady vládního prezidenta jsou rozděleny do následujících oddě-
lení: Všeobecné oddělení. Oddělení pro národní a střední, odborné a 
stavovské školy. Oddělení pro vyšší školy. Oddělení pro hospodářství a 
práci. Oddělení pro zemědělství. 

Pod V. se praví: „Styk mezi vyššími říšskými úřady a vládním pre-
zidentem se děje rukama říšského komisaře.“ 

Tímto výnosem se správa stala organizací. Dne 7. listopadu se 
uskutečnilo přesídlení z domu „Montan“ do budovy v Schillerově ulici  
č. 6. 

Dne 18. listopadu potom vládní prezident Bachmann, který se 
vracel do Pily (Schneidemühl), předal služební záležitosti nynějšímu 
vládnímu prezidentovi Hansi Krebsovi. Jako vázací článek dosavadní do-
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by pod vládním prezidentem Bachmannem a novou dobou pod vládním 
prezidentem Krebsem zůstal současný viceprezident Gr. Harry von 
Craushaar, který jako tehdejší vrchní úředník ze Schwarzenberg (obec 
v kraji Aue) byl připojen již v prvních říjnových dnech k tehdejšímu šéfo-
vi civilní správy Bachmanovi.  

Dne 2. února 1939 nařídil říšský komisař, ve shodě s panem mi-
nistrem vnitra, že od 10. února 1939 zemské kraje Most a Chomutov 
správou přistoupí k vládnímu okresu Ústí. Tím vládní okres dostal svou 
dnešní rozlohu. 

K vládnímu okresu Ústí náležejí následující okresy: 1. Ústí, měst-
ský okres; 2. Ústí zemský okres; 3. Bílina; 4. Česká Lípa; 5. Broumov; 6. 
Most; 7. Jablonné v Podještědí; 8. Dubá; 9. Duchcov; 10. Frýdland; 11. 
Jablonec; 12. Vrchlabí; 13. Chomutov; 14. Litoměřice; 15. Liberec, měst-
ský okres; 16. Liberec, zemský okres; 17. Rumburk; 18. Šluknov; 19. 
Teplice; 20. Děčín; 21. Trutnov; 22. Varnsdorf.   

Vládní okres má rozlohu 7126,02 km2. Obyvatel bylo v roce 1930 
1 470 697 a v roce 1939 - 1 392 714 (= -9,58 %). 

Úřad zemské rady Ústí. 
Nový dům spořitelny na Náměstí SA. 

Dne 10. října 1838 přišel zemský rada von Alten do Ústí, k pře-
vzetí vedení bývalého vrchního okresního úřadu Ústí. Zemský rada von 
Alten, narozený dne 13. června 1888 v Gross-Strelitz v Meklenbursku, 
přišel z pruské správy a svého času vedl zemský kraj Landsberg/Warthe 
(Gorzóv Wielkopolski). Jako zkušenému znalci správy mu bylo říšským 
ministrem vnitra zvláště nařízeno, reorganizovat vrchní okresní úřad 
Ústí na dobře uspořádaný zemský úřad. Za jeho vykonanou cennou 
budovatelskou činnost mu bylo při ukončení jeho přechodného vyslání, 
při příležitosti jeho návratu do Landsbergu, vládním prezidentem Kreb-
sem vysloveno zvláštní poděkování.  

Vedoucím okresní správy je nyní určen, 14. listopadu 1900 ve 
Štutgartu rozený, zemský rada Dr. Wilhelm Bruy, pocházející v Würtem-
bergské státní správy. V sudetské župě je od 3. října 1938, vedl zem-
skou komoru ve Šluknově a potom Teplicích.  

Dříve se tehdejší okresní správa nacházela ve zcela nepostaču-
jících prostorách, veškerá okresní správa byla nejdříve přemístěna do 
budovy bývalé „Živno“ banky na Náměstí SA. Po dokončení novostavby 
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spořitelny v červenci 1939, mohla být zemská rada přesídlena do pro ní 
určených moderních prostor tohoto domu.  

Příkladná spolupráce se stranickými služebními místy, starostů    
v okrese a všech zúčastněných míst, umožnila rychlé provádění potřeb-
ných opatření, částečně již před zavedením odpovídajících říšských zá-
konů. Tak například byly v zemském okrese Ústí brzy stanoveny pevné 
ceny na důležité potraviny. Také tenkrát silně rozšířené slintavka a kul-
havka zapříčinily nutné okamžité nařízení přísných veterinářských před-
pisů proti dobytčímu moru, ačkoliv ještě nebyly zavedeny příslušné říš-
ské předpisy. V zájmu obyvatel okresu a dopravy, bylo možno urychle-
ně provést vydání návěstí obcí, silničních ukazatelů a dopravních zna-
ček, ačkoliv také tyto naléhavé práce byly kvůli prostorové rozloze 
okresu a velkému počtu jeho obcí velmi objemné.  

Díky poměrně rychle za sebou následujícímu zavádění říšských 
zákonných předpisů rozličných druhů správních úkolů, v oblastech 
automobilové a dopravní povahy, týkajících se pozemků, arizování ži-
dovského majetku, pasových, loveckých a zbraňových záležitostí a vy-
konávání důležitých branných zákonů, mohly být pod stálým vedením 
zúčastněných služebních míst hladce plněny.  

Díky zavedení německého obecního řádu v sudetské župě, byl 
oproti bývalým demokratickým poměrům jasně vytyčen vůdcovský 
princip. Ve shodě se zmocněncem NSDAP byl do svého úřadu uveden 
starosta. Časem bude překlenuto zadlužování obcí. Vládne zásada 
„krajní hospodárnosti“. Zvláštní pozornost byla věnována odstranění 
nezaměstnanosti. Před připojením (Anschlus) čítal okres Ústí více než 
10 000 nezaměstnaných. Bylo tedy naléhavě nutné, započít práce jako 
výstavba silnic, upravovací práce na pozemcích atd. Z říše, okresu a obcí 
bylo na to určeno přes 750 000 R.M. (říšské marky). Zvláštní úkoly vy-
vstaly v oblasti práva na péči. Potřební pomoci byli podle českého práva 
tak špatně obsluhováni, že měli sotva nejnutnější k živobytí. Proto do-
šlo ihned ke zřízení odpovídajícího úřadu. Nyní potřební pomoci dostá-
vají většinu toho, co je k obživě nutné. Je plánováno další budování pé-
če. Zvláštní pozornost byla položena na péči o zotavení. Ve spolupráci 
s NSV byly nyní zotavení potřebné děti zaopatřeny v ozdravovnách. To 
stejné platí v oblasti boje proti tuberkulóze a v péči o nemocné pohlav-
ními nemocemi. Dřívější soukromá péče byla nahrazena starostlivostí 
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úřední. Úřad pro mládež nyní převzal péči o mladistvé. Přitom je třeba 
obzvláště zdůraznit opatrovnický úřad. Samotná správa je ještě ve vý-
stavbě. 

Ve stupni zemské rady jsou podle novodobého hlediska říšského 
ministerstva vnitra mezi státní zahrnuty nižší správní úřady a krajská sa-
mospráva. Nižší správní úřady obsahují veškeré záležitosti všeobecné a 
vnitřní správy. Jako oddělení je zemské radě připojen krajský školský 
úřad, státní zdravotní úřad a státní úřad pozemního stavebnictví. Zem-
ská rada je dozorujícím úřadem přes obecní správu a mimo to ještě ve-
doucí okresní samosprávy. Zemský okres, jako samosprávná korporace, 
je zvláštní právnickou osobou, která má uvnitř okresu množství důle-
žitých úkolů, a to obzvláště těch, které dosahují přes rámec jedné obce 
nebo přesahují možnosti jedné obce. Z těchto rozmanitých úkolů vyplý-
vá dále uvedené rozdělení činností. 

 

 
Propagační vlak „Čtyřletého plánu“ na Náměstí SA. 

 

Rozdělení činností správy zemské rady zemského okresu Ústí (L): 
L 1. Vedení jednatelství, personální, policejní a svrchované záležitosti 
různého druhu. - L 2. Pozemkové záležitosti, zemské plánování, volby, 
hospodářské záležitosti různého druhu, tiskový dohled, bytové hospo-
dářství, ochrana přírody, zemědělské záležitosti, lesní hospodářství, vi-
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nařství. – L 3. Dopravní policie, automobilismus, živnostenská činnost, 
vodní policie, spolkový život, úřad pro činnost stavů, činnost církví. – L 
4. Branné záležitosti, protiletecké obrana, říšská pracovní služba. – L 5. 
Přijímací a odesílací místo. – L 6. Státní zdravotní úřad. – L 7. Veteri-
nární záležitosti. Úřad pro zvěrolékaře. – L 8. Školské záležitosti. Krajská 
školská rada. – L 9. Říšská příslušnost, cizinecká policie, kriminální poli-
cie, policejní dohled, zbrojní záležitosti, záležitosti myslivosti a rybář-
ství. – L 10. Četnictvo. – L 11. Zeměměřičský úřad. – L 12. Záležitosti 
účetnictví. – L 13. Státní správa pozemního stavebnictví, stavební poli-
cie. – L 14. Úřad pro pojišťovnictví. 

Rozdělení činností komunální okresní správy v Ústí (K): K 1. a K 2. 
Všeobecná správa, finanční a daňové oddělení (obecní dohled). – K 1a. 
Nemocnice. – K 1b. Okresní starobinec. – K 3. Úřad pro účetnictví. – K 4. 
Okresní úřad pro pečovatelství a pro mládež. – K 5. Stavební oddělení. 
– K 6. Okresní obecní pokladna. 

Seznam starostů městského a zemského okresu Ústí. 
Městský okres. 

Aussig-Ústí. Vrchní starosta Dr. Richard Tauche. Městský úřad 
Ústí , ul. Velká Hradební č. 21.  

Někdejší městské úřady na Střekově a v Trmicích, jakož i obecní 
úřady na Bukově a v Předlicích tvoří každý jednu filiálku vrchního sta-
rosty v Ústí.  

Zemský okres. 
Pozn.: Kom. -  nyní (1939) znamená „komisařský“ starosta. 

Varvařov-Arbesau Franz Blümel. Arnultovice-Arnsdorf Gustav 
Höhne. Úžín-Auschin Josef Ullrich. Brná-Birnai Edmund Lein. Velké 
Chvojno-Böhm. Kahn Alois Hantschel. Český Bukov-Böhm. Pokau Karl 
Kreische. Český Újezd-Böhm. Neudörfel Richard Seiche. Budov-Budo-
we Josef Sedlak. Luční Chvojno-Deutsch Kahn Anton Kirschner (kom.). 
Podhoří-Deutsch Neudörfel Anton Müller. Dobětice-Doppitz Josef 
Horn (kom.). Dubice-Dubitz Josef Böhm. Habartice-Ebersdorf Rudolf 
Rehn, (Fojtovice-Voitsdorf). Skorotice-Gartitz Josef Seiche. Radešín-
Gratschen Jos. Gowasch (kom.). Chuderov-Grosskaudern Josef Petr-
selka. Velké Březno-Grosspriesen Josef Weinmann. Řehlovice-Gross-
tschochau Josef Nolle. Habrovany-Habrovan Josef Ritschel. Hrbovice-
Herbitz Eduard Mühle. Unčín-Hohenstein Franz Ulbricht (kom.). Habro-
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vice-Johsdorf: Wilhelm Thume (kom.). Chabařovice-Karbitz Willi Krei-
sel. Malé Chvojno-Kleinkahn Rudolf Damaschke (kom.). Chuderovec-
Kleinkaudern Emil Focke. Malé Březno-Kleinpriesen Josef Hampel. 
Šajcov-Kleintschochau Josef Schmidt. Knínice-Kninitz: Josef Löbel. Ko-
jetice-Kojeditz Josef Tscherney. Koštov-Kosten Alfred Portsch. Chlu-
mec-Kulm Josef Tschoche. Lysá-Leissen Rudolf Wanny. Libeňov-Lies-
dorf Karl Schmöche. Leština-Leschtine Josef Parsch. Čermná-Leukers-
dorf Josef Güttler. Libov-Lieben Josef Franz. Lochočice-Lochtschitz Alois 
Leschke. Lužec-Luschwitz Rudolf Flömmrich. Malečov-Malschen Josef 
Sedlak. Bohosudov-Mariaschein Karl Hahnel. Maršov-Marschen Her-
mann Patzelt. Modlany-Modlan Eduard Hanel. Mírkov-Mörkau Franz 
Jenatschke. Moravany-Morawan Jos. Mattausch. Mojžíř-Mosern Jos. 
Hahmann. Mnichov-München Josef Vogel. Nemschen-Němčí Josef 
Hühnel (kom.). Neštědice-Nestersitz Rich. Walter. Neštěmice-Nesto-
mitz Rud. Hanke. Nová Ves-Neudörfel Jos. Focke. Nové Modlany-Neu-
modlan Jos. Hasenblas. Nakléřov-Nollendorf Franz Bruch. Podlešín-
Padloschin Ed. Wichtrey. Petrovice-Peterswald Max Wolf. Povrly-
Pömmerle Ernst Schmidt. Božtěšice-Postitz Jos. Breite. Březí-Presei Jos. 
Langer. Přestanov-Priesten Anton Pollake. Chvalov-Qualen Emil Rehat-
schek. Roudníky-Raudnig Friedrich Herschmann. Ryjice-Reindlitz Jos. 
Stroppe. Žďár-Saara Franz Rickel. Zálezly-Salesel Josef Storch. 
Zubrnice-Saubernitz Emil Müller. Žandov-Schanda Jos. Luprich. Všebo-
řice-Schobritz Ed. Richter. Tuchomyšl-Schonfeld Jos. Neumann. Krásný 
les-Schönwald Heinr. Zechel. Svádov-Schwaden Ernst Richter. Žežice-
Seesitz Gust. Löbel. Zalužany-Senseln Karl Kerber. Slavošov-Slabisch 
Alfr. Schickel. Soběchleby-Sobochleben Ant. Kleinikl. Lípová-Spansdorf 
Wilhelm Löbel. Stadice-Staditz Ant. Fischer. Stebno-Stöben Jos. Stoy. 
Strádov-Straden Karl Vöse. Větrov-Streckenwald Alexander Franzel. 
Střížovice-Strizowitz Ed. Klimt. Suchá-Suchei Josef Kratkei. Telnice-
Tellnitz Werner Wilhelm. Nedvězí-Tillisch Franz Schober. Strážky-Tro-
schig Rud. Schmidt. Valtířov-Waltirsche Jos. Tschapke (kom.). Vaňov-
Wannow Franz Löbel. Vyklice-Wicklitz Max Artl. Černičky-Wittal Oskar 
Ramisch. Vitín-Wittine Friedrich Dähne. 

Okresní civilní úřady v okrese Ústí. 
(Okresní civilní úřad a civilní úředník.) 

1. Arnultovice-Arnsdorf:  Gustav Höhne, starosta. 
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2. Brná-Birnai: Edmund Lein, starosta. 
3. Velké Chvojno-Böhm. Kahn: Albin Kühnel, řídící učitel. 
4. Český Bukov-Böhm. Pokau: Karl Kreische, starosta. 
5. Habartice-Ebersdorf: Willi Benesch, kupec, zaměstnanec. 
6. Skorotice-Gartitz: Fritz Josef Seiche, starosta. 
7. Velké Březno-Grosspriesen: Emil Marschner, ved. tkalcovny. 
8. Řehlovice-Grosstschochau): Josef Nolle, starosta. 
9. Chabařovice-Karbitz: Anton Kopperger, městský tajemník. 
10. Kojetice-Kojeditz: Josef Tscherney, starosta. 
11. Koštov-Kosten: Oskar Landa, obecní tajemník. 
12. Chlumec-Kulm: Josef Tschoche, starosta. 
13. Čermná-Leukersdorf: Josef Güttler, starosta. 
14. Malečov-Malschen: Josef Sedlak, starosta. 
15. Bohosudov-Mariaschein: Karl Hahnel, starosta. 
16. Modlany-Modlan: Hugo Kühnel, řídící učitel. 
17. Mojžíř-Mosern: Josef Hahmann, starosta. 
18. Neštěmice-Nestomitz: Rudolf Hanke, starosta.  
19. Petrovice-Peterswald: Max Wolf, starosta. 
20. Povrly-Pömmerle: Ernst Schmidt, starosta.  
21. Zálezly-Salesel: Reinhold Mühle, starosta. 
22. Zubrnice-Saubernitz: Emil Müller, starosta. 
23. Tuchomyšl-Schönfeld: Emil Blaschke, důchodce. 
24. Krásný Les-Schönwald: Heinrich Zechel, starosta. 
25. Svádov-Schwaden: Ernst Richter, starosta. 
26. Žežice-Sesitz: Josef Kündiger, pláteník. 
27. Lípová-Spansdorf: Wilhelm Löbel, starosta. 
28. Stebno-Stöben: Josef Stoy, starosta. 
29. Telnice-Tellnitz: Wilhelm Werner, starosta. 
30. Vaňov-Wannow: Josef Heinzel, obecní tajemník.  
31. Vyklice-Wicklitz: Ernst Heinrich, Kupec. 

Rozdělení četnictva v zemském okrese Ústí. 
1. Četnictvo okresu Ústí, úřad zemské rady.  
2. Četnické odd. Telnice (Příslušné pro četn. stanoviště 2 – 10).  
3. Četnické skupinové stanoviště Vyklice.   
4. Četnické stanoviště Řehlovice. 
5. Četnické skupinové stanoviště Telnice. 
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6. Četnické skupinové stanoviště Petrovice. 
7. Četnická stanice Krásný Les. 
8. Četnické skupinové stanoviště Bohosudov. 
9. Četnické skupinové stanoviště Skorotice. 
10. Četnické stanoviště Velké Chvojno. 
11. Četnické odd. Neštěmice (Příslušné pro četn. stan. 12 – 21). 
12. Četnické skupinové stanoviště Neštěmice. 
13. Četnické stanoviště Chuderov. 
14. Četnické skupinové stanoviště Povrly.  
15. Četnické skupinové stanoviště Lípová. 
16. Četnické skupinové stanoviště Velké Březno. 
17. Četnické stanoviště Malé Březno. 
18. Četnické skupinové stanoviště Olšinky. 
19. Četnické skupinové stanoviště Zálezly. 
20. Četnické stanoviště Brná. 
21. Četnické skupinové stanoviště Vaňov. 

Státní zdravotní úřad (viz. kapitola Zdravotnictví). 
Krajský školský úřad (viz. kapitola Školství). 
Župní myslivecký mistr pro župu Sudety. 

Župní myslivecký mistr: Christoph Klepsch z Ústí. 
Úřad štábu župního mysl. mistra: Ústí, Schmeykalova ul. č. 3.   
Všichni myslivci jsou sjednoceni v německém mysliveckém svazu, 

v jehož čele stojí říšský myslivecký mistr Hermann Göring. Je mu podříz-
en říšský lesní úřad. Říšskému mysliveckému mistrovi podléhají zemští, 
župní a krajští myslivečtí mistři. V roce 1939 začalo také v Sudetech 
v mysliveckém hospodářství plánovité uspořádání. Pod předsednictvím 
vrchního mysliveckého mistra Scherpinga a za přítomnosti zástupců říš-
ského mysliveckého úřadu, státu, Strany a úřadů se 15. března 1938 
v hotelu „Sudetenhof“ –„Sudetský dvůr“ v Ústí konalo první zasedání 
okresního myslivec-kého sdružení. Okresním mysliveckým mistrem 
mysliveckého okresu Teplice–Ústí za okres Ústí je Wilhelm Doranth 
z Teplic. Také myslivci musejí být sjednoceni, musejí podstupovat škole-
ní a zkoušky, zúčastňují se střeleckého výcviku a mají svůj odborný ča-
sopis. Vykonání myslivecké zkoušky je předpokladem pro vydání lovec-
kého vysvědčení a dosažení povinného loveckého pojištění. K lovu srnčí 
zvěře je potřeba nejdříve povolení od okresního mysliveckého mistra 
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podle tříletého plánu odstřelu. Nejmenší velikost vlastního honu činí 
115 ha. 

 

 
Labe v roce 1939. 

 

Policie v Ústí ve dnech osvobození. 
Dne 6.října 1938 byl velitel praporu SA, Pg. (stranický soudruh) 

Alfred Matura, tehdejším okresním vedoucím SdP, starostou Dr. Richar-
dem Tauche, dosazen jako vedoucí policie okresu Ústí. Pobočníkem byl 
určen Pg. Hans Hermann. V neděli, 9. října 1938 v 9 hodin ráno, byl čes-
kou policií zavolán úřad starosty za účelem předání policejní moci. Sta-
rosta Dr. Tauche se s velitelem sturmbannführerem Maturou a s několi-
ka dalšími kamarády vydal k policejnímu ředitelství. Českým policejním 
plukovníkem byli kamarádi přijati a bylo uskutečněno předání.  

V policejní budově všude vládl nepořádek, věci ležely roztrouše-
ny kolem dokola. Bylo přitom potvrzeno, že většina předmětů byla Če-
chy odvlečena. Sturmbannführer Matura převzal prostory úřadu a 
ihned nechal všechny německé policisty, kteří se dostavili, a stávající 
městské policisty nastoupit a vzal je do přísahy Vůdci. Ke spolupráci byl 
určen kamarád Willi Fischer a ještě několik dalších kamarádů. Jedno 
z prvních hlášení, které na policii došlo, byla střelba odjíždějících čes-
kých policajtů proti našim kamarádům z FS– Freiwilliger Schutsdienst 
(dobrovolná ochranná služba SdP), při níž byl kamarád Höhne zastřelen. 
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Mnoho marxistů a Židů bylo přemístěno do dočasného soustřeďovací-
ho tábora v továrně na slad a v pondělí večer byli přeloženi do „Národ-
ního domu“. Činnost policie nyní začala v posíleném rozsahu. Byla pro-
váděna poučování, správní opatření, ohlašování a velmi mnoho dalšího. 
Rychle byla ustanovena pomocná policie, byla zaškolena a v doprovodu 
jejich zkušenějších kamarádů jí byla obsluhována pouliční pořádková 
služba. Gestapu a pátracímu oddělení, které dorazilo v prvních dnech, 
byli poskytnuti spolupracovníci. Ve všech odděleních policejního úřadu 
vládla vrcholná činnost. Po několika dnech se dostavil kapitán Veite se 
svým štábem spolupracovníků a převzal od bezpečností policie policejní 
moc na území okresu. Kamarád Matura, který pracoval neúnavně dnem 
i nocí, byl velitelem skupiny Gruppenführerem Mayem zmocněn sesta-
vením praporu SA a předal další správní činnost kamarádovi Hansovi 
Hermannovi. 

Státní policejní správa Ústí. 
Policejní prezidium. 

Ústí, Bismarkova ul. č. 8.  
Vedoucí úřadu brigádní velitel SS (SS-Brigadeführer) policejní 

prezident Pflomm. Od 15. listopadu 1939 policejní prezident SS-Sturm-
bannführer Dr. Gustav Nusshorh.  

Po příchodu policie, 4. října 1938, vrchní velitel pro severní Bohe-
mii ihned převzal od bezpečnostní policie (Schutzpolizei) udržování po-
řádku a bezpečnosti v oblasti. Dne 11. října 1938 bylo zavedeno naříze-
né rozdělení policejních služeben. Dne 13. října 1938 se ujalo své služby 
pohotovostní velitelství kriminální policie, které se skládalo jen z něko-
lika úředníků.  

Výnosem říšského velitele SS a šéfa německé policie v říšském 
ministerstvu vnitra, bylo 3. prosince 1938 uloženo brigádnímu veliteli 
SS policejnímu prezidentovi Karl Pflommovi ze státní policejní správy 
v Erfurtu, převzít místní a okresní policejní záležitosti v Ústí a zároveň 
zahájit přípravné práce pro přechod policejních záležitostí pod policejní 
správu v Ústí. SS-brigádní velitel policejní prezident Pflomm nastoupil 
svou službu v Ústí 11. prosince 1938 a ihned začal spolu s příslušný-
mi úřady projednávat otázku postátnění policie. Dnem 6. ledna 1939 
byl správní policejní aparát vybudován tak dalece, že od toho okamžiku 
mohl vykonávat záležitosti příslušející správě státní policie.  
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Ke státní policejní správě okresu Ústí patří městský okres Ústí a 
mimo to státní policejní úřad Teplice, který policejně obsluhuje obce 
Teplice, Trnovany, Řetenice (Settenz) a  Novosedlice (Weisskirchlitz). 

Pořádková policie (Schutzpolizei). 
Velitelství pořádkové policie Ústí, které bylo od příchodu vojsk 

umístěno v budově v Bismarkově ulici č. 4, se od konce července 1939 
nachází v budově spořitelny na Náměstí SA. Velitelství pořádkové poli-
cie je k dispozici ještě jako zvláštní služebny pro automobilový oddíl 
s automobilovou pohotovostí, dopravní motocyklovou pohotovostí, 
s dopravně-nehodovou pohotovostí, pro zpravodajskou pohotovost a 
pro zdravotní službu. 

Velitelství bezpečnostní policie je podřízeno odloučené velitelství 
bezpečnostní policie, které je v budově v Bismarkově ulice č. 1. Odlou-
čené velitelství pořádkové policie je rozčleněno na 3 policejní revíry,     
2 pobočné policejní revíry a 4 policejní stanice. Tyto služebny jsou 
umístěny: 

1. policejní revír Ústí, budova spořitelny, Náměstí SA. 
2. policejní revír Ústí, Beethovenova ul. č. 2.  
3. policejní revír Střekov, Nádražní ul. č. 233. 
Policejní revír – pobočka Krásné Březno, Zámecká ul. č. 25. 
Policejní revír – pobočka Trmice, Schillerova ul. č. 272. 
Policejní stanice Bukov, Jahnova ul. č. 277. 
Policejní stanice Předlice, Ústecká ul. č. 345. 
Policejní stanice Hostovice č. 42. 
Policejní stanice Stříbrníky, t.č. ještě neobsazeno. 

Kromě toho jsou ještě kasárna policejní jednotky, které jsou 
umístěny v Krásném Březně. 

V Teplicích se nachází odloučené velitelství pořádkové policie, 3 
policejní revíry a 2 policejní stanice. Tyto služebny jsou podřízeny veli-
telství pořádkové policie Ústí. 

 Kriminální policie. 
Služebny kriminální policie jsou umístěny v budově v ul. Adolfa 

Hitlera č. 31.  
Kriminální policie se člení na kriminální komisařství, zvláštní úřa-

dovnu a vyhledávací službu. Podle jednotlivých oddělených oblastí čin-
nosti, jsou příslušné následující kriminální komisařství: 
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1. kriminální komisařství: Vraždy, zabití, usmrcení z nedbalosti, neznámí 
nebožtíci, pohřešovaní, loupeže, vydírání, křivopřísežnictví, žhářství. 

2. kriminální komisařství: všechny lehčí i těžší krádeže, přechovávačství, 
pytláctví atd. 

3. kriminální komisařství: Podvody, zpronevěry, padělání listin, hazardní 
hry, penězokazectví a peněžní delikty, boj proti opilství, devizové de-
likty atd. 

4. kriminální komisařství: Veškeré mravnostní delikty a zločiny, dohled 
nad poběhlicemi, pokladní dozor, kuplířství a sexuální vydírání. 

5. kriminální komisařství: Pátrací služba, kontrola cizinců, pracovní a 
občanská provinění, policejní předběžná zadržení a dozor, cizinecké 
záležitosti, dohled na cikány atd. 

6.  kriminální komisařství: Kriminální pobočka v Teplicích. 
Ve vyhledávací službě se shromažďují především všechna zjištění 

o osobách, pátrání po věcech a osobách pro zpravodajskou službu a pro 
kartotéční aparát. Dále jsou k této službě připojeny obzvláště moderně 
zařízené fotografické dílny, kriminálně-technická laboratoř, sbírka trest-
ních spisů a potřebná zařízení pro zabezpečení a vyhodnocení stop ja-
kéhokoli druhu.   

Zvláštní úřadovně je bezprostředně přičleněna průběžně obsaze-
ná vězeňská strážnice a správa pro trestní řízení.  

Správní policie. 
Pro zpracovávání policejně-správních činností jsou k dispozici ná-

sledující oddělení: 
Presidiální jednatelství, Bismarova ul. č.8: Personální a discipli-

nární záležitosti správních úředníků, zaměstnanecké a platové odd., 
organizace, výstavba místní státní policejní správy, vymezování kompe-
tencí, uspořádání pracovní doby, stížnosti, udělování řádů a vyzname-
nání, pocty soukromým osobám, jubilejní manželské oslavy, záchrana 
z nebezpečí života atd. 

Policejní pokladna, Bismarkova ulice č. 6: Uspořádání veškerého 
platebního styku státní policejní správy Ústí.  

Hospodářské oddělení, Bismarkova ulice č. 8 a 4: Veškerá hospo-
dářská obsluha úředníků, zaměstnanecké a platové příjmy, hospodář-
ské a stavební záležitosti, věci ubytování a zařízení, hospodářství stra-
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vování a oděvů, obchodní styky, záležitosti automobilového hospo-
dářství atd. 

Oddělení I., Bismarkova ulice č. 8: Místní tisk, spolčovací a shro-
mažďovací právo, záležitosti zbraní a sportovní střelby, střelnice, ho-
nební lístky, čestné kříže světové války.    

Oddělení II., Bismarkova ulice č. 6: Státní příslušnost a cizinecké 
záležitosti, nabývání občanství, pasy a víza, změny jmen a záležitosti 
mládeže, policejní osvědčování, potvrzení všeho druhu. 

Oddělení II. M, Bismarkova ulice č. 6: Policejní hlášení. Úřad pro 
přihlašování obyvatel se nachází v budově spořitelny, vchod z ulice 
Dlouhá (Lange Gasse). 

Oddělení II. E, Bismarkova ulice č. 6: Záležitosti evidence a pro-
hlídek zbraní. 

Oddělení III., Bismarkova ulice č. 6: Povolování automobilů, auto-
mobilové taxi, nákladní doprava, nákladní dálková doprava, přejímka 
automobilů, řidičské průkazy, řízení dopravy, pouliční obchod a živnos-
ti, benzínové pumpy, tělesně postižení v uliční dopravě, rybářské lístky. 

Oddělení IV., Bismarkova ulice č. 6: Předpisy pracovní doby, zá-
kon ochrany mládeže, říšský zákon o divadlech a biografech, zákon        
o ochraně státních symbolů, hostinský zákon a říšský živnostenský řád, 
prodlužování policejní hodiny, taneční zábavy atd. 

Oddělení V., Bismarkova ulice č. 6: Policejní trestní nařízení, zále-
žitosti milostí, loterijní a shromažďovací záležitosti, nálezy atd. 

Oddělení cenového dozoru, Bismarkova ulice č. 6: Veškerý ceno-
vý dozor v okrese státní policejní správy Ústí a nadúzemní cenové kon-
troly ve vícero zemských krajích vládního okresu Ústí.  

Úřad státní policie v Teplicích, umístěný v ul. Richarda Wagnera 
č. 1, je podřízen policejnímu prezidiu v Ústí. Tato služebna správní po-
licie plní stejné úlohy jako policejní prezidium v Ústí. 

Tajná státní policie (Geheime Staatspolizei). 
Služebna státní policie Liberec.  

Vnější služebna Ústí. Ul. Hugo Wolfa č. 4.  

Technická pomoc v nouzi (Technische Nothilfe-TN). 
Místní velitel: Dipl. Ing. Franz Kröpfl, Ústí, Labská ul. č. 16. 

Výnosem z 18. června 1939 byla Technická pomoc v nouzi (TN) 
vyhlášena říšským velitelem SS a šéfem německé policie v říšském mini-



137 
 

sterstvu vnitra stálým technickým pomocným orgánem policie a byla 
bezprostředně podřízena šéfovi pořádkové policie generálovi Daluege. 
V krátce před tím zveřejněném „Zákonu o technické pomoci v nouzi“,   
z 25. března 1939, se jmenovitě uvádí: „K poskytování technické pomo-
ci v boji proti stavu nouze a pro plnění stanovených úkolů obrany země 
a protiletecké obrany, stát potřebuje pomocný technický orgán. Tímto 
pomocným orgánem je Technická pomoc v nouzi. Služba v TN je cen-
nou službou pro německou národní pospolitost.“ 

§1: TN, jako pomocná technická policie je podřízena říšskému mi-
nistru vnitra. 

§2: Technická pomoc v nouzi je veřejnoprávní sbor se sídlem 
v Berlíně. 

TN má v této době trojí úlohu: a) odstraňování stavu nouze ve 
státních a životně důležitých zařízeních, b) provádění stanovených úko-
lů v civilní protiletecké obraně a c) kdykoliv při katastrofách provádět 
poskytování technické pomoci. 

Technická služba (TN-Technische Nothilfe) je dnes činností se 
stejným cílem, jako obrana vlasti.  

Úlohou TN je průběžně se co nejlépe připravovat pro nasazení. 
Ústředním bodem přitom je teoretický a praktický výcvik velitelů a po-
mocníků v nouzi. Pro jednotný výcvik velení služby protiletecké obrany 
a pohotovostní služby, probíhají školení v odborných učebních bězích 
v říšské škole TN v Belzig (Mark).  

Důkazem dobrého stavu výcviku byla  mnohá nasazení TN ve Sta-
ré říši. Ve velkém Německu dnes TN čítá asi 1500 místních skupin. Říš-
skému úřadu v Berlíně, jakožto nejvyššímu služebnímu místu, je podří-
zeno 16 zemských skupin, které jsou rozděleny na mnoho okresních 
skupin. Ústí patří, spolu s 41 dalšími místními skupinami, k okresní sku-
pině „Sudety sever“ – „Sudetenland-Nord“ se sídlem v Liberci, resp. 
k zemské skupině IV horní Labe (Oberelbe) se sídlem v Drážďanech. 

Technická pomoc v nouzi Velké Ústí, krátké služební označení zní 
„TN, Gross-Aussig IV-101“ – byla oživena 27. dubna 1939 a sestává 
z 202 mužů. V říjnu 1939 k ní byla připojena bývalá místní skupina 
Trmice.  

Místní skupině jsou určeny velké úkoly a pro jejich splnění jsou 
potřeba velké prostředky. Členskými příspěvky pomocníků v nouzi (mě-
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síčně 30 R.pf. - říšských feniků) se nemohou uhradit ani běžná vydání, 
natož pak pracovní oděvy, nářadí, stavební hmoty nebo snad auta, skla-
dy, garáže atd. Místní skupina potřebuje mimo dalších spolupracovníků 
také ještě příznivce, kteří pomohou opatřit potřebné odborné náčiní. 
Přihlášky se směřují na místního velitele Pg. Dipl. Ing. Franze Kröpfla, 
Ústí, ulice Adolfa Hitlera č. 47.  

Díky vstřícnosti okresního vedení NSDAP mohla TN obsadit dvě 
místnosti v domě okresního vedení v ul. Malá Hradební č. 12, takže 
mohly být zdolány rozsáhlé technickosprávní činnosti výstavby. Těžké 
bylo také vybavit mužstvo potřebným nářadím a automobily. Kvůli pře-
vzetí odklízecích prací na spáleništi v ulici Malá Hradební, tam TN pře-
místila důležité pomocné prostředky a stroje její vlastní výzbroje. Každý 
muž musel odpracovat na ruinách spáleniště čtyři hodiny týdně a byl 
mu místní skupinou bezplatně poskytnut pracovní oděv s botami, jako 
příspěvek pomoci říšského úřadu TN. Plody vlastní pracovní výkonnosti 
se nyní stalo pořízení velitelského vozu (služební vůz), který se zároveň 
využívá jako „osvětlovací vůz“, neboť je osazen elektrickým světlome-
tem, druhého osobního vozu s vrtacím strojem, jednoho autobusu (vůz 
mužstva) a ještě jednoho nákladního vozu, který je nasazován jako vůz 
na nářadí. Nářadí má ústecká TN umístěno ve skladišti v ulici Malá Hra-
dební č. 10. Pro automobily si sama staví garáže v Stužkové ulici.  

Mezitím dále plánovitě pokračuje organizační a vnitřní výstavba. 
Odborníci a odborní dělníci, kteří  jsou způsobilí nasazovat své síly v záj-
mu veřejné jistoty, zde naleznou vděčné pole pů-sobnosti. 

Říšský spolek protiletecké obrany (RLB),  
zemská skupina XV., Sudety. 

Městská  skupina : Ústí, ul. Dr. J. Goebbelse č. 19. 
Okresní skupina: ulice Dr. Josepha Goebbelse č. 28. 

Díky sjednocení naší milované vlasti s Velkoněmeckou říší byly 
také Sudety vtaženy do dosahu organizace říšského spolku protiletecké 
obrany (Reichsluftschutzbund – RLB).  

Jeho pracovní cíle jsou: Všem obyvatelům objasňovat protiletec-
kou obranu a vytvářet z nich povolanou svépomocnou ochrannou sílu, 
která je povolána škody vzniklé po eventuelních leteckých útocích pod-
le svých možností opět napravit, bojovat proti vzniklým požárům a 
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v každém směru obsloužit obyvatele domů a tím chránit život, dům a 
dvůr.  

Protiletecká obrana se tedy stala otázkou života pro náš národ. 
Německo je svou centrální polohou v Evropě a svým hospodářským 
charakterem vydáno v nebezpečí obzvláště ze vzduchu. Více než ostatní 
státy tedy potřebuje protileteckou obranu. Nositeli tohoto obranného 
opatření jsme my sami, každý jednotlivý z nás. Protiletecká obrana je 
službou vlasti a otčině. 

Prezidium RLB je podřízeným služebním místem říšského mini-
sterstva letectví, které se člení na zemské skupiny, u nás je to zemská 
skupina XV. „Sudetenland“. 

Zemské skupiny se dělí na několik okresních skupin, u nás je to 
okresní skupina Ústí s velitelem okresní skupiny LS-náčelníkem Bern-
hardem. Kancelář: Ulice Dr. Josepha Goebbelse č. 19. Okresní skupiny 
sestávají z více okrskových skupin. Pro Ústí: Okrsková skupina Ústí, veli-
telem skupiny je kapitán v.v. Wilhelm Steinböck. Kancelář: Ulice Dr. Jos. 
Goebbelse č. 28. Tyto okrskové skupiny se opět člení na obecní (resp. 
revírní) skupiny, v našem případě obecní skupina Ústí, s jejím velitelem 
Alexem Ohnheiserem. Kancelář: Ulice Dr. Josepha Goebbelse č. 28. Ně-
kolik bloků, které představují nejnižší organizační jednotky, tvoří pod-
skupiny, jež jsou opět podřízeny obecním skupinám. 

Protiletecká ochrana továren: Okresní důvěrnické tanoviště Ústí,  
říšské průmyslové skupiny Ústí, Náměstí SA č. 27. 

 Německý Červený kříž (Deutsche Rote Kreuz – DRK). 
Služebna DRK: Náměstí SAč. 11.  

Již brzy po návratu vlasti Sudet do Říše, organizovali vedoucí mu-
ži ze Staré říše založení pohotovostní služby DRK také v okrese Ústí. Na 
vrchol byl povolán jako vrchní velitel okresní velitel Otto Rösler, který 
se svým štábem věrných a odborných spolupracovníků převzal zahájení 
výstavby pohotovostní služby a již v krátké době jí dokončil. Do služeb-
ny DRK na Náměstí SA č. 11, právě v rozhodujících dnech německého 
národa, denně docházely nové přihlášky, takže počet členů okresního 
mužstva dnes činí již několik tisíc mužů a žen, kteří pomáhají svými ma-
lými měsíčními příspěvky zajišťovat hladkou činnost aktivní pohotovost-
ní služby. Okresnímu veliteli jsou bezprostředně k dispozici zástupci 
velení oddělení (Dr. Weigelt z Trmic) a vedoucí adjutant Dr. Viktor Kin-
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dermann a jako velitel okresního mužstva ředitel Hubert Siegel. Činná 
mužská a ženská pohotovost, vybavená všemi k pomoci potřebnými pří-
stroji, byla v průběhu zimních měsíců prováděným odborným školením 
tak dalece vyškolena, že mohla být účinně nasazena při velkém slav-
nostním pochodu Strany a jejích součástí. Přispívání pohotovostní služ-
by DRK v tak zvaných uličních záchranných stanicích se mimořádně 
osvědčilo, jakož i připravenost členů DRK pro službu v divadlech a poz-
ději při přepravě nemocných. Na školicích kursech ve staré Říši měli ve-
lící muži ústecké pohotovostní služby příležitost, seznámit se s mocnou 
organizací DRK a její zkušenosti ve vlasti prakticky využít.  

Ženy a muži svým nadšením a pílí v činnosti, vytvořili pohotovost-
ní službu DKR, podle Vůdcovy vůle, jako jedno průbojné a kdykoliv k na-
sazení schopné zařízení, které jedinečně slouží všem zájmům samotné-
ho německého národa. 

        b) Justiční správa: 
Vrchní zemský soud v Litoměřicích. 

Litoměřice, Hradba Hermanna Göringa č. 17.  
Prezident vrchního zemského soudu Dr. Herbert David. 

Zemský soud v Litoměřicích. 
Litoměřice, Hradba Hermanna Göringa č. 17.  
Prezident zemského soudu Rudolf Melliva. 

Okresní soud v Ústí. 
 Kanceláře: Náměstí SA č. 1. 

Předseda okresního soudu Anton Weber. 
Okresní soud v Ústí byl až do připojení k Velkoněmecké říši (9. říj-

na 1938) umístěn v budově úřadu NC 1 na Tržním náměstí (Marktplatz) 
a v přistavěné budově NC 280 v Dlouhé ulici, které obě byly v majetku 
československé justiční správy. K užívání ale měl jen prostory v přízemí 
a v 1. poschodí budovy NC 1 a v přízemí budovy NC 280, zatím co 2. 
poschodí budovy na Tržním náměstí užívaly okresní úřady a 1. a 2. 
poschodí budovy v Dlouhé ulici užíval daňový úřad a daňová správa. 
Protože prostory pro úřadování byly vždy nedostatečné, justiční správa 
pro okresní soud pronajala nové prostory v domě sousedícím s budo-
vou NC 1 na Tržním náměstí, který je v majetku paní Berty Köhler. 
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Před připojením (Anschluss) se Okresní soud skládal z třinácti od-
dělení: Oddělení pro správní záležitosti, konkursy, vyrovnání a katastr 
nemovitostí. Oddělení II a III pro jurisdikci mimo sporných věcí. Odděle-
ní IV, V a VI pro občanské procesní věci. Oddělení VII, VIII a IX pro exe-
kuční jednání. Oddělení X, XI a XII pro trestné činy. Oddělení XIII pro 
právní pomoc. Předsedou soudu byl až do připojení soudní rada Karl 
Bloudek. Obsazeno bylo 13 soudcovských míst, z toho 6 soudci ně-
meckými. 

Vedle Okresního soudu existoval samostatný pracovní soud, kte-
rý byl příslušný pro všechny spory z pracovních a zaměstnaneckých po-
měrů. Pro tento soud bylo nutno pronajmout úřední prostory v domě 
v Nové ulici č. 4, který patří manželům Eduadovi a Emilii Schulz. Předse-
dou pracovního soudu byl soudní rada Dr. Koeser, který byl židovské 
národní příslušnosti. Jeho zástupci v záležitostech pracovního práva byl 
okresní soudce Dr. Dittrich a Dr. Rösel. 

Odchod českých úředníků a zaměstnanců soudu proběhl bez 
zvláštních incidentů. Předsednictvo soudu a předseda pracovního sou-
du opustili svá služební místa již dva týdny před obsazením německým 
vojskem. Mladší soudci a úředníci odešli kvůli mobilizaci a těch několik 
ještě zbylých českých zaměstnanců se připojilo dva dny před obsazením 
k prováděným všeobecným odvážením českých státních zaměstnanců. 

Také vězeňští zaměstnanci opustili svá služební místa, a proto 
musela být spěšně zařízena náhrada, aby vězení v té době nebylo bez 
dozoru. Pro tuto službu se dobrovolně, přes své stáří, dostavil k dispo-
zici bývalý vězeňský dozorce žijící v důchodu, podúředník Eckert. 

Odvážení předmětů zařízení, úředních pomůcek nebo soudních 
spisů, se při odsunu Čechů nevyskytovalo. Úřední místnosti byly ze stra-
ny městské obce Ústí ihned po odsunu uzavřeny a úřadování bylo na 
několik dnů přerušeno. 

Ke komisařskému vedení soudu byl ustanoven okresní soudce 
Anton Weber, který 12. října 1938 u vrchního zemského soudu v Lito-
měřicích vykonal slavnostní slib, 13. října převzal slavnostní slib od zde 
zbylých německých soudců a úřadování soudu bylo 17. října opět ote-
vřeno. 

Po odsunu Čechů zůstalo: Šest soudců, a sice: Okresní soudci: Dr. 
Roth, Dr. Heinrich, Weber, Ungar, Dr. Dittrich a Dr. Rösel. Dále zůstalo 
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devět úředníků nebo pomocných úředníků: Kontrolor Thomas, reviden-
ti Neuber a Michel, asistenti Kutschka a Spinka, pomocní úředníci 
Anderle a Weigert, jakož i podúředník Placak (české národnosti). Pro 
kancelářskou službu a pro protokolování nezůstaly žádné pomocné síly. 

 

 
Parník pod Ferdinanfodou výšinou (Ferdinandshöhe). 

 

Přidělení soudní činnosti po soudcích odloučených na české úze-
mí nezpůsobilo žádné zvláštní těžkosti. Po dočasném přidělení dvou 
soudců, kteří byli později přeloženi do Teplic a Chabařovic, byla začát-
kem listopadu čtyři soudcovská místa obsazena okresním soudcem Dr. 
Röhrichtrem, Dr. Steffenem, Dr. Mühlsteinem a soudním radou Dr. Ho-
dinou, kteří zůstali v úřadu soudu až dodnes. Co se týká právního při-
způsobení se starou Říší, je referováno: V sudetské župě vešlo v plat-
nost od 15. prosince 1938 německé směnečné a šekové právo, od        
1. ledna 1939 německé manželské právo, od 1. března 1939 německé 
obchodní právo, jakož i směrnice akciového práva, zároveň od 1. břez-
na 1939 trestní zákon, trestní řád a ustanovení výkonu trestu Velko-
německé říše. 

Výstavba soudního jednatelství – bývalé soudní kanceláře – se 
oproti tomu utvářela značně hůře, neboť pro čtrnáct oddělení bylo 
k dispozici jen 9 úředníků a žádné pomocné síly. S přizpůsobením správ-
ních předpisů, týkajících se vedení jednotlivých oddělení jednatelství, 
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jakož i s uvedením v platnost zákona o poplatcích Říše, ale muselo být 
započato ihned. Pro provedení tohoto přizpůsobování byli soudnímu 
úřadu panem říšským ministrem justice přiděleni dva úředníci vyšší 
služby ze staré Říše, a to pan vrchní inspektor Grassgänger a inspektor 
Witt, kteří byli později vystřídáni inspektorem Thomou. Podobně byli 
pro zřízení pokladny soudu, jakožto původní rakouské a české soudní 
organizaci zcela cizí instituci, přiděleni dva úředníci ze staré Říše, a to 
vrchní inspektor Kinzelmann a inspektor Fries. 

Na několik zbylých aktivních úředníků byly ihned kladeny poža-
davky na úřadování ve správním oddělení, v katastru nemovitostí a rov-
něž i na zaškolení v pokladně soudu. Jen díky dobrovolnému přihlášení 
v důchodu žijících soudních úředníků Donata, Hlawatscheka, Lahody, 
Schlegela, Neugebauera, Schmalze a Pucholta, kteří se ochotně dostavi-
li k dispozici, jakož i díky přijetí několika úředníků, kteří opustili advo-
kátské kanceláře, Zwirsal, Bönsch a Pillat, se výstavba podle nových 
správních předpisů s potřebnou způsobilostí zdařila. Také jako pomoc-
né síly pro kanceláře a pro protokolování byli ještě v listopadu přijati 
někteří, kteří opustili advokátské kanceláře. Potom se ale brzy ukázaly 
velké těžkosti v doplňování personálu, když mohly být jen pomalu přijí-
mány síly s odpovídajícími schopnostmi psaní na stroji. 

Toho času jsou na úřadu soudu činní: Okresní soudce Weber jako 
předseda a soudce pro záležitosti konkursů a vyrovnání, jakož i jako 
předseda vězení soudu. Úřadující soudní rada Dr. Heinrich jako soudce 
pozůstalostních a opatrovnických věcí a jako soudce mladistvých. Úřa-
dující soudní rada Dr. Rösel, okresní soudce Dr. Roth a úřadující soudní 
rada Dr. Dittrich jako soudci v občanskoprávních záležitostech. Úřadují-
cí soudní rada Emanuel Ungar a okresní soudce Dr. Röhricht jako soudci 
ve věcech  exekucí a pozemkových knih. Okresní soudce Dr. Mühlstein 
a úřadující soudní rada Dr. Steffen jako soudci v trestních věcech. Úřa-
dující soudní rada Dr. Hodina jako soudce pro věci právní pomoci. 

Ke zpracovávání správních záležitostí, které nejsou až tak dalece 
vyhrazené předsedovi, je určen úředník revident Lahoda a kontrolor 
Thomas, který se zároveň věnuje služebnímu dohledu nad jednatel-
stvím, což není tak dalece vyhrazeno předsednictví soudu. Tento úřed-
ník se také věnuje záležitostem určeným hospodářskými předpisy. Ve-
dením jednatelství pozemkových knih jsou pověřeni úředníci: Revident 
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Neuber, justiční inspektor Schmalz, jakož i opět přijatý penzionovaný 
soudce Donat. Jednatelství soudní pokladny toho času vykonává úřed-
ník vrchní inspektor Kinzelmann jako vedoucí pokladny a inspektor Kut-
schka jako účetní. Revident Michel se vedle svého zařazení do služby 
v pokladně zabývá vedením poplatkových spisů a rovněž vyměřování 
náležitostí svědečného a znalečného. Správou oddělení soudní kancelá-
ře jsou pověřeni opět přijatí penzionovaní úředníci: Revident Pucholt, 
asistent Neubauer a kancelista Schlegel, dále justiční zaměstnanci An-
dert, Hieke, Zwirsal, Pillat, Bönsch, Bitomsky, Weigert, Anderle, Kühnel 
a Placak. Ukončení výstavby úřadu soudu se dnes ještě nedá dopředu 
určit: Postupné asimilování práva a správy staví před soudce, úředníky 
a veškeré osazenstvo úřadu stále nové úkoly.  

Umístění úřadu soudu se do té míry zlepšilo, že úřad soudu má 
nyní k dispozici prostory druhého poschodí v budově č.p. 1 na Náměstí 
SA a místnosti v prvním poschodí budovy č.p. 280 v Dlouhé ulici, při-
čemž mohl být dnem 31. prosince 1938 zachován nájemní vztah k pros-
torám pracovního soudu v domě v Nové ulici č. 4. Nájem místností 
v domě na Náměstí SA, patřícímu Bertě Köhler, skončil k 30. září 1939. 
Místnosti úřadu soudu byly až na několik výjimek nově vymalovány, 
stejně jako chodby a schodiště. Domovní tabule u vchodu a mnohé ná-
pisy ulehčují publiku orientaci v budově, takže soud, tak jak je to jen 
možné, se jeví v podstatě v přátelském rámci. 

Novostavba úřední budovy pro úřad soudu je podle nedávné pro-
hlídky ministerskou komisí krátce před schválením. Jako stavební poze-
mek byla vyhlédnuta stavební parcela mezi náměstím Hermanna Görin-
ga a sídlištěm „Heimatblock“ na Střekově.  Než uběhnou dva až tři roky 
do dokončení novostavby, bude na budově úřadu obnovena fasáda a 
budou také provedeny již nutné údržbové práce.  

Vězení soudu bylo před připojením zle zanedbáno. Co možná nej-
rychleji budou provedeny potřebné údržbové práce. Ve všech celách 
bude položena xylolitová podlaha a pro vězně bude nově zařízena kou-
pelna. Zároveň bude spěšně doplněno zařízení cel podle předpisů staré 
Říše. Dohledem ve vězení je pověřen justiční zaměstnanec Bruno Ec-
kert, syn zmiňovaného penzisty Eckerta, který se díky své přizpůsobi-
vosti a svému neúnavnému pracovnímu úsilí věnuje obsahu činnosti 
úřadu soudu tak, jak to odpovídá duchu německé správy výkonu trestu. 
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Notářství. Ul. Velká Hradební č. 32. Notář Hugo Klecker.  
Notářství. Hradiště č. 6-8. Správce notářství Dr. Hubert Fiedler. 

         c) Říšská finanční správa: 
Finanční úřad v Ústí. 

Kanceláře: Beutelova ul. Přednosta Reg.-Rat Dr. Wulle. 
Dne 29. září 1938 padlo v Mnichově rozhodnutí. Přišla hodina 

svobody sudetských Němců. První německá vojska překročila hranice  
1. října 1938. Ve vší tichosti se také konaly přípravy říšské finanční sprá-
vy. Krátce po příchodu německých vojsk a celní ochrany hranic, mohla 
vzít říšská finanční správa v ochranu finanční úřady, které byly v od Če-
chů vyklizených oblastech. Každá daňová správa a každé okresní fi-
nanční ředitelství bylo ihned obsazeno úředníkem vyšší služby ze staré 
Říše v hodnosti komisařského přednosty a každý daňový úřad v místě 
daňové správy úředníkem vyšší střední služby ze staré Říše v hodnosti 
komisařského vedoucího pokladny. Finanční úřad v Ústí převzal jako ko-
misařský přednosta vládní rada doktor Wulle, komisařským vedoucím 
pokladny byl stanoven vrchní daňový inspektor Fischer. Krátce na to byl 
na finanční úřad Ústí jako vedoucí správy vyslán vrchní daňový inspek-
tor Behring. Všichni tři úředníci byli mezitím s konečnou platností 
potvrzeni. 

Ovšem všude bylo prvním opatřením komisařských přednostů 
přijetí zástupu zdatných uklízeček. Většina českých úřadoven měla 
úřední prostory zanechány zcela zpustlé. Obzvláště se to stalo v úřed-
ních místnostech ústeckého daňového úřadu. Prostory v Dlouhé ulici 
byly tak zanedbány, že práce nejdříve vůbec nemohla začít a raději byla 
ve stejný den přemístěna do nové budovy v ulici Adolfa Hitlera.  

Po ukončení stěhování započala odborná činnost: Převzetí vztahů 
ke služebnám sudetoněmecké strany a ostatním úřadům, třídění a po-
řádání nalezených spisů, listů atd. (Češi totiž při svém odjezdu skoro ve 
všech služebnách daňové spisy a výběrčí listy roztrhali nebo odstranili), 
výzvy obyvatelstvu k znovu zahájení placení daní a mnoho dalšího. Nej-
důležitější bylo najímání nových pracovních sil. Skoro všichni úředníci, 
kteří byli Češi, se snažili před obsazením upláchnout. Proto musely být 
neprodleně přijaty nové pracovní síly. V tom čase mělo osazenstvo fi-
nančního úřadu 174 členů, jejich počet se během doby zvýšil na 180 až 
200. Díky upřímnému nasazení všech členů osazenstva bylo umožněno, 
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že velmi brzy mohly plynout první daňové příjmy. Již v prvních dnech 
dosáhly utěšené výše. 

Finanční úřad spravuje veškeré říšské daně (obzvláště důchodo-
vou daň, daň ze mzdy, daň z příjmu právnických osob, daň z majetku, 
dědickou daň, daň z obratu a živnostenskou daň, všechny daně z úkonů 
atd.), s výjimkou cla a spotřební daně, které spravuje celní úřad.  

Finanční úředníci ale jen neberou, nýbrž také dávají. Myslí se tím 
manželské půjčky, dětské podpory, půjčky a příspěvky na zařízení pro 
venkovské obyvatelstvo, které jsou od 1. ledna 1939 poskytovány také 
v sudetoněmeckých oblastech. Je třeba poznamenat, že ve staré Říši 
bylo do konce roku 1938 poskytnuto již 1 100 000 manželských půjček 
v částce kolem 700 mil. R.M. (říšské marky) a 650 000 jednorázových 
dětských podpor v průměrné výši 320 R.M. na každou rodinu. Od 1. 
dubna 1938 byly průběžně poskytnuty dětské podpory pro kolem 
3 000 000 dětí. Od září roku 1939 jsou v sudetoněmecké oblasti posky-
továny také výpomoci na vzdělání pro navštěvování středních a vyšších 
škol, nacionálně-politických výchovných ústavů a odborných a vyso-
kých škol, a to pro děti dělníků, zaměstnanců, úředníků, zemědělců, 
řemeslníků, živnostníků a příslušníků všech ostatních odvětví.  

Rozvržení jednatelství jednoho každého finančního úřadu se řídí 
podle „Služebního řádu pro finanční úřady“ z 1. září 1938. Na vrcholu fi-
nančního úřadu stojí přednosta. Ten vede službu jednatelství podle zá-
sad národně-socialistického světového názoru. Je služebním představe-
ným, vůdce osazenstva a pracovní kamarád svého osazenstva. Jako ve-
doucí jednatelství stojí na straně přednosty správní jednatel. U něj se 
zpracovávají všechny správní a personální záležitosti finančního úřadu. 

Finanční úřad jedná ve věcných oblastech, které jsou rozděleny 
na pracovní úseky. Jednání v jednotlivých věcných oblastech vyřizuje 
plánovač (podle regule vládní rady vládní přísedící, daňový představe-
ný, vrchní daňový inspektor). Jednání v pracovních oblastech vyřizuje 
spolupracovník (podle regule daňový inspektor). Spolupracovník ve vy-
měřování se nazývá okresní plánovač. Spolupracovníkům je každému 
podle potřeby k dispozici pomocný pracovník, který patří buď ke střed-
ní službě (např. asistent) nebo je v zaměstnaneckém poměru. 

V pracovních úsecích jsou vyměřovány zásadně veškeré důležité 
říšské daně: Důchodová daň, daň z obratu, živnostenská daň a daň 
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z majetku. Vedle těchto obecných, zvaných V-daní (vyměřovací daně), 
existuje na pracovním úseku u každého finančního úřadu řada zvlášt-
ních pracovních míst. Zvláštními pracovními místy jsou místa daně ze 
mzdy, podnikové zkušebny, místa daní z úkonů, místa pro trestné činy, 
místa říšských uprchlických daní, místa využívání, oddělení pro manžel-
ské půjčky a dětské podpory, prováděcí místa.  

Finanční pokladna není oproti bývalému českému daňovému úřa-
du samostatným úřadem, nýbrž rovněž jedním oddělením finančního 
úřadu. V jejím čele stojí vedoucí pokladny. Jemu jsou přidáni, pokud 
jsou potřeba, účetní, pokladníci a jiné pracovní síly. Podle předpisu má 
být vedoucí pokladny zároveň vedoucím místa výkonu soudních roz-
hodnutí. 

Od návratu sudetské župy do Říše jsou k dnešku skoro všechny 
říšskoněmecké daně zavedeny. Nejdůležitějšími z nich jsou: 

Důchodová daň, zdaňující veškeré příjmy všech fyzických osob, 
které mají v tuzemsku trvalé bydliště nebo místo obvyklého pobytu (ne-
omezená daňová povinnost), jakož i zdejší příjmy fyzických osob, které 
zde nemají ani trvalé bydliště, ani místo svého trvalého pobytu (omeze-
ná daňová povinnost). 

Daň z příjmu právnických osob (dříve zvláštní daň z výdělečné 
činnosti) je daň z příjmu všech ne fyzických osob, tedy v první řadě 
všech kapitálových společností (korporací). 

Daň ze mzdy (dříve srážková příjmová daň) je daní z příjmu všech 
příjemců mzdy (úředníků, zaměstnanců a pracovníků). 

Daň  kapitálového jmění se vybírá hlavně z příjmů z účasti v kapi-
tálových společnostech (např. z dividend). 

Daň z majetku (v sudetské župě pravděpodobně teprve od roku 
1940) se vybírá ročně 5 z tisíce z částky majetku, který zůstane po ode-
čtení stanovené od daně osvobozené částky.  

Dani z obratu podléhají dodávky a služby, které zdejší podnikatel 
uskutečňuje za náhradu v rámci svého podnikání, dále vlastní spotřeba 
a rovněž dovoz předmětů do tuzemska (vyrovnávací daň). 

Živnostenské dani (dříve obecná daň z výdělečné činnosti) podlé-
há každý stávající živnostenský podnik, který je v tuzemsku provozován. 
Je sice stanovována podle jednotných říšskoprávních zásad, avšak ply-
nou v plné výši do obecních pokladen. Živnostenská daň se rozkládá na 



148 
 

daň nositele živnosti a živnostenskou kapitálovou daň. Dani nositele 
živnosti podléhá zisk z živnosti, zvětšený o ustanovená připočtení (např. 
úroky z dluhů) a zmenšený o ustanovená krácení. Živnostenské kapitá-
lové dani (2 z tisíce) podléhá jednotková hodnota živnostenského pod-
niku, rovněž po provedení ustanovených připočtení a krácení. 

Dědická daň (dříve poplatek z dědictví) zdaňuje získání majetku 
v důsledku úmrtí a darování (darovací dň). 

K daním z úkonů patří zejména daně z kapitálových úkonů (daň 
z obchodních společností, daň z cenných papírů, daň z burzovního ob-
ratu), daň ze směnek, pojišťovací daň, daň ze základního majetku, daň 
ze sázek a loterií, notářská daň, daň z automobilů a pečovací daň. Zpra-
covávání nejdůležitějších daní z úkonů je zpravidla centralizováno pro 
více finančních úřadů v okrese do ustanoveného finančního úřadu, tak 
zvaného „Úkonový úřad“. V sudetské župě jsou t.č. tři finanční úřady 
pro úkonové daně, a to finanční úřad  v Ústí, v Karlových Varech a v Li-
berci. Finanční úřad v Ústí je úkonovým úřadem pro okresní finanční 
úřady v Ústí, v Mostě, v Duchcově, v Chomutově, v Litoměřicích, v Te-
plicích, v Žatci a v Děčíně. 

To jsou v podstatě nejdůležitější říšské daně, které jsou spravo-
vány finančními úřady. Pro správu spotřební daně a cla, jak již bylo uve-
deno, jsou kompetentní celní úřady. 

U skoro každého finančního úřadu je vytvořen poradní sbor. 
K poradnímu sboru patří starostové všech obcí a další osoby, které jsou 
povolávány přednostou finančního úřadu. Členství v poradním sboru je 
čestný úřad. 

Představený úřad finančnímu úřadu Ústí je vrchní finanční pre-
zidium v Karlových Varech. Vedoucím tohoto úřadu je vrchní finanční 
prezident Dr. Mitze. Vrcholem říšské finanční správy je říšské minister-
stvo financí v Berlíně. Říšským ministrem financí je hrabě Schwerin von 
Krosigk. Stálým zástupcem je státní tajemník Fritz Reinhardt. 

Hlavní celní úřad Ústí. 
Ústí, Beutelova ul. č. 2. Přednostou je celní rada Reuter. 

Celní pobočka na nádraží v Ústí. 
Celní pobočka pro lodní dopravu v Ústí. 

Celní pobočka pro lodní přepravu v Krásném Březně. 
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Hlavní celní úřad Ústí existuje v nynější podobě od začátku roku 
1939 a byl zřízen z velitelství celní ochrany hranic, vzniklého při přícho-
du německých vojsk do sudetské župy. Obvod hlavního celního úřadu 
zahrnuje okresy zemské rady Ústí, Teplice, Děčín (bez soudního okresu 
Česká Kamenice) a Litoměřice (včetně některých obcí ze soudního okre-
su Úštěk-Auscha).  

Úkoly hlavního celního úřadu spočívají v zajišťování celní hranice 
do Protektorátu, ve výběru cla a spotřební daně, v dohledu na lihový 
monopol a v provádění různých vedlejších úkolů.  

Hlavnímu celnímu úřadu podléhají následující služebny a úřady: 
Okresní celní komisařství Lovosice, Litoměřice, Ústí a Podmokly. 

 Celní úřady: Nádraží Lovosice, Litoměřice, Ústí v Solné ulici, Pod-
mokly, Děčín, Teplice, Šiřejovice (Schirschowitz), Jenčice (Jentschitz), 
lodní doprava Litoměřice a Polepy (Polepp).   

Z uvedených celních úřadů existovaly celní úřady Podmokly a 
Děčín jako zahraniční celnice již před připojením sudetské župy, zatím 
co ostatní úřady byly zřízeny nově. 

Celní pátrací stanice. Ústí, ul. Dr. Josepha Goebbelse č. 6. 

Říšský stavební úřad Ústí. 
Náměstí SA č. 20/IV. 

Říšský stavební úřad Ústí je, jak říká již název, úřad, který má zaři-
zovat a obsluhovat říšské stavby. Obsahem jeho úkolů tedy jsou všech-
ny stavby říšské finanční správy (finančních úřadů, hlavních celních úřa-
dů, celních úřadů a budov služebních bytů), justiční správy (zemské a 
obvodové soudy, vězení), německé policie (kasárna a správní budovy), 
říšské pracovny služby pro žen-skou mládež, dále výstavbu pracovních 
úřadů, zaopatřovacích úřadů, národně-politický výchovný ústav Plosko-
vice (Ploschkowitz) a státní statek Ploskovice. Dále stavby pro čtyřletý 
plán (obilní sila a sklady) a další služební budovy (budova říšského ko-
misariátu v Liberci) a budovy služebních bytů pro již uvedené říšské 
úřady. Říšský stavební úřad Ústí tedy stavěl a obsluhoval všechny říšské 
stavby s výjimkou staveb pro vojsko, říšskou dráhu a pro říšskou poštu, 
které mají vlastní stavební správu.  

Říšský stavební úřad Ústí je podřízen stavební skupině vrchního 
finančního prezidia Karlovy Vary, ul. Ludwiga Schäfflera. Vedoucím sku-
piny je vrchní vládní stavební rada Geissler. 
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Úřad byl zřízen 21. listopadu 1938 a své provizorní umístění našel 
v opuštěném bytě Žida (Juden) Semina Katze v ulici Dr. Josepha Goeb-
belse, ale který kvůli nedostatku prostoru a především kvůli tam panují-
címu hmyzímu trápení (štěnice), musel být odevzdán. Další přechodné 
umístění bylo potom úřadu přiděleno v přízemí vily v Bismarkově ulici  
č. 1a. Od poloviny května se úřad nachází ve 4. poschodí budovy 
Drážďanské banky (Dresdner Bank) na Náměstí SA č. 20. Pro zřízení úřa-
du byl stavební skupinou vrchního finančního prezidenta Nürnberga 21. 
listopadu 1938 do Ústí vyslán vládní stavební rada Langenbach. Defini-
tivní jmenování přednosty a vedoucího úřadu se uskutečnilo výnosem 
říšského ministerstva financí z 1. dubna 1939. Zástupcem přednosty byl 
ustanoven t.č. vládní stavební rada Bräuner, který byl zároveň pověřen 
vedením nové říšské stavební správy Ploskovice v Litoměřicích. Úřad 
má t.č. vedle jednoho vládního stavebního inspektora 10 techniků, 6 
kancelářských sil a jednoho řidiče automobilu. Dohromady veškeré osa-
zenstvo činí 23 osob. 

Dosah působnosti úřadu zahrnuje oblast východně od Chomuto-
va až západně k Liberci, na severu a jihu je ohraničen zemskými hrani-
cemi Saska a Protektorátu. 

 

 
Pohlednice Ferdinandovy výšiny (Ferdinandshöhe). 
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     d) Říšská pošta: 
Výstavba německého poštovnictví v sudetské župě. 

Při včleňování Sudet do Velkoněmecké říše stanula německá 
pošta před těžkou úlohou, opět uvést v činnost poštovní a telefonní 
služby, které měly v sudetské župě skoro zastavenou činnost a nad to 
pokud možno rychle je přizpůsobit poměrům ve staré Říši. Organizační 
výstavba musela obsáhnout veškeré poštovní služebny, nově vytvořená 
říšská poštovní ředitelství, jakož i poštovní, telegrafní a telefonní úřady. 

Výstavba poštovnictví vyžadovala jednotnou právní základní os-
novu. Ta byla nařízena výnosem pro zavedení německé poštovní a tele-
fonní podstaty od 29. října 1938, který zavádí do sudetoněmecké oblas-
ti německý poštovní zákon, poštovní řád, poštovní šekový zákon, poš-
tovní šekový řád, telefonní řád a rovněž i telegrafický řád.  

Obzvláštní těžkosti pro nově upravované poštovnictví vyplývaly 
nejdříve z toho, že na sudetoněmeckém území chyběla poštovní ředi-
telství. Česko-slovenská poštovní a telegrafická ředitelství, která byla 
příslušná pro Sudety, ležela s výjimkou Opavy na českém území. Ředi-
telství Opava ale nemohlo být pro výstavbu zapojeno, neboť bylo při 
příchodu německých vojsk zbaveno všeho personálu. Pro odstranění 
těchto těžkostí, muselo být nalezeno meziřešení. Záleželo v tom, že říš-
ská poštovní ředitelstvi za hranicemi ve staré Říši budou k výstavbě 
poštoven přikazována. Mimo to bylo 4. října 1938 vyřizovací místo říš-
ského ministerstva pošt pro zemi Rakousko  určeno také jako vyřizovací 
místo pro sudetoněmeckou oblast. Toto vyřizovací místo existovalo až 
do 8. prosince 1938. Potom byla 1. února 1939 v Sudetech zřízena, při-
měřeně disponovaná ve třech vládních okresech, také tři říšská poš-
tovní ředitelství se sídlem v Karlových Varech, v Opavě a v Ústí. 

Ředitelství říšské pošty Ústí. 
Ulice Dr. Josepha Goebbelse č. 84.  

Po dlouhých týdnech příprav výstavby ředitelství říšské pošty 
Drážďany, se mohlo ve staré správní budově chemické továrny, ve kte-
ré bylo prozatímně umístěno až do dokončení vlastní budovy, v urče-
ném termínu ujmout činnosti ředitelství říšské pošty Ústí. Dočasným 
vedoucím ředitelství byl vrchní poštovní ředitel Hampe z Drážďan, který 
do svého úřadu nastoupil 1. února 1939.  
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V prvních dnech to v budově ředitelství vypadalo opravdu zmate-
ně. Všude se bouchalo a tesalo k co nejrychlejšímu uspořádání staré 
správní budovy chemické továrny pro účely říšského poštovního ředi-
telství. Z mnoha beden byly vybalovány a předběžně zařazovány služeb-
ní nařízení, úřední listiny, opatření říšského ministerstva pošt a služební 
pomůcky všeho druhu. V průběhu února ale pokračovaly výstavbové 
práce rychle kupředu. Dne 10. března převzal vedení ředitelství říšské 
pošty vrchní poštovní rada Hühn z říšského ministerstva pošt a 10. květ-
na byl jmenován jeho prezidentem. 

Nedostatkem způsobilosti budovy žel bylo, dosud nemožnost 
umístění všech služeben ředitelství v jednom domě. Stavební správa te-
dy prozatím nalezla místo v ulici Dr. Ohsorga č. 35, zatím co pro věcný 
telefonní úsek v ulici Adolfa Hitlera č. 52.  

Obvod ředitelství říšské pošty sahá od Chomutova do Broumova. 
Představu o velikosti obvodu mohou dát následující čísla (stav k 1. 6. 
1939): 

V obvodě je 68 poštovních úřadů, 190 pobočných poštovních 
úřadů, 145 poštoven I., 47 poštoven II., 2 telegrafní stavební úřady a je-
den telefonní úřad. Vtěchto úřadech a úřadovnách pracuje celkem 
7705 členů osazenstva (mezi nimi je 1399 žen). Z toho je 2329 v úřed-
nickém poměru, 1652 v zaměstnaneckém poměru a 3724 v dělnickém 
pracovním poměru. Největším poštovním úřadem v obvodu je Liberec, 
s okolo 940 členy osazenstva. 

Poštovní automobilový provoz je dobře rozvinut, ale je ještě dále 
budován. V současné době je k dispozici 70 linek se 153 automobily-
omnibusy, které ujedou měsíčně celkem kolem 505 000 km, t.j. na kaž-
dý omnibus připadá měsíčně výkon kolem 3300 km. 

Nákladní poštovní přeprava je do výstavby teprve zařazována. 
Toho času existují jen místa nakládky zboží, která přebírají poštovní vý-
měnu mezi největšími poštovními úřady. V nejbližší době ale bude ná-
kladní poštovní přeprava zavedena v zemském okrese Litoměřice a 
v části zemského okresu Česká Lípa. Plánuje se nákladní poštovní pře-
prava v celém okrese. 

Sídlo ředitelství říšské pošty: Ulice Dr. Josepha Goebbelse č. 84. 
Vedení: Prezident Waldemar Hühn. Ředitelství říšské pošty se člení na 
15 věcných úseků, které jsou shrnuty do čtyř oddělení. 
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Oddělení I:  Poštovní záležitosti (poštovní služba, zřizování poš-
tovních úřadů a poštoven, poštovní nákladní přeprava a provoz poštov-
ních automobilů). 

Oddělení II: Záležitosti dálkového zpravodajství (dálková zpravo-
dajská služba, výstavba telefonu a telegrafu, záležitosti vzdělávání tech-
nické služby). 

Oddělení III:   Personální záležitosti. 
Oddělení IV: Záležitosti rozpočtu, hospodářství, jakož i stavební a 

věci vybavení. 

Hlavní poštovní úřad Ústí. 
Ulice Dr. Josepha Goebbelse č. 46.  

Těžkou úlohu měl v době osvobození Sudet také hlavní poštovní 
úřad. Ve dnech před německým obsazením česká správa pošt uvedla 
poštovní úřad do stavu obrany. Policie, četnictvo a nakonec také vojsko 
držely na poštovním úřadě a obzvláště v telefonní centrále stráž. Kromě 
toho byli také poštovní zaměstnanci českého původu vybaveni zbraně-
mi. Ve všech rozích poštovního úřadu se povalovaly tlumoky, ruksaky, 
kuchyňské a jídelní nádobí přikrývky a kufry. Obzvláště nálada Čechů 
nebyla dobrá. To pocítilo několik sudetoněmeckých pošťáků, kteří ve 
dnech obrovského napětí na své poště vytrvali. Neměli to lehké, neboť 
jejich čeští nadřízení a kolegové se jim až úplně do konce snažili ztě-
žovat život.  

Potom přišel 9. říjen, den, kdy bylo Ústí obsazeno německým 
vojskem. Poslední čeští poštovní úředníci v čele s ředitelem Brychtou 
byli oproti jejich tvrzení, až do posledního okamžiku vytrvat, v noci z 8. 
na 9. říjen před příchodem německých vojsk bez předání úřadu odsu-
nuti. Sudetoněmečtí pošťáci, kteří zůstali, se starali o to, aby poštovní a 
obzvláště důležitý telefonní provoz zůstal v potřebném chodu.  

Dne 10. října převzal vedení hlavního poštovního úřadu vrchní 
poštovní inspektor Neubert z Pirny. Nalezl žalostnou pozůstalost. Všude 
vládl velký nepořádek a špína. Nebyly k dispozici hotové peníze, ceniny, 
razítka a služební pečetítka. Velkou část předmětů zařízení Češi odstra-
nili, stejně tak jako dobře udržované poštovní vozy. Jen s velkými potí-
žemi mohla být opět obnovena přerušená poštovní spojení a udržen 
provoz na přepážkách a doručovací služba. Jedno z prvních opatření ně-
mecké poštovní správy bylo přičlenění dosud samostatných poštoven 
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města a blízkého okolí k hlavnímu poštovnímu úřadu Ústí. Provozní a 
personální záležitosti tam všude byly neutěšené. Českými úředníky 
opuštěné poštovní úřady byly buď ještě zavřené, nebo byly provizorně 
převzaty úředními funkcionáři SdP a výpomocně udržovány v provozu. 
Jejich řádné zprovoznění proto bylo všude nezbytně nutné, ale kvůli ne-
dostatku odborných sil těžko proveditelné. 

Hlavní poštovní úřad Ústí nyní musel organizovat poštovní služby 
podle říšskoněmeckých předpisů a zřídit část zcela nových služebních a 
správních oborů. Nově muselo být zřízeno např. „novinářství“, které 
dříve nebylo v rukách pošty. To samé platí pro záležitosti důchodů a po-
platků z cenin pro cizí správy. 

Stav personálu při převzetí hlavního poštovního úřadu a měst-
ských poštovních úřadů činil jen asi 70 poštovních zřízenců. V poměrně 
krátkém čase bylo přijato více než 300 poštovních zaměstnanců a od-
borných poštovních pracovníků a po poučení odbornými úředníky byli 
zdokonaleni a zapojeni. Nyní poštovní úřad včetně připojených pošto-
ven čítá kolem 475 členů osazenstva.  

Sídlo hlavního poštovního úřadu: Ulice Dr. Josepha Goebbelse    
č. 46. Přednosta úřadu: Vrchní poštovní inspektor Arno Neubert. Úřa-
dovny: Ústí 2 (nádraží), Adalbertova ul. č. 3; Ústí 3, Krásné Březno, 
Drážní ul. č. 7; Ústí 4 (C. Wolfrum), Luční ul. č. 2; Ústí 5 Klíše, Schuber-
tova ul. č. 1; Bukov, Jahnova ul. č. 277; Předlice, Ústecká ul. č. 345; Stře-
kov I., ulice Joh. Schichta č. 15; Střekov II., Schichtova továrna a Trmice, 
ul. Adolfa Hitlera č. 59.  

Telegrafní stavební úřad Ústí. 
Ulice Dr. Josepha Goebbelse č. 46.  

S německými vojsky se ze staré Říše do sudetoněmecké oblasti 
dostavili také stavební telegrafní úředníci a telegrafní stavební oddíly. 
Stavební telegrafní úřad byl převzat již 9. října 1938. Technická zařízení 
a vedení byla obecně v pořádku, jen vedení v neobsazených oblastech 
byla přerušena. Zásoby pro technická zařízení úřadu a telegrafické sta-
vební nářadí Češi odklidili, právě tak kancelářské zařízení. Podklady plá-
nů pro stavbu měli sudetoněmečtí úředníci na štěstí z velké části zabez-
pečeny.  

V Sudetech, tak jako v Československu celkem obecně, byla tele-
fonní síť vybudována do Prahy. Včlenění do Říše předpokládalo úplnou 



155 
 

přestavbu telefonní sítě. K tomu je nutná výstavba nových vedení a 
přeložení kabelů. Mimo to jsou stavěny dlouhé propojovací linky a ve-
dení opatřená telefonickým připojením k mnoha obcím, které ještě vů-
bec žádnou možnost telefonování v místě neměly. Také musela být vy-
žádána značná podzemní výstavba, kdy v mnohých místních telefonních 
sítích jsou plně pokladeny kabely a nová telefonní propojení jsou vede-
na buď s velkými oklikami, nebo z části vůbec nemohou být zřízena. 
Technické zařízení úřadů je z velké části zastaralé event. nepostačující. 
Zde jsou nutné obsáhlé změny a obnovení. V Teplicích má být v tomto 
roce převzat do provozu výběrový úřad podle německého vzoru. 

Sudetoněmeckým úředníkům byli přidání úředníci ze staré Říše 
k zapracování podle ve všech říšských oblastech platných jednotných 
předpisů. Pro značně velkou část služebních postů ale dodnes ještě chy-
bí způsobilé domácí síly. Se zapracováním sudetoněmeckých pracov-
níků byly učiněny dobré pokroky, snad v říjnu 1939 se proto vrátí 
poslední telegrafní stavební oddíly ze staré Říše zpět do vlasti.  

Sídlo telegrafního stavebního úřadu: Od 9. října 1938 do 14. pro-
since 1938 v hlavním poštovním úřadě v ulici Dr. Goebbelse 46. Od pro-
since 1938 v ulici Dr. Ohnesorga č. 41. 

Vedení úřadu od jeho zřízení: Od 9. října 1938 do 9. prosince 
1938 byl představený poštovního úřadu Schöne z Drážďan, od 10. pro-
since 1938 do 15. března 1939 představený v.v. Richter  z Naumburg 
(Saale-Saalfeld), od 16. března 1939 poštovní rada Dipl. Ing. Hucke, 
přeložen do Ústí z přímořského města Rostoku (Rostock). Stav perso-
nálu dne 1. července 1939: 412 osob, z toho 57 úředníků, 339 dělníků, 
16 zaměstnanců. 

K úřadu patří 4 telegrafní stavební okresy: Ústí se 7 telegrafními 
stavebními oddíly, Děčín s 5 telegrafními stavebními oddíly, Teplice s 5 
telegrafními stavebními oddíly, Chomutov se 4 telegrafními stavebními 
oddíly a kromě toho ještě telegrafní stavební služebna v Lovosicích.  

Telefonní úřad Ústí. 
Ulice Dr. Josapha Goebbelse č. 46.  

V českých časech byla veškerá telefonní služba podřízena tele-
grafnímu úřadu Ústí. Dnem osvobození byla telefonní služba Ústí, pod 
vedením telegrafního stavebního inspektora Ludwiga, zahrnuta do te-
legrafního stavebního úřadu. 
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Služebna nejdříve bojovala s velkými těžkostmi, po Češích naleze-
ná technická zařízení byla z části zastaralá, z části byla neopatrovaná. 
Z důvodu stále stoupajícího provozu (v krátké době došlo k nárůstu ho-
vorů o 100 %) byla začátkem roku 1939 služebna telegrafního staveb-
ního úřadu přeměněna na samostatný telefonní úřad. Telefonnímu úřa-
du jsou přiděleny všechny záležitosti, související s telefonními a telegra-
fickými otázkami, jakož i rozhlasová poruchová služba a účtování tele-
fonních poplatků. 

 

 
Pohled na hrad Střekov (Schreckenstein). 

 

Nejdůležitější úlohou telefonního úřadu je hladké odvíjení tele-
fonních a telegrafních služeb. Tato úloha se však nechá řešit jen po-
stupně, obzvláště v oblastech kde jsou zastaralá zařízení, která musí být 
nahrazena novými. Na přechodnou dobu se dosud musí provádět 
opatření, která přinášejí alespoň malá zlepšení v telefonních záležitos-
tech. Všichni účastníci mohou být s konečnou platností uspokojení 
teprve tehdy, až bude proveden velkolepě založený plán obnovy veške-
rého technického zařízení úřadu jak pro místní službu, tak pro službu 
dálkovou a pro telegrafii. V této souvislosti je třeba podotknout, že 
Ústí, přiměřeně svému politickému, hospodářskému a ohromnému do-
pravnímu významu, má být postupně vybudováno také jako uzel tele-
fonních služeb. Osazenstvo telefonního úřadu nyní dosahuje 160 praco-
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vníků. Sídlo telefonního úřadu: Hlavní poštovní úřad, ul. Dr. Goebbelse 
č. 46. Vedoucí telefonního úřadu: t.č. neobsazeno. 

Telefonnímu úřadu Ústí bezprostředně podléhají dílčí úřady 
s plně provolitelným provozem Střekov, Velké Březno, Krásné Březno, 
Předlice, Trmice a rovněž samostatné zprostředkovatelny Zálezly, Povr-
ly, Řehlovice a Telnice. 

Poštovní obvody v městě a v okrese Ústí. 
Ústí 1 (hlavní poštovní úřad), ul. Dr. Josepha Goebbelse č. 46. 
Ústí 2 (nádraží), pobočný úřad, Adalbertova ul. č. 3. 
Ústí 3 (Krásné Březno), pobočný úřad, Drážní ul. č. 7. 
Ústí 4 (tovární pošt. úř. C. Wolfrum), pobočný úřad, Luční ul. č. 3. 
Ústí 5 (Klíše), pobočný úřad, Schubertova ul. č. 1. 
Ústí – Bukov (pobočný úřad), Jahnova ul. č. 277. 
Ústí – Předlice (pobočný úřad), Ústecká ul. č. 345. 
Ústí – Střekov 1, ul. Johanna Schichta č. 15. 
Ústí – Střekov 2 (Schichtova továrna). 
Ústí – Trmice (pobočný úřad), ul. Adolfa Hitlera č. 59. 
Velké Chvojno (Böhm. Kahn) (poštovna z Podmokel). 
Habartice (Ebersdorf) (poštovna z Teplic). 
Velké Březno (Grosspriesen) (pobočný úřad). 
Řehlovice (Gross-Tschochau) (poštovna). 
Unčín (Hohenstein) (pobočný úřad z Teplic). 
Chabařovice (Karbitz) (pobočný úřad). 
Chlumec (Kulm) (poštovna). 
Bohosudov (Mariaschein) (poštovní úřad). 
Modlany (Modlan) (pobočný úřad z Teplic). 
Neštěmice (Nestomitz) (pobočný úřad).  
Petrovice u Chabařovic (Peterswald bei Karbitz)) (poštovní úřad).  
Povrly (Pömmerle) (poštovna).  
Modrá (Riegersdorf) (poštovna z Podmokel, zemský kraj Děčín). 
Zálezly (Salesel) (Poštovna I). 
Zubrnice (Saubernitz) (poštovna). 
Tuchomyšl (Schönfeld) (poštovna). 
Krásný Les u Telnice (Schönwald bei Tellnitz) (poštovna). 
Svádov (Schwaden) (poštovna). 
Telnice (Tellnitz) (pobočný úřad). 
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Těchlovice (Tichlowitz) (poštovna).  
Dobkovice (Topkowitz) (poštovna z Podmokel) 
Viklice (Wicklitz) (poštovna). 
K hlavnímu poštovnímu úřadu Ústí patří ještě z okresu Děčín Rychnov 
(Reichen) (poštovna), Verneřice (Wernstadt) (pobočný úřad) a ze 
zemského kraje Litoměřice Prackovice-Litochovice (Prackowitz-Lichto-
witz) (poštovna) a Homole (Hummel) (poštovna). 

e) Říšská dopravní správa: 
Železnice v Ústí před a po připojení (Anschluss). 

Zdejší železniční záležitosti se člení do tří drážních provozních úřa-
dů: Ústí a.s. s Ústí město a ústeckolabské překladiště, Střekov a Krásné 
Březno. Každý tento úřad je obsazen vrchním inspektorem, jako před-
nostou. Samostatnými technickými úřady jsou dvě drážní udržovací 
sekce Ústí a.s. a Ústí-město, výtopna, dílna a sklad materiálu. Všechny 
tyto úřady podléhaly státnímu drážnímu ředitelství v Praze a jako ve-
doucí fungovala státní drážní rada. 

Od vyhlášení mobilizace v roce 1938 došlo k odsunu všeho mate-
riálu, lokomotiv atd, do nitra Československa. V prvních dnech října 
1938 se tento stav stále více stupňoval, takže v posledních dnech před 
příchodem německého vojska bylo skoro nemožné vyhovět požadav-
kům po vagónech, zvláště když nyní chtěly přesídlit také zdejší úřady, 
jako pošta, četnictvo, policie, školy, vojsko, správa zdymadla, dále mno-
hé zdejší firmy i soukromé osoby.  

Dráha byla nakonec zbavena všech provozních prostředků. Nádra-
ží, kolejiště, jakož i zařízení byla po odjezdu posledních evakuačních vla-
ků prázdná. Chyběly lokomotivy, vagóny, tarifní tabule, jízdní řády, po-
kladny, jízdenky, plány a konečně také i více než dvě třetiny personálu. 
Začátek nebyl pro německou říšskou dráhu nikterak lehký, bylo nutno 
nově od základu zřídit a uspořádat celý železniční aparát.  

Dne 3. října 1938 dorazil do Podmokel ve zvláště k tomu určeném, 
v tak zvaném vyšetřovacím vlaku, kmenový personál budoucího ústec-
kého úřadu říšské dráhy. Vyšetřovací oddíl, skládající se ze stavebních, 
provozních, dopravních a strojních techniků, jezdil pod ochranou drážní 
policie vyšetřovacím vlakem a zjišťoval u všech zařízení jejich použitelný 
stav. Shledaná zařízení se z velké části nalézala ve velmi nedostatečném 
stavu. Poničení kolejí a mostů sice nebylo ve zdejší oblasti nijak daleko-



159 
 

sáhlé, zato obzvláště v pohraniční oblasti byly k neupotřebení telefonní 
linky a úplně byly zplundrovány vypravovací a kancelářské prostory, lo-
komotivní skladiště a dílny. 

Vyšetřovací oddíl byl nejprve prozatímně ubytován ve středním 
křídle podmokelského nádraží, v prostorách bývalé české drážní správy, 
kde bylo k použití ještě několik místností, v nichž byla k dispozici ještě 
část tiskovin a odložených spisů. Brzy byl zřízen nouzový provoz na od 
Čechů již osvobozených částech tratí Podmokly – Tisá - Libouchec 
(Bodenbach – Tyssa - Königswald), Podmokly – Benešov na Ploučnicí – 
Varnsdorf (Bodenbacg – Bensen – Warnsdorf). Dne 7. října 1938, tedy 
ještě dva dny před příchodem německého vojska do Ústí, se podařilo 
zabránit, aby se Češi ještě v poslední minutě pustili do ničení drážního 
zařízení nebo odvlečení důležitých nákladů, jejichž transport již byl při-
praven. 

Zároveň s německým vojskem, dorazil vyšetřovací vlak do Ústí, kde 
byly nejdříve dány říšské dráze k dispozici potřebné prostory s veške-
rým kancelářským zařízením ve výškovém domě chemické továrny. Do 
13. října přesídlilo ještě nejprve v Podmoklech zůstávající velitelství. Po 
dalším najímání a opětném přijetí sudetoněmeckých železničářů a pen-
zistů a po zajištění nejdříve potřebných přístrojů, nábytku a směrnic, 
mohlo dojít k zahájení vlastní výstavby. 

Za ČSD bylo vedení železniční dráhy centralizováno na ředitelství 
státní dráhy (pro Ústí byla příslušná Praha). Existující místní služebny 
proto nyní byly bez vedení. Zavedením úřední organizace říšské dráhy 
podle vzoru staré Říše, byla nyní zřízena střední instance odpovídající 
úřadu zemské rady, která stojí mezi místními služebnami, které vykoná-
vají praktickou službu, a ředitelstvím říšské dráhy. Byly založeny násle-
dující úřady říšské dráhy: Provozní úřad (PÚ) Ústí. Strojní úřad (SÚ) Ústí, 
mezitím byl přeložen do Teplic. Dopravní úřad (DÚ) Ústí. Opravárenský 
úřad (OÚ) Ústí.  

K provádění praktické služby slouží v Ústí následující služebny: Ná-
draží Ústí město. Nádraží Ústí, teplické nádr. Nádraží Krásné Březno. 
Nádraží Střekov. Nádraží Trmice. Nákladní odbavování Ústí. Nákladní 
odbavování Střekov. Nádražní pokladna Ústí. Traťmistrovství Ústí. Trať-
mistrovství Střekov. Stavědlo Ústí. Nádražní dílna Ústí. Nádražní vago-
nová dílna Ústí. Tyto služebny jsou drážní služebny, které samostatně 
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provádějí službu pod dohledem jejich představeného úřadu pod vede-
ním vlastního představeného služebny. 

Najímání mnoha nových pracovních sil, jakož i přeškolování sude-
toněmeckých železničářů podle předpisů staré Říše, činilo výkonu služ-
by v prvním předávacím období často opravdu potíže. Zvláště začínající 
hospodářský rozvoj stavěl před železnici, při takovém stavu drážních za-
řízení a nedostatku vozů, nesmírné požadavky. Nový duch kamarádství 
a národní sounáležitosti však také tyto potíže překonal. Zmáhání stále 
stoupající přepravy je pro budoucnost nejlepším svědectvím vzestupu a 
úspěchu.      

Říšská dráha – provozní úřad (PÚ) Ústí. 
Mariánaká silnice č. 2-4. Přednosta: Říšský drážní rada Dr. Ing. Bartsch. 

Provozní úřad říšské dráhy (PÚ) Ústí byl založen 1. října 1938 
v Drážďanech, při začátku pochodu do Sudet. Dne 3. října přesídlil 
do Podmokel a 10. října do Ústí. Tam byl nejdříve do 1. února 1939 
umístěn ve výškovém domě chemické továrny a od té doby se nachází 
v Ústí, Mariánská silnice č. 2-4. Úřad s podobným oprávněním u ČSD 
neexistoval, tam byla většina záležitostí centralizována na ředitelství 
státní dráhy. Jen tak zvaná drážní udržovací sekce byla trochu srovna-
telná s částí oblasti stavebních služeb stávajícího úřadu.  

Provozní úřad říšské dráhy obsluhuje jako dozorčí instance násle-
dující oblasti: 

1. Provozní služby (jízdní služba, stavědlovou služba, seřaďovací 
služba, vlaková doprovodná služba, drážní policie atd.); 

2. Stavební služby (drážní údržba, zemní stavby, podzemní stavby, 
mostní stavby, vrchní stavby, nová výstavba, včetně k tomu potřebné 
hospodářské vedení); 

3. Zabezpečovací služby (zabezpečovací záležitosti, dálkové zpra-
vodajství); 

4. Personální záležitosti; 
5. Správa pozemků (pozemky, kolejové svršky, skladiště, nemo-

vitosti); 
6. Hospodářství, hmotné a přístrojové záležitosti. 
Veškerá činnost provozního úřadu říšské dráhy byla v zimě 1938-

1939 založena na zásadách Staré říše pod částečným spolupůsobením 
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úředníků se Staré říše, potom začala na všech vnějších služebnách pře-
stavba služeb železnice. 

Telefonní síť byla dalekosáhle přebudována. Provoz vlaků byl při-
způsoben potřebám pracující a cestující veřejnosti a díky vložení rychlí-
ků z Liberce a z Chebu bylo vyhověno starému přání obyvatel této 
oblasti. Zavedení přímých vlaků z Podmokel do Chebu ušetřilo doposa-
vad běžné přestupování v Ústí a v Chomutově. Nástupiště v Ústí bylo 
vybaveno ampliónem, který stále zpravoval cestující o odjezdech vlaků. 
Vrchní stavba musela být zesílena, neboť lokomotivy Staré říše byly pro 
naše kolejové svršky většinou příliš těžké. Byly předány velkolepé plány 
na přebudování veškerých nedostatečných ústeckých drážních za-
řízení.           

Do obvodu PÚ Ústí patří: Trasy z Podmokel k říšské hranici, z Ústí 
od labského mostu do Trmic, z Podmokel do Vrchoslavi (Rosenthal), 
z Lovosic do Úpořin (Auperschin), z Lovosic přes Třebenice (Trebnitz)     
k říšské hranici u Libčevsi (Liebshausen) a z Lovosic k labskému mostu, 
s celkem kolem 121 km tratí a 350 km kolejí. PÚ je nyní podřízeno 23 
nádraží, 14 zastávek, 5 traťmistrovstí, 1 stavědlo s celkem přes 2100 
mužů personálu. Kancelář PÚ sestává z 26 služebních míst. 

Říšská dráha – strojní úřad (SÚ) Ústí. 
(nyní v Teplicích, Nádražní náměstí č. 10). 

Přednosta: Říšský drážní rada Gut do 30. dubna 1939,  
od 1. května 1939 říšský drážní rada Boettcher. 

Dne 3. října 1938 byl v bývalém českém celním prostoru nádraží 
Podmokly založen strojní úřad Ústí. Dne 10. října byl ukončen vyšetřo-
vací provoz a 13. října strojní úřad obdržel své první, a sice nejdříve do-
časné sídlo ve správní budově chemické továrny v Ústí. S obzvláštním 
uspíšením začaly práce na výstavbě a prudce započal provoz. Byli přijí-
máni lidé, do služby byli opět přibíráni penzisté, byl opatřován nábytek, 
nářadí, stroje a byly přichystány důležité pracovní prostory a místnosti 
k přebývání. Mezitím se dala do práce přejímací komise, která se stara-
la o navrácení lokomotiv a vagónů a rovněž nářadí a obráběcích strojů 
z ČSD německé říšské dráze. 

Počet pracovníků obvodu strojního úřadu, k němuž z počátku pat-
řil ještě Chomutov a Žatec, stoupl do začátku prosince na asi 2600. Roz-
voj přepravy ještě stále sílil a bylo ještě počítáno se značným nárůstem 
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počtu pracovníků, proto byl dne 26. října založen strojní úřad Chomu-
tov, s podřízeností Chomutova a Žatce ústeckému okresu. 

Strojnímu úřadu Ústí byly nyní podřízeny čtyři drážní podnikové 
dílny a rovněž osm lokomotivních nádraží. Údržba vagónů, jakož i služ-
ba motorových a elektrických vozů dosáhla v Ústí tak velkého objemu, 
že tato odvětví služeb bylo od 1. března sloučeno do jednoho zvláštního 
drážního podnikového vozového závodu. V následujícím čase se pro-
vozní a lokomotivní služby vyvíjely tak silně, že 1. července se tři nádra-
ží lokomotivních služeb oddělila a místo nich byly zřízeny samostatné 
drážní podnikové závody. Od 1. června 1939 byla z drážního podnikové-
ho závodu oddělena vozová údržbová služba a byl zřízen drážní vozový 
podnikový závod. Z ostatních nádraží byla odloučena lokomotivní služ-
ba a byl založen drážní podnikový závod. 

V prozatímně konečném stavu je SÚ Ústí podřízeno osm drážních 
podnikových závodů a dva drážní vozové podnikové závody s celkem 
kolem 3000 členy osazenstva. 

Říšská dráha – dopravní úřad (DÚ) Ústí. 
Mariánská silnice č. 2-4. (v budoucnu Nám. Herm. Göringa č. 5). 

Přednosta: do 31. 3. 1939 rada říšské dráhy Homuth,  
od 1. 4. 1939 rada říšské dráhy Dassler. 

Dopravní úřad říšské dráhy Ústí se ujal své činnosti 3. října 1938, 
nejprve v Podmoklech, ale již 8. října z části přesídlil do Ústí a 11. října 
následoval zbytek, který v Podmoklech ještě zůstával. Umístění našel 
dopravní úřad nejprve ve výškovém domě chemické továrny a 1. února 
1939 si potom upravil své vlastní prostory v domě na Mariánské silnici 
č. 2-4. 

 Potřeba umožňovat dopravu byla velká, avšak chybělo skoro 
všechno. Po poměrně krátkém čase se nejdříve poskytovala přeprava 
osob, zavazadel a spěšného zboží. V dopravě nákladů a zvířat se naproti 
tomu překonávaly mnohem větší těžkosti. Zde od začátku plnily velkou 
službu nákladní automobily říšské dráhy. Nejdříve bylo 25, později 55 
nákladními automobily dopravováno převážně uhlí pro průmysl, pozdě-
ji také k životu potřebný náklad. Až po doplnění parku kolejových vagó-
nů mohl být opět nasazen plně uspořádaný kolejový provoz. 

Dopravnímu úřadu říšské dráhy Ústí, pod vedením rady říšské drá-
hy jako přednosty a dalším radou říšské dráhy (předem ustanoveným) 
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jako stálým zástupcem, podléhá po odborné a personální stránce veš-
kerá dopravní služba (vypravovací a nakládací) ve 181 služebnách obvo-
du úřadu. Při této službě působící personál činí v této době kolem 2200 
pracovníků (úředníků a dělníků).  

Kanceláře dopravního úřadu říšské dráhy jsou rozčleněných do: 
Personální oddělení. Oddělení nákladní dopravy. Oddělení osobní do-
pravy. Vyšetřovací a odškodňovací oddělení. Oddělení pro hospodaření, 
hmotné a přístrojové hospodářství. Oddělení pro železniční pátrací 
službu. Oddělení pro vlakovou revizní službu. Jsou zpracovávány všech-
ny záležitosti, týkající se dopravy osob, zavazadel, spěšného zboží, ná-
kladů a zvířat a nakládkových služeb a veškerých služeb pokladních. Za-
hrnuty jsou služby nákladních vagónů, železničních hranic a železnič-
ního cla a labské překládací služby ve vypravovacích a ve spedičně-
technických vztazích. 

 

 
Park Horsta Wessela na Klíši. 

 
Přepravu osob, zavazadel a spěšného zboží zaopatřují výdejny jíz-

denek a výpravny zavazadel. K nim jsou připojeny zvláštní místa pro in-
formace a zvláštní úschovny příručních zavazadel. Nejsilnější provoz 
v místním obvodu Ústí vykazuje nádraží Ústí město. Nákladní dopravu a 
přepravu zvířat zdolávají nákladní výpravny (přičleněné k nádražím 
v Krásném Březně a v Trmicích).  
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Daleko nejsilnější provoz nákladní dopravy a přepravy zvířat je 
v místním obvodu Ústí „Teplické nádraží“ a v k němu připojené hale 
překládání kusového zboží a do jeho obvodu rovněž patřící ústecké plo-
chy labského překladiště. K němu je dále připojeno rozřaďovací místo 
nákladních vagónů (ústecké rozřaďovací nádraží), které zajišťuje vyrov-
návání mezi denní zásobou a potřebou nákladních vagónů v celém pře-
pravním obvodu, a sice v úzké dohodě s vagónovou kanceláří říšské 
drážní inspekce v Drážďanech. Dále je ústecká nákladní výpravna spoje-
na místem nákladní automobilové dopravy Ústí se zásobou 70 náklad-
ních vlaků. Odpovidajíc jejímu významu je místo přednosty úřadovny 
nákladní výpravny Ústí obsazeno vrchním úředníkem říšské dráhy. 

Peněžní styk probíhá u nádražních pokladen, je jich v obvodu do-
pravního úřadu říšské dráhy Ústí pět. Obrat, který byl u samotné ná-
dražní pokladny Ústí zaznamenán v jednom měsíci, dosahoval ne méně 
než kolem 4 milionů R.M. (říšské marky).  

Opravárenský závod říšské dráhy. 
(Dříve opravárenské dílny československé dráhy.)  

Stanoviště: Tovární ulice. Ředitel závodu: Rada říšské dráhy Hugo 
Seltmann. Zást. řed. závodu: Říšský stavební rada Viktor Niklas. 
Závod má za úlohu opravy železničních provozních prostředků (lo-

komotivy a nákladní vagóny). Při převzetí závodu, po skončeném od-
chodu Čechů a příchodu německých vojsk, se závod nacházel ve zcela 
zpustošeném a bezútěšném stavu. Češi odtud veškeré obráběcí stroje, 
řemenové převody, zařízení parního vytápění, nářadí, provozní jízdní 
prostředky, dílenský materiál a náhradní díly odstranili, naložili a při ob-
sazení sudetské župy byly již z části odvezeny do centra země. Také 
prostory kanceláří poskytovaly ten samý obraz pustošení a rabování a 
jen kolem se povalující papíry dosvědčovaly, že tyto místnosti byly ještě 
před několika málo dny pracovnami kancelářských zaměstnanců tohoto 
závodu. Za těchto okolností nebylo pochopitelně na brzké zprovoznění 
závodu ani pomyšlení. V první řadě bylo usilováno, aby byly všechny od 
Čechů až po mnichovském ujednání ze závodu a ze skladu materiálu 
odvezené stroje, předměty zařízení a materiály vráceny zpět a opět do-
dány na místo, t.zn. uskladněny. Samozřejmě, že také proto se mohl za-
městnat jen omezený počet během vládnutí Čechů ještě v závodě 
zbylých německých pracovních sil. A ty byly opět zaměstnávány jen 
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úklidovými a urovnáva-cími pracemi a zasypáváním závodem protaže-
ných obranných zákopů. 

Zpětné dopravení uloupených podnikových zařízení připravilo sa-
motným Čechům velké potíže, a sice proto, neboť uloupené zboží, ne-
šetrně a nesmyslně z dílen odstraněné, bylo urychleně odvezené všemi 
směry, takže již samotné opětovné vyhledání těchto věcí bylo pro Če-
chy provázeno těžkostmi, nemluvě o Čechům uložené povinnosti, 
všechno vrátit v upotřebitelném stavu. Uběhly týdny a měsíce, než 
stroje a materiál postupně došly, byly nainstalovány, resp. naskladněny 
a než mohl být závod opět uveden do chodu.                      

Díky energické vůli k výstavbě, jak samotného vedení, tak také osa-
zenstva, se tento zcela vyloupený a zpustošený závod, přes všechny 
těžkosti a zábrany, v poměrně krátkém čase vrátil do plného provozu a 
nejen že silně, jako ještě nikdy, zaopatřuje zaměstnancům práci a chléb, 
nýbrž také dostál všem ostatním požadavkům. 

Úřad vodní cesty. 
Kancelář: Labská ulice č. 28.  

Úřad vodní cesty Ústí vznikl ihned po osvobození sudetoněmecké 
oblasti 9. října 1938, díky sloučení bývalého stavebního vedení poříční-
ho distriktu a pobočky lodní plavby v Ústí. Jako říšský úřad je podřízen 
panu říšskému ministrovi dopravy. Středním úřadem je saský ministr 
hospodářství a práce v Drážďanech. 

Obvod činnosti úřadu se rozprostírá v oblasti toku řeky Labe od 
protektorátních hranic nad Libochovicemi (Liboch) až k bývalé hranici 
Staré říše u Hřenska (Herrnskretschen), popřípadě v Dolním Žlebu 
(Niedergrund), s vyloučením setrvale českého t.zv. roudnického oblou-
ku (Raudnitzer Bogen). Oprávnění úřadu vodní cesty se vztahují na 
všechny záležitosti týkající se toku Labe ve vztahu ke správě, udržování, 
výstavbě a lodní a vorové plavbě. Otázky vodního práva na toku Labe 
jsou vyřizovány panem říšským místodržitelem v sudetské župě za 
spolupůsobení úřadu vodní cesty.  

Vedením úřadu je panem říšským ministrem dopravy pověřen 
vrchní vládní stavební rada Dipl. Ing. Rudolf Gottstein, jenž je činný již 
od roku 1904 v bývalém úřadu toku Labe (trasa Mělník - Hřensko) a 
později ve vedení poříčního distriktu (trasa Roudnice - zemská hranice). 
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Zástupcem přednosty je vládní stavební rada Dipl. Ing. Menzel, 
jenž byl před osvobozením činný v oddělení 50 zemského úřadu v Praze 
(kanalizace Labe). Jako další inženýr je přidělen vládní stavební asesor 
Dipl. Ing. Bär. Jako odborný pracovník pro záležitosti lodní plavby je 
přednostovi přidán technický inspektor kapitán Luksch. 

Sudetoněmecká trasa toku Labe je rozčleněna na tři obvodní poříč-
ní mistrovství se sídly v Lovosicích-Pistanech (Lobositz-Pistian) (budova 
hrázného mistrovství), v Ústí-Neštěmicích a v Podmoklech-Rozbělesích 
(Bodenbach-Rosawitz). Úřad vodní cesty spravuje také labská zdymadla 
v Litoměřicích-Českých Kopistech (Leitmeritz-Böhm.-Kopist), v Lovosi-
cích a na Střekově. 

Úřad vodní cesty velkou část svých stavebních opatření uskuteč-
ňuje vlastním podnikem, disponujícím také odpovídajícím počtem z čás-
ti stálých, z části dočasně během doby výstavby zaměstnávaných dělní-
ků různých odborností. Toho času činí jejich počet kolem 100 mužů. 
Probíhají předběžné práce na plánech zlepšo-vání splavnosti Labe mezi 
Střekovem a Hřenskem. 

Před příchodem německých vojsk byl zvažován pokus, přeložit ve-
dení poříčního distriktu v Ústí ještě jaksi v poslední minutě do Roudni-
ce, tedy na české území. Pokus se však nezdařil díky odhodlanosti teh-
dejšího přednosty, takže se potom omezil na to, že čeští techničtí úřed-
níci se přemístili na české území – utekli většinou bez úředního příkazu 
– a odvlekli množství geodetických a měřicích přístrojů, služební jízdní 
kola a rovněž i služební parník spolu s k němu patřícím hangárem. Mno-
ho inventárních předmětů odklidil na české území střekovský hrázný, 
bývalý český legionář, ačkoliv nedostal z Prahy žádný úřední příkaz. 
Zrovna tak byly z litoměřického poříčního mistrovství odklizeny skoro 
všechny úřední náležitosti. 

Kvůli těmto okolnostem úřad vodní cesty přirozeně v první době 
svého úřadování bojoval s velkými těžkostmi. Bylo to obzvláště ve stře-
kovském údolí, kde hrázný se svým mužstvem v noci a mlze formálně 
opustil hráz a přehradu, takže tehdejší přednosta se zbytkem poříční 
stavební správy a úřadu lodní plavby musel vznést požadavek na tech-
nickou nouzovou pomoc chemické továrny v Ústí, s jejíž pomocí se zda-
řilo bez přerušení pokračovat v provozu hráze, přehrady i elektrárny. Je 
třeba pochvalně zmínit, že většina elektrárny mohla bez přerušení po-
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kračovat díky sloužícímu inženýrovi, pracujícímu se skoro celým zbýva-
jícím osazenstvem. 

f) Říšská pracovní správa: 
Říšský správce činnosti pro hospodářskou oblast Sudety, 

služebna Ústí. 
Ulice Theodora Körnera č. 48, 3. poschodí. Vedení: Vládní rada Walter 

Hesse. 
Úkolem činnosti je zachování sociálního smíru podle pravidel záko-

na o režimu národní práce. Obvodem činnosti jsou pkresy Ústí (město i 
okres), Děčín, Teplice, Litoměřice, Duchcov, Most, Bílina a Chomutov. 

Živnostenský dohlížecí úřad Ústí. 
Ulice Theodora Körnera 48, 1. a 2. poschodí.  

Vedení: Vrchní rada Dipl. Ing. Franz Ratzska, zástupce: vrchní rada Dipl. 
Ing. Adalbert Libal. 

Spojením živnostenských inspektorátů Děčín a Teplice začátkem 
roku 1939, vznikl živnostenský dohlížecí úřad Ústí. Věnuje se kontrole 
živnostenských podniků v technických otázkách ochrany pracovníků. 
Má prověřovat důležité zájmy technické ochrany pracovníků v Ústí 
městě i okrese, v Bílině, v Mostě, v Dubé, v Duchcově, v Litoměřicích, 
v Chomutově, v Teplicích a v Děčíně. 

Pracovní úřad Ústí. 
Ulice Adolfa Hitlera č. 27-29.  

Vedoucí pracovního úřadu: Vrchní vládní rada Dr. Seifriz. Zástupce: 
Soudní přísedící Kaschke. 

Pracovní úřad Ústí započal svou činnost 11. října 1938, bez-
prostředně po vstupu německého vojska do Sudet. Zahrnuje město Ústí 
a okresy Ústí a Litoměřice. Boj proti nezaměstnanosti a odstraňování 
bídy nezaměstnaných Volksgenosen (příslušníků národa), s jejich počet-
nými rodinnými příslušníky, nebyl lehký. Těžce upadající hospodářství 
muselo být teprve znovu oživeno. Na sezoně závislé podniky v zimních 
měsících nezaměstnávaly vůbec nebo ne plně, stavební hospodářství 
nepracovalo. Proto nejdříve muselo být postaráno o to, aby předně 
všichni nezaměstnaní příslušníci národa dosáhli na užívání dostatečné 
podpory. Již týden po započetí činnosti pracovního úřadu mohlo být 
zahájeno vyplácení podpory. Do konce října 1938, tedy sotva ve dvaceti 



168 
 

dnech, bylo vyplaceno 225 000 R.M. (říšské marky), koncem prosince 
1938 překročila vyplacená částka na podpory již 1 000 000 R.M. a 
v květnu 1939 bylo dosaženo dvou milionu. 

Po necelých pěti měsících činnosti pracovního úřadu, koncem úno-
ra 1939, klesl počet nezaměstnaných na 6600. Dnes může být na neza-
městnanost, nepříhlížeje k několika výjimečným případům, pohlíženo 
jako na odstraněnou. V protikladu je již několik měsíců zaznamenaný 
rostoucí nedostatek zdatných pracovních sil, jmenovitě odborných sil. 

Po odstranění nezaměstnanosti přišla do popředí, jako naléhavý 
problém, vlastní činnost pracovního úřadu, řízení využívání práce podle 
státně-politického hlediska v rámci čtyřletého plánu. Nejdůležitějším a 
nezbytným instrumentem pro řízení využívání práce je pracovní knížka, 
kterou musí mít každý pracující pracovník a zaměstnanec. Pracovní 
knížky a jejich kartotéky se nyní zpracovávají.  

Pro uskutečnění velkých úkolů státu ve čtyřletém plánu a obzvláště 
ve válečném hospodářství je potřeba, aby každý svou pracovní sílu a 
schopnost vhodně a bezezbytku postavil do služby celému německému 
národu. S tím přichází vedle práva na práci povinnost pracovat. Samot-
nému úřadu práce přísluší řízení využívání práce obzvláště v zajištění 
potřebných sil pro úkoly zvláštního státně-politického významu. Vyko-
návání služebních povinností a omezování výměny pracovních míst 
tvoří základnu zajišťování státně-politicky důležité potřeby sil. Zabráně-
ní odchodu určitých odborných sil do jiných povolání, event. navracení 
těchto sil do jejich vyučených povolání, potírání uprchlictví ze země atd. 
jsou v úzké souvislost. Obzvláště významné je také provádět zdravé vě-
kové členění v podnicích a ve správě. Opatření, která slouží podporo-
vání přijímání do zaměstnání, patří rovněž do pracovní oblasti pracov-
ního úřadu. 

Zvláštní význam pracovního úřadu v rámci nasazování pracovníků 
přichází při poradách o povolání a při zprostředkování učebních míst 
prostřednictvím pracovního úřadu. Obsluhuje školy, které opouští mlá-
dež poprvé nastupující do života v povolání. Je ale také poradou na 
straně těch Volksgenossen, kteří z nějakého důvodu již nemohou své 
povolání vykonávat. Jeho úlohou do budoucna je ale také odpraco-
vávání povinných let ženské mládeže. Úřad práce se věnuje finančním 
požadavkům z veřejných prostředků v rámci nepeněžní pomoci neza-
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městnaným, jakož i obhospodařování stavebních hmot (železa, cemen-
tu a dřeva) pro všechny soukromé a veřejné stavby, pokud nepodléhají 
zvláštnímu kontingentu. Jsou-li práceschopní a k práci ochotní příslušní-
ci národa nedobrovolně bez práce, dostávají v rámci zákonných ustano-
vení podporu v nezaměstnanosti tak dlouho, dokud nebudou opět včle-
něni do pracovního procesu. S platností od 1. srpna 1939 převzal úřad 
práce, jako místo nařízené říšským správcem práce pro hospodářskou 
oblast Sudety, provádění uvnitř obvodu pracovního úřadu Ústí také 
ještě jemu příslušné úkoly. 

Úřad práce byl nejdříve umístěn v domě bývalého okresního úřadu 
v ulici Velká Hradební č. 31. Od listopadu 1939 se nachází ve zcela pře-
budovaných prostorách bývalého okresního ústavu nemocenského po-
jištění v ulici Adolfa Hitlera č. 27 a 29. Vedlejší úřadovny úřadu práce 
jsou v Litoměřicích a v Chabařovicích, pomocné úřadovny jsou v Lovo-
sicích a v Úštěku (Auscha). 

 

 
Park na Ferdinandově výšině (Ferdinandshöhe). 

 

g) Sociální pojištění: 

Nejdůležitější o sociálním pojištění a pojišťovacích úřadech. 
Od Dr. jur. Franze Koreise, komisařského vedoucího vrchního 

pojišťovacího úřadu v Ústí. 
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Od 1. října 1938 platí v nynější sudetské župě právo říšského pojiš-
tění. Na základě výnosu Vůdce a říšského kancléře ze 1. října 1938 (R.-
G.-Bl. I, Str. 1331) o správě sudetoněmeckého území, bylo podle naří-
zení z 12. října 1938 (R.-G.-Bl. I, 1433) upraveno prozatímní provádění 
říšského pojištění na sudetoněmeckých územích. S tím od 1. října 1938, 
s vědomím sudetoněmeckým poměrům přizpůsobených zvláštností, na-
bývá platnosti říšský pojišťovací řád z 19. července 1911, zákon o za-
městnaneckém po-jištění z 28. května 1924 a říšský chudinský zákon     
z 1. července 1926, spolu s jejich doplňky, změnami a s prováděním do-
sud vydaných předpisů. 

Nositeli pojištění  byly ustanoveny pro nemocenské pojištění v su-
detoněmecké oblasti doposud existující nositelé nemocenského pojiš-
tění, tedy především okresní ústav nemocenského pojištění, zeměděl-
ský ústav nemocenského pojištění, a tam, kde existují, také družstevní a 
gremiální nemocenské pojišťovací ústavy, jakož i podnikové nemocen-
ské pojišťovací ústavy. V úrazovém pojištění středoněmecké železniční 
odborné společenstvo v Lipsku a do 1. října 1939 saské zemědělské 
odborné společenstvo v Drážďanach. Jako poslední bylo od 1. října 
1939 odloučeno zemědělské odborné společenstvo pro sudetskou župu 
v Teplicích. Pro textilní průmysl vstoupilo v platnost od 1. října 1939 
textilní odborné společenstvo v Liberci, jehož obvod se však rozprostírá 
jen na vládní okresy Ústí a Karlovy Vary. Pro dělnické invalidní pojištění 
je od 1. dubna 1939 nositelem pojištění zemský pojišťovací ústav Sude-
ty v Teplicích, kdežto pro zaměstnanecké pojištění (dříve penzijní pojiš-
tění) je nositelem pojištění také v sudetské župě říšský pojišťovací ústav 
pro zaměstnance v Berlíně-Wlmersdorfu, Ruhrstrasse č. 2. Pro nemo-
censké a invalidní pojištění dělníků a zaměstnanců v tak zvaných hor-
nických provozech (získávání minerálních a podobných látek hornickým 
způsobem a v přidružené výrobě) je od 1. května 1939 zřízeno v Mostě 
okresní sudetoněmecké společenstvo.  

V samotném městě a okrese Ústí je činný Okresní ústav nemocen-
ského pojištění Družstevní ústav nemocenského pojištění. Ústav nemo-
cenského pojištění soukromých úředníků a zaměstnanců sice má sídlo 
v Ústí, ale vztahuje se na celou oblast říšské župy. 
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Podle bývalého československého práva byly k rozhodnutí o náro-
ku na výkon nemocenského pojištění kompetentní v první instanci        
u ústavu nemocenského pojištění zřízené smírčí  soudy a ve druhé a 
poslední instanci u krajských soudů zřízené pojišťovací soudy, v úra-
zovém pojištění u ústavů dělnického úrazového pojištění zřízené smírčí 
soudy, v invalidním pojištění a v penzijním pojištění zaměstnanců 
v první instanci pojišťovací soudy a ve druhé instanci vrchní pojišťovací 
soud v Praze. Spory v záležitostech, které se netýkaly výkonu pojištění, 
byly podle československého práva rozhodovány v jednáních před stát-
ními správními úřady. 

Také v této oblasti došlo od 1. října 1939 k zásadní změně. V říš-
ském právu stanovených úlohách pojišťovacích úřadů  vrchních pojišťo-
vacích úřadů v rozhodovacích a rozsuzovacích jednáních byl až do vý-
stavby vlastních pojišťovacích úřadů v sudetské župě vnímán vrchní po-
jišťovací úřad v Drážďanech. Pojišťovací úřad vstoupil v platnost 1. 8. 
1939 a vrchní pojišťovací úřad 1. 9. 1939. U každé zemské rady, jakož i 
u vrchních starostů statutárních měst Ústí a Liberec je zřízen pojišťovací 
úřad. Vrchní pojišťovací úřad je zřízen pro každý vládní okres, tedy 
v Karlových Varech, v Ústí a v Opavě. Pro hornické pojištění je příslušný 
vrchní hornický pojišťovací úřad ve Freibergu (Freiberg). 

Pojišťovací úřady jsou dohlížecími úřady nad nemocenskými po-
kladnami svých okresů a jsou příslušné v první instanci k rozhodování   
o plnění požadavků nemocenského pojištění a ostatních sporů i zále-
žitostí, jež se netýkají plnění. Ve druhé instanci rozhoduje vrchní po-
jišťovací úřad. Ten je podstatný v první instanci pro rozhodování o plně-
ní požadavků v invalidním, zaměstnaneckém a úrazovém pojištění, ale 
také ve smluvních záležitostech doktorů, zubních doktorů a dentistů 
nemocenských pokladen. Pokud je rozhodnutí vrchního pojišťovacího 
úřadu kvůli odvolání nebo stížnosti popíráno, s konečnou platností roz-
hoduje říšský pojišťovací úřad v Berlíně. VPÚ Ústí je od listopadu 1939 
umístěn v Ústí, Náměstí SA č. 46.  

Říšský spolek místních nemocenských pokladen, se sídlem v Berlí-
ně, veřejnoprávní korporace, stanoviště zemské společnosti sudeto-
německé oblasti, Ústí, ul. Adolfa Hitlera č. 92. 

Okresní ústav nemocenského pojištění Ústí. 
Ul. Adolfa Hitlera č. 92. Vedocí Robert Endel. 
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Úsek působnosti úřadu nemocenského pojištění se shoduje s kra-
jem Ústí. Trvale pojištěné jsou všechny v průmyslu a v obchodě zaměst-
nané osoby. Také pomocní pracovníci v živnostech jsou trvale pojištěni, 
pokud nejsou podchyceni ústavem družstevní nemocenské pojišťovny. 
Od převratu, t.j. od připojení k Velkoněmecké říši, je okresní ústav ne-
mocenského pojištění pověřen také obsluhou členů léčebného fondu. 
Od 1. května příštího roku budou také důchodci státní dráhy postou-
peni obsluze tímto ústavem. 

Okruh úkolů nemocenských pokladen prochází od zavedení nemo-
cenského pojištění (v roce 1888) trvalým rozšiřováním. Obzvláště velké 
požadavky byly před ústavy nemocenského pojištění postaveny, když 
v roce 1926 došlo k zavedení starobního a invalidního pojištění a tyto 
ústavy jako nejspodnější článek dostaly tuto podstatnou činnost ulože-
nu. Dosavadní prostory ústavu byly shledány jako již požadavkům ne-
dostačující. Uspořádání jednotlivých oddělení k dosažení účelné spolu-
práce, ambulance a ošetřovací prostory šéflékaře mohly být adaptací 
přestavěny jen částečně. Na postavení novostavby nebylo v té době ani 
pomyšlení, finanční situace ústavu řešení prostorové otázky neumožňo-
vala. Mimo to k tomu přišlo zřízení vlastní zubní ambulance, které zno-
vu postavilo do popředí otázku prostorů. 

Nová budova ústavu nemocenského pojištění. 
V roce 1936 konečně přišel okamžik, kdy finanční předpoklady daly 

orgánům ústavu do rukou možnost ke zřízení nové budovy úřadu. Před-
sednictvo a dozorčí výbor potom ihned po usnesení přikročily k potřeb-
ným přípravným pracím. Jeden z nejtěžších problémů bylo zvolení sta-
vebního pozemku. Kdo si nepamatuje tu starou pískovnu na ulici Adolfa 
Hitlera, která nebyla městu právě ke kráse? Volba padla na tento v ji-
nak příznivé poloze se nacházející pozemek. Ten byl od města získán 
nákupem po dlouhých jednáních. Zkoušky geologické způsobilosti byly 
provedeny profesory Guldanem a Nowakem z vysoké školy technické 
v Praze. Plány k této nádherné budově byly navrženy architektem Pau-
lem Brockardtem, jemuž byl také uložen stavební dozor a vnitřní zaří-
zení. Provedení samotné stavby bylo uloženo pracovnímu kolektivu, se-
stávajícího ze stavebních podnikatelů Alwin Köhler a Co., Josef Ködert a 
Josef Vogel. V listopadu 1937 to bylo konečně tak daleko, že mohlo být 
provedeno první rýpnutí rýčem k novostavbě nové budovy úřadu. Dne 
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29. ledna 1938 se konalo položení základního kamene, spojené s malou 
slavností. Nyní stavba pokračovala za přízně krásného počasí rychle 
vpřed, takže již 14. června mohl být slaven opravdový svátek. Tím dnem 
vtáhlo do nyní dokončené hrubé stavby celé vojsko řemeslníků a začalo 
dílo dokončovat. Několikrát musely být práce přece přerušeny, až po 
přivedení naší vlasti do Velkoněmecké říše mohla být stavba dovedena 
ke svému konci. Dne 1. dubna 1939 přesídlil okresní ústav nemocen-
ského pojištění do nového domova a ujal se zde své činnosti. 

K samotné budově: Pohodlnou příjezdovou rampou, ohraničenou 
sytou zelení, se přijde ke vchodu, sestávajícího ze tří dveří z kujného že-
leza. Předsíň je rozdělena třemi zádveřími. Provoz v budově je odděle-
ný. Na pravé straně se nacházejí lékařské místnosti, na levé straně míst-
nosti správy. Na pravé straně v přízemí jsou vybavené ambulance. Mi-
mo jiné je zde umístěno moderní inhalatorium, místnost péče o nohy, 
velký sál pro elektrickou terapii, kde se mohou spatřit nejmodernější 
aparáty. Horské slunce, elektrická parní lázeň a nakonec tělocvična pro 
ortopedická cvičení, která je spojena se sprchovou lázní.  

V přízemí vlevo se nachází přihlašovací oddělení a rovněž oddělení 
náhrad nákladů. Po pohodlném, lehce zahnutém, schodišti s položenou 
gumou se přijde do prvního poschodí. Po pravé ruce se přijde do velké 
místnosti pro odbavování stran a k pokladně. Pod uzavřením jsou vy-
šetřovací místnosti šéflékaře, laboratoř, vyšetřovací místnosti internistů 
a roentgenológů. Roentgenův přístroj, který je dodán firmou Koch a 
Sterzel z Drážďan, je ten nejmodernější přístroj, jenž je vůbec v naší 
malé vlasti k použití. Na konci se nachází místnost srdeční stanice. Širo-
ké chodby jsou vystavěny a zařízeny jako čekárny, takže je k dispozici 
vyhovující místo. V pravých prostorách prvního poschodí je umístěn 
zemský úřad sudetské župy říšského spolku obecních nemocničních po-
kladen. Ve 2. poschodí se nachází vedení ústavu s oddělením správy, t.j. 
účtárna, předepisování příspěvků, prováděcí oddělení, vnitřní revize, 
registratura a podniková revize. Levá část tohoto poschodí je celá obsa-
zena zubní ambulancí, která vybavením představuje to nejmodernější 
v oboru zubní léčebné péče daleko přes hranice sudetské župy.  

Vezmou-li se v úvahu všechna zařízení a vysvětlí se jejich význam, 
tak se dá říci, že pro nemocné bylo učiněno vše, jak opět obnovit jejich 
zdraví, jakmile je to jen možné. Budova je v každém směru moderně a 
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hygienicky zařízená, vytápění samotné budovy obstarává podnik měst-
ského dálkového vytápění. Na podlahách je položeno linoleum a pro 
dopravu nemocných je k dispozici pohodlný osobní výtah. 

Protože při budování bylo myšleno na vše, tak je zde, kromě vlast-
ního vedení užitkové vody, která se přivádí z vlastní studny, také sklep 
ochrany před plynovým útokem, který nabízí v případě nebezpečí pros-
tor pro přítomné lidi. Mnozí řemeslníci zde předvedli svou dovednost a 
musí být potvrzeno, že zde bylo vykonáno dílo pravé mužské německé 
práce. Sama budova je ozdobou obrazu města a podává svědectví o po-
krokovém a budovatelském duchu ústeckých obyvatel. 

Ústav nemocenského pojištění soukromých úředníků  
a zaměstnanců, se sídlem v Ústí a. d. E.  

Ústí, ul. Dr. Hasnera č. 8. Vedoucí May Hibsch. 
Ústav nemocenského pojištění soukromých úředníků a zaměstnan-

ců se sídlem v Ústí, vznikl z ústavu nemocenského pojištění soukro-
mých úředníků a zaměstnanců v Praze a z prvního pražského ústavu ne-
mocenského pojištění obchodních a soukromých zaměstnanců v Praze. 
Převzal jejich úřadovny a pojištěnce nacházející se na sudetoněmeckém 
území. 

Po přípravných jednáních s říšským komisariátem a s říšským mini-
sterstvem práce byl ústav, jenž byl ilegálně oživen jako „Sudetoně-
mecká nemocenská pokladna se sídlem v Ústí“, výnosem R. A. M. (říš-
ské ministerstvo práce), dne 29. října 1938, uznán jako dočasný nositel 
pojištění ve smyslu §2 nařízení z 12. října 1938. Organizačním nositelem 
ústavu nemocenského pojištění je v Ústí  se nacházející vedení, t.č.        
s devíti odděleními, které je k dispozici na doposud 13 správních mís-
tech rozmístěných na celém sudetoněmeckém území. Současný počet 
pokištěných členů (včetně spolupojištěných rodinných příslušníků) čítá 
kolem 75 000.  

Cílem pojišťovacího ústavu je odsluha jím podchycených, podle §1 
zaměstnaneckého pojišťovacího zákona pojištěných mužských a žen-
ských soukromých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, pro pří-
pad nemoci. Vlastními službami pokladna poskytuje především pomoc 
nemocným včetně ošetření zubním lékařem (léky, menší i větší léčivé 
prostředky, lékařskou péči, podporu v nemoci, pobyt a péči v nemocnici 
nebo v lázeňském domě nebo v sanatoriu) až do doby trvání 52 týdnů, 
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týdenní pomoc, velmi široce a velkoryse propracovanou rodinnou po-
moc pro k nárokům oprávněné příbuzné pojištěnců, podle doby člen-
ství odstupňované pohřebné i rodinné pohřebné a mnoho jiného. Ne-
mocným pojištěncům jsou k dispozici tři ústavní lázeňské domy v Karlo-
vých Varech a ve Františkových lázních .  
Družstevní ústav nemoc. pojištění, Ústí, Pivovarská ul. č. 6. 
Zemská nemocenská pokladna Litoměřice. Platebna a ohlašovna v Ústí,  
ulice Adolfa Hitlera č. 30. 

Soukromé pojišťovací ústavy. 
Německé nemocenské pojištění a.s., organizační kancelář, ulice Malá 

Hradební č. 19. 
Ústav nemocenského pojištění saské živnostenské komory a.s., Drážďa-

ny, okresní správa Ústí, Náměstí SA č. 29. 
Vzájemné nemoc. pojištění, berlínská jednota, Hradiště č. 22. 
Lipská jednota Barmenia. Nemocenské pojištění pro úředníky, svobod-

ná povolání a střední stav a.s., okresní ředitelství Ústí, Hrnčířská 
ulice č. 3. 

h) Zaopatřovací úřad Ústí. 
Humboldtova ulice č. 14.  

Zaopatřovací úřad Ústí (říšský úřad) je příslušný pro vykonávání 
říšského zaopatřovacího zákona ve vládním okrese Ústí. Obsluhuje 
všechny poškozené a pozůstalé, jejichž nárok na zaopatření je založen 
službou v německých, bývalých rakousko-uherských nebo česko-sloven-
ských ozbrojených silách. Dále úřad pečuje o takové osoby a jejich po-
zůstalé, které utrpěly tělesné poškození v boji o opětovné spojení su-
detské župy s Německou říší – včetně bojovníků sudetoněmeckého do-
brovolnického sboru (Freikorps). Zaopatřovací úřad Ústí je podřízen 
vrchnímu zaopatřovacímu úřadu Sasko v Drážďanech, Zirkusstrasse      
č. 38 a v poslední instanci říšskému ministerstvu práce v Berlíně.  

V bývalém Česko-Slovensku příslušela péče také o sudetoněmecké 
válečné poškozence a válečné pozůstalé státním zemským úřadům pro 
péči o válečné poškozence v Praze a v Brně. Na místo těchto úřadů na-
stoupily pro tři vládní okresy sudetské župy zaopatřovací úřady Ústí, 
Karlovy Vary a  Opava. Se zavedením německého říšského zaopatření 
mají naše válečné oběti nesrovnatelně lepší zaopatření, než se jim do-
stávalo v Česko-Slovensku. 
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Viz také kapitola „Národně-socialistické zaopatření válečných 
obětí“ (NSKOV). 

i) Zdravotnictví a sociální péče: 
Veřejná zdravotnická služba. 

Z poznání, že největším jměním národa v každé době jsou lidé 
z nichž se skládá, a že na nich záleží, jaký bude vývoj a úspěch trvání a 
síla rozvoje celku, byl národním socializmem do centra veškerého jeho 
jednání postaven člověk ve své tělesně-duševní podobě. Vnést tento 
duchovní statek do všech kruhů národa a každému jednotlivě ho přiblí-
žit, je otázkou výchovy a světonázorového školení. Oboje dnes leží v ru-
kách NSDAP a jejích různých článcích a organizacích. Zároveň je ale také 
třeba jednotlivcům osobním i nadosobním způsobem podávat, zvláště 
díky praktickým zařízením, jako je Úřad pro zdraví národa a jiná místa 
služeb zdravotnické péče, takovou pomoc ze strany, kterou podle spo-
lupůsobení k dosažení zdravotnických cílů potřebují až do jejich úmrtí.   
I když je spolupráce jednotlivců při dosahování společných cílů napros-
to dobrovolná, tak přesto národ a stát potřebují vnést nepochybně také 
do zdravotnické oblasti určité směrnice a zákony, které jsou pro každé-
ho závazné a nutně zajištěné. Proto národně-socialistický stát vytvořil 
v oblasti zdravotnictví hradbu zákonů, že obsáhlejší a úspěšnější sotva 
může být, neboť pečuje o lidi nejen od jejich útlého věku a poskytuje 
jim potřebnou zdravotní ochranu, ale zároveň s bytím jednotlivce zajiš-
ťuje i budoucí výkonnost následujícího pokolení. 

Zákon o sjednocení zdravotnictví z 3. července 1934 vyhovuje ne-
odkladné potřebě shrnutí různých úředních zařízení a poloveřejných a 
soukromých organizací v oblasti zdravotnictví. V říšské župě Sudety byl 
zákon zaveden výnosem říšského ministerstva vnitra z 21. prosince 
1938, s účinností od 1. ledna 1939, s odchylujícím se ustanovením s po-
měry ve Staré říši, že v sudetské župě jsou zřízeny zdravotní úřady jako 
oddělení nižších správních úřadů, tedy zemských rad, event. vrchních 
starostů krajských měst. Sestávají z vedoucího, městského lékařského 
úředníka a, podle velikosti správní oblasti, k nim přidanému štábu z lé-
kařů, zdravotních pečovatelek (sociálních pracovnic), technických asi-
stentek, zdravotnického dozoru, správních úředníků a ostatního po-
mocného personálu. Počet a rozmanitost okruhu osob se určuje podle 
velikosti objemu úkolů, které zdravotním úřadům přísluší.              



177 
 

Oblast úkolů, které má zdravotní úřad ke zpracování, jsou stanove-
ny v §3 zákona o sjednocení zdravotnictví ve velkém výčtu: 
           I. Uskutečňování zdravotních úkolů: Zdravotní policie. Rasová a 
dědičná péče, včetně manželských porad. Zdravotní poučování národa. 
Školní zdravotní péče. Mateřské dětské poradenství, Péče o nemocné 
tuberkulózou a pohlavními nemocemi, o tělesně postižené, o neduživé 
a chorobné. 

  II. Lékařské spolupůsobení při opatřeních požadavků sexuální 
výchovy. 

  III. Úřední, soudní a důvěrná lékařská činnost. 
Pro ysvětlení § 1 bod 2. prováděcího nařízení praví, že zdravotní 

úřad: 
  1) Má dbát na zdravotní poměry v kraji. K tomu patří také zacho-

vávání čistoty ovzduší, pitné vody, klimatických, půdních, bytových, vý-
dělečných a ostatních životních poměrů obyvatelstva. 

  2) Má dohlížet na provádění zdravotního zákonodárství. 
  3) Je povinen, znalecky se vyjadřovat k požadavkům příslušných 

úřadů, předkládat své návrhy k odstraňování nedostatků a k podpoře 
zdraví národa. 

  4) V oblasti rasové a dědičné péče a ve zdravotní péči a starost-
livosti má provádět potřebná vyšetřování a zjišťování. 

  5) Úřední lékař je povinen vydávat úřední lékařská vysvědčení 
v případech, v nichž je uvádění takových vysvědčení předepsáno. 

S organizací NSDAP, která se zdravotnictvím významně zabývá, má 
zdravotní úřad spolupracovat v úzké shodě. Předně, v Ústí existuje jen 
jeden společný státní zdravotní úřad pro město i okres. Ten v podstatě 
vznikl z před mnoha lety zřízeného městského zdravotního úřadu 
(městský fyzikát). Je zamýšleno zřídit vbrzku pro město komunální zdra-
votní úřad jako oddělení vrchního starosty, a pro okres státní zdravotní 
úřad jako oddělení zemské rady. 

Státní zdravotní úřad, ul. Velká Hradební č. 30 a. 
Vedoucí úřední lékař: Dr. med.Viktor Kindermann. Plně zaměstna-

ní pomocní lékaři: Dr. med. Wilhelm Ihl (pro městský kraj) a Dr. med. 
Eduard Pfrogner (pro zemský kraj). 

Zdravotním úřadem byla ke zmáhání zákonem uložených úkolů 
preventivní a následné zdravotní péče oblast města rozdělena na šest 
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okrsků, uvnitř každého na všechna odvětví péče o zdraví národa dohlíží 
jedna opatrovnice jako okrsková opatrovnice. Vedle této tak zvané 
rodinné starostlivosti přebírají zdravotní pečovatelky (opatrovnice) 
kromě úkolů zdravotního úřadu také ještě úkoly opatrovnického úřadu 
a úřadu pro mládež. Za základ těchto opatrovnických okrsků byly zvole-
ny místní okrsky místních skupin NSDAP: 

1. Ústí střed, Ústí západ a Ústí jih: Emma Dworschak, Margaretina 
ul. č. 12 (městská mateřská poradna) a Dr. Otto Trinks.  

2. Ústí Nové město a Ústí sever: Marie Irschim, Margaretina ulice 
č. 12 (městská mateřská poradna) a Dr. Otto Trinks. – Ústí Skřivánčí po-
le (Lerchenfeld) a Ústí Stříbrníky (Ziebernik): Marie Irschim, Skřivánek 
(stanice pomoci pro matku a dítě NSV) a Dr. Franz Schwertner. 

3. Ústí Klíše I, Ústí  Klíše II a Ústí Klíše III: Hanne Zjicek, Margaretina 
ulice č. 12 (městská mateřská poradna) a Dr. Franz Schwertner. 

4. Ústí Krásné Březno I a Ústí Krásné Březno II: Käthe Schiefthaler, 
Krásné Březno, starý obecní dům (stanice pomoci pro matku a dítě 
NSV) a Dr. Anton Haas. – Ústí Bukov: Käthe Schiefthaler, bukovská škola 
(stanice pomoci pro matku a dítě NSV) a Dr. Johann Tumpach. 

5. Střekov I a Střekov II: Lene Peukert, Střekov-Schichtovy lázně a 
Dr. Ferdinand Massmann. 

6. Ústí Trmice I, Ústí Trmice II a Hostovice: Maria Schwarzbach, 
Trmice, (stanice pomoci pro matku a dítě NSV), bývalá česká škola a Dr. 
Anton Schütz. – Ústí  Předlice, starý zámek (stanice pomoci pro matku a 
dítě NSV) a Dr. Rudolf Nothdurst. 

Vbrzku má být také okres rozdělen do takových opatrovnických 
okrsků, se sídly v obcích Neštěmice, Skorotice, Petrovice, Bohosudov, 
Chabařovice, Trmice venkov a Velké Březno. 

Dále jsou provozovány zvláštní obory zdravotní péče v poradních 
stanovištích: 

  1. Centrála těhotenských poraden v Ústí, Margaretina ulice č. 12 
(městská mateřská poradna), vedoucí lékař: Odborný lékař pro ženský 
lékař a porodník Dr. Albin Konrad. Pobočky: 

a) V Ústí na Střekově, mateřská poradna, Schichtovy lázně, Dr. 
Ferdinand Massmann; 

b) Trmice, stanice pomoci pro matku a dítě NSV, Dr. Anton Schütz; 
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c) Neštěmice, stanice pomoci pro matku a dítě NSV, bývalá česká 
škola, Dr. Ferdinand Rasselt; 

d) Velké Březno, stanice pomoci pro matku a dítě NSV, Dr. Josef 
Hanisch; 

e) Chabařovice, stanice pomoci pro matku a dítě NSV, Dr. K. Rilke; 
f) Bohosudov, stanice pomoci pro matku a dítě NSV, bývalá česká 

škola, Dr. Walter Peschka. 
  2. Péče o nemocné tuberkulózou, Margaretina ulice č. 12, vedou-

cí lékař: odborný lékař tuberkulózy Dr. Josef Schramek, technická asis-
tentka: Hedwig Putze. 

  3. Péče o nemocné pohlavními nemocemi: Krajská nemocnice, 
vedoucí lékař: odborný lékař pro kožní a pohlavní nemoce Dr. F. Wania. 

  4. Péče o mrzáky (Krüppelfürsorge): Margaretina ulice č. 12, 
městská mateřská poradna, vedoucí lékař: Odborný lékař pro ortopedii 
Dr. Rudolf Mayer. 

  5. Péče o duševně nemocné, duševně podivní, těžce vychovatelné 
děti, pijáci a náruživci, vedoucí: Úřední lékař Dr. Viktor Kindermann. 
Státní zdravotní úřad, ul. Velká Hradební č. 30 a. 

Vedle hlavních úřadujících lékařů zdravotního úřadu jsou ještě jako 
smluvní lékaři činní také  státní městští a okrskoví lékaři, jimž jsou svě-
řeny obzvláště úkoly: Ohledávání mrtvol, zdravotně-policejní vyšetřová-
ní a opatření v boji proti nakažlivým nemocem, vykonávání mateřských 
a kojeneckých opatrovatelských hodin a školní péče a pojednání a 
dobrozdání pomoci potřebným. 

Podřízeni vrchnímu vedení, resp. bezprostřednímu vedení úřední-
ho lékaře Dr. med. Viktora Kindermanna jsou ještě následující ústavy a 
zařízení: 

1. Ústav lékařského vyšetřování (městská bakteriologicko-sero-
logická laboratoř) ul. Velká Hradební č. 21, městský úřad.  

2. Městský ústav poravinové kontroly a vyšetřování, vedoucí: Dr. 
chem. Eberl, městský úřad.      

3. Zdravotní úřad k boji proti pohlavním nemocem, ulice Velká 
Hradební č. 30a, v místnostech státního zdravotního úřadu. 

4. Městský ústav desinfekce a desinsekce, vedoucí H. Honigl, měst-
ský úřad. 
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5. Městský kojenecký útulek, Margaretina ulice č. 12, vedoucí lékař 
Dr. Otto Trinks, vrchní sestra Petera. 

6. Městská školní zubní klinika ve školní budově na náměstí Richar-
da Wagnera. 

Jako společné zařízení městského a zemského kraje 
7. Služba transportu nemocných. Sanitní automobily jsou dnem i 

nocí k zavolání na telefonu (brána nemocnice). 
 

 
Rozhledna na Nakléřově (Nollendorf). 

 

Nemocnice Gerharda Wagnera, okresní nemocnice Ústí. 
Lékařský ředitel: Docent Dr. Franz Bardachzi. 

Primární lékař interního oddělení: Docent Dr. Franz Bardachzi. Pri-
mární lékař chirurgického oddělení: Dr. Franz Schwarz. Vedoucí gyneko-
logicko-porodnického oddělení: Dr. Fritz Friedl. Vedoucí očního odděle-
ní: Dr. Heinrich Schöppe. Vedoucí oddělení ušních, nosních a krčních 
nemocí: Dr. Roland Tauber. Vedoucí dětského oddělení: Dr. Walter Plu-
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mert. Vedoucí oddělení pro kožní a pohlavní nemoci: Dr. Franz Mania. 
Vedoucí psychiatrického oddělení: Dr. Anton Jellinek.  

Nyní ústav představuje jeden z nejmodernějších nemocničních do-
mů. Působí v něm kromě jmenovaných šéflékařů a vrchního správce 17 
sekundárních lékařů, 4 externí lékaři, 17 úředníků, 91 sester (včetně 
odborných sester), dále 16 sluhů, 23 ostatních služebních děvčat, 91 
domácích pomocnic, 3 telefonistky; celkový počet zaměstnanců je 270. 

Ústav disponuje s prostorem pro 927 postelí (průměrný počet pa-
cientů v nemocnici je 628). Obsahuje sedm budov, hlavní budovy inter-
ny, novostavbu chirurgie, bývalý pavilon interny, infekční pavilon, 
správní budovu, budovu kuchyně a prádelnu. V pětipodlažní hlavní bu-
dově interny je ve 3. a 4. poschodí umístěno oddělení kožních a pohlav-
ních nemocí. V šestipodlažní budově chirurgie se ve třetím poschodí na-
cházejí oddělení oční a také pro ušní, nosní a krční nemoci, ve 4. pos-
chodí je gynekologicko-porodnické oddělení. V bývalém pavilonu inter-
ny nyní také leží nemocní s vnitřními nemocemi, v suterénu se nachází 
stanice pozorování duševně nemocných (5 cel a vedlejší prostory). In-
fekční budova disponuje čtyřmi odděleními, jakož i dezinfekčním zaříze-
ním v suterénu. V oddělení interny je moderní stanice pro fyzikální te-
rapii a také inhalační zařízení, dále plně vybavené oddělení roentge-
nové diagnostiky a přilehlá rentgenoterapie. Gynekologicko-porodnické 
oddělení disponuje aseptickými a septickými porodními a operačními 
sály, jakož i terapeutic-kým zařízením roentgenového a radiového 
záření. 

V minulém roce byla v ústavu pro nemocné zřízena knihovna obsa-
hující kolem 400 svazků. V tomto roce je v ze všech největší německé 
nemocnici zavedena s velkou výhodou působící německá pečovatelská 
nemocniční služba a pro tento okruh působnosti byly přijaty vlastní 
opatrovnické sestry. Dále bylo zavedeno všem požadavkům odpovída-
jící dietní kuchyňské zařízení. 

Díky převzetí výchovy NS (národně-socialistických) zdravotních 
sester, vyplynul pro nemocnici další, ve smyslu národního zdraví spočí-
vající okruh působnosti, ústavu přiděleno 27 mladých sester, což se na 
začátku 2. ročníkového běhu zvýší na 50. Mladé sestry jsou v praxi a 
teorii seznamovány s nemocniční péčí a pracují pod lékařským vedením 
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na všech odděleních nemocnice. Jejich výchovu uzavře po 11/2 letech 
státní školní zkouška.  

       Národně-socialistická škola zdravotních sester, která je přene-
sena do bývalého charitativního útulku na náměstí Horsta Wessela, by-
la 9. října 1939, za přítomnosti četných vedoucích mužů hnutí, předána 
jejímu určení. Z tohoto domu budou jednou do nemocnic a do obec-
ních pečovatelských stanic vycházet ženy, které budou spatřovat svou 
první, nejvyšší a jedinou úlohou ve službě národu, říši a Vůdci. 

K historii nemocnice. 
Základní kámen byl položen na bývalém nemocničním území v Ústí 

– Špitálské náměstí 16. července 1854. K užívání byla předána v roce 
1856. Veřejné právo jí bylo uděleno výnosem c.k. státního místodrži-
telství 22. května 1856. 

Usnesení obecního výboru o stavbě nemocnice na dnešním území 
bylo vydáno 12. dubna 1893. Dne 7. října 1894 byla nová nemocnice 
předána ke svému účelu. V pozemkové knize je zapsána jako vlastník 
nemocnice a území nemocnice městská obec Ústí. Dne 1. ledna 1921 
převzala nemocnici (a.ö. - na uvedeném místě) okresní správní komice 
Ústí, a sice tak, že městská obec Ústí bezplatně postoupila nemocnici a 
pozemky okresu. 

Dne 24. dubna 1925 rozhodla okresní správní komise Ústí a Chaba-
řovice o další výstavbě nemocnice. V roce 1930 byla převzata do provo-
zu hlavní vnitřní budova, budova kuchyně a prádelna. V roce 1934 ope-
rační trakt chirurgie a roku 1937 celá hlavní budova chirurgie. Zřízení 
rovněž plánované prosektury a nové správní budovy se ještě nekoná. 
Dne 19. června 1936 bylo nemocnici vnuceno označení „Masarykova 
nemocnice“. Po přičlenění sudetské župy k Velkoněmecké říši dostala 
nemocnice postavení okresní nemocnice. 

Na základě nařízení zemské rady je nemocnice od 6. července 
1939 vedena pod názvem „Nemocnice Dr. Gerharda Wagnera, okresní 
nemocnice Ústí“.  

Léčebny na Zrcadlovém vrchu (Spiegelsberg), Ústí – Bukov. 
Vedení ústavů: vedoucí MUDr. et MVDr. Josef Schramek,  

primář MUDr. Karl Rubiczek. 
Plicní léčebný ústav Spiegelsberg, obsahující cca 240 lůžek a plicní 

léčebna a ozdravovna pro plicní onemocnění také na vrchu Spiegels-
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berg, s objemem cca 110 lůžek, přešly do majetku zemského pojišťova-
cího ústavu Sudety v Teplicích, Novolázeňská alej (Neubad-Alee) a jsou 
vedeny jako „Plicní léčebny“. Lůžek pro ženy je cca 150 a pro muže cca 
200. 

Léčebny jsou zařízeny všemi současnému stavu odpovídajícími 
zařízeními pro diagnostiku a terapii plicních nemocí, zejména tuberku-
lózy. Zvláště pečlivě je ošetřována přenosná hrtanová tuberkulóza a tu-
berkulóza komplikovaná diabetem. Největší operativní zákroky, jako 
torakoplastika, jsou prováděny naším konsiliářem panem MUDr. Fr. 
Schwarzem, vedoucím chirurgického oddělení okresní nemocnice v Ús-
tí. Konsiliářem pro krční a hrtanovou tuberkulózu je pan MUDr. Roland 
Tauber. 

Ústav stojí v geologicky a klimaticky znamenité krajině, což potvr-
zují léčebné úspěchy mnoha tisíc pacientů skoro třiceti let shromažďo-
vání zkušeností. 

Soukromá klinika a porodnice Dr. Pohla. 
Ústí, Ohnsorgova ulice č. 11, u městského parku.  

Privátní klinika a porodnice Dr. Richarda Pohla byla vybudována 
v roce 1937 v pevné víře v německou budoucnost naší vlasti. Leží prů-
čelím a s vyhlídkou na městský park, v přátelské a klidné poloze, nabízí 
místo pro 12 pacientek a je vybavena podle nejnovějšího stavu výzku-
mu. Větší pokoje jsou zřízeny podle přání a potřeb pro 1 nebo 2 osoby a 
jsou ve 2. a 3. poschodí. Ve 4. poschodí se nachází jen porodní místnost 
(porodní sál), moderní operační sál a přípravné a vedlejší místnosti (ste-
rilizace atd.). Do posledně uvedených prostor nemají cizí osoby z hygie-
nických důvodů žádný přístup. V přízemí jsou ordinační místnosti a la-
boratoř, v prvním poschodí je soukromý byt vedoucího. Všechna pos-
chodí jsou spojena nehlučným výtahem (pro ležící nemocné atd.). Sa-
mozřejmě, že k pokojům nemocných patří také přiměřené koupele, ko-
jenecká místnost atd. Celý dům je také tak zvaná bezuhelná domác-
nost, celý je elektrifikován a je vytápěn dálkovým topením. Také se 
v něm elektricky vaří, pere a žehlí (mandl na dálkovou páru). Vedoucím 
a vlastníkem je odborný lékař Dr. med. Richard Pohl a jeho paní Dr. 
med. Grete Pohl-Gatter. 

Sanatorium Klíše. 
Ústí – Klíše, Lesní třída. Komisařské vedení Dr. Leopold Bittersmann.  
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Sanatorium Klíše (dříve Dr. O. Woltär) je soukromým léčebným 
ústavem. (Operace, porody, zotavování). Do 30. března 1939 byl umís-
těn v části domu městského útulku pro šestinedělky, tento dům ve 
Westfálské ulici byl zrušen. 

Ozravovna Ryjice (Reindlitz). 
Správce Adolf Fiedler. 

Ozdravovna v Ryjicích u Ústí, položená v nádherném, lesy obklope-
ném údolí potoka Oster, je přímo ideálním místem pobytu pro ozdravě-
ní po překonaném onemocnění a tělesném a duševním přetěžování. Ve 
třech budovách je celkem 120 až 130 lůžek. Dvě budovy jsou majetkem 
„Společnosti rekonvalescentního domova Ústí“ - „Rekovaleszenten-
heimverein Aussig“, třetí, větší, vlastní Revírní bratrská pokladna v Mos-
tě. Dvě budovy, které dříve patřily „Dělnickému spolku rekonvales-
centního domova Ústí“ - „Arbeiter-Rekonvaleszentenmheimverein 
Aussig“, byly převedeny Říšskému spolku německých místních nemo-
cenských pokladen Berlín. Správu obou těchto budov převzalo Sudeto-
německé horní bratrstvo v Mostě (Sudetendeutsche Knappschaft in 
Brüx), které přišlo na místo bratrské pokladny. První dům byl dán do 
provozu již v roce 1898. Dobře udržovaný park, výtečná pitná voda, va-
nové a sprchové koupele a knihovna dělají pobyt v ozdravovně velmi 
příjemný. 

Krajský domov důchodců Zrcadlový vrch (Spiegelsberg). 
Správce Alois Tscherney.  

Okresní domov důchodců Zrcadlový vrch, dříve okresní zaopatřo-
vací dům Ústí na Bukově, je opatrovna, která má za úkol, nevýděleč-
ným, pomoci potřebným lidem poskytovat péči a ochranu. Příjem pro-
bíhá prostřednictvím krajského opatrovnického úřadu na základě lékař-
ského dobrozdání a vyšetření majetkových poměrů uchazeče. Náklady 
na jednoho svěřence činí denně R.M. 1.30 a jsou opatřovány od okres-
ního pečovatelského spolku a od obce posledního bydliště. Ústav má 
prostor pro 251 postelí. Svěřenci dostávají stravu a ubytování a v přípa-
dě nemoci lékařské ošetření, péči a léky. Lékařskou službu vykonává od 
roku 1909 pan Dr. Trinks, jemuž je po boku pět pečovatelek a jedna 
opatrovnice. Od roku 1932 je vedoucím ústavu Alois Tscherney a dále 
je zaměstnán účetní, zahradník, topič, kuchařka a 13 pomocnic v do-
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mácnosti. Pečovatelský výkon krajského domova důchodců činil v roce 
1938 -  88 600 pečovatelských dní. 

Lékařská sdružení. 
Říšská lékařská komora, veřejně-právní korporace Lékařská komora 

Sudety, Ústí, lékařský dům, Schmeykalova ul. č. 19.  Vedoucí: Sa-
nitní rada Dr. Karl Feitenhandl, Liberec; zástupce Dr. Georg Hüttl. 

Říšská lékařská komora, veřejně-právní korporace Okresní lékařské 
sdružení Ústí, Auerspergova ul. č. 4. Okresní sdružení zahrnuje 
okresy: Chomutov, Most, Bílina, Teplice, Ústí, Litoměřice, Děčín, 
Česká Lípa, Jablonné v Podještědí, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov. 
Vedoucí: Dr. med. Heinrich Schöppe z Ústí; zástupce Dr. Herbert 
Herzum. 

Sdružení pokladenských lékařů  Německo (KVD), veřejně-právní korpo-
race Zemská úřadovna Sudety, Ústí, lékařský dům, Schmeykalova 
ulice č. 19. Vedoucí: Snitní rada Dr. Karl Feitenhandl, Liberec; zás-
tupce Dr. Georg Hüttl. 

Sdružení pokladenských lékařů Deutschland (KVD), veřejně-právní 
korporace, Okresní úřadovna Ústí, Auerspergova ulice č. 4. Vedou-
cí: Dr. med. Heinrich Schöppe z Ústí; zástupce Dr. Herbert Herzum. 
Okresní úřadovna Ústí zahrnuje ty okresy jako okresní sdružení Říš-
ské lékařské komory. K lékařské komoře, jako organizaci stavovské 
povinnosti, patří všichni lékaři. Ke (KVD), k hospodářské organizaci 
pokladenských lékařů, patří u pokladenské činnosti zúčastnění 
lékaři.      

Lékařská banka, spol. s. r. o. Ústí, lékařský dům, Schmeykalova ul. č. 19. 
Předseda dozorčí rady sanitní rada Dr. Karl Feitenhandl, předseda 
představenstva Dr. med. Georg Hüttl. Ředtel banky E. Prochazka. 

Penzijní spolek německých lékařů v Brně (Brün), komisařská správa 
pro sudetoněmecká území, Dr. Heinrich Schöppe, Ústí, Auersper-
gova ulice č. 4.  

Spolek německých lékařů pro podporu nemocných v Praze, komisař-
ská správa pro sudetoněmecká území, Dr. H. Schöppe, Ústí, Auer-
spegova ul. č. 4. 

Státní zdravotní úřad pro městský a zemský kraj Ústí, vedoucí: Dr. Vik-
tor Kindermann. 

Úřad pro národní zdraví: Dr. Ferdinand Massmann, Střekov II. 



186 
 

Lékárny 
ve městě Ústí mají následující stanoviště: 1. Lékárna Löwen, V. H. Wal-
ter, náměstí SA č. 19. 2. Lékárna Kronnen, A. Schimmel, Maternova uli-
ce. 3. Lékárna Adler, H. Reeger, ul. Adolfa Hitlera č. 55. 4. Lékárna Zen-
tral, A. Kunz, ul. Hanse Krebse č. 9. 5. Lékárna Sonnen, H. Linz, Schmey-
kalova ul. č. 1. Lékárna Angel, R. Ebenhoch, Krásné Březno. 7. Lékárna 
Stern, G. Wiegend, Klíše. 8. Lékárna Hubertus, J. Carmine, Bukov. 9. Lé-
kárna Kreuz, E. Kreuzig, Předlice. 10. Lékárna Rosen, A. Perner, Střekov. 
11. Lékárna Marien, H. Metze, Trmice. 

V zemském kraji Ústí se ještě nacházejí lékárny: Chabařovice, lé-
kárna Maria-Hilf, K Kliemann. Velké Březno, lékárna Madonnen, P. Wel-
zenberg. Bohosudov, F. Tscheil. Petrovice, lék. Kronen, H. Schneider. 

 

 
Výletní parník pod hradem Střekovem (Schreckenstein). 

 

Branná moc (Wehrmacht). 
Vojenský přihlašovací úřad Aussig-Ústí. 

Auerspergova ul. č. 2. 
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Vojenský přihlašovací úřad Ústí byl zřízen jako náhradní služebna 
branné moci, jejíž příslušnost se rozprostírá přes město Ústí a Kraj Ústí. 

Vojenský přihlašovací úřad se ujal služby 8. listopadu 1938. Slu-
žební prostory se nejdříve nacházely v ulici Dr. Goebbelse, ale v květnu 
byly přeloženy do ulice Auerspergovy. Vojenský přihlašovací úřad vyko-
nává vojenský dohled na poddůstojníky a mužstvo v místě dovolené, 
zatím co vojenský dohled důstojníků vykonává okresní vojenské veli-
telství. Nyní se okresní vojenské velitelství nachází v Litoměřicích. 

Oddíl lehkého protileteckého dělostřelectva 83.  
Oddíl Protileteckého dělostřelectva Ústí.  

 

Říšská pracovní služba (Reichsarbeitsdienst). 
Říšský pracovní velitel: Generálmajor Konstantin Hierl, Berlin. 
Říšský pracovní velitel stojí na vrcholu říšského velení pracovní 

služby. Určuje organizaci, usměrňuje pracovní využití a vede vzdělávání 
a výchovu. Říšská pracovní služba je určena pro vykonávání obecně pro-
spěšné práce. Pracovní služba není článkem Strany, nýbrž státním zaří-
zením, jímž jsou mladí němečtí lidé vedeni v národně-socialistickém du-
chu k pospolitosti a k poznání mravní ceny práce. V říšské pracovní služ-
bě nám nyní vyrůstá nový národ k národní pospolitosti. Padly třídní 
protiklady, stavovské rozdíly a měšťanské předsudky. Říšská pracovní 
služba je čestnou službou německému národu. Všichni mladí Němci 
obojího pohlaví jsou povinni sloužit svému národu v říšské pracovní 
službě. Doba trvání pracovní služby nyní činí půl roku.  Její splnění je zá-
roveň předpokladem ke splnění branné povinnosti. 

Podatelna Říšské pracovní služby byla zřízena již 10. října 1938 
v Bismarkově ulici č. 6. Dne 26. října byli osvědčení bojovníci sudeto-
německého osvobozovacího hnutí (SdP, NSDAP, VS a německého tělo-
cvičného spolku DTurnverein), vyzváni vstoupit do německé pracovní 
služby jako velení. Již 29. listopadu dobrovolně odcestovalo 507 mla-
dých mužů jako velitelé-čekatelé na říšskou pracovní službu do Staré ří-
še. V lednu také byly uzavřeny přihlášky do dívčích pracovních kursů 
pracovní služby.  

K těžké práci na výstavbě pracovní služby v našem rodném městě a 
okrese byl pro jeho neúnavnou náborovou činnost získán pracovní veli-
tel Adolf Salzer. 
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Město Ústí. 
Zásady obecní samosprávy. 

Nařízením z 11. října 1938 (RGBl. I. str. 1614) byl v sudetoněmecké 
oblasti zaveden německý obecní řád (DGO) s účinností od 20. listopadu 
1938. Tím nastal mocný převrat v celém životě a výstavbě obcí. V proti-
kladu k dosavadnímu obecnímu řádu, který byl vystavěn zcela na ko-
legiálním systému, při němž veškerá rozhodnutí a projevy vůle obce 
mohly vyplynout jen z jednotlivých poradních sborů, přišla s německým 
obecním řádem v platnost národně-socialistická zásada principu jediné-
ho a samojedině zodpovědného vůdce.  Podle ní chce DGO při uvádění 
daného nařízení, v úzké spolupráci se Stranou a státem, učinit obce 
způsobilé k nejvyšším výkonům a tím je upravit, v tvůrčím duchu obecní 
samosprávy, ke spolupůsobení na dosažení cílů státu. V jednot-
ném, národní vůlí prodchnutém národě, stojí společenství opět před 
svým osudem, v němž i poslední schopní příslušníci německého národa 
najdou pocit sounáležitosti. 

DGO (německý obecní řád) je základní zákon národně-socialis-
tického státu. Na jím připravené půdě se dokončuje novostavba Říše. 

Přiměřeně k zásadám samosprávy mají obce ve svém obvodu zod-
povědně spravovat všechny veřejné úkoly, pokud tyto úkoly nejsou vý-
slovně přikázány zákonnými předpisy ostatním úřadům nebo nejsou-li 
jinými úřady převzaty. Tehdy pro obce platí zásada veškeré příslušnosti, 
podle níž je obcím dána možnost, v rámci veřejné potřeby a finanční 
schopnosti, vyplnit všechny úkoly, jež jsou vhodné a žádoucí pro blaho 
jejich obyvatel a k udržení historického a domácího svérázu obcí. DGO 
svými hlavními ustanoveními povoluje obcím právo vydávat změny a 
ustanovení pro usměrnění čistě místních záležitostí. Tak samotné obce 
mohou usměrňovat své vlastní záležitosti, pokud pro tato uspořádání 
již neexistují nějaké říšské nebo zemské právní zákony nebo nařízení. 

Utváření města. 
Městu Ústí bylo přiděleno zcela zvláštní označení. Nařízením o roz-

členění říšské župy Sudety na městské a zemské okresy, z 29. dubna 
1939, pro říšskou župu Sudety, byl vytvořen  městský okres Ústí. K do-
savadní obci Ústí ještě přistoupila obec Střekov, Trmice, Předlice, Bu-
kov, Stříbrníky a Hostovice. Vytvořením městského okresu Ústí a spoje-
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ním uvedených obcí se zvýšil počet obyvatel a zvětšilo se území obce, 
což se přirozeně zcela významně projevilo na složení a okruhu úkolů 
obce. Starosta, pro něhož je v městském okrese Ústí zavedeno označe-
ní „Vrchní starosta“ (Oberbürgermeister), vede městskou správu v plné 
a výlučné odpovědnosti. Je to vedoucí a vůdce obce, jenž ve svých ru-
kách spojuje rozhodování i provádění, oproti bývalému stavu, kdy se 
rozhodování a provádění věnovaly různé sbory a odpovědnost tak byla 
rozdělena. Vrchní starosta přišel na místo bývalých obecních orgánů, ja-
ko obecní správa a obecní rada atd. Vrchní starosta městského okresu 
Ústí kromě toho ve vlastním oboru působnosti plní také státní úkoly, 
které pro ostatní obce provádí zemská rada. Tak jsou městem Ústí na 
jeho městském území vyřizovány všechny záležitosti, které dosud ob-
sluhovala zemská rada. Město tedy již není pod dohledem zemské rady 
jako dohlížecím úřadem, ale vládního prezidenta. Oproti dřívějšku 
vrchní starosta není čestným úřadem, ale úřad je ustanoven jako hlavní 
zaměstnání. 

Vrchnímu starostovi stojí po boku přidělený zástupce. Podle sta-
nov města Ústí byli povoláni 3 tajemníci v hlavním zaměstnání a 6 ve 
funkcích čestných. Prvním tajemníkem je obecně zástupce vrchního 
starosty, jehož úředním označením je starosta (Bürgemeister). Správou 
peněžních záležitostí města se zabývající tajemník má úřední název 
městský tajemník  (Stadtkämmerer). Ostatní tajemníci, kteří jsou k sou-
činnosti s vrchním starostou jen povoláváni, když je první tajemník za-
neprázdněn, se nazývají městská rada (Stadtrat). Na tajemníky jsou 
vrchním starostou přeneseny k vlastnímu odpovědnému řízení určené 
pracovní oblasti (referáty). 

Kromě toho existují ještě obecní radové, kteří mají v Ústí úřední 
název „Radní“ (Ratsherren), jejichž úlohou je zajišťovat trvalý styk se 
správou obce ve všech záležitostech měšťanstva. Jsou vlastně odpověd-
ni radou starostovi a zjednáváním porozumění jeho opatření obyvatel-
stvem. Jejich činnost má být zachovávána a vyžadována výlučně pro do-
bro obce. Stanovy města Ústí stanovují povolání 26 radních. Vrchní sta-
rosta se má o důležitých záležitostech obce radit s radními. V záležitos-
tech, uvedených v § 55 německého obecního řádu (DGO), jim musí dát 
příležitost k jejich vyjádření. 
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Dále stanovy města Ústí ustanovují, že budou 
k poradám ke spolu-působení v určitých správních 
záležitostech obce zjednávány poradní sbory. 
Kromě obecních radních mohou být vrchním 
starostou do porad-ních sborů povoláváni také 
ještě další měšťané odborníci. 

Velké Ústí (Gross Aussig) v číslech, 
podle výsledku sčítání lidu ze 17. května 1939. 

Aussig-Ústí . . .   1523,15 ha - 42 018 obyvatel 
Hostovice  . . .     314,-    ha -      524       „ 
Trmice  . . .     518,87 ha -   6 814       „ 
Předlice  . . .     369,47 ha -   4 215 obyvatel       
Bukov  . . . .     143,57 ha -   3 700       „ 
Stříbrníky  . . .     193,02 ha -      513       „ 
Střekov  . . .     596,94 ha - 10 444       „ 
  celkem   3686,02 ha - 68 228 obyvatel 

Rozdělení oblastí činnosti. 
Správa hlavního úřadu: 

1. Vrchní starosta Dr. Richard Tauche: Nařizovací úřad, záležitosti prů-
myslu a plynu, trestní věci personální a služební, úřad kontroly 
účtů, dobytčí dvůr a jatky, občanský úřad, dopravní úřad, zvláštní 
správní záležitosti, spořitelna, zdravotní úřad. 

2. Starosta Dr. Wolfgang Rittner: Půjčky a záruky, podací oddělení, živ-
nostenský úřad, dohlížecí živnostenský úřad, statky a myslivost, 
policejní záležitosti, registratura, organizační úřad, kancelář pojiš-
ťovny, statistický úřad, ústavní a správní záležitosti (stanovy, ta-
jemníci, radní, poradci), pojišťovací úřad. 

3. Městský tajemník Gustav Kanneberger: Správa lázní, hřbitovní a po-
hřební úřad, pokladní a provozní úřad, finance, daňový úřad, 
městská váha, nadace a fondy. 

4. Městský stavební rada Ing. Franz Pschenitzka: Stavební úřad s: pod-
zemní stavby, vrchní stavby, zeměměřičský úřad, plánování a 
osidlování, stavební policie, úřad nemovitostí, správa zahrad, sta-
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vební dvůr, schvalování obchodování a tvorba cen nájmů a po-
zemků, odhady, pozemková správa, kamenolom, záležitosti vod-
ního horního práva. 

Správa čestného úřadu: 
1. Městský rada Otto Rösler: Tržní úřad s cenovou kontrolou, zastavár-

na, hospodářský a potravinový úřad. 
2. Městský rada ředitel Richard Schmatz: Školský úřad. 
3. Městský rada Alois Weidlich: Úřad pro kulturu, divadlo, orchestr, kni-

hovnu, hudební archiv, archiv – muzeum. 
4. Městský rada Emil Hollube: Pečovatelský úřad a úřad pro mladistvé. 
5. Městský rada Harald  Gröschel: Tělocvičný úřad. 
6. Městský rada Karl Ritschel: Hasičské záležitosti a hasiči z povolání. 

Městské úřady. 
Podle stavu ze dne 20. října 1939. 

V řadě postupně následuje: Úřad, adresa, vedoucí refererátu a 
vedoucí. 
Kancelář úřadu I, ul. Velká Hradební č. 17, Dr. Wolfgang Rittner, Dr. Au-

gust Scheiner. 
Kancelář úřadu II, ul. Velká Hradební č. 21/23, Dipl. Ing. Franz Psche-

nitzka, Dr. Odo Blümel. 
Kancelář úřadu III, ul. Velká Hradební č. 17, Dr. Wolfgagng Rittner, Dr. 

Hermann Rudl. 
Archiv-muzeum, ul. Velká Hradební č. 9, Dr. Wolfgang Rittner, Dr. Franz 

Josef Wünsch. 
Lázeňská správa, Pánská ul. č. 19, Gustav Kanneberger, Alfred Paukert-

Krämer. 
Stavební úřad, ul. Velká Hradební , ved. ref. Dipl. Ing. Fr. Pschenitzka; 

 Podzemní stavby, ul. Velká Hradební č. 21/23, ved.: Dipl. Ing. Fr. 
Peschanel; 

  Vrchní stavby, ul. Velká Hradební č. 21/23, vedoucí: stavební rada 
Arch. Franz Arnold; 

  Zeměměřičství, ul. Velká Hradební č. 21/23, ved.: V. R.  Richard 
Lehmann; 

  Plánování/osidlování, ul. Velká Hradební č. 21/23, vedoucí: Arch. 
Richard Brosche; 
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  Stavební policie, ul. Velká Hradební č. 21/23, vedoucí: Dipl. Ing. 
Franz Seidl; 

  Úřad nemovitého majetku: 
     a) Správa budov, ul. Velká Hradební č. 21/23, vedoucí: Dipl. Ing. 

Alfred Schmidt; 
     b) Hospodářský úřad, ul. Velká Hradební č. 21/23, vedoucí: Ob.-

K. Alois Koydl; 
     Správa zahrad, ul. U teplých lázní č. 4, vedoucí: Vrchní Insp. 

Alois Ziederer;        
              Stavební dvůr, ul. Dr. Hasnera, vedoucí: Ing. Franz Peschanel. 
Nákupní úřad, ul. Velká Hradební , Dr. Richard Tauche, J. Martinovsky.  
Podací oddělení, ul. Velká Hradební č. 21/23, Dr. Wolfgagng Rittner, 

Franz Bergmann. 
Přihlašovací úřad, ul. Velká Hradební č. 30a, Dr. Wolfgang Rittner, Josef 

Luschtinetz. 
Hasičské a záchranářské záležitosti, Schmeykalova ul. č. 17, Karl Rit-

schel, Richard Schäffer. 
Hřbitovní úřad, Ústřední hřbitov 56, Gustav Kanneberger, Rudolf Linke 

– Josef Rüllich. 
Pohřební ústav, Nová ulice č. 8, Gustav Kanneberger, Franz Haidlas. 
Pečovatelský úad a úřad pro mladistvé, Dlouhá ul. č. 24, Emil Hollube, 

Adolf Gütl. 
Živnostenský úřad, ul. Velká Hradební č. 30a, Dr. Wolfgang Rittner, Dr. 

Hermann Rudl – Anton Blassy. 
Dohlížecí živnostenský úřad, ul. Velká Hradební č. 30a, Dr. Wolfgang 

Rittner, Dr. Hermann Rudl – Edwin Neuberger. 
Zdravotní úřad, ul. Velká Hradební č. 30a, Dr. Richard Tauche, Dr. Vik-

tor Kindermann. 
Záležitosti průmyslu, Karlova ul. č. 14, Dr. Richard Tauche, Dr. Ing. 

Ernst Krob a Dr. Valentin Bachmann.  
Pokladna a provozní úřad, ul. Velká Hradební č. 21/23, Gustav Kan-

neberg, Adolf Willfert. 
Kulturní úřad, Náměstí SA č. 32, vedoucí referenr: Alois Weidlich. 

Divadlo, ul. Adolfa Hitlera č. 1, ved.: Alfred Huttich – Ant. Grund.  
 Orchestr, ul. Adolfa Hitlera č. 1, vedoucí: Alfons Lupprich. 

Knihovna, Langemarkské nám. č. 11, vedoucí: Dr. Josef Müller. 
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Hudební archiv, Dlouhá ul. č. 24/III, vedoucí: Alfred Domansky. 
Úřad tržiště a ústav kontroly potravin, ul. Velká Hradební č. 21/23, 

Otto Rösler, Dr. Oskar Eberl. 
Statky a myslivost, Předlice č. 16, Dr. Wolf. Rittner, Dipl. Ing. J. Kraus. 
Osobní úřad, ul. Velká Hradební č. 21/23, Dr. R. Tauche, Dr. O. Blümel. 
Zastavárna, ul. Velká Hradební č. 57, Otto Rösler, Max Richter. 
Účetně-revizní úřad, ul. Velká Hradební č. 17, Dr. Richard Tauche, Josef 

Steibl. 
Registratura, ul. Velká Hradební č. 21/23, Dr. Wolfgang Rittner, Ed-

mund Israel. 
Jatky, ul. V zatáčce č. 63, Dr. Richard Tauche, Dr. Wilhelm Martin. 
Školský úřad, Střekov, Richard Schmatz. 
Spořitelna, Náměstí SA, Dr. Richard Tauche, Josev Dubitzky. 
Občanský úřad, ul. Velká Hradební č. 21/23, Dr. Richard Tauche, Franz 

Pospischil. 
Městské finance, ul. Velká Hradební č. 17, Gustav Kannebeg, RR. Anton 

Hermann. 
Městssá váha, Karlova ul., Gustav Kanneberg, Ob.-K. Alois Koydl. 
Kamenolom, Dipl. Ing. Franz Pschenitzka, Ing Franz Peschanel. 
Daňový úřad, Střekov, Gustav Kanneberg, Franz Schober. 
Nadace a Fondy, ul. Velká Hradební č. 17, Gustav Kanneberg, Dr. Au-

gust Scheiner. 
Tělocvičný úřad, tělocvična, Rybniční ul. č. 9, Harald Gröschel, Alexandr 

Ohnhäuser.    
Záležitosti ústavy a správy, ul. Velká Hradební č. 9, Dr. Wolfgang 

Rittner, Dr. August Scheiner. 
Kancelář pojišťovny, ul. Velká Hradebn č. 21/23, Dr. Wolfgang Rittner, 

May Richter. 
Pojišťovací úřad, ul. Velká Hradební č. 21/23, Dr. Wolfgang Rittner, 

Johann Kichler. 
Dopravní úřad, ul. Adolfa Hitlera, Dr. Richard Tauche, Erich Friedrich. 
Statistický úřad. 
Úřad hospodářství a výživy, ul. Velká Hradební č. 33, Otto Rösler, Otto 

Friedrich, May Richter. 
Úřad pro zvláštní záležitosti, ul. Velká Hradební č. 17, Dr. Richard Tau-

che, Dipl. Ing. Josef Baum. 
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Umístění městských úřadů. 
Pro ulehčení přehledu, které městské úřady t.č. (1939) jsou v jed-

notlivých městských domech nebo soukromých domech umístěny, ná-
sleduje dále uvedený přehled: 

Ved. referátů a ved. úřadů viz. předchozí „Rozdělení činností“. 
1. Radnice (bývalá Schaffnerova vila, ul. Velká Hradební č. 17): 

Kancelář vrchního starosty, kancelář starosty, kancelář městského ta-
jemníka, kanceláře úřadu I a III, úřad kontroly účetnictví. 

2. Městský úřad, ul. Velká Hradební č. 21/23, (bývalý úřad 
starosty): Kancelář městské stavební rady, kancelář úřadu II (osobní re-
ferát), služebna došlé pošta (registratura), účtárna a pokladna, občan-
ský úřad, úřad tržnice a stanoviště potravinové kontroly, pojišťovací 
úřad. 

3. Budova v ulici Velká Hradební č. 30a: Přihlašovací úřad, zdra-
votní úřad, živnostenský úřad a úřad živnostenského dohledu. 

4. Budova v Dlouhé ulici č. 24: Pečovatelský úřad, úřad pro mla-
distvé, kulturní úřad s hudebním archivem. 

5. Budova v ulici Adolfa Hitlera č. 2: Dopravní úřad. 
6. Bývalý měst. úřad Střekov: Měst. daňový úřad, školský úřad. 
7. Budova v ulici Velká Hradební č. 33a: Úřad pro výživu, hospo-

dářský úřad. 
8. Budova v Rybniční ulici č. 9 (tělocvična – Turnhalle): Tělocvič-

ný úřad. 
9. Filiálky vrchního starosty města Ústí: Na Střekově (bývalý 

městský úřad), v Trmicích (bývalý městský úřad), v Předlicích (bývalý 
obecní úřad), na Bukově (bývalý obecní úřad), na Stříbrníkách (bývalý 
obecní úřad) a v Hostovicích. 

10. V ulici U termálních lázní (Am Warmbad) č. 4: Zahradní 
správa. 

11. V gymnáziu v ulici Velká hradební č. 9: Městský archiv a kan-
celář městského muzea. 

12. V městských lázních, Pánská ulice č. 23 a Špitálské náměstí 
č. 10: Správa lázní. 

13. Termální lázně Ústí-Střekov, Litoměřická ul. č. 273: Správa 
lázní. 

14. V Nové ulici č. 8: Městský pohřební ústav. 
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15. Ústřední hřbitov: Hřbitovní úřad. 
16. Záležitosti průmyslu, Karlova ulice č. 14. 
17. Kulturní úřad: Náměstí SA č. 32 (Alois Weidlich). 
18. Statek Ústí-Předlice č. 16: Správa statku a myslivosti. 

       Další adresy (jatky, spořitelna, hasiči, divadlo, knihovna aj.) viz. pod 
podrobnými referáty! 

         

 
Střekovské termální koupaliště. 

 

Nová radnice. (Bývalá Schaffnerova vila). 
Po osvobození Sudet přešly také na správu města Ústí vyšší po-

žadavky, vzhledem k umístění nových úřadů od vzniku městského kraje 
Ústí od 1. května 1939 a spojením se Střekovem, s Trmicemi, s Před-
licemi, s Bukovem, s Hostovicemi a se Stříbrníky, byly požadavky na 
prostory ještě větší. To vyžadovalo rychlé opatření. Prostory dosavad-
ního městského úřadu v ulici Velká Hradební č. 21/23 (bývalá Kroitz-
schova továrna), přes v roce 1937 provedenou rozšiřovací výstavbu na 
zadní straně, k umístění stávajících úředních místností ze starého měst-
ského domu č. 2 na Tržním náměstí,  nepostačovaly. Obecní nákup blíz-
ké Schaffnerovy vily, zvažovaný také již v dřívějších letech, ale nemohl 
být uskutečněn, dokud nynější vrchní starosta Dr. Richard Tauche, 
správným pohledem pro potřeby současnosti, nepojal za cíl a také ne-
provedl připojení Schaffnerovy vily, s kolem 16 000 čtverečními metry 
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velkou zahradou, do již stávajícího komplexu městského úřadu. Tak byl 
v květnu 1939 tento velký majetek městem Ústí nákupem získán.  

Z historie toho domu, který nese číslo popisné 1025, je tře-ba 
uvést, že byl postaven v letech 1873 až 1876 Maxem Schaffnerem. Max 
Schaffner, narozený 25. 5. 1830 do Míšeňského domu v Rheinpreussen, 
byl od roku 1859 odborným ředitelem rakouské Společnosti pro che-
mickou a hutní výrobu v Ústí (Osterreichischen Vereine für chemische 
und metallurgische produktion in Aussig) a od roku 1899 generálním ře-
ditelem a prezidentem této společnosti. Zemřel 22. července 1907. 
V anglické pozdní gotice vystavěná vila obsahuje podle popisu ze dne  
9. července 1876, dne povolení k užívání, v suterénu vedle sklepních 
prostor jednu místnost, v přízemí salón a pět pokojů, kuchyň, kuchyň-
skou místnost, sklad potravin a v prvním poschodí salón a osm pokojů. 
Zmíněno je také ještě doplnění nádhernou halou v přízemí a velkou 
předsíní v prvním poschodí.   

Po mnoho let na samotné budově ani uvnitř neprováděné žádné 
obnovovací práce, nechalo jasně poznat pomíjivost jejího bývalého les-
ku. Bohaté zdobení fasády již bylo povážlivě poznamenáno zubem času. 
Nyní je dům zvenku i uvnitř opět zveleben. Samozřejmou věcí bylo 
zavedení dálkového vytápění. Zrovna tak muselo být nově zřízeno sani-
tární vybavení.       

Ohradní zeď velké zahrady byla, jak podél ulice Velká Hradební, 
tak také podél Umělecké ulice snížena. Během úprav Umělecké ulice 
musela být také zbořena vchodová brána u vrátnice (roh ulic Velké Hra-
dební a Umělecké). Dříve zde stávající stará socha Panny Marie byla 
opět postavena v zahradě před radnici. Spolu s hlavní budovou byly ta-
ké obnoveny vedlejší budovy, například bývalá budova stájí je nyní 
automobilovou garáží a obytným domem. Při tom byl zřízen nový pří-
jezd z Umělecké ulice. V létě a v pozdním podzimu 1939 byla prozatím 
jen v části před budovou nově upravena zahrada, kde muselo padnout 
mnoho velkých stromů, kvůli zajištění světla a vzduchu. Za domem leží-
cí velký park bude ještě na jaře roku 1940 upraven a poté bude předán 
veřejnosti.  

Nově upravená vila nyní opět tvoří ozdobu našeho města a pře-
vzetím důležitých kanceláří vrchního starosty obdržela charakter rad-
nice. Také proto je nyní jako taková označována. Dnes se zde nachází 
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kancelář vrchního starosty s velkou poradní místností, kancelář staros-
ty, kancelář městského tajemníka, úřední kanceláře I a III a úřad kon-
troly účetnictví, velká zasedací místnost radních, několik písáren a přijí-
macích místností, dále dvě velké čekárny, tříramenné hlavní schodiště a 
několik vedlejších prostor. V suterénních prostorech bude po skončení 
potíží s obstaráváním materiálu zřízen radniční sklep. 

Zprávy o činnosti jednotlivých městských úřadů a ústavů. 
V následujících zprávách jde především o to, uvést změny, novo-

ty a práci od připojení Sudet k Velkoněmecké říši. Výčet městských úřa-
dů, ústavů a podniků vyplývá z již uvedeného seznamu městských úřa-
dů. O záležitostech zdravotnictví, školství, městské spořitelny a kultur-
ních zařízení, jako knihovna, divadlo a hudební archiv se bližší nachází 
v částech Zdravotnictví a sociální zařízení, Hospodářský život, Školská a 
kulturní zařízení.  

Městský stavební úřad. 
Úřad podzemních staveb. Vedoucí: Dipl. Ing. Franz Peschanel. 

Z provedených prací v letech 1938/39: 
1. Vydláždění: Langemarkské náměstí, náměstí Hermanna Görin-

ga, ulice Dr. Josepha Goebbelse, roh ulic Hanse Krebse a Lipové, po-
stranní ulice u budovy spořitelny, náměstí před evangelickým kostelem 
a spojovací cesta mezi ulicemi Fibichovou a Střížovickou. 

2. Obnovy ulic: Sídliště Sudetenland, výstavba ulice V zatáčce a 
rekonstrukce ulice Hanse Knirsche. 

3. Štěrkování ulic: Ulice Ludwiga Richtera, Stříbrnická niva a Slu-
neční svah na Skřivánčím poli.  

4. Asfaltování ulic: Kroitzova ulice, Stříbrnická ulice, Umělecká ul., 
ul. na Novém Skřivánčím poli a Gabelsbergerova ulice. 

5. Výstavba kanalizace: v Payerově ulici, v Humboldtově ul., re-
konstrukce hlavního sběrného kanálu v Předlicích a v Resselově ulici ka-
nál a ulice. 

6. Výstavba vodovodu na sídlišti Sudetenland. 
7. Umístění dopravních značek pro nové uspořádání dopravy. 
8. Výstavby veřejných protileteckých krytů, např. v městské kni-

hovně, v klášteře a ve starém pivovarském sklepu. 
Úřad pozemních staveb. 

Vedoucí: Stavební rada Arch. Franz Josef Arnold. 
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Nejdůležitější práce úřadu pozemních staveb v letech 1938/39: 
Novostavba Ústecké spořitelny na Náměstí SA, přestavba Schaffnerovy 
vily na radnici, dva bytové domy v Payerově ulici, přípravné práce 
k městsky výstavnému přebudování Náměstí SA a Hrnčířské ulice, pře-
ložení stavebního dvora do Klíše, řízení úpravy bývalého českého gym-
názia v Schillerově ulici pro účely vlády, pořízení projektu přístavby dru-
hého poschodí úřadu městské správy v ulici Velká Hradební č. 21, vý-
stavba velitelského stanoviště policie protiletecké obrany, projekt rad-
ničního sklepa nové radnice, zhotovení hudebního pavilonu v Schöne-
rerově parku (dříve Petschekova zahrada), projekt dvou osmi-rodin-
ných domů pro potřebné v nouzi v Předlicích z nadace ústecké spořitel-
ny, výstavba veřejných stanovišť protiletecké obrany v městských obvo-
dech, projekt haly tržnice pro velkoprodej v Zahradní ulici, plány dvou-
tělocvičny v Panské ul. pro Národně-socialistický tělocvičný spolek Ústí. 

Zeměměřičský úřad. 
Vedoucí: Zeměměřičský rada Richard Lehmann. 

Hlavní úlohou tohoto úřadu bylo vytvoření podkladů pro plán za-
stavění a rozšíření velkého Ústí. 

Plánování a osidlování. 
Vedoucí: architekt Richard Brosche. 

V roce 1939 bylo ke stavebnímu úřadu přičleněno nové oddělení 
Městské plánování. Tomuto oddělení byly přiděleny úlohy, pevně sta-
novit základní rysy plánu města velkého Ústí s ohledem na ostatní slu-
žebny provádějící plánování dálkové dopravy (říšská dráha, říšské dál-
nice, dálková silniční doprava, lodní doprava). Ústí v průsečíku údolí La-
be a Bíliny je postaveno před důležité dopravní otázky, které budou mít 
v nové úpravě střední Evropy zvýšený význam. Především labské údolí 
ve směru sever-jih a údolí Bíliny západním směrem procházejí uhelnou 
pánví. Řešení těchto otázek, ve spojení s požadavky místní dopravy a se 
zřizo-váním velké veřejné výstavby, mimořádně změní obraz vnitřního 
města.  

Jako nejdůležitější úkoly jsou zvažovány: 1. Utváření Náměstí SA, 
2. Utváření hlavního nádraží a náměstí před nádražím, 3. Ulice podél 
labského nábřeží, 4. Řešení dopravního provozu na Ostrově (Oster), 5. 
Vyvedení ulice Dr. Josepha Goebbelse. 
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Na přebudování vnitřního města bude napojeno uspořádání pře-
stavby sousedních městských obvodů a připojených obcí. Po pevně sta-
novených potřebách na byty a malé zahrádky bude území města pod 
dalekosáhlým ohledem na krajinu rozděleno na oblasti pro bytové do-
my, průmysl, lidové bydlení a sídliště, pro malé zahrádky, zelené plochy 
a oblasti pro zemědělské využívání. Zavedenými ustanoveními pro 
ochranu obrazu krajiny budou stanovena divoká území krásných údolí 
Labe a Bíliny. 

Prováděné výzkumné práce nakonec musí pevně určit rozsah a 
směr budoucího přistěhovávání do Ústí a podobně pro přijetí regu-
lačních opatření. 

Činnost stavební policie. 
Vedoucí: Dipl. Ing. Franz Seidl. 

Stavební činnost v roce 1939 měla v první řadě zařídit nápravu 
trvající bytové nouze. Zde stojí za povšimnutí stavební projekty byto-
vých a sídlištních družstev.  

Německé stavební družstvo  – Liberec (Deutsche Baugesellschaft 
- Reichenberg) vykazuje výstavbu 14 bytových domů u školy na Skřiván-
čím poli s celkem 70 byty a plánuje 24 domů s kolem 200 byty v Krás-
ném Březně u Tillemann. Bytové a sídlištní družstvo Sudetenland staví 
v Resselově ulici 19 domů se 135 byty a 24 sídlištních domů v Před-
licích. Lidový bytový spolek zřizuje v ulici Na nivách dva bytové domy a 
Železniční bytová výstavba, spol. s.r.o. Dresden staví v Bertině dolině 
(Bertagrund) bytový dům s deseti byty a šest domů s 24 byty v Couden-
hovenově ulici. Soukromá stavební činnost byla, co se týká otázky nové 
výstavby, slabší než v předchozích letech. Zato ale zkrášlovací a upravo-
vací práce předpokládají podstatně větší rozsah. V průběhu probíhající 
akce stavební policie ke zlepšení vzhledu města byla velká část ne-
dostatečných domovních fasád vylepšena, vybarvena. Zde je třeba 
poukázat obzvláště na úpravu městského divadla, úřadu soudu na Ná-
městí SA, na obnovaní fasády „Goldenen Schiffes“ - „Zlaté lodě“, domu 
rafinerie cukru v Krásném Březně a domů na ulici Richarda Wagnera. 
Také v Hrnčířské ulici jsou některé domy, které již dlouhá léta zohyzďo-
valy vzhled města, konečně uvedeny do náležitého stavu. Vedle oprav 
poškozených domovních fasád byla pokládána důležitost také na 
úpravu oplocení. 
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Ruku v ruce s touto akcí bylo také z obrazu města urychleně od-
straněno nespočet  prodejních krámků. Také zde je snaha doprovázena 
úspěchem. Ovšem kvůli špatné sociální situaci majitelů stánků nebylo 
ještě možno tyto krámky bezezbytku odstranit. Snažení bude ale dále 
důrazně pokračovat. Na upravovací práce byl některým majitelům do-
mů navržen říšský příspěvek. Nakládání s ním bylo kontrolováno sta-
vební policií. Z Říše dosud poskytnuté prostředky byly bezezbytku upo-
třebeny. 

Městský úřad výstavby zahrad. 
U termální lázně č. 4. Vedoucí: Zahradní správce Alois Ziederer, 

zástupce: Wilhelm Gruber. 
Díky přičlenění Sudet k Velkoněmecké říši připadly mnohé úkoly 

také úřadu městského zahradnictví.  
Prvním úkolem, který  rok 1939 přinesl úřadu městského zahrad-

nictví, bylo zřízení zahradního okrasného parku na sousedícím poli k bý-
valému náměstí Hvězda (Sternplatz - 7200 m2), nyní náměstí Horsta 
Wessela. Přípravné práce se tak dlouho protahovaly, že první rýpnutí 
rýčem mohlo být provedeno až 10. února t.r. Dvěma mírně stoupajícími 
vstupními cestami se vchází kolem květinového parteru, který v letoš-
ním létě svým květenstvím uchvátil tak mnoho přátel květin. V centru 
parku se nachází velká vodní nádrž s umělým vřídlem, jehož padající 
masy vody jsou z daleka viditelné a lidé je pozorují. Tuto 100 m2 velkou 
vodní nádrž lemuje od jara až do příchodu mrazů stále kvetoucí růžová 
květena. Dále bylo umožněno kolem vyvýšených cest zbudovat podlou-
bí, která jsou nyní ozdobena předpěstovanými, všemi barvami kvetou-
cími vysokokmennými růžemi. Ještě do letošního podzimu mají být       
u sloupů arkády vysázeny popínavé růže. Od těchto vyvýšených cest 
pod podloubími je možný krásný přehled přes celý park.  

Nádhera tohoto parku, který byl vybudován k poctě Horsta Wes-
sela, bude vidět teprve po dvou až třech letech, kdy se projeví všechna 
hojnost květinového flóru. Díky tomuto parku je městská část Ústí-Klíše 
obohacena zdobným zahradním zařízením, které přináší mnoho ke 
zkrášlení obrazu města. Zřízení zahradního parku na tomto náměstí, by-
lo bývalým obecním zastupitelstvím mařeno. Nyní bylo v nejkratší době 
umožněno, aby obyvatelé města Ústí mohli vyjádřit svou vděčnost.  
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Vyvstávají ještě další úkoly. Nyní se pracuje na základním pře-
budování bývalé Schaffnerovy zahrady. V tomto parku se nově zřizuje 
městský úřad (Schaffnerova vila - Schaffnervilla), což ukazuje na dobrý 
vliv městského stavebního stanoviska. V červenci tohoto roku byl veřej-
nosti uvolněn také  Schönerův park (bývalá Petschekova zahrada), k po-
skytnutí příležitosti obyvatelům, nalézat zotavení také uprostřed města. 
V Dobětické ulici (Tillemann) byla na jaře osázena lípami alej.  

Ke vzpomínce na bývalého poslance Hanse Knirsche má být v uli-
ci Hanse Knirsche založen zelený park. Zrovna tak má zahradnickou re-
organizací projít park Richarda Wagnera a Jahnovo náměstí. 

Díky spojení jednotlivě ohraničených obcí, jako Střekov, Trmice, 
Předlice, Hostovice, Stříbrníky a Bukov s Ústí je nutné převzít různá za-
hradní zařízení, která značně zvětší obvod činnosti městského zahrad-
nického úřadu. Další zařízení čekají v budoucnu na řešení. 

Městský pohřební úřad (Bestattungamt). 
Ulice Nová ul. č. 8, u úřadu starosty. Vrchní správce Fr. Heidlas. 

Služebna správy pro městský ústav pohřbívání žehem Ústí – Střekov.  
Pohřbívání do země i žehem ve všech obcích, vyzdvihování a pře-

vážení z i do všech obcí, také do ciziny. Velký sklad rakví, kovových i 
dřevěných, kovových vložek s i bez oken, transportních rakví, dětských 
rakví ve všech velikostech a provedeních, kovových uren k postavení na 
hroby a hrobky a zemních uren ke spuštění do hrobu. Místo příjmu při-
hlášek k pojištění pohřbu do země i žehem městské obce Ústí až do 60 
let. Nad 60 let se přihlášky přijímají jen proti zaplacení jednonásobné 
prémie. Bezplatné informace a kalkulace podle úředně stanovených ta-
rifů. Vlastní převozní auto, pohřební vůz, domácí máry a květinové de-
korace. Stálá služba také v neděli i ve svátky. 

Lázně města Ústí. 
Vedoucím referátu správy lázní je měst. tajemník Gust. Kanneberger. 

Vedení lázní města Ústí má správce lázní Ing. Alfred Paukert.  
Kancelář správy lázní v Panské ulici č. 23 (městské lázně). 

Městské lázně Ústí existují od 15. července 1908 a obsahují halu 
plovárny, parní lázeň (římsko-irskou), vanové lázně, sprchové lázně, 
uhličité lázně, rašelinové lázně, léčebné lázně se studenou vodou a 
elektrickou světelnou lázeň. Pro samotné lázně je využívána přírodní 
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termální voda z hloubky 357 metrů s teplotou 31 stupňů Celsia. Měst-
ské lázně Ústí jsou otevřeny celoročně.  

 

 
Dům „Reunion“ (Grand).  

 

Termální lázně Klíše: Na svahu Střížovických vrchů v městské 
části Klíše leží termální lázně „Kleische“ města Ústí. Byly otevřeny 5. 7. 
1930. Je v nich jednopatrová dřevěná budova s pokladnou, kanceláří, 
s místností výdeje prádla a sanitárními prostorami a s přilehlými halami 
šaten s 50 výměnnými kabinami pro cca 5000 osob. Na obou koncích 
pravé i levých šatnové haly jsou hromadné převlékací kabiny. V přízemí 
je 50 uzamykatelných osobních kabin. K šatnovým halám přiléhá hosti-
nec. Tyto termální lázně vykazují kolem 20 000 čtverečních metrů po-
zemku. Ve všech bazénech je čistá přírodní termální voda, která sem 
vtéká s teplotou 30 stupňů Celsia a jednou za 23 hodin se obnovuje. 
Termální lázně Klíše jsou otevřeny od začátku května do konce září. 

Labské komunální koupaliště v Olšinkách (Wolfschlinge): Tyto 
lázně jsou labské říční koupaliště, byly zřízeny v roce 1922 a leží naproti 
městské části Krásné Březno. Toto zařízení je na plovoucím prámu se 
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dvěma prostornými bazény pro neplavce, s šatnovou halou, obytným 
domečkem pro plavčíka, halou s převlékacími kabinami, je to tedy pí-
sečné, sluneční, vzdušné a říční volné koupaliště. 

Termální a plážové koupaliště Střekov: Tyto lázně leží bezpro-
středně na labském břehu asi tři kilometry proti proudu Labe na hranici 
obce Brná. Lázně vděčí za svůj vznik teplému léčivému pramenu, který 
byl vyvrtán v roce 1930 do hloubky 327 metrů. Teplá voda má teplotu 
31O Celsia, vydatnost 16 litrů za sekundu a horní tlak 2,5 atmosféry. Lá-
zeňské zařízení bylo vybudováno v roce 1931 a skládá se kromě píseč-
ných a zatravněných ploch z velkého plaveckého bazénu, jakož i dětské-
ho šplouchacího bazénku. Pro svlékání a oblékání je k dispozici 100 
osobních kabin a rovněž hromadné převlékací místnosti. Volné koupa-
liště je otevřeno od začátku května do konce září. Díky výstavbě přehra-
dy na Labi bylo vybudováno v návaznosti na volné koupaliště labské 
koupaliště. 

V roce 1937 byl vybudován vlastní lázeňský dům pro termální va-
nové koupele.  Má čtyři římské koupele a 20 normálních vanových kou-
pelí. Čisté lehátkové místnosti pro muže a pro ženy. Ve zvláštní masážní 
místnosti se provádí masáž a tělesná péče. Termální vanové lázně jsou 
otevřeny od začátku března do konce listopadu. Správcem termálních 
vanových lázní Ústí-Střekov je Otto Krämer.       

Výše uvedené lázně jsou pod městskou správou. Kvůli úplnosti 
jsou zde uvedeny také Lázně Johann Schicht v Ústí – Střekově, jejichž 
majitelem je akciová společnost Georga Schichta (Georg-Schicht AG), 
ale jsou uvolněny k veřejnému užívání. Jsou pojmenovány podle zakla-
datele ústecké továrny a jsou co nejmoderněji zařízeny. V nádherné 
plavecké hale se obvykle konají plavecké soutěže.    

Dobrovolní hasiči (Freiwillige Feuerwehr) města Ústí. 
Hasiči Ústí, Schmeykalova ul. č. 602.  

 S připojením obcí Trmice, Hostovoce, Předlice, Bukov, Stříbrníky 
a Střekov bylo veškeré hasičstvo okruhu města Ústí: Hasiči Ústí město, 
Ústí–Krásné Březno, Ústí–Klíše, Trmice, Hostovice, Předlice, Bukov, Stří-
brníky a Střekov spojeno do jednoho ochranného oddílu. Existující to-
vární oddíly, jako šichtovka, chemička a sklárna zůstaly jako samostatné 
tovární hasičské oddíly a nejsou přičleněny do hasičsko-pomocné nebo 
hasičsko-obranné policie.  
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Velitelem hasičstva okruhu města Ústí je městsko-okružní velitel 
Richard Schäfer, Střelecká ul. č. 4, pobočníkem je Rudolf Helzel, Ná-
městí SA č. 33.  

Hasičstvo je rozčleněno do tří revírů a každý revír má níže uvede-
né strážnice. Strážnice mají své velitele pododdělení. 1. Revír Ústí: Veli-
tel Josef Zelenka. 2. Revír Střekov: Velitel Franz Weber. 3. Revír Trmice: 
Velitel Karl Kupec. 

Spolky, jako např. Ústecký okresní hasičský spolek č. 48 byl spo-
jen s Chabařovickým okresním hasičským spolkem č. 61 do jednoho 
okresního sp. a jemu velí okresní hasičský velitel Karl Laube z Řehlovic. 

Organizace v sudetské župě je ale teprve ve výstavbě a proto je 
považována jen jako zatímní. 

Zvláštní události:  
1938: Před převzetím strážnic bylo hasičstvo samozřejmě zcela 

bezplatně v silné poplachové pohotovosti, m.j. měli také pohotovost 
v měst. elektrárně, kde byli ohrožováni českou soldateskou. Při přícho-
du německých vojsk byly prováděny bezpečnostní a blokovací služby. 

Dne 31. prosince ve 20,15 hod. hořela židovská synagoga. 
1939: 23. únor: Velký požár v továrně na lepenku Paul a Co. v Jí-

lovém (Eulau). 
 11. březen: Železniční nehoda u viaduktu v ulici Malá Hra-

dební, kde obranný oddíl Trmického protileteckého děla společnou pra-
cí překážku rychle odstranil. 

 16. březen: Bylo odtaženo policejní auto z Nedvězí. 
 17. březen: Vojenský vůz, který ztroskotal u Nakléřova 

(Nollendorf), byl přes velké sněhové závěje a náledí odtažen do Telnice 
a zde byl ihned přeložen na železnici.  

 17. březen: Když se oddíl chtěl vrátit, byl ještě jednou po-
žádán a musel u Varvařova (Arbesau) jedno těžké protiletadlové dělo, 
které kvůli sněhovým závějím zapadlo do silničního příkopu, uprostřed 
větru kladkostrojem opět připravit k jízdě. 

 1. duben: Při odklízení jednoho českého vojenského 
vagónu u Telnice byla poskytnuta pomoc. 

 23. červen: Požár v továrně na laky Hammer v Trmicích. 
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 24. červen: Když byl terén u cirkusu „Krone“ zaplaven kvůli 
dešťové průtrži, hasiči vodu odpumpovali, takže cirkus mohl pokračovat 
ve svém provozu. 

 11. říjen: S požárem v továrně na laky C. Dürschmidt, který 
vznikl překypěním kotle s vřícím lakem, bylo hasiči pomocí pěnového 
procesu úspěšně bojováno a byl v celkem krátkém čase uhašen. 

Celkem bylo hasičstvo do 15. října t.r. zavoláno již k 135 výkonům 
pomoci (požáry místností, požáry komínů, požáry skladů, požáry dílen, 
požáry podlah, automobilová nehody, pomoci zvířatům /zdvihání koní/, 
otravy plynem, transporty nemocných a mnohé jiné). 

Zdravotní úřad (viz. pod Zdravotní záležitosti!) 
Úřad soc. péče a péče o mládež (Fürsorge- und Jugendamt). 

Ústí, ulice Dlouhá č. 24. 
S připojením sudetské župy k německé říši byla také u nás sociál-

ní péče a ochrana mládeže postavena na odpovídající základnu v národ-
ně-socialistickém duchu. Již z nařízení říšského komisaře z 18. listopadu 
1938 vyplynulo zhodnocení systému do té doby přetrvávajících almuž-
nových příspěvků na 3 - 4 násobek, s nimiž bylo živobytí nejchudších 
z chudých zajištěno.  

Nařízením o zavedení právních pečovatelských předpisů v sude-
toněmecké oblasti, z 28. prosince 1938, s účinností od 1. ledna 1939, 
dostalo pečovatelství zákonný rámec. Toto nařízení je ve spojení s naří-
zením o povinné péči z 13. února 1924 základnou, od níž se dále rozvíjí 
výstavba pečovatelství.   

Také péče o mládež je díky nařízení o sociální péči o mládež v su-
detoněmecké oblasti, z 5. března 1939, přizpůsobena ustanovením Sta-
ré říše, a s 1. dubnem vešlo v platnost. Úřad sociální péče a péče o mla-
distvé města Ústí, který dosud pečovatelskou činnost prováděl podle 
ustanovení zemské rady (okresní pečovatelský úřad), obdržel svou sa-
mostatnost a s tím také zvýšenou odpovědnost, od doby, kdy bylo měs-
to Ústí povýšeno na volný okres. Nyní již není městský úřad sociální pé-
če a ochrany mládeže, jako okresní pečovatelský spolek města Ústí, 
podřízen zemské radě, nýbrž vládnímu prezidentovi jako dozorovému 
úřadu.  

  Na základě výše uvedených nařízení o povinné péči jsou okres-
ním pečovatelským spolkem plněny následující veřejněprávní úkoly. Pé-
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če se rozděluje na „zvýšenou“ a „obecnou“ starostlivost. Zvýšená péče, 
která v sudetské župě ještě není zavedena, se týká následujících oblastí: 
a) Váleční poškozenci, pozůstalí a jim stejně postavení na základě pečo-

vatelského zákona, 
b) Příjemci důchodů invalidního a zaměstnaneckého pojištění, pokud 

nejsou nositeli pojištění, 
c) Malodůchodci a jim stejně postavení, 
d) Péče o těžce postižené a těžce omezené pro opatření práce, 
e) Péče o pomoci potřebné nezletilé. 

„Obecná“ starostlivost se týká všech bývalých místních chudých, 
jakož i těch bez nabytého blahobytu, kteří nejsou v postavení válečných 
poškozenců nebo v podobně zvýšené péči. 

V dosahu péče okresního pečovatelského spolku jsou také pod-
pory potřební podle zákona z 30. 3. 1936 (zákon o podpoře rodiny). 

„Veřejná“ péče zajišťuje:  
a) Nutné životní potřeby, tj. ubytování, potraviny, ošacení a péči, 
b) Pomoc v nemoci, jakož i pomoc k obnovení práceschopnosti, 
c) Pomoc pro těhotné a šestinedělky, 
d) U nezletilých schopnost výchovy, 
e) U slepců, hluchoněmých a mrzáků bez schopnosti výdělku, je-li po-

třeba také uhradit pohřební náklady. 
Dále umisťování do ústavů: (slabomyslné nebo duševně omeze-

né, mrzáky, nemocné tbc apod. Potírání žebráctví, umisťování bez-
domovců, štítících se práce a asociálních elementů). 

Úkoly úřadu pro mládež zahrnují:  
a) Povinné úkoly: Ochrana dětí v pěstounské péči. Úředně stanovené 

poručnictví. Ochranný dohled. Péče o výchovu. 
b) Možné úkoly: Porady mladistvým ve všech záležitostech. Ochrana 

mateřství před a po porodu. Blahodárná péče o kojence a malé 
děti. Péče o opouštějící školu. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že úkoly pečovatelského úřadu jsou 

mnohostranné. V tom smyslu vyplývá úspěšnost výstavby městského 
pečovatelského úřadu. Dříve malé oddělení s pouze devíti zaměstnanci, 
se stalo nynějším městským pečovatelským úřadem s vedoucím úřadu 
Adolfem Güttlem jako přednostou, jehož zástupcem je Rudolf Uherr a 
s 22 zaměstnanci v jednom velkém oddělení v rámci městské správy. 
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Vedoucím okresního pečovatelského spolku je vrchní starosta. 
Vedoucím referátu pro pečovatelské záležitosti je čestně úřadující 
městský rada Franz Steinmetzer. 

Úřad se člení na následující oddělení: 
Odd. I zahrnuje hlavní úřad s archivem, statistiku a písárnu; 
Odd. II pojímá úřad péče, jenž se člení na pododdělení, v nichž se pro-

jednávají případy obecné péče: 
 a) Ústí, Klíše, Skřivánčí pole a Krásné Březno, 
 b) Bukov, Střekov a Stříbrníky, 
 c) Hostovice, Předlice a Trmice. 
Odd. III. V tomto oddělení se přijímají a zpracovávají návrhy podpor pro 

rodinné příslušníky povolanců ke službě v armádě apod., rovněž i 
zaměstnanců krajské nemocnice. 

Odd. IV projednává zásobení tukem a zlevňování tuku. 
Odd. V: Zde jsou zpracovávány návrhy na manželské půjčky a říšské 

dětské výpomoci. 
Odd. VI zahrnuje úřad pro mládež a je rozčleněn na opatrovnický úřad, 

úřad pro blaho mládeže a mladistvé. 
Odd. VII je účtárna a výplatní pokladna pečovatelského úřadu. Zde se 

provádějí výplaty příspěvků na živobytí, jejich dohled a event. 
zpětné pohledávky. 

Odd. VIII slouží vyšetřování pro vnější službu a převážení do ústavů. 
Odd. IX je podatelna a odesílací služebna a registratura. 
Odd. X je oddělení pro pečovatelské ústavy v majetku města. Toho času 

je pečovatelskému úřadu podřízen jen útulek pro bezdomovce. 
Členění úřadu ještě není dokončeno. S ohledem na nadcházející 

úkoly ještě budou muset být přidána další oddělení. 
Je třeba podotknout, že veřejná péče nastává teprve tam, kde 

nepostačuje svépomoc a pomoc rodinných příslušníků. Nikdy nesmí 
vést k tomu, aby oslabovala vědomí odpovědnosti jednotlivce za vlastní 
jednání a aby byl oslabován svazek rodiny. Tím je řečeno, že se nejdřív 
musí vycházet z provádění péče samotné rodiny, v nejprvnější řadě má 
pečovat o své příslušníky rodinné společenství. V národně-socialistic-
kém duchu myšlená péče vyžaduje nejdříve osobní nasazení každého 
jednotlivce pro svůj prospěch, jen když to již není možné, přichází veřej-
ná péče a bere potřebné pod svou ochranu. 
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Průmyslové závody města Ústí. 
Technickým vedoucím závodů je Dr. Ing. Ernst Krob,  
obchodní vedoucí závodů Dr. Valentin Bachmann. 

Městské průmyslové závody jsou spravovány organizačně oddě-
leně na základě podnikových směrnic podle § 74, odst. 1, německého 
obecního řádu a finančně-hospodářsky se chovají jako oddělené majet-
ky. Předmětem podnikání je provozování a správa a) elektrárny a závo-
du dálkového vytápění, b) pouliční dráhy s autobusovým provozem, c) 
rozdělování energie z plynárny, d) závodu vodovodu a e) rozdělování 
energie z vedlejších provozů ve smyslu politiky veřejné služby pro obec-
né blaho. Vrchní starosta města Ústí k vedení průmyslových závodů do-
sadil technického a obchodního vedoucího, kteří jsou navzájem rovno-
cenní.  

Podle stavu z 15. června 1939 městské průmyslové závody za-
městnávají následující členy osazenstva: 

a) Dělníci:               muži           ženy 
Stroje kotelna v elektrárně . . 46  - 
Instalace a vedení proudu . . 82  - 
Zavážení uhlí . . . . 11  - 
Výroba plynu . . . . 33  2 
Dráha – opravářské dílny . .            100  5 
Udržování dráhy (vrchní stavba) . 70  - 
Průvodčí, řidiči, šoféři . . .            199  - 
Odčitatelé stavu a výběrčí peněz. .    9  2 
Vodárna . . . .    7  - 
Kanceláře a úklid závodů . .    4              10 

    Úhrnem              561              19 
b) Zaměstnanci: 

pro všechny závody . . .             102              26 
    Úhrnem              603              45 

to je celkem 708 členů osazenstva.  
Elektrárna a teplárna. 

Ústecká elektrárna a teplárna neslouží jen pro výrobu elektřiny, 
ale dodává ve formě horké páry teplo do skoro všech veřejných budov 
a do již pro přes 100 soukromých domů. Snaží se stále dále budovat 
dálkové vytápění, a párou pro dálkové vytápění, před vstupem do sítě 
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parovodu, která t.č. dosahuje již délky 16 km, nechává v turbíně vyrá-
bět el. proud. Tímto způsobem se ve výrobě proudu dosahuje hospo-
dárnosti, která daleko překračuje velkoelektrárny. Toho se dosahuje 
dvěma cestami: 

1. Vhodným uspořádáním se snižují náklady zařízení odběratelů a 
také se jím zaručuje předpoklad levnějšího a přitom čistšího 
provozu.   

2. Díky zvýšení tlaku a dalekosáhlému využívání všech technic-
kých novinek se snižují výrobní náklady. 

Pod bodem 1 uvedené požadavky máme realizovány řadou nově 
pořízených přístrojů, které umožňují příznivou formu provozu samotné 
elektrárny a teplárny a tím šetří náklady. Naše snaha v tomto směru jde 
ještě dále a usilujeme o připojení všech domů ležících v dosahu dálko-
vého vytápění. Jako úspěch může být zaznamenáno, že díky dálkovému 
vytápění, úzké ulice, které byly vyhlášeny dopravou uhlí, jsou již zna-
telně propustnější. Při neexistenci dálkového vytápění muselo být pro 
veřejné budovy a soukromé domy přiváženo ročně kolem 35 000 tun 
uhlí. Přivážení uhlí pro elektrárnu a teplárnu, které se z poloviny usku-
tečňuje úzkorozchodnou dráhou nebo prostřednictvím provozu plno-
rozchodné dráhy, bylo změněnou stavebního projektu naplněno již 
v minulém roce, a to ve smyslu, že přípojkou plnorozchodné dráhy se 
jejími vagóny může uhlí přivážet bezprostředně do uhelných bunkrů 
event. do skladiště. Tím budou ušetřeny pracovní síly a zmnohonásobí 
se produktivita. Do výhledu přichází rozšíření, které vede především 
k instalaci 40 atm. vysokotlakého kotle, u něhož se budou nacházet 
všechny technické vymoženosti. Ve spojitosti s tím bude pro elektrárnu 
a teplárnu zřízena moderní dílna a zároveň pro osazenstvo také sprchy, 
prádelna a šatna. 

Ve stejné době bude pro pouliční dráhu u Předlic zřízena opravá-
renská dílna. V novostavbě bude samozřejmě žádoucí prádelna a šatny, 
takže bude plně odpovídat požadavkům.          

Pouliční dráha a autobusový závod. 
Ústecká pouliční dráha a autobusový závod přebírá skoro veške-

rou blízkou dopravu městské oblasti Velkého Ústí a přilehlých obcí. 
S oživením hospodářství také značně vzrostla doprava. Díky zlepšení 
dopravních prostředků a kolejiště je všechno podnikání a pro cestující 
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jízda pouliční dráhou a autobusy příjemnější. Po provedení různých ob-
novení na kolejovém zařízení a zesílení příkonu el. proudu je vyšší pře-
pravní rychlost a proto se zkrátil čas jízdy. 

Kvůli předem připravovanému zvýšení frekvence musel být zvý-
šen počet personálu a to se také počítá pro další zvyšování provozu. 
Dodání třech autobusů má v první řadě sloužit zmáhání jízd kolektivů. 
V tomto roce se započalo s novou výstavbou drážních dílen, takže pře-
stárlé dílny, které nijak neodpovídaly moderním technickým a sociálním 
požadavkům, mohou být odstraněny. V novostavbě bude ve všech 
ohledech učiněno vše pro členy osazenstva, takže také pracoviště bu-
dou dávat předpoklad pro radostné a dobré pracovní výkony. Tato stav-
ba bude v budoucnu rozšířena o výstavbu dvou vagónových hal. Pro 
jízdní personál a provozní dozor budou v nejkratším čase zřízeny zastáv-
kové a služební prostory, které budou odpovídat nezbytným potřebám.  

Výkony pouliční dráhy činily: 
 1937 . . 9 361 975 přepravených osob 
 1938 . . 9 661 668 „       „ 
 do 31. května 1939. 5 100 462 „       „ 
V autobusovém závodě: 
 1937 . .     357 294 „       „ 
 1938 . .     329 097 „       „ 
 do 31. května 1939     175 280 „       „ 

Plynárna. 
Výroba plynu se mohla znovu zvýšit díky výstavbě zařízení verti-

kálně otevírané komory. Ministr hospodářství ale nařídil projekt dálko-
vého dodávání plynu v sudetské župě durynské (Thüringen) plynáren-
ské společnosti. Realizace tohoto plánu předem stanovuje centrální vý-
robu plynu ve Falknově (Falkenau) a výstavbu plynovodu z Falknova do 
Podmokel. Tím tedy budou všechny městské plynárny takzvaně dílčími 
závody, které tedy budou své plynojemy plnit z dálkového plynovodu a 
z nich budou zásobovat svá odběratelská území. Z toho důvodu byla 
pro Ústí povolena pouze výměna horizontálně šikmého otevírání kotle. 
Meziřešením je předpoklad, že po výstavbě vedení z Ústí do Podmokel, 
bude Ústí vystupovat pro Podmokly jako místo výroby plynu. 

Na úseku „Síla v radosti“ - „Kraft durch Freude“  jsme na počátku 
zřídili závodní kapelu, která zkouší pořádat jak smyčcovou tak decho-
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vou hudbu a již úspěšně vystupovala na kamarádských večerech i při 
slavnostních pochodech. To samé platí o zpěvácké řadě, která rovněž 
úspěšně vystupovala při konání kamarádských večírků. 

Dále jsme ve společenské činnosti zahájili provoz závodní kantý-
ny, která nabízí místo současně pro 120 členů osazenstva a v kantýně 
byly zřízeny zelené plochy. Velkou část této činnosti provozují členové 
osazenstva ve volném čase, zatím co podnikem je poskytován jen po-
třebný materiál. U kantýny byl brán zřetel na všechny požadavky, které 
se také týkaly obzvláště vybavení kuchyně. V místnosti pro osazenstvo 
je také reprodukční zařízení, na němž je možná reprodukce gramofono-
vých desek, takže je možno vhodnými přednáškami splňovat obzvláště 
odbornou výchovu a ochranu před úrazy. Kantýna má kromě toho sa-
mostatné nízkotlaké vytápění s regulací teploty, připojené na dálkové 
parní vytápění.   

Ve stejném domě, v němž se nachází kantýna, také bydlí řada za-
městnanců závodu, kteří musejí být kvůli provozu lehce dosažitelní. Pro 
ně se předvídalo zřízení teplovodního vytápění a stejně tak příprava 
teplé vody. Ve sklepě je pro všechny partaje prádelna s parním varným 
kotlem a s elektrickou odstředivkou.  

S ohledem na udržování zdraví jsou zřízeny, mimo všech zdravot-
nických požadavků odpovídajících novostavbám, u kotelen event. u dí-
len pouliční dráhy, šatny a prádelny pro sportovní činnosti členů osa-
zenstva závodu. Sportovní klub má již 125 členů, kteří cvičí jednou 
týdně jednu hodinu. Pro mladé je za kancelářskou budovou v Karlově 
ulici ve společné péči cvičiště, které si sami zřídili. Před začátkem práce 
se denně půl hodiny cvičí. Pro odborné vzdělávání je v místnosti u zá-
vodní kantýny plánováno uložení volně přístupných odborných časopi-
sů, které jsou v podniku ve velkém počtu. Dále se koná řada kursů, jimiž 
se dosahuje přeškolování na nové umělé suroviny, event. je plánováno, 
umož-ňovat účast na takových kursech jednotlivým členům osazenstva. 

Statky a lesy. 
Správcovství: Ústí, Předlice č. 16. – Vedoucí: Dipl. Ing. Josef Kraus. 

Zemědělské statky města Ústí se díky iniciativě vrchního starosty 
Dr. Richarda Tauche značně zvětšily. Říšský místodržitel přisoudil statek 
Žida (Juden) Veselého v Tuchomyšli městu Ústí. Tím město mohlo, 
uprostřed města ležící statek v Klíši vyklidit, popřípadě ho přeložit do 
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Tuchomyšle, čímž statek v Klíši nabídl místo pro umístění městského 
stavebního dvora a automobilového parku. Město ihned začalo s úpra-
vou statků a na statku v Předlicích zřídilo chov vepřů a výkrmnu pro 200 
prasat. Statek Tuchomyšl má rozlohu 125 ha. V Krásném Lese (Schön-
wald) v Krušných horách ležící statek města Ústí slouží jako pastviště 
pro chov hovězího dobytka. 

Ústecká zastavárna. 
Sídlo je v Ústí, ul. Velká Hradební č. 57.  

Vedoucím ústavu je Josef Richter. Odhadcem je Franz Mattauch. 
Účel ústavu: Až do roku 1928 převažovala úloha ústavu doplňo-

vat nedostávající se péči, tak nyní mimo to splňuje zvláštní úlohu, ko-
mukoli, pokud zrovna může pro poskytnutí nutného úvěru  složit zásta-
vu své věcné hodnoty, je možno poskytnou rychle a hodnověrně úvěr, 
odpovídající ocenění zastavovaného objektu. S tím vstupující novodobý 
malý zástavní úrok je prazvláštní oblast činnosti, totiž kapitálová domlu-
va pro velký počet malých úvěrových potřeb, jejichž zpracování a vyří-
zení velkými bankami, na základě jejich vlastního charakteru a přede-
vším se zřetelem na rozdílnost obou forem půjček, by muselo být již 
dávno mimo zřetel. Dnešní příjemce půjčky u ústavu nečiní nic nebo 
méně než ten, který proti složení jakýchkoli jiných záruk dostane nárok 
na bankovní nebo jinou půjčku. 

Obrat ústavu v roce 1938 činil, při 16 704 zástavách, částku 
160 207,54 R.M. (říšské marky).  

Je plánováno zástavní ústav přeložit do Předlic, neboť stávající 
dům bude zbourán a na jeho místě má být zřízeno náměstí. 

Dobytčí dvůr a jatky města Ústí. 
Ulice V zatáčce č. 63, 65. Vedoucí: Ředitel Dipl. zvěrolékař Wilhelm 
Martin. Městští zvěrolékaři: Dr. Friedrich Pourwé a Dr. Josef Köhler. 

Pokladník: Leopold Beitlich. 
Ododdělení: a) kancelář ředitele, kancelář správy a pokladna, 

kancelář městských zvěrolékařů, b) vyšetřovací laboratoř, c) oddělení 
prohližitele masa na trichiny (svalovce), d) stanoviště ohledávání masa 
z ciziny, e) porážková hala hovězího a drobného dobytka s místností na 
vnitřnosti, f) porážka vepřů a prádelna drobů, g) jateční stáje, jateční 
rampa a poháněcí cesta, h) jateční sanita, i) koňské jatky, j) nucený vý-
sek – volné jatky, k) chladírenská hala a hala se solným lákem, l) stro-
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jovna a výrobna ledu, m) studna, chlorovací stanice a čisticí zařízení, n) 
opravářská dílna, o) vrátnice (inspekce na bráně), p) tržnice malého a 
velkého dobytka: Sídlo velkoobchodu jatek Ústí. S tržnicí je spolčeno 
103 masných závodů města a okresu Ústí, q) překládací dvůr, překláda-
cí rampa pro hovězí dobytek, sanitární jatky, r) vypřahací dvůr. 

Samostatné kanceláře: 1. Tržní společenství Ústí. Předsednictvo: 
Tržní zmocněnec Josef Langer, obchodní vedoucí Ing. Ernst Schwarz, 
okresní odborný zpracovatel hospodářství hovězího dobytka Adolf We-
ber. 2. Masná pokladna, Filiálka Německé úvěrové banky, Filiale Aussia. 
3. Cech obchodníků masem. Vrchní mistr Max Worth, obchodní jedna-
tel Otto Mülling. 

 

 
Městské sady. 

 

Občanský úřad Ústí (Standesamt). 
Ulice Velká Hradební č. 21 – 32.  

Vedoucím úřadu je Pg. Franz Pospischil. 
Občanský úřad Ústí se ujal své činnosti 1. května 1939. Nejprve 

se nacházel v prostorách bývalé zotavovny „Ressource“, Langemarkské 
nám. č. 8, a od 2. září je umístěn v prostorách městského úřadu Ústí.  

Obvod občanského úřadu Ústí obsahuje díky vzniku městského 
okresu Ústí přináležející bývalé obce Hostovice, Bukov, Předlice, Stře-
kov, Zrcadlový vrch (Spiegelsberg), Trmice a Stříbrníky s kolem 70 000 
obyvateli. 
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Občanskému úřadu přísluší potvrzování narození, uzavírání sňat-
ků a úmrtí, dále ověřování průvodních listů předků, záležitosti eviden-
ce, jmenné souvislosti, vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uza-
vření manželství, opětné přijímání bývalých příjmení rozvedených žen a 
mnoho jiného. 

V době od 1. května do 30. září 1939 bylo potvrzeno 765 naroze-
ní, 533 rozvodů, 455 úmrtí. 

Městský archiv. 
Ústí-Trmice a Tržní nám. č. 8. Městský archivář Dr. Franz Josef Wünsch. 

     Městský archiv se od roku 1895 nachází suterénu gymnázia 
v ulici Velká Hradební a až do roku 1919 byl spravován Dr. Alexandrem 
Marianem. Za jeho nástupce v úřadu, Dr. Franze Josefa Umlaufta, pro-
šel značným rozšířením díky převzetí zbytku archivů panství Března a 
Všebořic a také archiválií ostatních panství. Díky zřízení odborné vědec-
ké knihovny byl na místě historicky-vlastivědný výzkum, o čemž svědčí 
mnohá vydání o okresu, nyní městskému okresu Ústí. (Příspěvky 
k vlastivědě, k tomu zvláštní sešity, Domovský kalendář, Vlastivěda 
okresu Ústí a další.) 

Připojením Střekova, Bukova, Předlic, Trmic, Hostovic a Stříbrní-
ků k městskému okresu Ústí, prošel také městský archiv velkým vzrůs-
tem, protože archiválie těchto obcí byly v létě roku 1939 převezeny do 
městského archivu. Nyní je plánováno, že městský archiv bude přeložen 
do prostor bývalého městského úřadu v Trmicích. 

Městský hudební archiv. 
Ul. Dlouhá č. 24/III. Vedoucí referátu: koordinátor Alois Weidlich. 

Vedoucí: Skladatel Alfred Domansky, Olešnice (Waldschnitz). 
Nově založený městský hudební archiv nám má vylíčit hudební 

tvůrčí činnost našich předků, má průběžně zachovávat naší přítomnost 
a konečně má našim potomkům zůstavit úplný zdroj materiálu k mož-
nosti hudebního bádání.  

Je proto žádoucí, aby všichni, kteří ve svém domě, ve svých kni-
hovních sbírkách nebo někde jinde mají hudební materiál, jenž se vzta-
huje k hudebnímu životu v Ústí, jej poskytli archivu k dispozici. Stejné 
přání jde k církvi, spolkům, divadlu. Shromažďují se: Notové zápisy 
uměleckých přednesů, hudební knihy a časopisy, uváděcí obsahy a sez-
namy obsazení koncertů, oper, operet, spolkové písemnosti a slavnost-
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ní spisy a ostatní vylíčení hudebního života v Ústí, dále všechny k hudbě 
se vztahující plakáty a tisková zpravodajství o umění, které mohou ar-
chivu velmi přispět. 

Pro založení obrazové sbírky žádáme o přispění obrazů hudební-
ků, sólistů, skladatelů, dirigentů, zpěváků, režisérů, intendantů a učite-
lů. Náš archiv obohatí postoupení rukopisů i vytištěných děl, za něž bu-
dou vděčni skladatelé a hudební spisovatelé. 

Městské muzeum. 
Vedoucí referátu Alois Weidlich. Vedoucí muzea Dr. Franz Josef  

Wünsch. Vrchní správce muzea Johann Kosak.  
Městské muzeum se nachází v novém zámku v městské části 

Trmice a má kolem 50 výstavních místností, o jejichž nynějším využití 
podává vysvětlení vedoucí muzea. Muzeum obsahuje velkou geologic-
kou sbírku, sbírku prehistorickou a sbírku vlastivědnou a kulturně-histo-
rickou.  

Městské muzeum je spravováno muzejní společností. Předseda: 
Viktor Kindermann, ředitel reálky v.v.; Zástupce předsedy: Dr. Franz Jo-
sef Umlauft, gymnaziální profesor. Pokladník: Eduard Tischler; Vedoucí 
muzea: Dr. Franz Josef Wünsch, městský archi-vář. 

Městská knihovna a Městské divadlo (viz. kapitola „Kultur-
ní zařízení“). 

Městský daňový úřad. 
Kancelář se nachází na Střekově, v bývalém městském úřadu. 

Přednosta Franz Schober. 
Úřad byl zřízen 1. dubna 1939. Obsah činnosti: Občanské daně, 

živnostenské daně, daně ze zábav, nájemní dávky, poplatky za užívání 
kanálů, poplatky ze psů, domovní daně z nájemného. 

Národně-socialistický tělocvičný spolek Ústí. 
Tělocvičná župa XVIII, okres 5 v NSRL. 

Městský tělocvičný úřad: Ústí, Rybniční ul. č. 9, tělocvičná hala. 
Vedoucí Alexander Ohnheiser. Vedoucí referent: Harald Gröschel. 

Rok 1938 si od každého cvičence, od každé cvičenky, od každého 
hocha a každé dívky vyžádal nejvyšší výkon, dovedl nás ale také k nej-
vyššímu cíli, totiž ke svobodě a k návratu naší vlasti do velké říše všech 
Němců. Příkladně, cvičenci a cvičenky vydávali dlouhá léta svou disciplí-
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nu, svou odvahu, své síly, svou schopnost nasazení a svou víru až svou 
korunovaci našli ve Vroclavských dnech (Tage von Breslau), působili 
dále i na mnoha jiných sudetoněmeckých společenských akcích. 

Co bylo díky Konradu Henleinovi a jeho spolupracovníkovi W. 

Brandnerovi v Německém tělocvičném spolku (Deutschen Turnver-
band) uskutečněno, přesně odpovídá vysokému cíli, jenž byl stanoven 
ve Staré říši pod pojmem politická národně-socialistická tělesná vý-
chova a o jehož významnost, formulaci a provedení bylo všemi silami 
usilováno.  

Díky tomuto vývoji byl Německý tělocvičný spolek šťastně, bez 
nějakých roztržek, jako tělocvičná župa XVIII Sudetenland, včleněn do 
říšského národně-socialistického spolku pro tělovýchovu (National-
sozialistischen Reichsbund für Leibesübungen). NSRL je podle nařízení 
Vůdce a říšského kancléře z 29. prosince 1938, pověřenou organizací 
NSDAP pod vedením říšského velitele sportu. 

Veškeré tělocvičné a sportovní spolky ze všech obcí, pokud neby-
ly české nebo marxistické, byly včleněny do národně-socialistických tě-
locvičných obcí (NS-Turngemeinde), které představují nejmenší jednot-
ky NSRL. NS-tělocvičné obce dnes obsahují všechny tělesnou výchovou 
se zabývající spolky v každé obci. 

Národně-socialistická tělocvičná obec Ústí se díky své velikosti 
člení do tělocvičných skupin: Ústí-město, Skřivánčí pole, Bukov, Klíše, 
Předlice, Trmice, Střekov a Krásné Březno, jakož i na odborné skupiny: 
Zimní sporty, těžká atletika, veslování, pádlování, plavání, fotbal, háze-
ná, šerm, tenis, kuželky a horolezectví.  

Velitelem Národně-socialistické tělocvičné obce je Pg. (Partei-
genosse – stranický soudruh) Harald Gröschl z Ústí, náčelníkem je Ober-
sturmführer Rud. Hascher a „strážcem klíčů“ (Dietwart) je Pg. Dr. Fer-
dinand Sakar. Jednatelství je v tělocvičné hale (Turnhalle) v Rybniční ul. 
č. 9. Vedoucím jednatelství je Pg. Alexander Ohnheiser.  

Podle výnosu říšského komisaře pro sudetoněmeckou oblast, ze 
7. února 139, je velitel NS-tělocvičné obce v postavení přidělence pro 
tělovýchovu u starosty. V tomto výnosu je dále pamatováno na založení 
městského tělocvičného úřadu. Tomuto úřadu přísluší požadavky tělo-
výchovy na obec, tj. hlavně výstavba, udržování a zařizování míst na cvi-
čení a hry, plováren atd. Tělesná výchova a další vzdělávání cvičitelů 
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jednotlivých oddílů tělocvičné obce a sportovních referentů leží v ru-
kách obcí k náčelnictví ustanoveného učitele tělocviku Pg. Prof. Ernsta 
Lang-hammera z Ústí. 

 

 
Německá slepecká škola.  

 

Úřad cizineckého ruchu a náborový úřad města Ústí. 
Ulice Adolfa Hitlera č. 2. Vedoucí: Erich Friedrich z Ústí. 

Cizinecký ruch se v Německu těší obzvláštní péči nejvyšších míst 
Říše. Není to jako v bývalém Česku (Tschechei), že cizinecký ruch probí-
hal bezcílně a neplánovitě a proto často trapně bez ladu a skladu. Vý-
stavba a organizace německého cizineckého ruchu jsou založeny na zá-
kladě říšských zákonů. Otázky cizineckého ruchu patří uvnitř říšské vlá-
dy do oboru působnosti říšského ministerstva pro národní osvětu a pro-
pagandu. Pro shrnutí a řízení opatření požadavků cizineckého ruchu byl 
říšským zákonem z 23. června 1933 vytvořen Říšský výbor pro cizinecký 
ruch (Reichsaufschuss für Fremdenferkehr - RAF) pro celé území Říše. 
Prezidentem RAF je říšský ministr pro národní osvětu a propagandu Dr. 
Joseph Goebbels. Zástupcem úřadujícího prezidenta je viceprezident 
německého říšského sněmu (Reichstag), státní ministr v.v. Hermann Es-
ser. Místní úřady cizineckého ruchu jsou nyní zahrnuty do zemských 
spolků pro cizinecký ruch (Landesfremdenferkehrsverband - LFV), tedy 
v našem případě LFV-Sudetenland se sídlem v Liberci. Ten je zase čle-
nem říšského spolku pro cizinecký ruch a díky tomu je zastoupen v RAF. 
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Odsud jsou plánovány a prováděny velké propagační akce v zahraničí i 
v Říši. Cizinecký ruch samotných obcí je uskutečňován pomocí místní 
reklamy a je při tom obsluhován úřady pro dopravu, lázeňskými sprá-
vami, přepravními společnostmi atd. 

V předtuše, že po připojení začne cestovní nával, zřídil vrchní sta-
rosta města Ústí pan Dr. Tauche, v poznání krajní potřebnosti a přede-
vším pro hospodářskou důležitost cizineckého ruchu náborový a propa-
gační úřad města Ústí, který byl přikázán požadavkům propagace a ob-
sluze a řízení samotného cizineckého ruchu. Vedením provozního a 
propagačního úřadu města Ústí byl pověřen župní poradce NSDAP Erich 
Friedrich. Nová úřadovna byla zřízena v bývalé provozní kanceláři po-
uliční dráhy v ulici Adolfa Hitlera č. 1. Úlohou náborového úřadu je péče 
o pohostinnost na všech cestách a o samočinný postup v podporování 
veřejné zdravotní péče, ve zlepšování obrazu města, v péči o pomníky, 
o domovské obyčeje a zvyky. Zrovna tak má náborový úřad přímo hájit 
a zastupovat zájmy naší oblasti v provozních otázkách.    

S touto organizační strukturou nyní může začít činnost. Přednáš-
kami a propagací v tisku ve všech částech Říše by se měla povzbudit 
touha po cestování do našeho krásného labského údolí. Obrovský, 
k odeslání připravený náklad propagačních letáků o Ústí a okolí učiní 
ostatní. Je třeba připomenout, že firma Schicht, vydáním vlastních pro-
pagačních letáků o naší vlasti, nás v této oblasti účinně podporuje.  

Úspěch této propagační akce nezůstává mimo. Ihned po přícho-
du německého vojska nastal čilý cizinecký ruch. Ten zažil v době květu 
stromů v údolí Labe, ale i v našem městě takový vzestup, že ubytování 
tolika hostů často připravovalo potíže a tak v zaopatřování musely vzni-
kat nedostatky. Takže jsme se v tomto roce mnohému přiučili, a aby se 
tyto organizační nedostatky v příštím roce již nevyskytovaly, tak je za-
jištěno nejen bezvadné odvíjení obrovského cizineckého ruchu, ale také 
dalekosáhle větší hospodářský úspěch. Jen jako krátký odkaz na kolo-
sální nároky na náborový úřad, je třeba zmínit, že jen v měsíci červenci 
bylo zaplaceno ne méně než 6840 přenocování, a úhrnem od vstupu 
vojsk byl významný počet 50 000 daleko překročen. Přitom ale ještě ne-
mohly být podchyceny tisíce přenocování, které byly umístěny v sou-
kromých bytech, v mládežnických ubytovnách atd. 



219 
 

V době od 1. dubna do 30. září 1939 bylo v hotelích a hostincích 
zaplaceno 28 370 přenocování, v jednom měsíci průměrně 4730. Již ta-
to samotná čísla dávají krátký pohled do důležitých úkolů, které provádí 
náborový úřad ve prospěch všech občanů našeho města a také městské 
správy samotné. Ale pro další vzestup užitečného hospodářského úspě-
chu, náborový a propagační úřad právě rozpracovává průmyslový a 
později také obchodní propagační ústecký leták.  

Jako první komisně zmocněný vedoucí náborového úřadu Hans 
Reichelt, vedle svých úkolů v hlavním povolání, organizování pouliční 
dráhy a autobusového podniku města Ústí, budoval a svými obrovskými 
zkušenostmi podpíral náborový úřad od jeho prvních začátků. 

Úřad pro hospodářství a výživu. 
Ulice Velká Hradební č. 33. 

Vedoucí referátu Otto Rösler. Vedoucí pro výživu Erich Friedrich. 
Vedoucí pro hospodářství Herbert Richter. 

  Oblast úkolů úřadu pro hospodářství a výživu je regulace spo-
třeby potravin povinnými odběrními lístky, výdej cestovních lístků, líst-
ků pro těžce pracující, příplatkových lístků aj. Těmito kartami je prová-
děna regulace spotřeby v náležitém směru. Přitom je vždy zásadou, že 
ne ten, kdo má nejvíc peněz, obdrží největší množství potravin, nýbrž 
ten, kdo má nejtěžší práci. V úřadu pro hospodářství a výživu je t.č. (ko-
nec října 1939) kolem 50 zaměstnanců, z větší části jsou zaměstnáni 
z titulu čestného úřadu. Obecně se do této služby rádi staví penzisté. 

Hospodářský život. 
Čtyřletý plán. 

V době od 23. května do 18. června 1939 se na Náměstí SA vysta-
voval motorizovaný výstavní vlak čtyřletého plánu, v němž zdejší obyva-
telé, především ale školní mládež, měli příležitost názorně poznat vý-
znam a podstatu Vůdcem ustanovenou dalekosáhlou výstavbou ně-
meckého hospodářství. Tato výstavba hluboce zasahuje svým plánová-
ním do mnoha oblastí životního světa jedince. Je bezpodmínečně nutné 
nasazení celého německého národa a to zrovna předpokládá znalost 
tohoto plánu a velikost cíle. Motorizovaná výstava je velmi vhodná, pro 
zprostředkování těchto znalostí všem příslušníkům německého národa 
(Volksgenossen). Současně je důkazem již nyní dosažených vynikajících 
úspěchů ve výstavbě německého hospodářství.    
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Výstavní vlak se skládá ze čtyř nákladních díeselmotorových 
automobilů, 4 přívěsů, jednoho reproduktorového vozu, jednoho fil-
mového vozu a jednoho dieselo-elektrického agregátu pro samostat-
nou výrobu el. proudu pro potřebu kina a elektrického teplovzdušného 
vytápění. Vystavěný vlak vydá celkovou plochu 552 m2, při délce 46 m, 
šířce 12 m a výšce 6,2 m. Nabízí 265 m2 výstavní plochy a filmový pro-
jekční prostor se 185 m2 podlahové plochy s 200 místy k sedění.  

Návštěvníkovi jsou nejdříve připomenuta Vůdcova slova, kterými 
vyhlásil čtyřletý plán a potom je příležitost shlédnout předměty z ně-
meckých umělých hmot, ale také německé koloniální plodiny, které do-
kazují, jak bude Německo uvolněno z obtížně devizového dovozu, když 
mu budou konečně vráceny neoprávněně odejmuté kolonie. Uhlí je 
v Německu dostatečně k dispozici a tvoří surovinovou základnu pro no-
vé syntetické pohonné látky, které umožní plán motorizace našeho 
Vůdce. Náležité vedení německé pracovní síly do míst nejnaléhavější 
výroby je dalším předpokladem úspěšné výstavby německého hospo-
dářství. Základem je: Správný muž na správném pracovním místě a plá-
novité další vzdělávání a školení pracujících lidí. 

Na samotné výstavě následuje expozic: 1. Ocel a železo, 2. Lehké 
kovy, 3. Buna (Syntetický kaučuk), 4. Umělé hmoty, 5. Dřevo, 6. Model 
dělnického sídliště, 7. Sklo, porcelán a kamenina, 8. Německé prádelen-
ské látky, 9. Bydlení z německých umělých surovin, 10. Německé umělé 
suroviny ve stavbě domů a v instalacích, 11. Německé látky (textilní vý-
robky), 12. Hadry jsou surovina, 13. Jateční výroba (zabezpečení výživy 
obyvatel), 14. Řízení spotřeby. Po shlédnutí předmětů je návštěvníkům 
ještě promítnut film, který výstavu působivě dovrší.  

Výstava dělá na každého trvalý dojem. Každý cítí, že generál-
maršál Hermann Göring, který čtyřletý plán nařídil, má pravdu, když ří-
ká: „Ať každý den každý zkusí, co sám může učinit, čím může přispět ke 
zdaru národa.“ 

Uspořádání hospodářství podle národně-socialistických zásad. 
       Při uspořádání hospodářství podle národně-socialistických 

zásad ze strany podnikového vedení se vychází ze základní zásady ná-
rodně-socialistického vedení hospodářství, že obecný prospěch jde 
před prospěchem jednotlivce a že podle toho hospodářství není záj-
mem jednotlivce, nýbrž vždy a výhradně má sloužit celému národu. 
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Hospodářství je projevem životní síly národa. Účelností a směřováním 
se měří rozsah síly národa. Vliv na hospodářství začíná především vede-
ním hospodářství Stranou a státem a nachází své plány a veškerá vodít-
ka ve čtyřletém plánu, který tak říkajíc určuje dlouhodobý výhled reži-
mu v německém hospodářském prostoru a na cestě uvědomění vede 
hospodářský boj o existenci celého národa.  

Včlenění sudetoněmeckého hospodářství do společného hospo-
dářství Říše není vždy jednoduše utvářeno, nakonec nemá ve Staré říši 
své založení, protože Stará říše je díky posledním létům konjunktury 
hospodářsky již značně vpředu, kdežto sudetoněmecké hospodářství 
kvůli krizovým létům v ČSR zcela zchudlo a také ve svém technickém 
stavu zaostalo. 

Z tohoto zjištění také vychází předběžná a dočasně účinná pra-
covní zpráva, že zdejší hospodářství, při včleňování do celého hospo-
dářství a v postupu nové výstavby, je ze stranicko-politického hlediska 
služebně mimo. Takže není tak jednoduché vycházet z úvahy, že naše 
hospodářství, z hlediska obrazu dřívějšího státu, bylo „vycvičeno“. Včle-
něním do Říše bylo náhle vytrženo a nyní by se mělo pokud možno 
rychle přestavět, což vzhledem k samotné výrobě, ale ještě mnohem ví-
ce především ve vztahu k prodejním cenám a k odbytišti, povede k vel-
mi velkým těžkostem. Ale tím, že je sudetoněmecké podnikání již vždy 
na takové napjaté situace zvyklé, časem se ukáže na včlenění do Říše 
vnitřně dostatečně připravené a také hospodářsky přiměřeně pružné, 
vynořující se problémy se vší energií a důkladností řešit. To vedlo k zá-
sahu do stavebnictví zřízením stavebního poradního místa, o němž je 
pojednáno na jiném místě. 

Dále je práce organizována úpravou, že pro jednotlivá hospodář-
ská odvětví je ustanoven tak zvaný odborný oborový zpracovatel, který 
jemu podřízené provozy shrnuje do pracovních společenství a okresní-
mu hospodářskému úřadu podává o jejich situaci průběžně zprávu, tak-
že ten může být v každé době účinně nápomocný. Zmiňovaní odborní 
oboroví zpracovatelé obsluhují následující hospodářská odvětví: Che-
mický průmysl, olejový a tukový průmysl, průmysl potravin a poživatin, 
textilní průmysl, obchod se dřevem a dřevoprůmysl, metalurgický prů-
mysl, uhelné hornictví a odchod, slévárenství a strojírenské továrny, pa-
pírenský a grafický průmysl, stavebnictví a stavební hmoty, průmysl 
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skla a porcelánu, energetické hospodářství a záležitosti dopravy, peněž-
nictví, pojišťovnictví, velko- a maloobchod, živnosti, zemědělství a vlast-
nictví domů, jakož i plánování objektů. 

Vláda, zemská rada, město, průmyslová a obchodní komora, pra-
covní úřad, pracovní fronta, sociální pojištění, dráha, pošta, říšská ban-
ka, finanční úřad, vykonavatel práce a rovněž říšský stavební úřad vysílá 
při důležitých podnětech do okresní hospodářské rady místní poradce. 
Dále je pak ještě u každého vedení místní skupiny NSDAP tak zvaný hos-
podářský věcný poradce, jenž vykonává spojovací službu. 

Díky této organizační formě je podchyceno veškeré hospodářství 
a s vědomím Strany je uspořádáno podle národně-socialistických zásad. 
V současnosti je okresním hospodářským poradcem Ing. Josef Schie-
peck, zpracovatelem je prokurista Willi Grimeisen a vedoucím jedna-
telství je Karl Richter. Kancelář se nachází v domě okresního vedení 
na Langemarkském náměstí (dříve zotavovna – Ressource).   

Okresní organizace rolnictva v Ústí. 
Jednatelství Ústí, ulice Dlouhá č. 38.  

 Největší část sudetoněmeckého rolnictva v zemském okrese Ústí 
byla již začátkem roku 1938 v táboře Konrada Henleina, kde se pod teh-
dejším okresním rolnickým vůdcem Dr. Hansem Wozakem z Řehlovic a 
oblastním úřadujícím vedoucím Ing. Ernstem Liehmannem z Ústí sjed-
notila do jedné pevné organizace. Když se v březnových dnech, díky ná-
vratu rakouské vlasti do Říše, otevřely oči i posledním rolníkům, zařadili 
se také oni do bojového zástupu sudetoněmecké strany. Ještě nikdy na-
še rolnictvo nenabízelo tak semknutý blok jednotně prováděné vůle ja-
ko v těch měsících rozhodujícího boje. 

V kritických zářijových týdnech se ukázala připravenost ke kama-
rádské pomoci našeho rolnictva. Tisíce příslušníků národa, kteří unikli 
vlně pronásledování a mobilizačnímu rozkazu při útěku Čechů, byli rol-
níky ukryti ve stodolách a ve skrýších, další tisíce, kteří v lesích vytvořili 
„zelenou armádu“, byli našim rolnictvem – často pod nebezpečím ži-
vota – živeni.   

Jen několik dní po jásotem vítaném vstupu německého vojska, 
mohl oblastní vedoucí sudetoněmeckého rolnictva Ing. Liehmann  uví-
tat vedoucího okresního štábu Otto Oppermanna z Celle, jenž byl 
k organizování říšského zemědělského stavu do Ústí ustanoven. V úzké 
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spolupráci se nyní rychle chopil budování na již stávající organizaci „Su-
detoněmecké rolnictvo“, říšského zemědělského stavu. Říšský zeměděl-
ský stav je samosprávná veřejněprávní korporace, jejíž úlohou je za-
jišťování výživy německého národa. Zahrnuje veškeré německé země-
dělství včetně zemědělských družstev, venkovských jednatelství a zpra-
covatelů zemědělských plodin. Oblast úkolů je složena ze tří oddílů: 1. 
Péče o venkovské obyvatelstvo, 2. Obsluha statků jako míst výroby, 3. 
Pověření tržišť jako prostředek rozdělování. 

Na vrcholu říšského zemědělského stavu stojí říšský rolnický vůd-
ce R. Walter Darré. Organizačně se říšský zemědělský stav člení na zem-
ská rolnická společenstva, která se dále člení na okresní rolnická spole-
čenstva. Nejnižší článek tvoří místní rolnické společenstvo na čele 
s místním rolnickým vůdcem. 

Sídlo zemského rolnického společenstva je Liberec se zemským 
rolnickým vůdcem Ing. Rudolfem Raschkem. Okresní rolnické spole-
čenstvo se rozprostírá přes zemské okresy Ústí, Teplice, Bílina a Duch-
cov. Sídlí v Ústí, ulice Dlouhá. Zahrnuje 225 místních rolnických spole-
čenstev. V jeho čele je čestně úřadující okresní rolnický vůdce Dr. Hans 
Wozak. Jeho zástupcem je vedoucí hlavního okresního oddělení Josef 
Anton, rolník z Nechvalic (Nechwalitz). Vedoucí služebny: Vedoucí 
okresního štábu Otto Oppermann, zástupce: Vedoucí kanceláře Ing. 
Ernst Liehmann, správce okresního osazenstva Manfred Franz, pláno-
vač zajišťování výživy Rudolf Weinelt. 

Oddělení II.: Statek. Vedoucí hlavního okresního oddělení II. Ed-
mund Fuhrmann, rolník ze Světce (Schwaz). Plánovač  a vedoucí hospo-
dářské poradny Ing. Josef Kutschera, hospodářský poradce Alfred 
Storch,  pomocný hospodářský poradce Adolf Stübner, zkušební technik 
Alfred Gaube, zpracovatel kartotéky statku (statistik) Rudolf Wenzke. 

Oddělení III: Odbytiště. Vedoucí hlavního okresního oddělení III. 
Josef Walter, rolník ze Světic (Zwettnitz), plánovač  Friedrich Pitzka, po-
mocný plánovač Julius Sykora, plánovač živočišné výroby Adolf Weber. 

Okresní organizace řemeslnictva Ústí. 
Kancelář okresního řemeslnického mistra: Ústí, Náměstí SA č. 34. 

Po vstupu německého vojska v měsíci říjnu roku 1938 začala zce-
la nová orientace výstavby záležitostí společenstva a byly zřízeny cechy. 
V obvodu NSDAP Ústí je 23 cechů a v obvodu NSDAP Litoměřice je 14 
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cechů, které jsou vesměs podřízeny okresnímu řemeslnickému spole-
čenstvu Ústí. Okresním řemeslnickým mistrem je Pg. Artur Watzke, zá-
mečník z Ústí, Hrnčířstká ul. č. 40. Okresní řemeslnický mistr je podří-
zen jen zemskému řemeslnickému mistrovi a disciplinárně přímo ve-
doucímu okresu. Pro cechy obvodu NSDAP Litoměřice je uvedeným 
čestně úřadujícím okresním řemeslnickým mistrem Rudolf Fiedler 
z Litoměřic.  

Okresní řemeslnické společenstvo Ústí udržuje v obci Ústí a v Li-
toměřicích vlastní jednatelství, kde mají všichni mistři možnost podávat 
své žádosti. Obsluha jednatelství je vykonávána vedoucím jednatelství 
Pg. Friedrichem Tschekem, kterému je přidán jako plánovač a poklad-
ník Pg. Ferdinand Wallantin, Ústí, Panská ul. č. 32, pro vyřizování kores-
pondence je Pgn. Erna Jahnel z Bukova a JG Adolf  Friedrich z Ústí. 

Cechům předsedá vrchní mistr, který je zastupuje u soudu i mi-
mo soud, uvnitř i navenek. Podle zákona o zatímní výstavbě německých 
řemesel, z 29. listopadu 1933 (RGBl. 1, S. 1015), platí vůdcovský princip. 
Jako vrchní mistři působí následující straničtí soudruzi: 

Pekař:  Fischer Herbert, Ústí, ul. Dr. J. Goebbelse č. 42.  
            Pokrývač: Gahlert Karl, Bukov, Školní ulice č. 142. 

Dámský krejčí: Böhm Martha, Střekov I, ul. Dr. J. Goebbelse č. 17. 
Elektrikář: Holbe Josef, Ústí, ulice Dr. J. Goebbelse č. 8. 
Řezník: Worth Max, Ústí, Ostrovní ulice. 
Holič: Kirchhäusel Eduard, Ústí, ulice Dr. J. Goebbelse č. 9. 
Klempíř a instalatér: Ing. Prokop Hans, ul. U jeptišky č. 34. 
Malíř: Plattig Franz, Střekov III, ulice Joh. Schichta. 
Mechanik: Hoksch Karl, Ústí, ulice Dr. J Goebbelse č. 8. 
Výrobce hud. nástr.: Sandner Ant., Ústí, ul. Dr. J. Goebbelse č. 49. 
Zámečník: Watzke Artur, Ústí, Hrnčířská ulice č. 40. 
Pánský krejčí: Grimm Franz, Ústí, ulice Zelená č. 5. 
Obuvník: Czerny Franz, Ústí, Kostelní náměstí. 
Sochař a kameník: Arch. Berger Ernst, Ústí, ul. Dr. Weise. 
Kovář: Nack Ernst, Ústí, Mariánská ulice. 
Kolář: Wolf Franz, Předlice, Místní náměstí. 
Truhlář: Hanke Gustav, Ústí, ulice K. Henleina č. 6. 
Sedlář: Webersinke Rudolf, Ústí, Skřivánčí vrch č. 37. 
Hodinář: Fischer Oskar, Ústí, Hrnčířská ulice č. 17. 
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Pradlák a žehlíř: Schleinitzka L., Ústí, ul. Dr. j. Goebbelse č. 20. 
Optik: Cidlinsky Josef, Ústí, Schmeykalova ul. 
Sklenář: Zepf Niklas, Bukov, ul. Adolfa Hitlera. 
Řemeslnictvo se člení podle stavovských a podle odborných hle-

disek, přičemž vrchol tvoří  Německá řemeslnická a živnostenská komo-
ra. Tato korporace je veřejněprávní a podléhá dohledu říšského mini-
sterstva hospodářství. Všechny řemeslnické a živnostenské komory jsou 
povinnými členy. Dalším článkem jsou řemeslnické a živnostenské ko-
mory,  jejichž uloženým oborem působnosti je dohled nad cechy a kraj-
ským řemeslnickým společenstvím, ale mají nad členy cechů zavedenou 
i značně rozšířenou čestnou profesní soudní pravomoc. Třetím článkem 
jsou okresní řemeslnická společenstva, která představují vnitřní spojení 
jednotlivých řemeslnických cechů s řemeslnickou komorou určitého ob-
vodu a tyto obvody se kryjí s městskými a zemskými okresy. 

Výše uvedená výstavba odpovídá principu jednoho vůdce podle 
uvedeného personálního řádu: Říšský řemeslnický mistr, zemský ře-
meslnický mistr, okresní řemeslnický mistr. 

Řemeslnický cech je místním spojením všech provozovaných živ-
ností, ohlášených řemeslnických profesí v podobných nebo příbuzných 
řemeslnických odvětvích. Pro cechy je zřízeno členství výlučně povinné, 
začíná dnem vstupu do živnostenské profese a končí vymazáním z živ-
nostenské profese a, v případě současně provozovaných více řemesl-
nických oborů, v okamžiku vymazání z řemeslnického oboru. Vrchnímu 
mistrovi cechu je k dispozici poradní sbor, skládající se z pokladníka, ta-
jemníka, opatrovatelů učňů a tovaryšů, jakož i zástupce, který je v úřa-
dě jeden rok. 

Okruh úkolů cechu je stanoven obzvláště cechovními stanovami 
a je velmi rozmanitý. Okresní řemeslnické společenstvo je povinno hájit 
společné zájmy připojených cechů, obzvláště spolupůsobit při všech ře-
mesla se týkajících správních opatřeních místních úřadů a rovněž se má 
účastnit a má činit opatření při stanovování platných předpisů, má mít 
styk s pro svůj obor příslušným odpovídajícím zastoupením ostatních 
stavovských skupin, má udělovat znalecké posudky a vysvětlení úřadům 
a řemeslnickým korporacím a vyřizovat úkoly uložené mu řemeslnickou 
komorou. 
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Schichtovy lázně na Střekově.  

 

Poradna pro podporu stavebnictví. 
Ústí, ulice Dr. Hasnera č. 16. 

„Poradna pro stavební podporu“ je z čestného titulu zastávaný 
úřad pracovního kolektivu všech na stavební podpoře zúčastněných 
hospodářských skupin v rámci okresní hospodářské rady. Předem sle-
duje záměr majitelů domů, zájemců o výstavbu a chuť ke stavění a po 
celé provádění stavebních projektů všeho druhu vysvětluje všechny 
otázky stavebně-technické, finanční, daňově-právní, zákonné a formální 
povahy, takže ukazuje cestu vedoucí k rychlejšímu provádění plánova-
ných stavebních prací. Z představitelů poradny se na dosažení tohoto 
cíle podílí stavební mistr, vedlejší stavební řemesla, peněžní ústavy, 
městská obec jako stavební úřad, zástupce veřejných úřadů a organiza-
ce majitelů domů.  

Zájemci o výstavbu jsou povinni pro účel umožnění nesporné po-
rady pouze uvést všechny pro objasnění jednotlivých otázek nutné pod-
klady a podrobné údaje o plánovaném provádění stavby, o výši soukro-
mého majetku jsoucí k dispozici, např. velikost a polohu stavebního po-
zemku, výši vlastního kapitálu, zajištění půjček atd.  

Postupně vydávaná objasnění obsahují: 
1. Porada stavebního mistra a stavebních řemesel. 
2. Porada zástupce spořitelny a banky. 
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3. Porada zástupce městské obce jako stavebního úřadu a zástupce ve-
řejných úřadů. 

4. Porada zástupce organizace majitelů domů. 
Porada různých hospodářských skupin probíhá při jedné návště-

vě, kdy jsou při poradních hodinách vždy zastoupeny všechny hospo-
dářské skupiny. Porady jsou, až na další, v kanceláři společnosti němec-
kých majitelů domů v Ústí, ulice Dr. Hasnera č. 16. 

Průmyslová a obchodní komora v Liberci, pobočka Ústí. 
Kancelář se nachází v Ústí, na Náměstí SA č. 27/III. Vedoucím jed-

natelství je doktor Julius Wallner, vedoucím kanceláře je Willibald Her-
zog. Mimo to je v jednatelství zaměstnáno pět ženských pracovnic. 

Průmyslové a obchodní komory v Liberci, v Opavě a v Chebu a 
rovněž i tři živnostenské komory v těch samých městech jsou shrnuty 
do hospodářské komory Sudet v Liberci, jako vrcholové organizace. Pre-
zidentem je Emil Kreibich, továrník ve Šluknově, viceprezidentem je 
zemský řemeslnický mistr inženýr Peschka, člen říšské rady v Liberci. 
Vedoucí oddělení obchodu hospodářské komory je Otto Rösler, velko-
obchodník z Ústí. Jemu k ruce je jako vedoucí pododdělení „Jednotkový 
obchod“ Fritz Pekar, obchodník z Ústí a pododdělení „velkoobchod, do-
voz a vývoz“ vede rovněž Otto Rösler z Ústí. 

Pobočka průmyslové a obchodní komory  Liberec v Ústí byla zří-
zena v listopadu 1938. Přímým podnětem byla okolnost, že Ústí se stalo 
po osvobození Sudet sídlem vlády a proto se zvýšil jeho význam. Tak již 
z toho důvodu musel být v Ústí zřízen bezprostřední přístup komory. 

Z toho je názorně vidět, že oblast Ústí je veledůležitým hospodář-
ským centrem, ve výhodných geografických a dopravních poměrech, ja-
kož že i píle, činorodost a prozíravost domorodých obyvatel vede ke 
značnému hospodářskému vývoji. Oblast je m.j. sídlem schopného 
řemeslnictva, dopravního průmyslu a rovněž i významného obchodu. Je 
všeobecně známo, že Ústí hraje mimořádně důležitou roli v obchodě 
s uhlím. Průmysl je svrchovaně rozličný a jsou zde chvalně známé prů-
myslové podniky různých oborů. Velkopodniky jsou především v prů-
myslu mýdla, svíček a pokrmovém tuku, v chemickém průmyslu, v prů-
myslu železa a slévárenství, ale i v textilním průmyslu. V údolí Labe se 
také nacházejí tři větší loděnice. Při tomto hospodářském významu byla 
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snaha komoru přiblížit a tak umožnit úzké spojení oblasti Ústí a soused-
ních zemských okresů. 

Pobočka Ústí se zabývá vedle vylíčené propojovací činnosti pře-
devším záležitostmi úseků působnosti průmyslové a obchodní komory 
místního charakteru. Podle zkušeností je projednávání těchto otázek 
v obcích a na místě se znalostí všech místních zvláštností účelné. Při 
tom se také m.j. ověřují doklady a výsledky jednání a vydávají se na-
léhavá potvrzení pro obchodní cesty a ostatní stvrzenky. 

Adresy důležitých hospodářských sdružení. 
Říšská obchodní skupina. Pobočka Ústí, ulice Hanse Krebse č. 1. 
Hospodářská skupina maloobchod, okresní služebna pro obvod okresu 

Ústí, Děčín, Litoměřice, Teplice, Duchcov a Bílina v Ústí, ulice Hanse 
Krebse č. 1. 

Hospodářská skupina chemického průmyslu, pobočka Ústí, sudetská 
župa, organizace prům. hospodářství, Ústí, Koželužská ul. č. 6. 

Odborná skupina cukrovarnického průmyslu, pobočka pro Sudety. Ús-
tí, Náměstí SA č.27/III. Okresní služebna Ústí, ul. Hanse Krebse č. 1. 

Hospodářská skupina restaurací a ubytovacího průmyslu. Okresní jed-
natelství Ústí, Johannesova ulice č. 2. 

Hostinská živnost prošla od připojení Sudet k Velkoněmecké říši 
značným oživením. V jarních a letních měsících jsou jmenovitě v nedě-
lích a pátcích hostince obsazeny výletníky ze Staré říše. Při té příležitos-
ti je třeba podotknout, že označení „Restaurace“ („Restaurant“) muselo 
často ustoupit německému pojmenování „Hostinec“ („Gaststätte“). Ho-
tel „Palace“ v Ústí byl přejmenován na „Sudetoněmecký dvůr“ - „Sude-
tendeutscher Hof“.  Hostinec Falk – cukrárna a kavárna – rozšířil prosto-
ry domu, díky nástavbě nádherné zimní zahrady v roce 1939, na stav    
o století zpět. Několik hostinců, např. „London“ na Náměstí SA a Mader 
v Klášterní ulici („Sudetoněmecký hostinec“), obnovily vzhled svých 
domů. Zavírací hodiny jsou od 16. března jednotně upraveny. 

Příslušníci hostinské živnosti pořádali 4. května v Tělocvičné hale 
(Turnhalle) vlastní májovou slavnost, a proto byly všechny hostince ve 
městě od 8 hodin uzavřeny. Velké shromáždění hostinské živnosti po-
labské krajiny se konalo již 19. prosince 1938 v ústecké Turnhalle. Řeč-
níkem byl Fritz Dreesen z Godesberg, v jehož hotelu se uskutečnilo 
historické setkání Hitlera s Chamberleinem.      
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Zahradnická hosp. společnost Sudety, pobočka Ústí, ulice Dlouhá č. 38. 
Zemský spolek sudetské venkovské zahradnické společnosti (dříve 

Říšský spolek německého ovocnářství a zahradnictví). Ústí, Pivo-
varská ul. č. 2. 

Říšský spolek automobilových podniků. Ústí, ulice Dlouhá 22, (naklá-
dací stanoviště, rozdělovna). 

Spolek lodnických podniků pro Labe (veřejnoprávní korporace) ohla-
šovna pro sudetskou župu, Ústí, Přístaviště č. 2.  

„Wiweba“, hospodářská společnost majitelů lékáren v sudetské župě, 
spol.s r.o. Ústí, ulice Dlouhá č. 2. 

Cech stavebních živností. Ústí, ulice Dr. Hasnera č. 20. 
      K tomu přicházejí ještě různé cechy, o nichž byly uvedeny bližší in-

formace v části o okresním řemeslnictvu.  
Říšský spolek majitelů domů. Ústí, Hrnčířská ulice č. 4. 
Německá společnost majitelů domů. Poradna pro členy, Ústí, ulice Dr. 

Hasnera. 

Odbytové společenství dobytčích jatek Ústí. 
Hosp. spolek pro jateční dobytek Sudety. Ulice V zatáčce (jatky).  

          Dnem 15. březen nabylo platnosti „Nařízení o velkotržnici jateční-
ho dobytka v Ústí“, které vydalo říšské ministerstvo pro výživu a země-
dělství 15. března 1939. Od toho dne je platné také nařízení č. 8 Hlavní 
jednoty německého dobytkářství, týkající se tržního řádu jatečního do-
bytka v Sudetech, ze 6. března 1939. V průběhu zavádění tržního řádu 
jatečního dobytka a zřizování velkotržnice jatečního dobytka v Ústí 
(předs. Josef Matzke z Božtěšic, obchodní vedoucí Karl Haas z Liberce) 
byla založena Obchodní společnost pro zpeněžení jatečního dobytka 
v Ústí. Je nástrojem uvedených spolků a má úředně vést a dohlížet na 
velkotržnici jatečního dobytka v Ústí.  

Služební místnosti Obchodní společnosti pro zpeněžení jatečního 
dobytka se od svého založení 15. 3. 1939 nacházela v budově okresního 
rolnictva v Ústí, ulice Dlouhá č. 38, a v srpnu t.r. byla přeložena do 
městského dobytčího dvora a jatek. Jejími dnešními vedoucími úřed-
níky jsou tržní zmocněnec Josef Langer z titulu čestného úřadu a ob-
chodní vedoucí Dipl. Ing. Ernst Schwarz jako hlavní úřadující funkcionář. 
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Sudetský zemský uhelný syndikát spol. s r. o. Ústí. 
Ulice Velká Hradební č. 39.   

Výnosem z 31. ledna 1939, věstníku pro sudetoněmeckou oblast, 
strana 289, byl v sudetoněmecké oblasti dnem 23. března 1939 zave-
den, k tomu patřícím zaváděcím ustanovením, uhelný hospodářský zá-
kon. Tento vyžaduje, aby se důlní uhelné podniky určených okresů spo-
jily do syndikátů. Syndikáty bdí nad směrnicemi, nařízeními a rozhodnu-
tími, jež jsou vydávány orgány říšského uhelného hospodářství, a 
usměrňují v rámci těchto předpisů těžbu, vlastní spotřebu a odbyt pa-
liva svých členů. 

Podle, ve shora uvedeného výnosu z 31. ledna 1939, určeného 
rozdělení důlních okresů se majitelé uhelných dolů z Mostu a hnědo-
uhelného revíru z Falknova a dolů revíru kamenného uhlí u Plzně spojili 
se sudetským zemským syndikátem, spol. s r. o. Sudetský zemský uhel-
ný syndikát zahájil svou činnost 1. dubna 1939. Vyřizuje výsadní prodej 
paliva vyrobeného svými členy. Tím je poskytnuta záruka rovnoměrné-
ho zaměstnávání uhelných dolů, jednotné tvorby cen a potřebné zajiš-
tění odbytu. Sudetskozemské hornictví tím dostalo možnost nového 
rozvoje v sociálně-politickém, provozně-technickém a organizačním 
ohledu, který mu byl dosud odpírán. 

Stanoviště rozdělování uhlí. 
Ústí, Náměstí SA č. 27. 

Labské překladiště uhlí, spol. s r. o. 
Nádražní náměstí č. 4. 

Ústecká báňská společnost s r. o. a Co. 
Ústecká báňská společnost s r. o. a Co začátkem roku 1938 pro-

dávala cca třetinu celkové těžby hnědouhelného revíru severozápadní 
Bohemie. V červenci roku 1938 koupila pražská Živnostenská banka od 
bývalého majitele, bankovního domu Petschek a Co, Praha, podíl dolů 
mosteckého hnědouhelného revíru, přičemž zároveň také ústecká báň-
ská společnost, která držela prodej uhlí z mosteckých dolů, přešla na 
Živnostenskou banku. Po přičlenění sudetského území ke Staré říši bylo 
naší firmě ustanoveno komisařské vedení, které trvalo doprostřed červ-
na roku 1939. Živnostenská banka Praha dne 1. dubna 1939 prodala vý-
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še zmíněný důlní majetek a Ústeckou báňskou společnost s r.o. a Co 
Drážďanské bance (Dresdner bank) v Berlíně.  

Koncem března 1939 byl založen Sudetský zemský uhelný syndi-
kát (Sudetenländische Kohlensyndikat), který nadále, jak pro produkci, 
tak pro prodej veškerého v sudetské oblasti vyprodukovaného hnědého 
i kamenného uhlí vydal jednotnou směrnici. Náš odbyt se začátkem 
roku 1938 rozděloval přibližně z 50 % do oblasti nynějšího Protektorátu 
Bohemie a Moravy (Protektorat Böhmen und Mähren), z asi 35 % do 
stávající sudetské oblasti a z asi 15 % do Staré říše. 

Po připojení sudetského území ke Staré říši, docházelo při dodáv-
kách do tak zvaného zbytku Česko-Slovenska (Rest-Tschecho-Slowakei) 
ke značným potížím, a sice vzhledem k tehdejšímu všeobecně se vysky-
tujícímu nedostatku vagónů kvůli novým hraničním a celním předpisům 
(česká dovozní povolení, statistická potvrzení atd.). Dodávky do Sudet 
se vůčihledně vyvíjejí podle zlepšování transportních poměrů. Do Staré 
říše odcházejí, vzhledem k odpadnutí bývalých vývozních kontingentů, 
stále rozsáhlejší dodávky našeho uhlí. Stále citelněji vznikajícímu ne-
dostatku kamenného uhlí ve Staré říši přináší naše sudetské uhlí ve 
znova zesilujícím množství úlevu do dalších oblastí Staré říše, takže ny-
nější poptávka již částečně přesahuje možnosti dodávek. Díky zřízení 
Protektorátu Bohemie a Morava přirozeně došlo k ulehčení dodávání 
našeho uhlí do tohoto území, takže obecně je další vývoj také v tomto 
směru posuzován příznivě. 

Naše dosavadní kancelářské prostory v ulici Velká Hradební č. 59 
byly převzaty nově založeným Sudetským zemským uhelným syndiká-
tem a naše kancelář v budově Drážďanské banky, Ústí, Náměstí SA  byla 
přemístěna. 

Chemické závody Ústí-Falknov spol.s r. o. 
Uprostřed listopadu 1938 prodal Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu v Praze v sudetské župě ležící podnik v Ústí a ve Falknově. Závo-
dy v Ústí a ve Falknově (Sokolov) byly získány nově založenou firmou 
„Chemické závody Ústí - Falknov spol. s r. o.“ („Chemische Werke, Aus-
sig - Falkenau G. m. b. h.“). 

Ústecký závod byl založen v roce 1856 a je starší než všechny vět-
ší německé závody chemického průmyslu. Závod vyrábí skoro všechny 
chemikálie anorganického a elektrochemického průmyslu a hnojiva. Zá-
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vod normálně zaměstnává 2400 dělníků a asi 300 úředníků. Asi 100 čes-
kých úředníků se po připojení Sudet k Říši vrátilo zpět na české území, 
právě tak jako velká část místně cizího dělnictva. Na jejich místa byli na-
sazeni němečtí úředníci a dělníci, kteří se vrátili zpět z Prahy a ze závo-
dů umístěných v dnešním Protektorátu. Co se týká výrobních prostřed-
ků závodu, musí být obzvláště zdůrazněno, že se dobrou spoluprací 
osazen-stva daří udržet je v nezmenšeném stavu k převodu na novou 
společnost. Závod ve Falknově byl vybudován v roce 1916 a vyrábí 
důležitý artikl, karbid, stlačený dusík, ferolegovací směsi, chloráty, oxid 
vodíku, borax a perborát. Osazenstvo ve Falknově čítá na šachtě Jiří  
800 mužů a k závodu patří 500 mužů. 

 

 
Bývalá monumentální kašna „Labe“ na Maternově náměstí.  

 

Tabákový velkoodbyt. 
Ústí, Langemarkské nám. č. 2. 

Tabák byl v československé republice, tak jako ve starém Rakous-
ku, státním monopolem. Tabák, doutníky a cigarety se prodávaly v ta-
bákových trafikách, které také většinou měly prodej poštovních známek 
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a kolků a byly pro ně na různých místech ve městě zřizovány malé 
krámky. Ty byly brzy po připojení (Anschluss) odstraněny. Na místě ma-
lých krámků nebo prodejen přišly samostatné prodejny s nápisem 
„Doutníky, cigarety“. Pro pozorovatele nového hospodářského života, 
který se rozvinul po připojení k Velkoněmecké říši, jsou nápadné obrov-
ské reklamy od továren na cigarety a doutníky, roztahující se v časo-
pisech a na návěštních tabulích. 

Osobní a nákladní lodní doprava. 
Sasko-česká paroplavební akciová společnost. Ředitelství: Drážďany 

No. 6, Georgenstrasse 6. Stanice Ústí, Přístaviště č. 2. Společnost 
provozuje osobní a nákladní dopravu na Labi mezi Dessau – Dráž-
ďany – Litoměřice, s 26 osobními parníky s postranními koly, jed-
nou rychlou motorovou lodí s dvěma šrouby, jednou motorovou 
lodí, jedním parníkem s postranními koly a se čtyřmi parníky s lod-
ními šrouby. Akciový kapitál je 1 000 000 R.M. (říšské marky).   

Nová severoněmecká spojená lodní plavební akciová společnost  pro-
vozuje expresní, spěšnou lodní a nákladní dopravu zboží a vlečnou 
službu na Labi, na labsko-lübeckém kanálu, na Vltavě, na Saale, na 
braniborské vodní cestě s navazující dopravou do a ze středo-
zemního kanálu a na Rýnu. Akciový kapitál je 4 000 000 R.M. Ředi-
telství: Hamburg, Burchardstrasse No. 1, „Klášterní dvůr“. Zastou-
pení v Ústí: Firma O. Thieme, Přístaviště č. 2. 

Nová německo-česká labská plavební akciová společnost. Sídlo společ-
nosti: Drážďany. Založená v roce 1907. Společnost provozuje vleč-
nou a odbavovací službu na Labi, Vltavě, Saale, labsko-lübeckém 
kanálu a na braniborské vodní cestě. Akciový kapitál je 5 025 000 
R.M. Ředitelství: Drážďany No. 6, Georgenstrasse 6. Zastoupení     
v Ústí: Firma Labsko-vltavská zasilatelská společnost. 

Česká labská plavební akciová společnost vznikla na základě Versaill-
ské mírové smlouvy v roce 1922. Sídlo je v Praze. Akciový kapitál je 
40 000 000 Kč. Spol. provozuje odbavovací vlečnou službu na Labi, 
Vltavě a přilehlých vodních cestách. Stanice Ústí, Labská ul. č. 70.  

Vltavské a labské vlečné lodě, spol. s r. o. Sídlo Praha I, Masarykovo 
nábřeží č. 6. Základní kapitál je 40 000 000 Kč. Provozuje vlečnou 
službu na splavné labské a vltavské trase (Praha – Ústí). 
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„Elbe“, paroplavební akciová společnost v Hamburku provozuje ná-
kladní a vlečnou dopravu na Labi a Vltavě. Zástupce v Ústí: Franz 
Kunert, Ústí. 

Loďařské družstvo pro vnitrozemský plavební provoz, spol. s r. o. se 
sídlem v Hamburku. Zastoupení v Ústí: Franz Kunert, Nádražní 
nám. č. 2.  

Behncke a Wewes. Paroplavební a nákladní obchod Hamburg. Zastou-
pení v Ústí: Krásné Březno a Děčín, Děčínská skladová společnost.  

Banky v Ústí. 
   Připojení naší vlasti k Velkoněmecké říši s sebou přineslo do ban-

kovnictví našeho města významnou změnu. Dne 1. května 1939 nabyl 
také v Sudetech platnosti říšský zákon úvěrnictví.  

Pobočka Čsl. národní banky byla ihned po příchodu německého 
vojska převzata Říšskou bankou, která v budově bývalé Národní banky 
zřídila filiálku Říšské banky a jejím vedením byl pověřen říšský bankovní 
rada Rollenhager.  

Pobočky pražských Akciových bank, jejichž centrály byly toho ča-
su, s výjimkou Německé agrární a průmyslové banky, silně zažidované a 
začešené (verjudet und vertschecht), byly předány do filiálek bank ze 
Staré říše. Samostatnost byla ponechána toliko Německému úvěrové-
mu ústavu, který byl jak známo od svého založení v roce 1910 vždy ve-
den výhradně v německém duchu (jak v dozorčí radě, předsednictvu, 
tak v úřednictvu byl činný jeden pravý árijec).  

Říšské komisařství pro úvěrové záležitosti v Berlíně usilovalo o to, 
aby i v sudetské župě proběhlo sjednocení peněžních záležitostí. V naší 
oblasti bylo povoleno zřízení poboček čtyřem bankám ze Staré říše. 

V průběhu nové organizace peněžnictví, Drážďanská banka 
(Dresdner Bank) v Berlíně, díky převzetí pobočky České eskontní banky 
a kreditního ústavu v Ústí a Živnostenské banky v Ústí, zřídila novou fili-
álku v prostorách bývalé Živno. Německá banka (Deutsche bank) Berlín, 
převzala pobočku české Unionbanky, Ústí (Nádražní nám.) a Německé 
agrární a průmyslové banky a zřídila novou filiálku v budově bývalé čes-
ké Unionbanky. 

Všeobecný německý úvěrový ústav (Allgemeine Deutsche Credit-
anstalt – Adca) Lipsko, převedl na sebe obchody Anglo-čsl. a Pražské 
úvěrové banky, pobočka Ústí a toho času České průmyslové banky, Ústí 
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(Goebbelsova ul.), a v bývalých prostorách Anglobanky zřídil filiálku. 
Obchodní a soukromá banka (Commerz- und Privatbank) Berlín, bez 
převzetí jiných bankovních poboček, zřídila novou filiálku na Náměstí 
SA č. 26. Pobočka Všeobecného lidového úvěrového ústavu v Ústí, ul. 
Adolfa Hitlera, byla kvůli likvidaci tohoto ústavu dnem 1. července 
1939, převzata Německým úvěrovým ústavem, pobočka Ústí. 

Zbývající peněžní ústav s více lokálním charakterem, vedl své ob-
chody pod názvem Občanská záložna Ústí (Hradiště), v dosavadní po-
době dále, přičemž je nutno obzvláště připomenout, že Ústecká spoři-
telna (Aussiger Sparkasse) zřídila na Náměstí SA novou velkou budovu. 

Díky převzetí pobočky pražské Akciové banky bankou ze Staré 
říše byl vyloučen židovsko-český vliv na peněžní záležitosti našeho měs-
ta. Česká peněžní zařízení v naší oblasti: Občanská záložna v Ústí, Hra-
diště, Občanská záložna v Trmicích a Spolek spořitelna a záložna (kam-
pelička) mohly být zlikvidovány. Od přičlenění Sudet k Říši byly pokladní 
přepážky českých peněžních zařízení, záložny v Trmicích a kampeličky 
v Trmicích uzavřeny, zatímco Občanská záložna v Ústí, Hradiště, svůj vy-
řizovací provoz ještě zachovala. Německý úvěrový ústav 1. ledna 1939 
zrušil svou platebnu v Chabařovicích a obchody začlenil do pobočného 
zařízení v Ústí. 

Od převzetí pražských bankovních poboček bankami ze Staré říše 
byl vládou v Ústí ustanoven zmocněncem pro peněžní záležitosti okresu 
Ústí-Chabařovice ředitel Německého úvěrového ústavu v Ústí Hubert 
Siegel, jenž byl později oktesním vedením NSDAP jmenován odborným 
oborovým zpracovatelem veškerých peněžních záležitostí v okrese Ústí.  

Pro česká úvěrová družstva na sudetském území byl ke komisař-
skému vedení ustanoven Alfred  Würsel, nyní ředitel ústředí sudetoně-
meckých úvěrových družstev. Do převzetí obchodů Živnostenské banky 
v Ústí Drážďanskou bankou (Dresdner Bank), byl do této bankovní po-
bočky dosazen komisařský vedoucí. Bývalý Spolek německých úvěro-
vých družstev (stanoviště peněžního srovnávání sudetoněmeckých 
úvěrových družstev) bylo začátkem roku 1939 přeměněno na Centrální  
pokladnu sudetoněmeckých úvěrových družstev se sídlem v Ústí. 

Banky a ostatní peněžní ústavy v Ústí a okolí jsou ve stavu, všem 
požadavkům našeho hospodářství, které přicházejí přičleněním našeho 
území k Velkoněmecké říši a které bez pochyby znamenají rozmach, 
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v každém ohledu dostát. Tomuto dílu výstavby budou rády a se všemi 
silami k dispozici.      

Pobočka Říšské banky v Ústí. 
Auerspergova ulice č. 5.  

K důležitým hospodářským problémům, které byly překonány po 
návratu sudetského území do Velkoněmecké říše, patřilo zavedení říš-
ské marky jako měny v Sudetech a zaopatření sudetoněmeckého hos-
podářství penězi a úvěry. Pro řešení těchto úkolů je povolaná v první 
řadě Říšská banka, která jako cedulová banka Velkoněmecké říše má 
výsadní právo k vydávání bankovek a její úlohou podle zákona je 
usměrňovat peněžní a platební styk ve vnitrozemí i se zahraničím a pe-
čovat o zužitkování volných peněžních prostředků německého hospo-
dářství obecně prospěšným a národohospodářsky účelným způsobem. 
Proto bylo neodkladně započato se zřizováním ústavu Říšské banky na 
místech, kde se dosud nacházely filiálky Československé národní banky. 
Tak byly také v Ústí, kde bylo sídlo mnoha úředníky obsazené filiálky 
Československé národní banky, již 12. října 1938, tedy dva dny po pří-
chodu německých vojsk, zaháleny přípravné práce na otevření pobočky 
Říšské banky. Přes velké technické potíže (nedostatek prostor, chybějící 
potřebný inventář v budově banky atd.) mohla, díky ochotné pomoci 
městských úřadů, 17. října 1938 začít obchodní provoz pobočka Říšské 
banky Ústí.  

V prvním čase po přičlenění sudetské župy se pobočka Říšské 
banky Ústí, tak jako ostatní sudetoněmecké říšské bankovní ústavy, uja-
la výměny korunových bankovek a mincí za platidla říšských marek, při-
čemž platební provoz nabyl neobyčejný objem. Také po provedení vý-
měny připadla ještě značná část pracovního výkonu pobočky Říšské 
banky na uspořádání provozu peněz v hotovosti, který se skládal ze za-
opatřování obvodu banky potřebným množstvím a druhů peněz, 
z vylučování opotřebovaných, znečištěných nebo z jiných důvodů 
k oběhu nezpůsobilých platidel a z dohledu na oběh falešných kusů.  

Péči o bezhotovostní platební styk slouží Říšské bance rozšířená 
žirová síť. Toto odvětví obchodu se zakládá na zákonném zmocnění 
banky, přijímat nezúročitelné žirové vklady, které jsou vkladateli připi-
sovány k dobru na žirové konto. Majitel konta si tím zajistí všechny 
přednosti, které připojení k rozsáhlé žirové síti nabízí, že bude převod 
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rychle a nadto zásadně bez poplatku vyřízen. Toto odvětví obchodu sa-
mozřejmě provozuje také pobočka Říšské banky Ústí. Jak ukazuje ná-
růst zavedených žirových kont, z počátečních třiceti na 110 uprostřed 
roku 1939, má tento bankovní obor od jeho zřízení stoupající upo-
třebení.  

Vedle toho může pobočka Říšské banky Ústí činit všechny ostatní 
obchody, ke kterým je Říšská banka podle § 13 zákona o bankách z 15. 
června 1939 (RGBl. I, S. 1015) oprávněná. V první řadě se při tom jedná 
o poskytování úvěrů nákupem směnky s dobou splatnosti nejvýše 90 
dnů, přičemž je povinnost nejméně tří – při předložení dalšího zajištění 
nejméně dvou – ručitelů schopnosti platby. Dále se jedná o poskytování 
půjček, které jsou jištěny zástavou cenných papírů atd. (tak zvaná lo-
mbardní půjčka), až do třech měsíců doby splatnosti. Dále k tomu při-
padají běžné devizové obchody (jako nákup a prodej zahraničních pe-
něz, šeků, výplat atd.), provádění inkasních obchodů, nákup a prodej 
cenných papírů a převody na osobních nebo firemních účtech, které 
nemají žirové konto, jakož i příjem cenných předmětů k úschově a ke 
správě. 

V oblasti devizového hospodářství má pobočka Říšské banky ve 
svém oboru dále na zřeteli všechny úkoly, jejich provádění je svěřeno 
Říšské bance, tak např. rozhodování o odevzdávání, darování nebo při-
pisování na vrub povinně přihlašovaných hodnot a dohled nad export-
ními pohledávkami a nedoplatky. Zde platí – obzvláště v této době – vy-
konávat mnoho práce na objasňování nových předpisů z největší části 
podstatných a významných pro hospodářství. Také do Sudet zavedené 
devizové obhospodařování, spojené s povinností přihlašování zahranič-
ních hodnot a odevzdávání zlata a zahraničních bankovek, přináší po-
bočce plno práce. 

Pobočka Říšské banky v Ústí je podřízena hlavní služebně Říšské 
banky v Drážďanech. Komisařským vedoucím pobočky Říšské banky      
v Ústí byl říšský bankovní rada Kollenhagen. Jeho nástupcem je říšský 
bankovní rada Poetsch. Osazenstvo se nyní skládá ze 16 úředníků, 9 za-
městnanců  dvou dělníků. 

Ústecká spořitelna. 
Rok 1938 přinesl osvobození sudetoněmeckého národa od nesne-

sitelné cizovlády a s tím ale také ústecké spořitelně osvobození od zá-
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konů a nařízení, jejichž záměr spočíval v podkopávání obecně prospěš-
né práce spořitelny pro německý národ. 

Začátek konce, květnová mobilizace, přinesla již první vybírací útok 
na vkladové přepážky. Bylo vlastně samozřejmostí, že se v kritických zá-
řijových dnech především Židé (Juden), Češi (Tschechen) a jejich stou-
penci usilovali dosáhnout na své „bezpečné úspory“. Ale pro stát toto 
vybírání již nebylo snesitelné a nakonec byla na výplaty uvalena vše-
obecná uzávěra, takže mohlo být vybráno jen ještě Kč 500,- za měsíc. 
Poslední dny před rozhodnutím byly charakteristické zjevným váznutím 
obchodu a peněžní ústavy pro-to měly služební hodiny jen dopoledne.  

Osvobození odstranilo nejdříve ředitelství, které již léta neodpoví-
dalo vůli obyvatel. Na vrchol spořitelny přišel vrchní starosta Dr. Tauche 
a ustanovil ředitelskou radu, která se skládala z Pg. (Parteigenosse – 
stranický soudruh) Dr. Karla Schöppe, Pg. Dr. Karla Heinze Wiede, Pg. 
Fritze Pekara a Pg. Gustava Kanneberga a k těmto vedoucím úředníkům 
spořitelny patřil řed. Josef Dupitsky.   

S pomocí staroříšskoněmeckého poradce šla spořitelna ihned 
s nadšením do přizpůsobování svého provozu nově vzkvétajícímu sude-
toněmeckému hospodářství podle vzoru Staré říše. Další rozšiřování je-
jích dosavadních obchodů záleželo na zřízení sporožirového provozu. 
Začala s tím, že přijala do obsahu svých obchodů všechny bankovní ob-
chody, zejména si také udržela poskytování devizového bankovnictví. 
Tomu také odpovídá, že nyní obstarává vlastní úvěrové obchody a 
do ozdravného procesu sudetoněmeckého hospodářství se zapojuje 
účastí na říšské hospodářské pomoci. Zdolávat nové úkoly ale bylo mož-
no jen proto, že ihned po osvobození bylo přijato šest nových pra-
covních sil. 

Aby spořitelna opět dosáhla na „místo na slunci“ veřejné vážnosti, 
které jí díky jejím sociálním službám pro obyvatele Ústí a jeho okolí 
přináleží, bylo bezpodmínečně nutné poznání, že byla zastíněna nepo-
pulární správou a českým zákonodárstvím. Ústecká spořitelna (Aussiger 
Sparkasse) je a do budoucna zůstane spořitelnou ústečanů. Ne nakonec 
také proto, že nezištně a bez značných nákladů se odhodlala zavést do 
samotných ústeckých škol školní spoření. 

Ještě jedna velká událost byla v roce 1938. V měsíci srpnu byla 
oslava „zdvižení krovu“ novostavby spořitelny. Pilné dělnické ruce, 
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v převážné většině již připravené pro Třetí říši (Dritte Reich), postavily 
stavbu, jež je ozdobou Náměstí SA a která byla v roce 1939 předána 
svému určení. Činnost spořitelny, věnovaná pracujícímu německému 
lidu, je a zůstane vůdčí zásadou ústecké spořitelny. Slavnostní otevření 
ústecké spořitelny v nové vlasti se uskutečnilo v neděli 29. října 1939. 

 

 
Meteoroligická stanice na Milešovce (Donnersberg). 

 

Německý úvěrový ústav, pobočka Ústí (K. d. D.). 
Náměstí SA č. 25.  

Německému úvěrovému ústavu (Kreditanstalt der Deutschen–K.  
d. D.) v roce našeho osvobození připadl v rámci zdejšího hospodářství 
zcela zvláštní význam. Důvěra německého obyvatelstva v bývalém 
Československu v tento dobře a obezřele vedený peněžní ústav přiná-
šela K. d. D. stále větší rozvoj a tak se v letech bojů stal tvrzí sudetoně-
meckého hospodářství.  

V roce 1938 byl ústav postaven před úkol, který měl pro veškeré 
hospodářství sudetoněmecké oblasti největší důležitost. Vedení insti-
tuce od začátku září pečovalo o to, aby všechny pobočky byly ve velice 
hojném množství zásobeny hotovými penězi. Když koncem září 1938 fi-
liálka Národní banky v Ústí náhle nechala všechnu hotovost opustit 
město, měl pobočný ústav K. d. D. Ústí k dispozici kolem 14 miliónů pe-
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něz v hotovosti a byl proto ve stavu, vyhovět všem požadavkům hospo-
dářství. Proto také mohl bez potíží poskytnout k použití požadované 
prostředky na výplaty mezd a platů a plnil tak až do zřízení Říšské banky 
v Ústí její funkci – přitom bez nutnosti, aby mu u Říšské banky v Berlíně 
musel být ihned po obsazení zřízen depot hotových peněz pro poža-
davky nezbytně nutných hospodářských plateb.  

V kritických zářijových dnech roku 1938 plnilo osazenstvo    K. d. D. 
v klidu a s rozvahou své povinnosti. Někteří úředníci se vyhnuli české-
mu mobilizačnímu rozkazu útěkem do Říše a vstoupili do dobrovolnic-
kého sboru Freikorps. Ostatní se zdržovali v Ústí nebo se ukrývali v oko-
lí. Když bylo českými úřady požadováno odstranění radiopřijímačů, byl 
v sklepě budovy banky sestaven rozhlasový přístroj s akumulátorem, 
kterým bylo vedení ústavu průběžně informováno o nejdůležitějším 
průběhu tenkrát tak napjaté situace. Nikdy nebyl vynechán styk s míst-
ním úřadem Strany a s úřadem starosty, zvláště s tehdy úřadujícím sta-
rostou Otto Rösslerem. 

Po vstupu německého vojska započala pro K. d. D. nová práce 
v dosud nepoznaném rozsahu. Vládními místy byla banka pověřena řa-
dou důležitých funkcí, jako obsluha obcí peněžními prostředky k placení 
důležitých požadavků a výplaty učitelů, úředníků, důchodců atd. a rov-
něž „okamžité pomocné úvěrové akce“. Protože poštovní šekový úřad 
nemohl být ihned zřízen, nahradila K. d. D. v převáděcím řízení po dobu 
cca šesti týdnů toto zařízení, přičemž mu přišly velmi ku prospěchu jeho 
mnohé filiálky. Přihlašování cenných papírů a zvláště výměna Kč-peněz 
za říšské marky představovaly další zatížení, přičemž nemůže zůstat ne-
uvedeno, že Německý úvěrový ústav sám vyměnil jednu třetinu ze 
všech v oběhu se nacházejících Kč-bankovek a mincí. Uvádíme jen mi-
mochodem, že ústav také účinně napomáhal při zřizování Říšské banky 
v Ústí a služebny celního pátrání. 

Velké úkoly a mocný pracovní nápor způsobily silné zvětšení per-
sonálu a opětovné zvětšení teprve v létě roku 1938 zbudovaných pro-
vozních prostor. Byl rozšířen pokladní sál, bylo zřízeno nové moderní 
trezorové zařízení a úřední prostory byly významně zvětšeny protaže-
ním volných velkých místností. Počet členů osazenstva musel být kvůli 
značnému rozšíření obchodů více než zdvojnásoben. V pobočce Ústí 
překročil koncem roku počet zaměstnanců 70. Přes tento značný počet 
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pracovních sil bylo v měsících říjen, listopad a prosinec nutno pracovat 
v přesčasových hodinách až pozdě do noci a každou neděli a svátek při-
cházet k vyřizování pošty. Dne 31. prosince 1938 – v průběhu sjednoco-
vání peněžnictví v sudetoněmecké oblasti – byla zrušena pobočka K. d. 
D. v Chabařovicích a obchody byly připojeny k filiálce v Ústí. Krátce po 
připojení naší vlasti k Velkoněmecké říši ustanovila vláda ředitele K. d. 
D. filiálky Ústí Huberta Siegela zmocněncem pro veškeré záležitosti 
peněžnictví ústecko-chabařovické oblasti. 

Včlenění našeho hospodářství do říšského by jistě neproběhlo tak 
hladce, kdyby K. d. D. pro tuto myšlenku ve svých mezích léta nebojoval 
a nepracoval. Díky jím provedeným opatřením byl, jak v kritických říjno-
vých dnech, tak krátce po připojení k dispozici dostatek hotových pe-
něz, takže z tohoto důvodu nedošlo k žádným poruchám v hospo-
dářství. Podle výše uvedeného je také proto zcela pochopitelné, že Ně-
mecký úvěrový ústav, jako jediný větší bankovní institut v sudetské žu-
pě zůstal samostatný a nebyl připojen k žádné jiné bance ze Staré říše. 
Tak jako v minulosti bude také v budoucnu v první řadě sloužit domá-
címu hospodářství. 

Bylo by příliš rozsáhlé uvést jmenovitě všechny členy osazenstva 
nebo označení kompetencí úředníků K. d. D. filiálky Ústí. Z toho důvodu 
jmenujme jen vedoucí funkcionáře: Podnikovým velitelem je ředitel Hu-
bert Siegel z Ústí, Kostelní nám. č. 6. Jeho zástupcem je Wilhelm Weigt 
ze Střekova, ulice Friedr. Hebbela č. 226, a prokuristou je Karl Ullmann 
z Ústí, ulice Dr. Löschnera č. 3. Závodním předsedou byl zvolen řídící 
Hugo Müller  z Ústí, West-fálská ulice č 32. 

Spořitelna Bohemie, Praha. 
Pobočný ústav Ústí, Langemarkské nám. č. 9.  

Vedoucí: Insp. Rudolf Josef Müller. Další pobočky jsou v Chomutově, 
v Trutnově, v Žatci atd. – 51 sběren. 

Spořitelna Bohemie (Böhmische Sparkasse) byla založena v roce 
1825 jako čistě německý institut. Je to jeden z nejstarších peněžních 
ústavů v bývalé rakousko-uherské monarchii (Österr.-ungarn. Monar-
chie) a ve střední Evropě vůbec. K jejímu založení došlo v době, kdy si 
Češi své národnosti ještě sotva byli vědomi. Ústav byl spravován v ně-
meckém myšlení a vždy se snažil podporovat německý národní ráz a 
německé zájmy. Také zřízení čtyř plateben mělo pouze ten význam, 
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poskytnout v Sudetech výhody také německým plátcům. Podporování, 
které bylo ústavem poskytováno německým zájmům, činilo mnoho mi-
liónů Kč a přitom bylo ze strany Čechů opakovaně využíváno. Teprve 
v roce 1919 byl ústav pod česko-kališnickým (utraquistisch) nátlakem, 
ale přesto si podržel německé vedení. Díky zřízení Protektorátu je spoři-
telna Bohemie opět ctihodným, německým ústavem, který nyní více, 
neboť je k tomu povolán, hájí a chrání zájmy německého společenství.  

Stav vkladů ústavu ke konci roku 1938 činil 98 000 000 R.M. (říšské 
marky) - 821 000 000 Kč. Vlastní majetek ústavu čítá 14 000 000 R.M.  - 
123 000 000 Kč. 49 000 000 R.M. bylo uloženo v hypotéčních a obec-
ních zápůjčkách. Platebna Ústí přebírá sirotčí vklady a provádí všechny 
statutárně přípustné obchody.         

Bankovní závod L. Wolfrum a Co., Ústí. 
Nádražní náměstí č. 2. Založen roku 1877. 

Majitelé: Rudolf Fehres a Krl Hermann Wolfrum. Prokuristé: Dr. 
Fritz Jensch a Eduard Spiegelhauer. Tento starý bankovní závod prošel 
v roce 1939 rozšířením díky zřízení pobočky Podmoklech, Náměstí Han-
se Knirsche č. 80, platebny v Děčíně, Brückengasse a pobočky v Tepli-
cích, Královská ulice č. 1. V Podmoklech byla bankovním závodem L. 
Wolfrum a Co. převzata bývalá pobočka Anglobanky. 

Všeobecný německý úvěrový ústav. 
Filiálka Ústí, Hrnčířská ulice č. 4. 

Anglo-rakouská banka, Vídeň, která v devadesátých letech 19. stol. 
ve zdejší oblasti finančně obsluhovala cukrovarnický a uhelný průmysl, 
udržovala v Ústí svobodný sklad cukrem a uhelný kontor. Tato účasten-
ství dala podnět, založit v Ústí v září roku 1899 filiálku, která účinně 
spolupůsobila při rozvoji různého velkoprůmysl.  

Po skončení světové války musela Anglo-rakouská banka, Vídeň 
(Anglo-Österreichische Bank, Wien), pro své filiálky, které byly na čes-
kém státním území, založit vlastní ústav, Anglo-česko-slovenskou banku 
(Anglo-Čechoslovakische Bank), na níž se podílely také anglické finanční 
skupiny. Postupná snaha o čechizaci protlačila Anglo-československou 
banku spolu s Pražskou úvěrovou bankou (Prager Creditbank) a s Ko-
merční bankou Bohemia (Böhmische Kommerzialbank) v roce 1930 ke 
splynutí.  Nová banka se přefirmovala na Anglo-československou a 
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Pražskou úvěrovou banku (Anglo-Čechoslovakische und Prager Credit-
bank). 

Po osvobození domácího území německým vojskem dostal Vše-
obecný německý úvěrový ústav, Lipsko (Allgemeine Deutsche Credit-
Anstalt, Leipzig - ADCA) příkaz, převzít velkou část sudetoněmeckých 
filiálek Anglo-československé a Pražské úvěrové banky, Průmyslové 
banky Bohemie a Banky pro obchod a průmysl, bývalé Zemské banky 
(Länderbank). Tímto způsobem byl ADCA, který již dříve udržoval čilé 
vztahy k domácímu hospodářství, se zvětšenou mocí opět hospodářsky 
zapojen na sudetském území. 

Z historie rozvoje ADCA je zjištěno, že byl založen obchodníky 
z Lipska 4. března 1856 a během let se rozvinul do jedné z nejvýznam-
nějších regionálních bank Německa. Síť filiálek s více než 150 poboč-
kami a jednatelstvími je s peněžním hospodářstvím k dispozici ve střed-
ním Německu s více než 2700 členy osazenstva. 

Německá banka (Deutsche Bank). 
Filiálka Ústí, Nádražní náměstí č. 5.  

Díky připojení sudetské župy byly v ústeckém prostoru umístěné fi-
liálky Union banky Bohemia (Böhmischen Union-Bank) a Německé ag-
rární a průmyslové banky (Deutschen Agrar- und Industriebank) odděle-
ny od pražských centrál. Oba tyto podniky byly převzaty Německou  
bankou, Berlin (Deutsche Bank, Berlin). Německá banka provozuje, po 
včlenění sudetoněmeckých filiálek, 470 poboček ve všech oblastech 
Německé říše. 

Účetní rozvaha hlavního ústavu v Berlíně k 31. prosinci 1938 
vykazuje: R.M.    130 000 000,- akciového kapitálu, 

     „          47 000 000,- otevřených rezerv, 
              R.M.   3 276 000 000,- cizích prostředků a 
bilanční úhrn je   „      3 748 000 000,-. 

Jak tato čísla, tak také počet poboček na celém území Německé 
říše, staví tuto instituci na přední místo peněžních ústavů. Do jeho ob-
sahu spadají v bankovním průmyslu všeobecně obvyklé záležitosti. 

Komerční a Soukromá banka a.s. 
Filiálka Ústí, Náměstí SA č. 26. 

  Když se Komerční a Soukromá banka, akciová společnost (Com-
merz- und Privat-Bank A. G.), Berlin-Hamburg, jako německá velkoban-



244 
 

ka rozhodla, otevřít také v Sudetech osm filiálek, v Ústí, v Chebu, v Kar-
lových Varech, v Mariánských lázních, v Teplicích, v Mostě, v Liberci a 
v Opavě, tak to učinila. Na pomoc k uklidnění vyskytující se potřeby 
úvěrů v sudetoněmeckém hospodářství, dala k dispozici své zkušenosti 
pro arizaci a ostatní kapitálové transakce. Plně poskytla svůj aparát pro 
uspořádání platebního styku doma i v zahraničí, pro porady o devizo-
vých a zahraničně-obchodních otázkách a o provádění všech z toho vy-
plývajících ostatních bankovních transakcí, pro výstavbu spojovacích 
míst v Sudetech začínajících zákazníků s již existujícími odběrateli ze 
Staré říše a pro vytváření a zlepšení sudetoněmeckého hospodářství.  

Tak byl v Ústí na Náměstí SA získán dům č. 102 a byla nově utvoře-
na pobočka. Dům dostal novou fasádu z přírodního slezského kamene. 
Vnitřní prostory byly světle a krásně upraveny. Ve sklepě byla zbudová-
na ohnivzdorná a proti zlodějům odolná ocelová místnost s uzamykatel-
nými přihrádkami, jež jsou pronajímatelné. Ústecké Tržní náměstí tím 
dostalo další působivou budovu. 

Komerční a Soukromá banka, akciová společnost, se může dne 25. 
dubna 1940 ohlédnout na svou sedmdesátiletou existenci. Založení 
banky se uskutečnilo díky hamburským velkoobchodníkům v roce 1870 
pod jménem Obchodní a diskontní banka (Commerz- und Disconto-
Bank). Základním kapitálem bylo tenkrát 20 miliónů Banco-Mark, to je 
odhadem 30 miliónů marek. Ústav prodělal krátce po svém založení 
různé zatěžující problémy, jako válku v letech 1870/71 a hospodářskou 
krizi v roce 1873. Banka tyto zatěžující problémy ustála a až do roku 
1914 se rozvinula tak, – také díky nějakým fůzím – že měla k dispozici 
316 miliónů marek vkladů a 64 jednatelství. Rozvoj od roku 1914 do ro-
ku 1923 (rok stabilizace marky) přinesl po splnění úkolů ve válečném 
hospodářství velmi silné rozšíření, takže po úspěšném zpevnění marky 
udržovala 246 jednatelství. Dne 1. dubna 1920 si banka, při příležitosti 
splynutí se Středoněmeckou Soukromou bankou (Mitteldeutschen Pri-
vat-Bank) v Magdeburgu, změnila název na Komerční a Soukromá ban-
ka, akciová společnost, nebo také zkráceně Komerční banka (Com-
merzbank). Léta 1923 až 1932 přinesly zvláště díky fůzím další rozšiřo-
vání, zejména díky spojení se Středoněmeckou úvěrovou bankou (Mit-
teldeutschen Creditbank) a s Barmer Bank-Verein. Po překonání hospo-
dářské krize, díky opatřením našeho Vůdce Adolfa  Hitlera, probíhá dal-
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ší příznivý vývoj. Dnes Komerční a Soukromá banka, akciová společnost, 
disponuje v Říši s 350 jednatelstvími a s potřebným sloučeným vlastním 
kapitálem v zahraničí a s rezervami činícími koncem roku 1939 90 mili-
ónů říšských marek při spravovaném kapitálu přes 1,5 miliard říšských 
marek. Banka je třetí největší německou soukromou bankou. 

Snad je hodné poznamenání, že Komerční a Soukromá banka, akci-
ová společnost, až na filiálku v Opavě, nepřevzala žádnou existující čes-
kou banku. U filiálek v Sudetech se až na tuto jednu výjimku jedná o no-
vě zřizované. 

 

 
Pohled na Ferdinandovu výšinu ze železničního mostu.  

 

Drážďanská banka (Dresdner Bank), filiálka Ústí. 
Roh Náměstí SA a Klášterní ulice. 

Po včlenění sudetské župy do Velkoněmecké říše bylo Drážďan-
skou bankou (Dresdner Bank), jejíž akciový kapitál činí 150 000 000,- 
R.M. (říšská marka), jednáno s Českou eskontní bankou a úvěrovým 
ústavem (Böhmischen Eskompte-Bank und Credit-Anstalt), jakož i s Živ-
nostenskou bankou kvůli převzetí v této župě existujících filiálek. Dne 6. 
prosince 1938 Drážďanská banka otevřela svou ústeckou filiálku v pro-
storách bývalé Živnostenské banky, Ústí, Náměstí SA č. 20, jejíž obcho-
dy převzala především. Potom začátkem roku 1939 (11. února) se ještě 
uskutečnilo včlenění České eskontní banky a úvěrového ústavu, filiálka 
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Ústí. Celkem bylo Drážďanskou bankou na různých místech sudetské 
župy převzato 28 poboček České eskontní banky a úvěrového ústavu a 
4 pobočky Živnostenské banky. 

Německá Živnostenská banka, Ústí, reg. spol. s r. o. 
Ústí, ulice Adolfa Hitlera č. 18. 

Předseda představenstva: Stavební mistr Josef Köckert. Předseda 
dozorčí rady: Stavební mistr Hugo Höhne. Úvěrový institut pro obchod 
a živnosti pro Ústí a okolí. Hlavní ústav Ústí, pobočka Střekov. Členský 
stav ke dni 31. prosinec 1938: 1303 členů. 

Sudetoněmecký družstevní spolek Ústí. 
Ulice Dr. Goebbelse č. 41/III.  

Toto sdružení je vlastně kontrolní společností Schulze-Delitz-
scheho živnostenského výdělečného a hospodářského společenstva 
(Schulze-Delitzschen geverblich Ervebs- und Wirtschaftsgenossenschaft) 
v sudetské župě. V dobách českého systému měl pod názvem firmy 
„Německý všeobecný družstevní spolek“ („Allgemeiner Deutscher Ge-
nossenschaftsverband“) také sídlo v Ústí. Dříve kromě něj existovaly, 
tehdy byl ovšem již početně největším kontrolním svazem Schulze-De-
litzscheho společenstva v německy hovořící oblasti, ještě tři jiné kon-
trolní svazy tohoto společenstva, které však na základě nařízení schva-
lovacího komisaře a župního vedoucího právo kontroly, kvůli přechodu 
výhradního kontrolního práva na „Sudetoněmecký družstevní spolek“, 
ztratily. 

Spolkový vedoucí: Vrchní ředitel A. Kiesewetter. Právní obhájce: 
Dr. E. J. Schwarz a kromě toho ještě šest ve funkci placených spolko-
vých kontrolorů a pět kancelářských zaměstnanců. Spolek v době čes-
kého systému těžce trpěl pronásledováním. Nebylo mu uděleno právo 
součinnosti při zakládání nového živnostenského společenství. Spolko-
vý vedoucí vrchní ředitel A. Kiesewetter byl již v roce 1933 zatčen a 
strávil mnoho měsíců na Pankráci. V srpnu roku 1938 bylo proti právní-
mu obhájci spolku dr. E. Schwarzovi z politických důvodů zavedeno 
trestní řízení, byl zatčen a v místnostech Spolku byla provedena domov-
ní prohlídka.         

Spolek provádí zákonem předepsané kontroly družstev, vyřizuje 
daňovou a právní agendu připojených družstev a zajišťuje spojení se 
služebními místy Strany a státu. 
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Ústř. pokladna sudetoněmeckých družstev, zapsaná spol. s. r. o. 
Ústí, Hradiště č. 22 – Nádražní nám.  

Pro vyřizování peněžních záležitostí 220 členských družstev byl 
v roce 1936, po překonání mnoha překážek, založen Spolek německých 
úvěrových družstev (Verband deutscher Kreditgenossenschaften) (nyní 
Ústřední pokladna sudetoněmeckých družstev  - Zentralkasse sudeten-
deutscher Genossenschaften), který je na rozdíl od Společnosti kontrol-
ní (Prüfungsverband) družstvem. Přes krátkou dobu své existence vyka-
zuje Ústřední pokladna opravdu pozoruhodný rozvoj. Původně měla 
sídlo v Praze, ale to již 14. září přeložila do Ústí n. L. Centrála vede pra-
videlné vklady peněz plynoucích od připojených živnostenských úvěro-
vých družstev, poskytuje jim podle potřeby úvěry a podává jim vyúčto-
vání veškerého případného obchodního provozu. Jejím prostřednictvím 
jsou úvěrová družstva a lidové banky (Volksbanken – kampeličky) napo-
jeny na velkoněmecký žirový provoz. Převzetím obchodů Německé živ-
nostenské zemské úvěrové banky Ústí (Deutschen Gewerblichen Lan-
deskreditverbandes Aussig) je také tato družstevní pokladna v Ústřední 
pokladně. 

Předseda dozorčí rady: Vedoucí společnosti „Sudetoněmecký 
družstevní spolek“ - „Sudetendeutschen Genossenschaftsverbandes“, 
vrchní ředitel A. Kiesewetter. Ředitel a hlavní úřadující člen předsed-
nictva: Alfred Würsel. Osazenstvo: 22 spolupracovníků.  

Další spořitelní a úvěrové ústavy. 
Úřednické spořitelní a záložní konsorcium, reg. spol. s r. o. Založeno 

v roce 1874, Dlouhá ulice č. 26. 
Okresní zemědělská záložní pokladna Ústí, Dlouhá ulice 38. 
Zemědělská spořitelní a záložní společnost Lípová, r. s. s r. o. 
Spořitelní a záložní pokladna zemědělských a lesních hospodářství 

okresní společnost Ústí-Chabařovice, r. s. s r. o. Založeno v roce 
1885. Ústí, Zámková ul. č. 14. 

Spořitelní a úvěrová společnost pro Střekov a okolí.  
Spořitelní a záložní společnost v Ústí, reg. s. s r. o., Ústí, Hradiště č. 6. 

Zal. r. 1874. Tato společnost slaví 3. dubna 1939 65 let svého trvání. 
Spořitelní a záložní společnost Neštěmice, r. s. s r. o. 
Spořitelní a záložní společnost Krásný Les (Schönwald).  
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Městský zastavárenský ústav, Ústí, ul. Velká Hradební č. 689. Zřízen 
městskou obcí, otevřen v roce 1883. 

Pojišťovací ústavy. 
Pojišťovna Albinia (dříve Elbe-), pojišťování škod, ředitelství pro sudet-

skou župu, Ústí, Hradiště č. 5. 
Riuniona Adriatica di Sicurtá, Triest, hlavní jednatelství, vedoucí Karl 

Marschall, Maternova ulice č. 2. 
Sekuritas, Pojišťovna a.s. Sudetoněmecké zastoupení, Liberec. Inspek-

torát Ústí, F. Kratschmann, ul. Dr. Jos. Goebbelse č. 41. 
 Sudetoněmecká pojišťovna Union a. s., Liberec, Hlavní jednatelství, 

Ústí, Hradiště č. 22, vedoucí Hans Wallin. 
Pojišťovací ústav „St. Florian“, Ústí, ul. Adolfa Hitlera č. 19. 
Pojišťovací ústav saské živnostenské komory a. s., Drážďany, okresní 

správa Ústí, Náměstí SA č. 105. 
Pojišťovna Viktoria, pobočka pro sudetoněmeckou oblast v Liberci, 

hlavní jednatelství Ústí, Langemarkské náměstí č. 7. 
 

Školství v okrese Ústí. 
Po osvobození Sudet přestal okresní školský výbor, který již roky 

svým složením neodpovídal politické vůli obyvatelstva (polovinu všech 
míst drželi tak zvaní němečtí sociální demokraté) existovat. Vedení ce-
lého školského okresu Ústí bylo přeneseno na zmocněnce pro záležitos-
ti školství, nynějšího okresního školního radu Ernsta Hanse Füssela, kte-
rý nastoupil do úřadu uprostřed října 1939. Správa vyššího školství, vyš-
ší hospodářské školy, odborných škol a zemědělské pokračovací školy, 
přešla na zřízené školské oddělení u vlády v Ústí.  

Také v okrese Ústí se naráz nevyučovalo v žádných českých ná-
rodních a měšťanských školách. Velká část českých dětí, díky vystěho-
vání českých pohraničních obyvatel, zmizela. Děti těch málokterých Če-
chů, kteří zůstali, se přihlásily k navštěvování německých národních a 
měšťanských škol. S nimi se také do škol svého národa vrátily děti ně-
meckých rodičů, kterým český teror vnutil národnostně cizí školy. Z čes-
kých učitelů nezůstal ani jediný. Dali přednost zmizení z jeviště svého 
šovinistického štvaní.  
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Jak těsná byla síť českého školství, dokazuje výčet obcí s českými 
školami: Varvařov, Dubice, Hrbovice, Velké Březno, Řehlovice (měš-
ťanka), Chabařovice (měšťanka), Chlumec, Malé Březno (pobočka k Vel-
kému Březnu), Lochočice, Unčín, Bohosudov (měšťanka), Modlany, 
Neštěmice, Povrly, Roudníky, Svádov, Tuchomyšl, Stebno, Zálezly, So-
běchleby a Vyklice.  

Pro účel odnárodnostňování pracující vrstvy národa rostly české 
mateřské školky  jako houby po dešti. Ty byly v obci Varvařov, Dubice, 
Velké Březno, Řehlovice, Habrovany, Hrbovice, Chabařovice, Chlumec, 
Loštice, Bohosudov, Modlany, Mojžíř, Neštěmice, Roudníky, Tucho-
myšl, Soběchleby, Stebno, Valtířov a Vyklice. Všechny tyto mateřské 
školy byly vydržovány státem, zatím co německé mateřské školy musely 
udržovat německé národnostní organizace a pustošené obce. Kromě 
toho byly jejich zřizování působeny nemyslitelné těžkosti. 

Do budovy české školy v Dubicích se nastěhovala nově zřízená 
německá národní škola. Bohosudov dostal novou měšťanku, která byla 
umístěna v bývalé české škole. Pro školství byly využity následující čes-
ké školní budovy: Dubice, Chabařovice, Bohosudov, Neštěmice, Roud-
níky a Tuchomyšl. Bývalá česká školní budova poskytla přístřeší venkov-
skému školnímu domovu města Ústí. Školní budova v Hrbovicích, jejíž 
stavba teprve musí být dovedena do konce, je určena pro německou 
školu. Školní budovy ve Velkém Březně a v Řehlovicích slouží Straně a 
jejím součástem.    

 Začátkem školního roku čítaly národní školy okresu Ústí 4020 a 
měšťanské školy 575 dětí. Tyto počty po osvobození naší vlasti stouply 
na 4418 resp. na 764. Počet měšťanek se zvýšil ze 16 na 23, národních 
škol ze 123 na 137.  

Školy jsou v následujících obcích: Arnultovice (1 třída), Brná (2), 
Český Bukov (2), Velké Chvojno (2), Dubice (2), Habartice (3), Skorotice 
(4), Velké Březno (2), Habrovany (2), Unčín (3), Habrovice (2), Chabařo-
vice chlapecká (6), dívčí (6) a 2 pomocné třídy, chlapecké měšťanka (5), 
dívčí měšťanka (4), Malé Březno (2), Knínice (1), Radešín (1), Chlumec 
(6), Čermná (1), Malečov (2), Bohosudov chl. (6), dív. (5), měšť. (8), 
Modlany chl. (3), dív. (3), Mírkov(2), Mojžíř (2), Neštěmice chl. (3), dív. 
(3), Nakléřov (2), Petrovice (5), měšť. (3), Povrly (5), Roudníky (2), Zá-
lezly (2), Zubrnice (4), Všebořice (2), Tuchomyšl (4), Krásný Les (3), Svá-
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dov (5), Žežice (2), Soběchleby (3), Lípová (2), Stebno (1), Větrov  (1), 
Telnice (2), Vaňov (2) a Vyklice (5). 

Německé mateřské školky příp. denní útulky jsou ve Velkém 
Březně (obecní), v Chabařovicích 2 odd. (městská), v Chlumci (soukro-
má), v Bohosudově (obecní) a (soukromá), v Modlanech (kulturního 
spolku), v Neštěmicích (obecní) také školní útulek, v Roudníkách (kult. 
sp.), v Tuchomyšli (kult. sp.), ve Svádově (soukr.), v Soběchlebech (kult. 
sp.), v Dubicích (obecní), v Telnici (obecní), ve Valtířově (mat. šk. továr-
ny Meinl), ve Vyklicích (kult. sp.), v Řehlovicích (obecní) a v Soběchle-
bech (obecní). 

Mateřské školky a domovy v Dubicích, v Soběchlebech, v Roudní-
kách, v Modlanech, v Tuchomyšli, ve Vyklicích, v Řehlovicích, ve Svádo-
vě, ve Velkém Březně, v Bohosudově a v Unčíně nyní udržuje NSV (NS-
Volkswohfahrt - Národně-socialistický úřad pro veřejné blaho). 

Kromě toho má NSV v čase žní žňové mateřské školky  v Zález-
lech, v Habarticích, v Tuchomyšli, v Lochošicích, v Zubrnicích, v Petrovi-
cích, v Habří, v Koštově, v Přestanově, v Knínicích, v Hostovicích, v Hab-
rovanech, ve Stebnu a v Malém Březnu, z nichž některé mohou být jako 
stálá zařízení. 

Při rušení soukromých škol, byla zrušena také dívčí národní a 
měšťanská škola v Bohosudově. Děti z této školy byly převedeny do 
škol veřejných.       

V úzké spolupráci plné porozumění mezi učiteli a školou na jedné 
straně a rodiči a Stranou na straně druhé, národní a měšťanské školy 
plní všechny úkoly, které od nich musí vyžadovat svobodné Vůdcovo 
Německo. Osvobozené od všeho nátlaku cizího poručníkování a úzko-
prsé správy, si naše školy umí vybojovat místo, které jim jako důležité-
mu faktoru výchovy naší mládeže přináleží. 

Národní a měšťanské školy v Ústí v letech 1938-39. 
Rakouský zákon o národních školách ze 14. května 1869 je ně-

meckým výtvorem a byl také Němci ve staré monarchii vážen a ceněn. 
Ještě dnes je nesporně jedním z nejlepších školských zákonů vůbec a 
rozhodně přispěl k zachování a k utužení našeho národního společen-
ství. Naše město si váží svého znamenitého obhájce práv Dr. Hasnera, 
po němž byla pojmenována ulice. 
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Ale také Češi (die Tschechen) brzy poznali, jak mimořádný vý-
znam mají národní školy. V národnostním zápase se ukazuje citlivost 
jazykových hranic. Stále stoupající příliv z českých pohraničních oblastí 
na německé průmyslové území mělo za následek, že přistěhovalí Češi 
stále požadovali čistě české školy. To ale byl na obce, kterým zřizování, 
vybavování a udržování národních škol přísluší, příliš velký požadavek, 
aby ke stávajícím německým školám byly také zatěžovány převzetím 
ještě druhých škol, k jejichž zřizování nebyly nuceny vůbec žádným zá-
konem, tak nechaly Čechy, aby si zřídili školy s pomocí různých Jednot. 
V Ústí byla jedna taková národní škola v Krásném Březně.      

 

 
Zdymadla pod Střekovem.  

 

 Po roce 1918 nepřišli Češi s tím, pořídit velkorysý školský zákon. 
Spokojili se s tak zvaným „malým“ školským zákonem z 13. července 
1922, který jako pedagogický pokrok přinesl jen snížení počtu žáků ve 
třídě z 80 na 60. Tomuto „malému“ zákonu ale předcházel zákon 2 ze 3. 
dubna 1919, který měl sloužit ochraně menšin – popravdě ale sloužil 
jen české menšině v německy hovořících oblastech. Podle § 5 tohoto 
zákona se zřizovaly menšinové školy (později nazývané státní školy)       
v nichž se také připouštěl menší počet žáků. Přirozeně se nedodržovala 
mateřská řeč dětí, nýbrž se přijímaly i děti německé. Namnoze bylo ve 
škole víc dětí německých než českých. Německý služebník státu byl nu-
cen vodit své děti do cizonárodní školy. Náklady těchto škol nesl sám 



252 
 

stát, ten také ihned přišel s tím, zřizovat takové školy pro umělou men-
šinu přesídlovaných českých zaměstnanců a dělníků. Tím byla spuštěna 
svévolná a morálně pochybená, soustavně provozovaná čechizace, kte-
rá nakonec měla skoro celému nezaujatému světu otevřít oči nad své-
rázností české demokracie a humanity. 

Ústí dostalo tři velké školní budovy. Dvě národní školy a jedna 
obecní měšťanská škola byly umístěny na Ohnsorgově ulici. Ve dvojdo-
mu v Krásném Březně byly umístěny zároveň dvě národní školy a obec-
ní měšťanská škola, kromě toho je dvoutřídní pobočka ve školním do-
mě 1, v Solné ulici. Ve třetí školní budově je reálné gymnázium. 

Dnem 1. října přestaly české školy samy existovat. Učitelstvo 
uteklo a s nimi rodiče, kteří zde byly nasazeni jen z politických důvodů. 
S německými dětmi (kolem 13 %), které navštěvovaly české školy, přišly 
opět do německých škol také děti Čechů, kteří zde zůstali. Bylo to 348 
žáků národních škol a 197 žáků měšťanek. 33 židovských dětí naše školy 
opustilo. Ze Staré říše přibylo do škol z důvodu přeložení 30 dětí. K 1. 
září 1938 činil stav žáků 5875 a do 20. června 1938 stoupl na 6867 dětí, 
které se rozdělily do 14 měšťanek, 8 chlapeckých pokračovacích škol, 8 
dívčích pokračovacích škol, 4 obecních národních škol a jedné pomocné 
školy. Bývalá soukromá národní škola obce církve evangelické byla pře-
vzata státem a ke dni 15. července byla zrušena. Díky spojení 4 měšťa-
nek a 9 národních škol je stávající stav 10 měšťanek a 22 národních 
škol. Bývalá česká školní budova v Ohnsorgově ulici nyní poskytuje pří-
střeší 3. národní škole a odborné škole pro ženská povolání. V nejstar-
ším školním domě č. 1 v Solné ulici umístěná národní škola byla pře-
místěna do školního domu č. 3, resp. 4 a ten starý školní dům byl pře-
nechán další odborné škole. V bývalé české školní budově v Krásném 
Březně se nyní nachází státní policejní škola. Polovina školního dvoj-
domu v Trmicích je obsazena protileteckým dělostřelectvem (Flak), 
v druhé polovině je dívčí měšťanská škola. Český školní dům na Stře-
kově je převeden na Hitlerovu mládež (Hitlerjugend – HJ) a na BdM 
(Bund deutschen Mädchen – Spolek německých dívek).   

Návratu vlasti do Říše byla věnována společná slavnost osvobo-
zení se školním provoláním. Při příležitosti „Akční pomoc“ („Hilf-mit-
Aktion“) uskutečněná výstava v aule gymnázia, ukázala hluboko sahající 
vliv osvobození ve všech druzích škol. Vyučování v češtině bylo zrušeno 
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a učební plány byly vhodně upraveny. Zdravotně oslabené školní děti, 
díky odeslání do Staré říše, byly brzy značně posíleny. „Německá 
mládež“-„Deutsche Jungvolk“ nyní podchytila mládež od 10 do 14 let k 
tělesnému otužování a   k ideologické průpravě pro přijetí do HJ a BdM. 

Naše měšťanky jsou šestileté. Po ukončení 4. školního ročníku, 
vstupují nadaní žáci národní školy do 1. ročníku měšťanské školy. Zde 
zůstávají šest let a vstupují jako šestnáctiletí ven do života. Koordináto-
rem pro školské záležitosti byl až do 1. května 1939 Prof. Hermann 
Zebisch, jenž byl ale povolán k vládě do Opavy. Jeho nástupcem jako 
městský rada pro ústecké školské záležitosti je ředitel Richard Schmatz. 
Pro okresní školský úřad městského okresu byl jmenován školní rada 
Ernst Hans Füssel. Úřední prostory okresního školského úřadu se na-
cházejí v bývalém městském úřadu na Střekově, tak jako okresní 
obrazárna. 

Stav národního a měšťanského školství koncem června 1939, 
po připojení obcí uskutečněném 1. května. 

 Škola                                  stanoviště      
1. Chlapecká národní škola                Náměstí Richarda Wagnera, 
2.         „                                     ul.   Th. Körnera, 
3.          „                                     ul. Dr. Ohnsorga,                                  
4.          „                                     ul. V Zatáčce,                                         
5.         „                                     Krásné Březno,            
6.          „                                     Střekov III.,                            
7.                   „                                     Trmice,           
8.                   „                                     Předlice,  
9. Dívčí národní škola                        Langemarkskénáměstí,                   
10.       „                        ulice Theodora Körnera, 
11.        „                        ulice Dr. Ohnsorga, 
12.       „                        ulice V Zatáčce,   
13.       „                        Krásné Březno, 
14.       „                        Střekov III., 
15.       „                        Trmice,   
16.       „                        Předlice, 
17. Smíšená národní škola                  Ústí - Na Skřivánku,                                             
18.            „                        Střekov I., 
19.            „                        Střekov II., 
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20. Smíšená národní škola                  Bukov,  
21. Pomocná škola                               Margaretina ulice, 
22 I. Chlapecká měšťanka                   Náměstí Richarda Wagnera, 
23 II.  „                       ulice Theodora Körnera, 
24 III.  „                       Krásné Březno, 
25 IV.  „                       Rybniční ulice, 
26 V.  „                       ulice V Zatáčce, 
27 I. Dívčí měšťanka                       Langemarkské náměstí, 
28 II.       „                        ulice Theodora Körnera, 
29 III.       „                        ulice V Zatáčce, 
30 IV.       „                        Langemarkské náměstí,                  
31 V.       „                         ulice V Zatáčce, 
32. Chlapecká měšťanka                      Střekov, 
33. Dívčí měšťanka                        Střekov, 
34. Chlapecká měšťanka                      Trmice, 
35. Dívčí měšťanka                                Trmice. 

Podle tohoto je nyní v městském okrese Ústí: 8 chlapeckých, 8 
dívčích a 4 smíšené národní školy, 7 chlapeckých a 7 dívčích měšťan-
ských škol a dále jedna pomocná škola. 2 třídy pomocné školy se nachá-
zejí také ještě na Střekově a v Trmicích. 

V městském okrese Ústí jsou dále násl. mateřské školky: 
Mateřská školka č. 1                              ulice Dr. Weise,  
 „    č. 2                             ulice Velká Hradební,  
 „    č. 3                         ulice Hanse Knirsche, 
Mateřská školka č. 4                         Vavřincova cesta, 
 „    č. 5                         Skřivánčí pole, 
 „    č. 6                             školní dům 8, Krásné Březno,                                  
 „    č. 8                             Přívozní ulice, 
 „    č. 9                             ulice V Zatáčce, 
 „    č. 10                           ulice Helmuta Langa, 
 „    č. 11                           ulice Adolfa Hitlera, 
 „    č. 12                           ulice Dr. Ohnsorga, 
 „    č. 1                             Střekov,   
 „    č. 2                                  „           
 „    č. 3                                  „                
 „    č. 1                             Trmice, Tržní náměstí, 
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Mateřská škola č. 2                                Trmice ulice Adolfa Hitlera, 
 „                          Předlice, Školní náměstí, 
 „                          Bukov, Školní ulice. 
K dispozici jsou následující opatrovny mládeže (Jugendhorten): 
1. Chlapecká opatrovna ve šk. domě č. 9, Krásné Březno,                  
2. „ „  v Ústí, Margaretina ulice č. 12,                              
3. „ „  ve šk. domě č. 10, Klíše,                          
4. „ „  ve šk. domě č. 6, ulice Theodora Körnera,       
1. Dívčí opatrovna  ve šk. domě č. 10, Klíše, 
2. „ „  ve šk. domě č. 8, Krásné Březno,             
3. „ „  ve šk. domě č. 1, Solná ulice,                               
Smíšená opatrovna         ve šk. domě č. 7, Na Skřivánku,              

Novinky ve vyšším školství v Sudetské župě. 
Již první týdny přinesly více nebo méně pronikavé novoty. Na 

místo ještě za Rakouska běžného označení „střední škola“, se v Říši uží-
vá jako označení pro šestileté školy bez vysokoškolské vyspělosti, bylo 
také u nás nařízeno označení „vyšší škola“. Potom nastalo silné omeze-
ní vyučování češtiny. Zmizela z učebních plánů reálek, dívčích gymnázií 
a učitelských ústavů, na vyšším stupni zůstala zachována pouze na gym-
náziích a reálných gymnáziích. Na její místo přišla ve všech školách, 
s výjimkou učitelských ústavů, angličtina. S tím jdou ruku v ruce změny 
v jednotlivých druzích škol. Latina je na všech chlapeckých školách do 
budoucna povinným předmětem; přestanou existovat reálky, budou 
přeměněny na „vyšší školy pro mládež“ - „Oberschule für Jungen“, 
v nich se bude v prvních ročnících vyučovat angličtina, od třetího roční-
ku latina. V šestém ročníku nastane s dalším jazykem větvení v jazyko-
vém oboru (u nás pravděpodobně čeština) a v realistickém oboru se 
zvětší přírodovědecké vyučování. Ale také všechna reálná gymnázia 
v obci i s jen jednou vyšší školou musí být změněna na vyšší školy 
(Oberschule), tím při změně bydliště rodičů není nutné žádné přeřazo-
vání mládeže. Jako zvláštní druh zůstává nadále existovat gymnázium, 
avšak výhradně ve větších ocích, v nichž je k dispozici také vyšší škola. 
V gymnáziích je prvním jazykem od prvního ročníku latina, ve třetím 
přichází řečtina a v pátém angličtina. Není tam žádné větvení. Zde v Ús-
tí bude reálka vyšší školou (Oberschule), dochází k přeměně dosavad-
ního reálného gymnázia na gymnázium, což až do roku 1920 tak již by-
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lo. K přeměně dochází postupně, takže první ročníky školního roku 
1939/40 jsou již humanistické. Přijímání dívek do chlapeckých ústavů 
v obcích, v nichž existuje ústav pro dívky, je zásadně zakázáno, je to 
možné jen v obcích, kde je k dispozici jen jedna vyšší škola. Vyšší školy 
pro dívky se nazývají „Oberschule für Mädchen“. Také v nich začíná 
v prvním ročníku vyučování angličtiny a po pátém ročníku i zde nastává 
větvení na obor jazykový a domácího hospodářství. V prvním roce při-
chází jako jazyk podle volby francouzština nebo latina, v oboru domácí-
ho hospodaření, jenž je obzvláště vyžadován, se klade velká váha na 
předměty ženských prací: ruční práce, vaření, péče o nemocné a o ko-
jence, prostě předměty, jež jsou požadovány obzvlášť podstatně ve 
službách, které život přináší německé ženě a matce v rodině, v povolání 
a v národním společenství. Dívčí školy jsou tedy zásadně jinak vystavě-
ny než školy chlapecké a naprosto odpovídají zásadám výchovy pří-
tomnosti.  

Nové jsou pro nás tak zvané „Nástavbové školy“ –„Aufbauschu-
len“  a „Dálkové školy“ – „Zubringeschulen“.  Obě jsou vyšší školy, a sice 
ta první je šestiletý ústav s vysokoškolskou vyspělostí a je nástavbou na 
šestý ročník národní školy, tedy v šestém ročníku dosahuje cíle osmileté 
vyšší školy, ústavy tohoto druhu v sudetské župě ještě neexistují. Za to 
je plánováno několik dálkových škol, jež budou zřizovány ve větších ob-
cích a budou podřízeny nejblíže ležící vyšší škole (Oberschule). Jejich 
významem je, dát žákům možnost zůstat déle v domě rodičů, takže bu-
dou muset navštěvovat mimo své bydliště jen vyšší ročníky. Tyto dálko-
vé školy nejsou nikdy plnoústavní.  

Další důležité novinky, které přicházejí do všech druhů vyšších 
škol (pro chlapce i pro dívky), jsou následující: Vyučování tělocviku je 
značně rozšířeno. Předmět se nyní nazývá „tělesná výchova“ – „Lei-
beserziehung“ a je pozvolna propracovávána na pět vyučovacích hodin 
týdně. Obsahuje celou oblast tělesné výchovy a na vysvědčení je nyní 
uvedena na prvním místě. Pro všechny žáky je povinná. Nově jsou také 
zavedeny hudební a umělecké směry se dvěma hodinami až do nejvyš-
šího ročníku. Nově propracováno bylo vyučování přírodopisu, který bu-
de jako „biologie“ vyučován ve všech ročnících všech ústavů.  

Toto zvětšení počtu hodin ale jde ruku v ruce se zkrácením jed-
notlivých vyučovacích hodin z 50 na 45 minut. Tak je možno na dopo-
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ledne umístit šest (místo dosavadních pěti) vyučovacích hodin, aby ne-
bylo zaváděno odpolední vyučování. Je změněno také známkování, na-
místo dosavadních pěti je nyní šest známek: velmi dobrá, dobrá, uspo-
kojivá, postačující, chybná a nedostatečná. 

O duchovní základně nových učebních plánů nové školy v Ně-
mecku podává poučení „Výchova a vyučování na vyšších školách“. Zde 
není místo do něj zabíhat. Uvedeme zde z něj jen jednu větu: „Úlohou 
německé školy je výchova člověka ke schopnosti pravé oddanosti k ná-
rodu a Vůdci, k vedení německého života, k rozvíjení jeho duševní síly a 
co největší výkonnosti a tím na svém místě mistrovského zvládání úko-
lů, které vytyčuje Německo.“ 

Také vzdělávání a postavení učitele na vyšších školách prošlo ně-
kterými změnami. Po ukončení čtyřletého vysokoškolského studia na-
stává praktické vzdělávání studijního referendáře, které je dvouleté a 
probíhá na okresních seminářích. V ústeckém vládním okrese byly na 
podzim roku 1939 zřízeny dva takové semináře, a sice v Liberci a v Ústí. 
Po tomto vzdělávání musí referendáři složit zkoušku a potom jsou po-
výšeni na studijní přísedící. Po několika dalších letech jejich učitelské 
činnosti dochází studijní radou k jejich jmenování. Pro ulehčení přeško-
lování učitelů pro vyšší školy se již uskutečnilo několik běhů školení uči-
telů ve školících táborech, část v Kankenheimu ve východním Prusku 
(Mark), ostatní v Neusterlitz. První takový učební běh se uskutečnil již 
v lednu 1939 pro učitele angličtiny, potom přišli na řadu učitelé němči-
ny a nakonec latináři. Na podzim byli svoláni učitelé biologie. Učitelé tě-
locviku jsou školeni ve více skupinách v Neusterlitz. Na stejném místě 
byl také školicí tábor části ředitelů a školních úředníků. Toto vzdělávání, 
resp. přeškolovací kursy, pokračovalo na podzim. Dozorčí úřady pro 
školení jsou nyní v každé obci vládního okresu. Vrchní školní rady, pro-
střednictvím oddělení 1-K (věda, výchova, vzdělávání lidu, církevní zále-
žitosti) říšského místodržitelství v Liberci, podléhají říšskému minister-
stvu pro výchovu v Berlíně.                   

Co se týká počtu vyšších škol v okrese Ústí, je třeba podotknou, 
že nyní, kromě odborných škol, existují v Ústí jen tři ústavy (gymná-
zium, vyšší škola pro chlapce a vyšší škola pro dívky). Gymnázium 
v Bohosudově bylo na jaře 1939 zrušeno a ústecký učitelský ústav byl 
začátkem školního roku 1939/40 přeložen do Lovosic. 
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Je to velká přestavba sudetoněmecké výchovy, kterou školy a 
učitelé zakoušejí v tomto, na události tak bohatém školním roce. Ale i 
kdyby měly být samotné změny ještě těžší a pronikavější, učitelé i žáci 
je rádi vezmou na sebe, pro dobro národa a otčiny. 

 

 
Pohled na Ústí z Ferdinandovy výšiny. 

 

Vyšší chlapecká škola, gymnázium. 
Ulice Velká Hradební č. 9.Ředitel: Dr. Hans Sachs.  

Počet žáků ve školním roce 1938/39: 523 žáků, z toho 121 dívek. 
Ústav byl založen roku 1893 jako obecní nižší gymnázium (Kom-

munal-Untergymnasium), do roku 1920 zůstal humanitním gymnáziem, 
od roku 1920/21 byl reálným gymnáziem s angličtinou, v roce 1938/39 
byl vyšší chlapeckou školou (Oberschule) a od r. 1939/40 je opět huma-
nitním gymnáziem. Od první třídy má latinu, od 3. třídy řečtinu a od 5. 
třídy angličtinu. Dívky, které navštěvují ústav až do 6. třídy, jsou od 
školního roku 1939/40 odkázány do vyšší školy pro dívky. 

Vyšší škola pro chlapce (reálka ve výstavbě). 
Schillerova ulice č. 230. Vedoucí ústavu: Franz Schübl.  Zal. roku 1909. 

Ve školním roce 1938/39 ústav čítal 305 žáků, z toho 47 žákyň. 
Ústav má oproti dosavadní reálce, která má jen 7 ročníků, tříd 8. 

Žáci (pouze chlapci) nastupující po čtyřech letech národní školy, mají od 
1. třídy angličtinu, od 3. třídy latinu, k tomu ve vyšších třídách přichází 
třetí cizí jazyk. 
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Vyšší škola pro dívky. 
Městské německé dívčí reformní reálné gymnázium (ve výstavbě). 

Ulice Dr. Ohnsorga č. 29. Vedoucí ústavu: Vrchní školní rada Dr. Franz 
Peter. V roce 1938/39: 231 žákyň. 

Ústav byl založen roku 1895 jako „Vyšší dívčí škola“ – „Höhere 
Tochterschule“, v roce 1917/18 byl přeměně na lyceum, v roce 1921/22 
na reformní reálné gymnázium. Již v uplynulém školním roce byl pro-
veden přechod ze staré formy střední školy na vyšší školu. Od začátku 
školního roku 1939/40 je Vyšší škola pro dívky (Oberschulen für Mäd-
chen) vedena podle pravidel formy domácího hospodářství. Vedle toho 
může být jeden obor zřízen v jazykové formě, když ročníky 1 až 5 jsou 
od začátku roku 1939/40 dvoutřídní a 6. ročník vykazuje nerozdělených 
26 žákyň. V 7. a 8. třídě bude v příštím školním roce vyučování vedeno 
dále podle staré úpravy bez rozdělení. 

Městská vyšší hospodářská škola. 
(Dříve Ústecká obchodní akademie – Aussiger Handelsakademie). 

Schmeykalova ulice č. 17 a 19.  
Ředitel: Leopold Zeidler. Počet žáků v roce 1938/39: V obchodní 

akademii se čtyřmi ročníky, každý třikrát paralelní, 530; v abiturient-
ském kursu 51; v dvouleté obchodní škole pro chlapce a pro dívky: 248, 
celkem 829. Oborová odborná škola pro živnosti a pro drogisty čítala na 
konci školního roku 1938/39 394 žáků. 

„Vyšší obchodní akademie“ byla založena v roce 1886 jako dvou-
letá, od roku 1889 tříletá a od roku 1900 jako „Aussiger Handels-
akademie“ – „Ústecká obchodní akademie“. S ústavem je spojena 
dvouletá obchodní škola pro chlapce a dívky, abiturientský kurs a dvou-
letá obchodnická odborná škola. 

V roce 1931 ustanovené kuratorium ústavu zastavilo 22. září 
1938 svou činnost, protože toho dne nastoupil do úřadu nynější vrchní 
starosta Ústí Dr. Richard Tauche. Nový správní výbor prozatím usta-
noven nebyl. 

Odborná škola pro ženská povolání. 
Ohnsorgova ulice (bývalá česká škola). 

Vedoucí Marie Uhlir, odborná školní ředitelka.  
Počet žákyň ve školním roce 1938/39: 152. 
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Škola byla založena v roce 1921/22 jako „Vyšší učitelský ústav 
pro hospodářská ženská povolání“ – „Höhere Lehranstalt für wirtschaft-
liche Frauenberufe“. Nyní sestává ze a) dvouleté Ženské odborné školy, 
b) tříleté Odborné školy pro ženská povolání. První třídou pro oba dru-
hy škol je první ročník Ženské odborné školy.  

Před připojením byla škola umístěna ve čtyřech školních domech. 
Dne 15. října započalo přemisťování do školního domu v Ohnsorgově 
ulici. Tam jsou nyní umístěny všechny třídy. Jenom kuchyň a jídelna je 
ještě ve školním domě 4. V roce 1939/40 přešly do školního domu 
v Ohnsorgově ulici také hospodářské místnosti. Škole byl předán také 
kus zahradního pole, takže mohou být pěstovány také kuchyňské byliny 
a zelenina pro kuchyň. 

Státní inženýrská škola (Státní průmyslová škola). 
Ústí, Resselova ulice č. 210. Ředitel: Dipl.-Ing. Karl Worzfeld. 
Škola je nyní přeorganizována a obsahuje osmisemestrové oddě-

lení vyšší inženýrské školy, které je ukončováno průvodní zkouškou a 
čtyřsemestrovou mistrovskou školu, která v letošním školním roce kon-
čí a již nebude více otevřena. Mladí lidé, kteří mohou prokázat nejméně 
dvouletou praxi, mohou být přijati do přípravné třídy, jejíž úspěšné ab-
solvování umožňuje přechod do 5. semestru inženýrské školy.  

Se školou je organicky spojena tříletá odborná škola pro auto-
mechaniky, kováře, slévače, formíře a modeláře. Dále se podle potřeby 
konají kursy různého druhu. 

Ústecké odborné školství. 
Blahobyt, kultura, bezpečnost a s tím vážnost našeho národa 

před ostatním světem jsou z velké míry závislé na jeho celkové výkon-
nosti. Celková výkonnost národa je součtem výkonností jednotlivých 
lidí, kteří k němu náleží. Hlavním úkolem národa, který se chce osvědčit 
ve světovém boji národů, je stálé udržování a zvyšování jeho výkon-
nosti ve všech oblastech lidské činnosti. 

Této hlavní úloze národa, jejímž plněním generace v nepřetržité 
řadě měří svou sílu, slouží mezi jiným také výchovná a vzdělávací zaříze-
ní. Podle toho, jak národ své výchovné prostředky buduje a jak o ně pe-
čuje, zajišťuje svou výkonnost a určuje svojí platnost ve světě. Tím je 
dostatečně odůvodněn vysoký význam národního vzdělávání lidí k to-
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mu oprávněnými činiteli: Rodina, škola, společnosti (Strana a její for-
mace).  

Možnost a povinnost jednotlivce přispět svým dílem pro celko-
vou výkonnost národa, spočívá hlavně v jeho činnosti v povolání. Čím 
větší a lepší je výkon povolání všech členů národa, tím je úctyhodnější 
jeho celková výkonnost. Z toho vyplývá samotná vůdčí myšlenka, podle 
níž všechna zařízení pro výchovu k povolání mají působit: Vzděláváním 
k povolání přispívat k národnímu vzdělání lidu. 

Odborné školy (učňovské školy) zaujímají v rámci veškeré výcho-
vy k povolání obzvláštní místo, jelikož je, jako povinné školy, navštěvuje 
70 % odborného dorostu.Vzdělávací doba učňovských škol je úzce spo-
jena s povoláním mladistvých. Organizace je díky rozšíření rozptýlení 
škol na celý okres a tím umožnění odbornosti a specializace vyučování, 
vystavěna tak, že dbají nejen požadavků jednotlivých živností, ale při-
tom také berou ohled na individuální doplňování odborného vzdělávání 
jednotlivých žáků.  

Úzké a bezprostřední spojení učňovských škol s odbornou praxí a 
hospodářstvím je dále zajištěna tím, že praktici z živnostenského, ob-
chodního a průmyslového života jsou činní jako učitelé těchto škol a vy-
učování spojují a naplňují proudem a duchem života odborné praxe. 
Potřebnost odborné sounáležitosti v učňovské škole je dána ještě tím, 
že do centra veškerého vyučování je postaveno vyučování ve školních 
dílnách a tím je celý provoz školy podřízen zvládnutí základů práce.  

Nasměrování školní učňovské výchovy na odbornou práci žáků a 
vědomé působení na opětovné získání pracovního étosu v duchu ná-
rodního socialismu ale vede také k tomu, že výchova mladistvých k po-
třebnému členění národního a státního společenství nachází pozornost 
jako nadřazený úkol. Tím učňovské školství slouží nejen k čistě odbor-
nému vzdělávání řemeslnického dorostu, ale nad tím dále ke zdravému 
tělesnému a duševnímu vývoji všech mladých lidí.  

Reforma učňovského školství v okrese Ústí během posledních 15 
let vedla k tomu, že dnes, po zrušení malých obecních živnostenských 
škol dalšího vzdělávání v Trmicích, v Chabařovicích, v Neštěmicích,v Bo-
hosudově a v Petrovicích, je pro město a okres shrnuto do dvou okres-
ních učňovských škol v Ústí a na Střekově. Tím bylo dosaženo rozvržení 
žactva podle jednotlivých řemesel nebo skupin úzce příbuzných živností 
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do speciálních a odborných tříd a zajištěna nutná shoda, umožňuící 
spolupráci školy při výchově řemeslnického dorostu s odbornými ře-
meslníky jednotlivých živností. 

Okresní učňovská škola na Střekově t.č. eviduje učně kovoděl-
ných řemesel včetně elektrotechniků z města a okresu Ústí ve 29 na 
jednotlivá řemesla specializovaných třídách s celkem 800 žáky. Zatím co 
okresní učňovská škola na Střekově je od roku 1928 umístěna ve vlastní 
přiměřeně vybavené školní budově, ústecké učňovské škole dodnes 
chybí školní budova odpovídající požadavkům odborné školy. Je zřejmé, 
že učňovské školy, jako všechny ostatní druhy škol, mohou uspokojivě 
plnit jim svěřené úkoly, jen když jsou umístěny bezvadně prostorově a 
když jsou vybaveny zařízením, odpovídajícím jejich zvláštnímu vzděláva-
címu cíli. Obzvláštní naléhavost tohoto požadavku je dostatečně odů-
vodněná tím, že učňovské školy mají spolupůsobit při výchově a vzdělá-
vání největší a nejdůležitější části národní dělnické armády, uskuteč-
ňující výrobní činnost. Říšský zákon o učňovském školství, který je také 
pro Sudetskou župu očekáván v roce 1940, povede k výraznému vzestu-
pu počtu žáků v učňovských školách. S tím bude ale naprosto nutné 
rychlé a účinné řešení otázky naléhavé záležitosti ústeckého učňov-
ského školství. 

Národně-socialistické vedení národa a státu má v krátkém čase 
vyřešit velké a těžké úkoly, a tak bude také národně-socialistické vedení 
města Ústí  bez odkladu vytvářet nezbytné předpoklady pro další zdra-
vý rozvoj svého učňovského školství.  

Okresní živnostenská učňovská škola. 
Zahradní ulice č. 18. Ředitel Alfons Podskalsky. 

Ve školním roce 1939/40 zde působili: Učitelské síly v hlavním 
povolání 8, učitelé ve vedlejším povolání 26. Počet tříd 51, počet skupin 
9. Celkový počet hodin v týdnu 458. Počet žáků: Dřevařská řemesla 
149, potravinářská řemesla 156, oděvnická řemesla 342, stavební ře-
mesla 172, malíři a lakýrníci 99, ostatní řemesla 168.   

Okresní učňovská škola v Ústí – Střekově. 
Školní dům: Ústí – Střekov, Schillerovo nám. Vedení: Alfons Simmisch.  

29 tříd. 81 odborných a dílenských skupin. 337 vyučovacích hodin 
týdně. Počet žáků v kovodělných řemeslech včetně elektromechaniků: 
768. 6 učitelů v hlavním povolání, 14 ve vedlejším povolání. 
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Slepecká škola v Ústí. 
Vestfálská ulice. Vedení: Ředitel Anton Reitter. 

Slepecká škola s domovem v Ústí, jediná svého druhu v Sudetské 
župě, byla otevřena v roce 1913 jako pobočka Slepeckého ústavu v Pra-
ze na Klárově (Prager Klarschen Blindenanstalt) a od počátku podchycu-
je slepé děti z Bohemie (Böhmen). V roce 1918 byl ústav osamostatněn 
a přešel do vlastnictví města Ústí. Po připojení Sudet ke Staré říši a díky 
„výnosu o zavedení předpisů o zákonné péči v sudetoněmecké oblasti“ 
nyní navštěvují školu slepé děti z území celé župy. V probíhajícím škol-
ním roce ústav poskytuje přístřeší 58 slepým dětem, které jsou vyučo-
vány ve třech postupných ročnících a na vyšším stupni dosahují učební-
ho cíle měšťanské školy. Připojena je slepecká mateřská školka pro sle-
pé děti v předškolním věku. Tělesné otužování zaručuje systematicky 
provozované tělesné cvičení, jež je výhodně poskytováno díky existenci 
rozlehlých zatravněných ploch, šplíchacího bazénu, hřiště a cvičiště a 
ústav obklopujícího lesa. Děti jsou přijímány na návrh Okresního pečo-
vatelského spolku a Zemské pečovatelské společnosti, která co nejdříve 
ústav pře-vezme do své péče. 

Župní domov pro mladistvé Ústí – Zářivý vrch (Spiegelsberg). 
(Dříve chlapecká polepšovna). 

Ústí – Zářivý vrch č. 265. Vedení: Hermann Wilhelm. 
Úřad je podřízen oddělení úřadu pro mládež při župní samosprá-

vě v Liberci a t.č. poskytuje přístřeší 60 chovancům, kteří byli do Župní-
ho domova pro mladistvé (Gau-Jugendheim) přiděleni na základě soud-
ního rozhodnutí úřadu pro mládež. 

 

Církevní záležitosti. 
Arciděkanský úřad Ústí. 
Kostelní náměstí č. 115/8. 

Katolickou duchovní správu t.č. (1939) vykonává arciděkan (kon-
sistorní rada Ferdinand Schwindt, narozen 28. března 1875 v Krásném 
Lese u Frýdlantu (Friedland), dva kaplani (Roman Guttrich, narozen 25. 
března 1912 ve Šluknově a Franz Mizera, narozen 14. října 1913 v Nové 
Vsi u Jablonce nad Nisou, dále pět učitelů náboženství (katechetů) a 
dva profesoři (Dr. Keylwerth a Otto Blaha), několik hostijových farářů 
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pod vedením P. Johannese Krölla, k tomu ještě přichází latinská kate-
chetka (Margarete Sänger), jeden říšskoněmecký a pět penzionovaných 
farářů. Ústí čítá celkem 29 farářů. Se svým dobře vyškoleným kostelním 
sborem jako ředitel chóru působí Otto Güttl, Mozartova ulice č. 200. 
Kostelníkem je dlouhá léta Josef Schandy, Zahradní ulice. 

Bohoslužba se slouží mimo v obou kostelích, městský kostel (Na-
nebevzetí Panny Marie) a kláštení kostel (Sv. Adalbert), ještě v reálce 
pro střední školy a pro městskou část Klíše, na Skřivánčím poli (sál Apol-
lo) a ve Vaňově, jehož kostel byl vysvěcen 10. září 1939. Dne 30. října 
1938 byl položen základní kámen kostela ve Vaňově, jenž na památku 
osvobození Sudet dostal název „Vaňovský kostel svobody“ – „Wanno-
wer Freiheitskirche“. Od října 1938 také odpadlo vyučování náboženství 
v češtině. Od té doby také v Ústí působí jen němečtí, k národu sounále-
žící kněží. Vystoupení z církve bylo zaznamenáno jen málo.  

Katolický matriční úřad se od října 1938 nachází ve dvou míst-
nostech školy v Solné ulici. Malá kancelář ve starém farním domě při 
návalu mnoha příslušníků národa (Volksgenosse), kteří potřebují pro 
potvrzení árijského původu úřední výpis z matriky, již nepostačuje. 
Státní matriční správa světského občanského úřadu, která byla v Ústí 
zřízena od 1. května 1939, má také trvalý vliv na pracovní záležitosti cír-
kevního úřadu. Církevní matrika se přizpůsobuje způsobu záznamu ob-
čanských úřadů. Zavedení povinných občanských sňatků přineslo také 
pokles sňatků církevních.  

Německý evangelický farní úřad. 
Matgaretina ulice č. 9. 

Zřízeno v roce 1879. Farář: Církevní rada Prof. Ludwig Baier (nar. 
30. srpna 1881 v Ochsenfurt am Main). Katecheta: Rudolf Musialek. 
Kostelník: Richard Jokisch, Margaretina ul. 9 (bývalá evangelická škola). 
Farní okrsek: Obvodní soudní okrsek Ústí, nalevo od Labe. Připojeno 
k církevnímu kraji střední Bohemie (Mittelböhmen) t.č. se sídlem 
v Duchcově. Farní úřady: Růžová (Rosendorf), Podmokly, Střekov, Ústí, 
Habřina, Litoměřice, Trmice, Chabařovice, Dubí, Turnov, Teplice, Duch-
cov a Most. 

Katolický farní úřad Ústí-Krásné Březno. 
Kancelář: Sklepní ulice č. 287/2. 
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Farář: Děkan Josef Hujer (narozen 1. února 1873 v Bzí u Železné-
ho Brodu v Protektorátu Böhmen. Katecheta měšťanské školy: Heinrich 
Heine (nar. 29. března 1892 v Dubnici u České Lípy. Systemizované mís-
to kaplana je neobsazené. Kostel je soukromé vlastnictví současného 
majitele panství Krásné Březno. Patronátní břemeno nese do května ro-
ku 1940 město Ústí. Farní okrsek Krásného Března zahrnuje městskou 
část Krásné Březno a část starého ústeckého městského území (Alt-Aus-
sig) až k Mariánskému vrchu. Tato část byla v roce 1903 vybavena fará-
řem z žežické farnosti, protože v roce 1899 jí byl odejmut farář z obce 
Krásné Březno a byla zřízena fara Ústí – Krásné Březno. Krásné Březno 
bylo tenkrát pojato do Ústí. Až do roku 1787 bylo Krásné Březno pří-
slušno farností do Svádova  a v tom roce přešlo do Ústí. S tím ale krás-
nobřezenští nebyli srozuměni a tak byla změněna příslušnost k farářovi 
do Žežic. Matriky byly až do roku 1787 ve Svádově a ty ostatní po tomto 
roce byly uschovány v Krásném Březně. Fara se ústecko – krásnobře-
zenská jmenuje od roku 1900. Podle sčítání lidu v roce 1931 bydlí ve 
farním okrsku 4096 katolíků a 2414 jinověrců, z velké části bezkon-
fesních. 

Katolický farní úřad Střekov. 
Ulice Horsta Wessela č. 80. 

Farnost Ústí – Střekov byla zřízena v roce 1904. Budovatelem 
kostela je děkan Dr. Eugen Kinzer, říšský němec. Farář: Anton Mehl, 
nar. roku 1890 v Döbern u Opole v Horním Slezku. Kaplan: Adolf Rudor-
fer, nar. r. 1909 v Čejkovicích u Znojma. Místo katechety měšťanské 
školy není nyní obsazeno. Ředitel kůru: Albin Arth z Lomnice u Falknova 
n. L., bývalý korepetitor Německého zemského divadla v Praze. Farnost 
zahrnuje obce: Ústí-Střekov I, II a III, dále vesnické obce Kojetice a Nová 
ves se Sedlem (Sedl) a Průčelím (Prutschel). Počet duší činí bezmála 
10 000. 

Katolický farní úřad Trmice. 
Trmice, Václavské náměstí č. 74. 

Farář: Franz Weigelt (nar. 28. ledna 1901 v Bad Kunnersdorf).     
1. kaplan: Dr. Eduard Schmid (nar. 2. prosince 1906 v Liberci). 2. kaplan: 
Paul Riessner (nar. 28. listopadu 1913 ve Skrochowitz ve Slezku). Kate-
cheta: Karl Kölbinger (nar. 2. listopadu 1880 ve Viechwang ve Východní 
Marce – Ostmark). Varhaník: Anton Stuchly, Trmice, Tovární ulice         
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č. 431. Kostelník (Trmice): Fritz Sollanek, Trmice Jahnova ulice č. 320. 
Kostelník (Roudníky): Gottlieb Opl, Roudníky č. 7. Kostelník (Tucho-
myšl): Franz Patzelr. Kostelník (Lochočice): Franz Hille. 

K farnímu okrsku Trmice patří následující obce: Tuchomyšl s filiál-
ním kostelem sv. Martina, 1003 katolíků, 507 nekatolíků a bez vyznání. 
Locočice s kaplí nazývanou „Nalezení kříže“ – „Kreuzauffindung“ a Jedo-
vina (Jedowina - pahorek s veřejnou kaplí k uctívání sv. Johannesee      
d. T.), 267 katolíků, 38 nekatolíků a bez vyznání. Roudníky s filiálním 
kostelem k uctívání sv. Václava, 563 katolíků, 388 nekatolíků a bez 
vyznání. Vyklice s veřejnou kaplí k uctívání sv. Jana z Nepomuku, 1616 
katolíků, 518 nekatolíků a bez vyznání. Otovice, 93 katolíků, 36 nekato-
líků. Koštov, 628 katolíků, 115 nekatolíků. Újezd (Augiessel), 158 katolí-
ků, 28 nekatolíků. Hostovice s veřejnou kaplí k uctívání sv. Srdce Ježíšo-
va, 424 katolíků, 69 nekatolíků. Samotné Trmice mají 5337 katolíků, 
2257 nekatolíků, Židů (Juden) a bez vyznání. – Počet katolíků celého 
trmického farního okrsku: 10 089, nekatolíků, Židu a bez vyznání: 3950. 

Katolické farní okrsky v okresu Ústí. 
Ve vikariátu Ústí: Arciděkanát Ústí, Farnost Ústí III, Český Bukov, 

Skorotice, Řehlovice, Chabařovice, Čermná, Mojžíř, Předlice, Střekov, 
Svádov, Žežice, Stebno a Trmice. 

Ve vikariátu Teplice: Velké Chvojno, Habartice, Chlumec, Bohosu-
dov, Modlany, Nakléřov, Petrovice, Žim a Krásný Les. 

Ve vikariátu Děčín: Roztoky, Těchlovice a Tisá.  
Ve vikariátu Litoměřice: Proboštov, Zubrnice a Církvice. 

Evangelické farní okrsky v okresu Ústí. 
Ústí, Ústí-Trmice, Chabřovice, Střekov.  
Evangelický farní úřad Ústí: Kancelář: Margaretina ulice      č. 9. 

Farář: Církevní rada Ludwig Baier. 
Evangelický farní úřad Ústí-Střekov: Kancelář: Ulice Johan-na 

Schichta. Farář: Rudolf Schmiel. 
Evangelický farní úřad Ústí-Trmice: Kancelář v evange-lickém 

kostele. Farář: Ferdinand Sattler. 
Evangelický farní úřad Chabařovice: Farní kancelář vedle 

evangelického kostela, Farář: Oskar Nitschmann. 
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Administrativní budova Spolku pro chemickou a hutní produkci.  

 

Kulturní zařízení. 
Městská knihovna Ústí. 

Langemarkské náměstí č. 11. Vedoucí referátu: Alois Weidlich.  
Vedoucí: Dr. Josef Müller. 

Městská knihovna Ústí, pocházející ještě z doby a ducha 19. sto-
letí, je nyní konečně také činná ideologicky. V minulém roce neřešila 
žádné malé úkoly, když přerušila dlouhá desetiletí trvající tradici a na-
místo liberálně vzdělávací bibliotéky zřídila novou knihovnu formující 
politické přesvědčení. Toto převrstvení, k němuž došlo ve velkém stylu 
(dříve se říkalo „Vědění je síla“ – „Wissen ist Macht“, nyní se ale praví 
„Vůle je síla“ – „Wille ist Macht“). Obzvláště je významné vyřazením ži-
dovské, marxistické a liberální literatury, konečně jedním rázem zmize-
la všechna zaprášená literatura, která nemůže mít v živoucím organiz-
mu knihovny žádné místo. To vyplývá ze skutečnosti (v historii naší kni-
hovny k tomu došlo poprvé), že počet knih se zmenšil o 550 svazků, 
ačkoliv bylo zaznamenáno přes 1700 nově získaných. Tento úbytek ale 
naprosto patří k ozdravnému procesu a nezavdává žádné důvody k oba-
vám, poněvadž město Ústí je tak jako dříve otevřeno plnému porozu-
mění pro kulturní zařízení, které značně přispívá k určení jeho výrazu.  

Díky vytvoření městského okresu Ústí, dostala městská knihovna 
k mnoha starým mnohé jiné úkoly. Nyní jako centrální knihovna spra-
vuje pobočky na Střekově, v Trmicích, na Bukově a v Předlicích, kde do-
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sud existují vlastní obecní knihovny. Podle možností jsou také zřizovány 
pobočky v Krásném Březně a ve Stříbrníkách. 

Budova městské knihovny – nyní stojí přes čtvrt století – posky-
tuje přístřeší  nejen značnému knižnímu pokladu, ale má také prostory 
pro dvě čítárny (jako třetí má být v příštím roce vybavena čítárna pro 
mládež), jednu studovnu (ovšem dnešním požadavkům již zcela nemů-
že dostát), dva přednáškové sály a rozlehlé výstavní prostory. Návštěv-
ník ze Staré říše vždy dále potvrzuje, že žádné srovnatelně velké město, 
takovou budovu knihovny nevykazuje. Jsme potom také v tak šťastné 
poloze, že vytváříme přirozené centrum kulturního života našeho měs-
ta. Výsledná čísla z posledního roku sice oproti předloni trochu pokles-
ly, přesto zůstávají dosti významná. Např. výstavní prostory byly v pos-
ledním vykazovacím období pronajaty dvanáctkrát, z toho dvakrát pro 
výstavy z uměleckého ranku. Je možno doufat, že v klidnějších pomě-
rech nastane všeobecný rozmach kulturních uspořádání. Také městská 
knihovna se potom bude opět vracet k uvádění svého obsáhlého kultur-
ního programu, jenž byl přerušen kvůli mocným událostem naší doby.  

Městská knihovna, kvůli věku léčeného Prof. Josefa Martina, je 
nyní vedena Dr. Josefem Müllerem. Celkové osazenstvo nyní sestává: 
Asistent: Anna Mager, knihovníci: Susane Sigl a Irmtraut Proschka, kni-
hovnické pomocné síly: Anna Pittroff a Gertrud Otto, technická pomoc-
ná síla: Franz Krejcik, šatnářka: Hedwig Schernstein, dozorce v sálech: 
Adolf Sigmantl a domovník: Rudolf Körner. 

Knihovnictví v okrese Ústí. 
Jako v celé sudetské župě se po připojení (Anschluss) také v okre-

se Ústí dobře rozvíjí knihovnictví: Na základě zákona o knihovnách má 
každá obec svojí, i když často jen skromnou, knihovnu. Ačkoliv ve Staré 
říši žádné podobné zákonné nařízení o knihovnictví neexistuje, vešel 
pro sudetskou župu v platnost zákon o knihovnách. Známému varns-
dorfskému knihovníkovi Dr. Arturu Herrovi, pověřenému vedením 
vlastního oddělení libereckého říšského komisariátu, bylo také svěřeno 
oddělen  1-K/5 u říšského místodržitelství pro sudetskou župu. Z tohoto 
oddělení bylo ihned nařízeno zásadní přezkoušení stavu knih, a sice mě-
ly být vyřazeny nejen knihy, které byly podle národně-socialistického 
světonázoru napsány v nevraživém postoji a pocházely od Židů (Juden) 
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a ostatních nepřátel německého společenství, ale měly být z knihoven 
vyřazeny také všechny knihy zastaralé a kýčovité.  

Při této, v okresu Ústí již z velké částí uzavřené vyčišťovací čin-
nosti se ukazuje, že jmenovitě v obcích s bývalým marxistickým vede-
ním byly knihovny vybudovány přímo k trvalému politickému školení. 
Ovšem byly také knihovny, jejichž knihovníci i přes úřední nátlak skrytě 
zřizovali a pečovali o zásobu národnostně uvědomělých knih a jejich 
činnost byla bez námitek. 

Přezkušování knihovního stavu bylo vedeno k tomu účelu jmeno-
vaným státním okresním knihovnickým dozorcem Prof. Dr. Rudolfem 
Menzelem a z části jím bylo také prováděno. Na dvou velkých poradách 
byli všichni knihovníci z okresu zevrubně poučeni o všech otázkách no-
vého knihovnického řádu v okrese a především byly pevně stanoveny 
směrnice pro výstavbu knižní zásoby ve smyslu národního socialismu. 
Finančně slabé obce, především ale ještě dnes národnostně ohrožené, 
obdržely z říšských prostředků velké dary pro výstavbu knihoven. Kni-
hovny všeobecně vykazují silný pokles v počtu čtenářů a výpůjček. Je 
úlohou kulturní péče v jednotlivých obcích, získávat pro knihovny okruh 
čtenářů, kteří knihy užívají nejen pro pouhou zábavu nebo k utrácení 
času, nýbrž kteří se z nich dnes mohou přicházet skutečně vzdělávat.                                                                   

                                                                                            Dr. R. Menzel. 

Knižní obchod v Sudetech dříve a nyní. 
Návrat výročního dne osvobození Sudet nám dává podnět 

k ohlédnutí, které má každý z hlediska svého dřívějšího působení. Ob-
zvláštní příčinu k tomu má německý knižní obchod, který byl v bývalém 
Československu od počátku potlačován a porobován.  

V již dlouho před Adolfem Hitlerem založené německé říší exis-
tovaly dva tábory. Jeden, který se již před rokem 1933 zasazoval o ná-
rodní uvědomění, a druhý, jenž viděl poslání systému doby ve zřizování 
své prebendy rozšiřováním povrchní literatury, vědomě otravující část 
národního ducha. Německý národní knižní obchod tak zde prožíval do-
bu dvojího zápasu. Jeden před rokem 1933 ve společnosti v Říši v těžce 
se potýkajícím národním knižním obchodě a druhý od založení národ-
ně-socialistického Německa s jediným cílem, prosadit dráhu národního 
socialismu také v Sudetech pomocí rozšiřování dobré německé literatu-
ry a tak svým způsobem spolupůsobit při osvobozování naší vlasti z čes-
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kého jha. Na dobu, která se přes rozpuštění pro Němce důležitých po-
litických stran v roce 1933, přes provolání Konrada Henleina na shro-
máždění na podzim roku toho samého roku, přes nekonečné boje v le-
tech 1934 až 1938 stále více vyhrocovala, nemůže žádný knihkupec při 
svém povolání zapomenout a také jí ve svém životě nikdy nebude po-
strádat. Byly to popravdě roky bojů, kdy s neslýchanými prožitky tisíců 
menších denních starostí zůstaly knihkupcům dvě možnosti: Neotřesi-
telná víra v našeho Vůdce a v naší spravedlivou věc a potom velká míra 
humoru, která také velmi často pomáhala vyrovnat se s tragikomikou 
zuřivých cenzurních úředníků. Jednou zabavil jeden obzvláště svědomi-
tý cenzor kvůli vůdci jednu německou operu, přičemž mu postačilo jed-
no samotné slovo „Führer“ – „vůdce“ a tak zavětřil nebezpečí pro stát. 
V sudetské župě nebyl skoro žádný národní knihkupec, který by nebyl 
kvůli provinění proti zákonu o obraně nebo tisku odsouzen k citelné po-
kutě a aby se při tom stále a opětovně všemi prostředky nepokoušel 
příslušníkům svého národa po celá léta zprostředkovat duševní výzbroj 
ke svatému boji za naší zem a za naše právo. Velmi často přinášeli velké 
oběti a s ještě větším zadostiučiněním tuto práci vykonávali.  

Tak jako tak byly výkladce s knihami jednotvárně denně úředníky 
se směšnými výtkami podrobovány přísnému ohledávání. Zásilky byly 
celním úřadem prohrabávány a všechno možné bylo zabavováno. Jako 
zlý sen trvala tato noční můra. Dnes je každý knihkupec šťasten, když 
může vedle Vůdcova díla vystavovat a šířit nespočet knih našich básní-
ků a spisovatelů. Sotva nějaké jiné povolání prožívá takovou proměnu 
jako knihkupectví. Malomyslní a špehové odcestovali a zařadili se tak 
do jedné velké řady. Všichni jsme hrdí, že můžeme v hospodářství a 
v kultuře spolupracovat na výstavbě naší vlasti a tím se můžeme účast-
nit na gigantickém novém utváření naší velké německé otčiny, na stav-
bě, která je větší než doba.                         Alois Weidlich, městský rada. 

K n i h k u p e c t v í . 
Ernst Petzold (nástupce Rudolfa Jägera), ulice Dr. Jos. Goebbelse č. 55, 

naproti Café Post. 
Anton Gruss, knižní a notové nakladatelství, ul. Ad. Hitlera č. 47. 
Richard Hausenblas, obchod papírem a knihami, Ústí-Střekov, ulice Joh. 

Schichta č. 199. 
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Otto Karmann, knihkupectví, antikvariát a papírnictví, ul. Dr. Jos. Goeb-
belse č. 23. 

Eduard Miksch, (knihkupectví Ad. Becker), obchodník knihami a umě-
ním, Dlouhá ulice č. 2.  

Hans Prosser, knihkupectví. Náměstí Na Hvězdě (Am Stern). 
Karl Tuch, K. Melzer, knihkupectví, Náměstí SA č. 38. 
Alois Weidlich, obchod knihami, uměním a muzikáliemi, Hradiště č. 2, 

od 1. prosince 1939 Náměstí SA č. 32. 

Ústecké městské divadlo. 
Vedoucí referátu: Přidělenec Alois Weidlich.  

Intendant Alfred Huttig. Správní ředitel: Anton Grund.  
 K otevíracímu představení – „Wilhelm Tell“ – odpovídajícímu 

velkým událostem doby, se 25. října 1938 v prostorách našeho krásné-
ho divadla shromáždilo celé Ústí k naslouchání Schillerovým slovům      
o věčné svobodě a hlasům našich múzických hrdinů, které dnes radost-
ně vítězně proznívají naším múzickým chrámem. Jako dříve i nadále 
stojí na vrcholu tohoto institutu intendant Alfred Huttig, podporovaný 
schopnými přáteli, neúnavnou pílí a uměleckou obětavostí režisérů, ka-
pelníka, jevištního personálu všeho druhu a v neposlední řadě nedostiž-
ným městským divadelním orchestrem. 

Zkrácená divadelní sezóna 1938/39 přinesla klasické i moderní či-
noherní kusy, podle možnosti díla odpovídající našemu světonázoru, 
opery: „Der Kuhreigen“ - „Alpský pastýř“, „Martha“, „Don Pasquale“, 
„Lohengrin“, „Wildschütz“ – „Pytlák“, „Toska“. Z moderních děl: „Die 
Zaubergeige“ - „Čarovné housle“ od Wernera Egka, které ale u nás ne-
dosáhlo ohlasu jako ve Staré říši. Uvádí se operety: „Ännchen von Tha-
rau“ - „Anička z Tharau“ od Alexise Willibalda, „Wo die Lerche singt“ - 
„Kde skřivánek zpívá“, „Der Süsseste Schwindel der Welt“ - „Nejsladší 
šalba na světě“, „Gruss und Kuss aus Wachau“ - „Pozdrav a polibek 
z Wachau“, „Polenblut“ - „Polská krev“, „Die Kosakenbraut“ - „Kozácká 
nevěsta“, „Liebe in der Lerchengasse“ - „Láska ve skřivánčí ulici“, „Die 
ungarische Hochzeit“ - „Uherská svatba“, „Zigeunerbaron“ - „Cikánský 
baron“, „Boccaccio“, „Fledermaus“ - „Netopýr“ a „Land des Lächelns“ - 
„Země úsměvů“.  

Zvláštní pozornost byla upřena na uvádění novodobých činoher-
ních kusů, čehož nejlepším důkazem je „Der 18. Oktober“ - „18.říjen“ 
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od Waltera Ericha Schäfera, „Katte“ od Hermanna Burte a „Die Fahne“ - 
„Vlajka“ od Otto Emmericha Groha. V divadelní sezóně 1938/39 bylo 
mezi uváděnými divadelními díly 14 činoher, 7 oper a 12 operet. Nad to 
se odděleně konaly tři pozoruhodné herní večery hostů, na nichž Dráž-
ďanské státní divadlo opakovaně zprostředkovalo slavnostní uvedení 
významného novodobého díla „Thors Gast“ - „Thorův host“. 

Přes zkrácenou divadelní sezónu dokázalo naše divadlo s velkým 
a s neutuchajícím pracovním elánem zvládnout obrovský výkon. Lví po-
díl na činnosti vykonal jak před, tak jako i při všech představeních diva-
delní orchestr, zaopatřoval operní, operetní a jevištní hudbu i koncertní 
službu. Nezmiňuje se jeho spolupůsobení při různých stranických slav-
nostech, kterým pro-půjčoval lesk a velebnost. Vzhledem k umělecké 
výši a výkonnosti je dnes náš městský orchestr – jak již bylo naznačeno 
– nepřekonaný, ano a pochoduje v jedné řadě s Kulturním orchestrem 
Velkého Německa (Kulturorchester Grossdeutschland), což bylo již čas-
tokrát rozhodujícími místy výslovně potvrzeno. 

 

 
Knihovna a čítárna na Langemarkském náměstí. 

 

Hudební život v Ústí v letech 1938/39. 
„Župní kulturní týden“ - „Gaukulturwoche“ (13. až 21. 5. 1939) 

přinesl nejdříve 13. května do výstavních prostor městské knihovny 
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otevření výstavy „Německé rozhodnutí na východě“ - „Deutsche Ent-
scheidung im Osten“. Po ní následovaly 14. května v zámeckém parku 
v Trmicích „Weihestunde der HJ“ - „Hodinka vzpomínání HJ“ (Hitler Ju-
gend - Hitlerova mládež) a večer ve velkém sále městské knihovny 
„Feierstunde“ - „Slavnostní hodina“ (sudetoněm. básně) s Adolfem 
Trappschuh-Brandem a s Brand-Quartett. V básníkově hodině (Dichter-
stunde) 15, května četl Wilhelm Pteyer ze svého díla, pořadatelem bylo 
KdF (Kraft durch Freude – Síla v radosti). 16. květen přinesl hudební ko-
morní koncert, v němž Brand-Quartett a žesťová sekce ústeckého měst-
ského orchestru, předvedly díla Haydna, Domanskyho a Beethovena. 
Ve slavnostním uvedení 17. května jsme vyslechli kantátu „Aus Nacht 
zum Licht“ - „Z noci ke světlu“ od Franziskus Nagler, byla provedena Pě-
veckým spolkem 1848 (Gesangverein 1848) a městským orchestrem 
pod vedením Franze Zemana, sólisté: Erna Hassler a Leopold Gerstner. 
Slavnost byla zahájena Beethovenovou Eroikou. Dne 20. května dirigo-
val kapelník Fritz Rieger, náš současný operní šéf v městském divadle 
posílený divadelní orchestr: J. S. Bach: Brandenburský koncert č. 3 v G-
dur, W. A. Mozart: Symfonie G-moll, L. v. Beethoven: Leonoren-Ouver-
ture č. 3, a R. Schumann: Symfonie D-moll. Slavnostní doznívání Župní-
ho týdne se konalo v městském divadle 21. května, jehož protektorem 
byl okresní vedoucí Rudolf Schittenhelm, který se sám ujal slova. Kapel-
ník Fritz Rieger dirigoval: K. M. Weber: Freischütz-Ouverture (předehra 
k Čarostřelci), Ch. W. Gluck: předehra k opeře „Iphigenie in Aulis“ a 
chorál „Wach auf!“ - „Na stráž!“-sbor a závěrečnou árii Hanse Sachsena 
z „Meistersinger“ - „Mistr pěvec“ od Richarda Wagnera. Vystupujícími 
byli: Orchestr městského divadla, Pěvecký spolek Aussig 1848 a Hans 
Paweletz jako sólista. Ústecký Župní kulturní týden byl zcela nejvyšší a 
nejzdařilejší svého druhu v celých Sudetech. Budiž pochvalně zmíněno, 
že také publikum poděkovalo náramně početnou návštěvou.  

Krátce po Župním kulturním týdnu, ve dnech od 6. června do 10. 
června, následovaly Musiktage - Hudební dny, pod Hermanem Abend-
rothem, jehož v Ústí vždy rádi vidíme a slyšíme, mistrovským dirigen-
tem z Gewandhaus in Leipzig (Lipské divadlo), s jeho večerem serenád a 
s uvedením „Jahreszeiten“ - „Ročních období“ od Haydna, za součin-
nosti Městského sboru 1848, na letních koncertech v městském parku a 
v Schönererově parku, na kulturních večerech v Krásném Březně, ve 



274 
 

Velkém Březně, v Chabařovicích atd. Ne dosti vysoko ceněny a chváleny 
jsou vystoupení orchestru a jeho klidného předsedy Alphonse Lupricha 
pro tvorbu našich ústeckých hudebních skladatelů: Mayer-Konsperg, 
Stelzig, Schlegel, Hauschka, Haberzettel a Domansky. Kapelníky opery 
1938/39 jsou Dr. Rudolf Michl a Viktor Kretschmer, operety E. Schic-
ketanz, letních koncertů Schicketanz a řádným je Dolf Haberzettel. 

Uplynulá, umělecky velmi plodná divadelní sezóna, tak zavazuje ty 
následující k velkým činům ve všech oblastech. I když město, jakož i je-
ho uměnímilovný vrchní starosta Dr. R. Tauche, nevěnují žádné pro-
středky, tak naší umělecké instituci zevnitř i zvnějšku propůjčují důstoj-
né vzezření a zařizují všechny možnosti naší umělecké činnosti bez pře-
kážek. Jeviště a hlediště bylo přebudováno a především bylo zvětšeno 
orchestřiště, tím je uděláno místo pro významně posílený orchestr. Ústí 
může být právem a opravdu hrdé na divadelní a hudební život, který je 
díky právě nyní zakládanému městskému vědeckému múzickému archi-
vu, vedenému domácím hudebním skladatelem Alfredem Domanskym, 
statisticky pevně ustanovován a tak je zachován potomkům a múzic-
kým vědcům a slovem i písmem může být zachován. 

                                                       Alfred Domansky – Olešnice. 

Říšská hudební komora. 
Okresní hudební sdružení Ústí.  

Dlouhá ul. č. 2. Vedoucí: Josef Belmann. 
V Sudetech byla Říšská kulturní komora (Reichsmusikkammer) za-

vedena 19. října 1938. Říšská hudební komora (se sídlem v Berlíně) má 
v Sudetech následující členění: Zemské vedení (Liberec), tři okresní hu-
dební sdružení (vládní okres Ústí, Karlovy Vary, Opava) a 26 místních 
hudebních sdružení. Okresní hudební sdružení Ústí bylo zřízeno 1. břez-
na 1939. 

Cíl a význam Říšské hudební komory: Ochrana hudebního kultur-
ního jmění a podporování hudebního života. Uspokojení hospodářských 
poměrů německého hudebního života. 

Umělecká přednášková činnost v letech 1938/39. 
Počet veřejných uměleckých přednášek byl v roce podávání naší 

zpráva menší než v roce minulém. Důvody jsou, nepřihlížíme-li k velkým 
politickým událostem, v povinnosti moratoria nebo v postavení společ-
ností, které se konáním uměleckých přednášek zabývají. V budoucnu se 
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bude soustavnému pořádání uměleckých přednášek věnovat národní 
vzdělávací společenství Národně-socialistické společenství „Síla v rados-
ti“ (NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“) Německé pracovní fronty 
DAF (Deutsche Arbeitsfront). Již v uplynulém roce přišli v rámci výstavy 
KdF ke slovu vynikající němečtí básníci (Hans Friedrich Blunck 15. února 
a Bruno Brehm 12. dubna 1939). 

Když si přitom uvědomíme, jak mnoho se v rámci stranických 
součástí a místních skupin, připojených spolků a ostatních organizací 
konalo vysvětlovacích přednášek, školicích kursů a společných učení, 
tak v historii našeho okresu je sotva takový rok, jenž by byl tak bohatý 
na přednáškovou činnost jako ten uplynulý. 

Pěvecká společnost „Aussig 1848“ v letech 1938/39. 
Byl-li rok založení Pěveckého spolku 1848 koncem národu nepřá-

telské samovlády Metternicha, tak rok 1938, 90. rok existence spolku, 
se stal koncem národu cizí poroby a začátkem štěstí slibující budou-
cnosti ve Třetí říši Adolfa Hitlera. Ještě pod českou mocí uvedl spolek ve 
dvou slavnostních koncertech, 29. dubna 1938 mistrovská díla zpěvů  
A-capella a 11. června 1938 Beethovenovu Devátou symfonii pod vede-
ním generálního hudebního ředitele Prof. Hermanna Abendrotha z Lip-
ska, a svou koncertní cestou ve dnech 2. a 3. července 1938 do Drážďan 
a Lipska znovu dokázal vynikající úroveň své pěvecké kultury. 

Třetí slavnostní koncert 27. listopadu 1938 s Hansem Pfitznerem 
a romantickou kantátou „Von deutscher Seele“ - „Z německé duše“ pod 
vedením chrámového kapelníka Franze Zemana, zasloužilým vedoucím 
sboru, mohl spolek nadšené umělecké společnosti nabídnout již v osvo-
bozené vlasti. Byl to umělecky dosažitelný vrchol. 

Neméně bohatý na umělecké pocty a úspěchy byl rok 1939. Dne 
26. března zažila svou premiéru v sudetské župě současná kantáta od 
Franziskuse Naglera z Drážďan „Aus Nacht zum Licht“-– „Z noci ke svět-
lu“. Při příležitosti Župního týdne kultury (13. až 21. května), pořáda-
ným NSDAP okresu Ústí, byla kantáta za bouřlivého souhlasu opaková-
na. Spolkem poprvé pořádané „Aussiger Musikfesttage“ - „Ústecké hu-
dební svátky“ našly náležitou pozornost daleko za naší malou vlastí. 
K jejich uměleckému vedení byl opět pozván generální hudební ředitel 
Prof. Hermann Abendroth z Lipska. Abend–Serenade - Večer serenád, 
konaný 7. června v městem nově otevřeném Schönererově parku, do-
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provázený věrným bojovým druhem, naším městským divadelním or-
chestrem, a provedením oratoria „Die Jahreszeiten“ - „Doba“ od Josep-
ha Haydna v městském divadle, uchvátily umělecky zanícenou obec 
k bouřlivým projevům nadšení. Ústecké hudební dny mají být dobudo-
vány na trvalé kulturní zařízení našeho rodného města.  

 Největšího úspěchu v roce Spolek dosáhl s prvním provedením 
národních písňových her „Wenn alle Brünnlein fliessen“ - „Ať všechny 
praménky plynou“ od würzbugského hudebního skladatele a profesora 
na tamější konzervatoři, Hanse Gebharda, na pátém norimberském 
zpěváckém týdnu (Nürnbegrer Sängerwoche), ve dnech 1. a 2. července 
1939, ve městě říšských stranických sjezdů, na němž se zúčastnil jako 
jediný sudetoněmecký sbor. Veškeré odborné kritiky velkoněmeckého 
tisku ocenily znamenitý výkon. 

Vedoucí postavení, které Pěvecký spolek „Aussig 1848“ v kultur-
ním životě našeho rodného města od nepaměti zaujímá a jehož mimo-
řádné umělecké výkony v posledních letech našly své ocenění ve zvlášt-
ním vyznamenání města, ostatně první toho druhu v sudetské župě: 
Hlava našeho města, vrchní starosta Pg. (Parteigenosse - stranický sou-
druh) Dr. Richard Tauche, jmenoval Spolek Městským sborem (Stad-
tischen Chor) . 

Spolku projevené uznání vyvolalo všeobecné uspokojení. Je ale 
také vzácným povzbuzením, naplňujícím radostnou práci společenství 
sboru, který pod uměleckým vedením chrámového kapelníka Franze 
Zemana a pod cílevědomým vedením vedoucího Spolku Antona Kolara 
a jeho zástupců Aloise Bredschneidera a Ernsta Petzolda vystupňoval 
svůj výkon až na hranici dosažitelnosti. Na zimní pololetí 1939/40 je na-
plánováno uvedení „Matthäuspassion“ – „Matoušova pašie“ od Joh. 
Seb. Bacha, potvrzující výkonnostní předsevzetí Spolku a zajišťující další 
vrchol v kulturní tvůrčí činnosti našeho rodného města. 

Biografy.  
Kino invalidů (Invalidenkino) Ústí, ulice Dr. Goebbelse, 992 míst k sedě-

ní. Majitel: Franz Joh. Hönig (Podmokly); vedoucí: Josef   Mittag. 
Kino Olympie (Olympiakino) Ústí, Margaretina ul., ved.: Josef Knechtel. 
Kino Elyzium (Elysiumkino) Ústí, Na ostrově (Oster), majitel: Rich-

ters Erben (Jablonec n/N.), 605 míst k sedění, nájemce: Franz Jo-
hann Hönig. 
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Divadlo Svět (Welttheater) Ústí, Náměstí SA, 325 míst k sedění, majitel: 
Anton Tanzner z Ústí, nájemce: Franz Joh. Hönig. 

Alhambra, Střekov, Beethovenova ulice, 600 míst k sedění, majitel: Erns 
Kobosil (Střekov), nájemce: Franz Johan Hönig. 

Kino Elite (Elitekino) Bukov, vlastník A. Ickert. 
Městské kino (Stadtkino) Trmice. 
Kino Illusion, Předlice. 
Biograf (Lichtspiele) Krásné Březno. 

Zrovna tak jako průmysl a hospodářské podniky Sudet, trpěly ta-
ké biografické podniky systémem zlých časů pod hospodářským tlakem 
Němcům nepřátelské vlády. Stále se zvyšující množství pozorovatelných 
úpadků kin měl dvojí příčinu. Především mohly kvůli zákazu dovozu do-
stávat k uvádění jen omezený počet říšskoněmeckých filmů. Mnohé 
z nich potom kvůli bezohledné cenzůře většiny jejich velkých částí po-
zbyly své ceny. Zadruhé nezaměstnanost a finanční nouze obyvatelstva 
zapříči-nily významné hospodářské oslabení filmových divadel. 

Tím se v hrubém nástinu vyznačoval stav biografických domů 
před připojením k Velkoněmecké říši. V té době existovaly v Ústí čtyři 
kina, další v obcích Střekov, Bukov, Trmice, Krásné Březno a Předlice, 
v každé po jednom kinu, z nichž dvě poslední byly pod českým ve-
dením. 

Majiteli a vedoucími německých biografů byla učiněna opatření, 
aby zároveň se vstupem německých vojsk na sudetoněmecká území 
mohly být uváděny léta odpírané německo-nacionální a kulturně-poli-
ticky hodnotné filmy. Můžeme zde zmínit některá zcela významná fil-
mová díla: „Triumph des Willens“ - „Vítězství vůle“, „Katzensteg“ - „Ko-
čičí stezka“, „Hans Westmar“, „Morgenrot“ - „Rudé jitro“, „SA-mann 
Brand“ - „Žár muže SA (SA-mana)“, „Der Rebell“ - „Buřič“ a „Hitlerjunge 
Quex“ - „Clapec z Hitlerjugend“. Dalším uměleckým a kulturně cenným 
filmem je „Sommerolympiade Berlin 1936“ - „Letní olympiáda Berlín 
1936“ (Tvůrce: Leni Riesenstahl) a mnoho dalších.  

Obsažné týdenní zprávy, které mohou být nyní, po osvobozova-
cím činu Vůdce, v souhrnu přijímány k promítání, podávají obyvatelům 
informace o všech důležitých denních a národně-politických událos-
tech. Nasazování těchto a dalších filmů německé provenience, jež jsou 
obyvateli s nadšením přijímány, přispívá vedle odstraňování hospodář-
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ské nouze hlavně k tomu, že stále stoupající počet návštěvníků kultur-
ních středisek „Lichtspieltheater“ - „biografů“ je povznášen novou krví.  

Velká slavnost zvukového filmu se konala 24. května 1939 na 
hlavním prostoru stadionu, kde po několika úvodních slovech okresního 
vedoucího Schittenhelma a župního řečníka Ericha Friedricha byly před-
vedeny tři hodnotné filmy: Osudový zvrat (Schicksalwende - boj sudet-
ských Němců až k návratu vlasti do Říše), Německé vojsko (Deutsche 
Heer) a 50. narozeniny Vůdce (Der 50. Geburstag des Führers). Tohoto 
promítání se svobodně zúčastnilo mnoho tisíc lidí. 

Fotografování. 
Mnoho našich ústeckých fotografů se v posledních letech věnuje 

pořizování obrázků ze současnosti. Zvláště je třeba zmínit A. Erdmanna 
(dříve Iser), který na obrázcích zvěčnil průběh důležitých událostí sou-
časnosti, obzvláště velkých shromáždění a slavností. Většina obrázků 
v této ročence pochází od něho. 

 „Ústecký deník“ – „Aussiger Tagblatt“. 
Dříve „Aussiger Anzeiger“ - „Ústecký oznamovatel“ byl založen 

v roce 1857. Vychází denně s výjimkou nedělí a svátků. Redakce a sprá-
va: Ústí, Pivovarská ulice č. 3. Vedoucí nakladatelství: Alfred Reibel. 
Hlavní redaktor a za politiku je zodpovědný Wenzel Schlee. Místní a 
župní zprávy: Hans Morgenstern. Hospodářství a nepolitika: Franz Wit-
tek. Kultura: Albert Dorscheib. Sport: Wihelm Weiss. Oznámení: Karl 
Keith - všíchni z Ústí. 

„Ústecký deník“ - „Aussiger Tagblatt“ je od připojení Sudet k Vel-
koněmecké říši jediné denní noviny v Ústí. Před 1. říjnem 1938 byly 
v Ústí ještě „Aussiger Tageszeitung“ - „Ústecké noviny“, noviny se zá-
hlavím  „Nordböhmischen Tagblattes“ - „Severočeské denní listy“ a „Su-
detendeutschen Tageszeitung“ - „Sudetoněmecké noviny“ z Děčína. Do 
1. února 1939  existoval ústecký „Deutsche Presse“ - „Německý list“, or-
gán křesťansko-sociální strany a „Volksrecht“ - „Právo lidu“. Noviny 
s názvem „Sozial-demokrat“ - „Sociální demokrat“, orgán sociálně-de-
mokratické strany, byly tištěny v Praze. Orgánem komunistů byl „Nord-
westböhmische Rote Fahne“ - „Severozápadočeský rudý prapor“. Novi-
nami sudetoněmecké strany byl v Praze tištěný „Zeit“ - „Čas“, z něhož 
byly v Ústí tištěny pondělní ranní listy s titulem „Die Zeit am Montag“ - 
„Čas na pondělí“ a dále „Rundschau“ - „Rozhled“, hodně čtený list Kon-
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rada Henleina. Vedle toho byly v prodejnách vidět ještě pražské noviny, 
jako „Bohemia“, „Prager Tagblatt“ - „Pražský deník“, „Prager Montags-
blatt“ - „Pražský pondělník“, „Prager Mittag“ - „Pražské poledne“ (ži-
dovské noviny) a mnoho českých novin, na jejichž místo nyní přišly větší 
listy ze Staré říše, např. „Völkische Beobachter“ - „Národní pozorova-
tel“, „Der Angriff“ - „Útok“, „Dresdner Nachrichten“ - „Drážďanské 
zprávy“ a „Leipziger Neueste Nachrichten“ - „Lipské nejnovější zprávy“. 

Před připojením (Anschluss) vycházelo v Ústí asi 50 časopisů, 
vydávaných různými společnostmi a spolky. Z důvodu nové úpravy su-
detoněmeckého spolkového života byla většina časopisů nadbytečných. 
Nyní se zde ještě objevují „Das Ärzteblatt für Sudetenland“ - „Lékařské 
listy pro Sudety“, „Der Sudeten-Imker“ - „Sudetský včelař“, „Sudeten-
deutsche Schule“ - „Sudetoněmecká škola“ a „Beitrage zur Heimatkun-
de des Elbetals“ - „Příspěvky k vlastivědě labského údolí“. 

 

 
Ústecký stadion. 

 

Rozhlas. 
Jaký význam má rozhlas, jsme zažili obzvláště v kritických dnech 

září 1938. Bez rozhlasu by duševní přestavba našeho národa v tak 
rychlém postupu, jak jsme jí zažili od roku 1933, byla sotva možná. Na 
druhé straně se ale také dá tvrdit, že rozvoj rozhlasu se dá sloučit s roz-
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vojem NSDAP. Obsáhne zároveň největší počet lidí, propojuje všechny 
oblasti těžkostí a vede k nejsilnějším prožitkům. V každém ohledu je ná-
strojem propagandy. Podchycuje celý národ a vyzařuje svůj vliv také 
ven na jiné národy. Vůdcův obraz a hlas se stal živoucím vlastnictvím 
všech Němců. Nikdy předtím nestála osobnost tak blízko národu. Již jen 
pouze nečteme Vůdcovy projevy v novinách, nýbrž je bezprostředně 
posloucháme. Adolf Hitler učinil dějiny světa slyšitelnými. Rozhlas se 
mimo to stal důležitým kulturním činitelem, zprostředkovává slavnosti 
a kulturní umělecké výkony nejvyšší hodnoty.  

První zasedání rozhlasové komory sudetské župy se konalo 21. 
května 1939 v Ústí. Počet rozhlasových posluchačů, v rámci hlavnímu 
poštovnímu úřadu Ústí přidělené oblasti okresu Ústí, činí v roce 1939 
přes 20 000. 

Spolkový život. 
Včlenění Sudet do Velkoněmecké říše s sebou přineslo nový řád 

do celé oblasti života. Věrný obraz našeho rozptýleného společenského 
života nabízel také spolkový život ve městě i na venkově. V dnešním 
městě i okrese jsou stovky spolků s velmi rozdílnými nebo se stejně 
směřujícími cíli. Vlastivědná výstava v roce 1928 v Ústí, nazvaná „Ně-
mecký spolkový život v Ústí“, ukazovala v rámci výstavy v ústecké kni-
hovně pestrost spolkových cílů. Vytištěný soupis spolků, který byl záro-
veň průvodcem výstavou, nabízí sklíčenost tehdejších poměrů ve spol-
kovém životě a je velmi poučné vidět, k jaké změně ve spojování stejně 
směřujících sil v posledních letech došlo. Schvalovací komisař pro spol-
ky a organizace v Liberci (Stillhaltekommissar für Vereine und Organisa-
tionen in Reichenberg), u něhož se mají od října roku 1938 nahlašovat 
všechny spolky a organizace, se stará o výmaz, včleňování nebo o vy-
tváření nových spolků. Činnost schvalovacího komisaře t.č. (konec 
srpna 1939) ještě není uzavřena, takže  o osudu mnoha spolků ještě ne-
může být podána zpráva. Zde mohou být uvedeny jen některé změny 
ve velkém rozmachu. 

Všechny spolky, které se zabývají podporováním zemědělství, by-
ly uvedeny do Říšského potravinářského stavu (Reichsnährstand). Živ-
nosti, průmysl, obchod, a doprava, také peněžnictví a úvěrování, všech-
na zaměstnanecká a dělnická sdružení a podnikatelské spolky jsou slou-
čeny v Německé pracovní frontě (Deutsche Arbeitsfront – DAF). Veřejní 
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zaměstnanci jsou v Říšském spolku německých úředníků (Reichsbund 
der deutschen Beamten), sdružení učitelů a učitelek všech druhů škol 
jsou sloučeni v Národně-socialistickém učitelském spolku (NS-Lahrer-
bund), lékaři v Lékařském spolku (Ärztebund), tělocvičné a sportovní 
jednoty v Národně-socialistickém říšském spolku pro tělocvik (NS-
Reichsbund für Leibesübungen), turistické spolky ve Spolku ubytoven 
mládeže (Verband der Jugendherbergen) a všechny spolky pro veřejné 
blaho a podpůrné spolky v Národně-socialistickém blahobytu národa 
(NS-Wohlfahrt). Ženské spolky ve Svazu žen (Frauenschaft) a v Ženském 
díle (Frauenwerk), myslivci v Říšském spolku německých mysliveckých 
sdružení (Reichsbund der deutschen Jägerschaft). Německý spolek pro 
vlastivědu a vlastivědné vzdělávání byl převeden do „Deutschen Hei-
matbund“ - „Německý vlastivědný spolek“, spolky sběratelů poštovních 
známek do Německého filatelistického spolku (Deutschen Philatelisten-
verband), těsnopisci do Německé stenografické společnosti Bayreuth 
(Deutsche Stenographenschaft Bayreuth), příznivci šachů do Německé-
ho šachového spolku Berlin (Deutschen Schachbund Berlin), zpěvácké 
společnosti jsou v Německém zpěváckém spolku Berlin (Deutschen Sän-
gerbund Berlin), hudebníci jsou včleněni do Říšské hudební komory 
(Reichsmusikkammer). Družební spolky byly rozpuštěny, Buršácká spo-
lečnost byla zrušena, různé spolky mladých, které nesly všechny odstíny 
politických stran, ustaly v činnosti. Velké, národ chránící spolky, jako 
Spolek Němců (Bund der Deutschen) a Německý kulturní spolek (Deut-
scher Kulturverband), byly již v roce 1938 sloučeny ke společné činnosti 
a k plnění jejich úkolů. 

 Bylo by příliš široké rozvádět a zacházet do bližších podrobností, 
zejména o formě další existence nebo o rozpuštění mnoha spolků ještě 
není rozhodnuto. Jedno je však již možno potvrdit, že společenský život 
ve všech organizacích je řízen v duchu národního socializmu a že již 
skončila neblahá roztříštěnost našeho národa. 

Taneční umění v letech 1938/39. 
V roce 1938 byl jak společenský tanec, tak tanec umělecký v ta-

kovém úpadku, jako již dlouho před tím nebylo zaznamenáno, neboť 
podpora, specielně v oblasti uměleckého tance, nemohla být od 
„Tschechischen Staate“ - „Českého státu“ očekávána a za trvání tohoto 
státu také nikdy nebyla jasná státní podpora na tento účel vydávána. 
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Společnost již beztoho měla jiný obraz díky nasměrování, kterého se 
sudetoněmeckým učitelům tance dostávalo od berlínské Říšské divadel-
ní komory (Berliner Reichstheaterkammer) již od roku 1934 a zrovna tak 
díky péči národním tancům od německého tělocvičného spolku (Turn-
vereine).  

Nyní jsou všechny druhy tanečního umění včleněny do Říšské 
divadelní komory, jejíž zemské jednatelství v Ústí je pod vedením Dr. 
Adalberta Köhlera. Sudetoněmecké mládeži jsou nyní k výchově otevře-
ny všechny větší a významnější taneční školy ve Velkoněmecké říši, na 
nichž vyučují nejlepší učitelé. 

Tak se nyní také tanečnímu umění a také jeho provozování ko-
nečně dostává podpory díky ochraně německými kulturními zákony, 
které mu slouží právem jako jednomu z nejkrásnějších umění.  
                                                             Reichert. 

 

 
Langemarkské náměstí (Langemarckplatz), Maternovo náměstí r. 1938. 

 
Zprávy z jednotlivých obcí venkovského okresu Ústí a 

z obcí připojených k městskému okresu. 
K událostem kolem příchodu vojsk Třetí říše se s příspěvky do 

„Letopisu 1940“ („Jahrbuch 1940“) přihlásily skoro všechny obce výše 
uvedené oblasti. Uvádím jen několik zkrácených zpráv. 
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Úžín (Auschine).  Příspěvek od starosty Josefa Ulricha. 
Úžín před rokem 1935 platil za „rudou tvrz“. Obecní zastupitel-

stvo se skládalo ze sedmi sociáldemokratů a pěti členů Spolku venkova 
(Landbund). Ostatní byli z místní skupiny Sudetoněmecké vlastenecké 
fronty (Sudetendeutschen Heimatfront), kterou v roce 1934 uvedl v ži-
vot Josef Reichel. V obecních volbách v roce 1935 dostala SdP 114 hla-
sů, ale v roce 1938 již 164, na sociální demokraty připadlo 40 a na ko-
munisty 20 hlasů.  

Dne 1. září byla  místnost obecního zastupitelství převzata před-
staviteli SdP. Před a během české mobilizace panovaly v obci čilé rejdy. 
Ve dne četníci a státní policie z Ústí. V noci lidé z SdP. Ve dne i v noci 
byly hlídky. Stále bylo 20 až 30 mužů na stráži a kvůli protiletecké obra-
ně bylo maskování. Bylo zásluhou velitele protiletecké obrany Insp. Ha-
berhauera, že stráže vždy rozdělil tak, že mezi 4 muže z SdP strčil jedno-
ho komunistu nebo sociáldemokrata a kromě toho ve stejnou dobu 
v hostinci držela stráž FS (Freiwilliger Schutsdienst - dobrovolná ochran-
ná služba SdP). Přes zabavování rozhlasových přijímačů jsme měli jeden 
přístroj a s ním jsme poslouchali toužebně očekávané zprávy z Říše. 
Muži povinní k vojenské službě, na které neměl povolávací rozkaz žád-
ný účinek, drželi „zelenou stráž“ v sousední vsi nebo odešli přes hranice 
k dobrovolnickému sboru (Freikorps). Stále bylo posloucháno rádio, ale 
nemohli jsme se dozvědět, zda má ústecký okres připadnout k Říši. 

 Odpůrci doufali v hlasování. I když by dopadlo 100 % pro Říši, 
nejistota nám přesto dělala velkou starost. Přeze všechno byly již dříve 
ušity prapory s hákovými kříži a všichni se již pilně připravovali na na-
stávající příchod osvoboditelů. Konečně přišla zpráva z Godesbergu a 
my jsme se objali. V těch posledních minutách jsme přece jen ještě mu-
seli být na stráži a všichni stát při sobě. Tak přece se v tyto dny plní vel-
ká tužba a nakonec přijde den osvobození. Všude již byly včas připrave-
ny byty pro příchozí vojsko. Předem byly všem soukromým držitelům 
zbraní tyto zbraně odebrány a byl konán mírný soud s těmi, kteří nám 
v národnostním boji zbaběle vězeli za zády. 

 Konečně v neděli, dne 9. října 1938, jsme se dočkali našich osvo-
boditelů. Nemůžeme odolat a nejít ještě před jejich příchodem na již 
obsazená území. Štěstí se zdá nepochopitelné. Již časně ráno, přes ne-
smyslný zákaz, září naše obec vyzdobená prapory Třetí říše. Již dopo-
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ledne se obyvatelé, mladí i staří, stavějí na silnici z Úžína do Varvařova a 
očekávají vojsko (Wehrmacht). Konečně v poledne ve 12,45 hod. se 
objevuje pátrací letadlo a přelétává naší obec. A velice brzo je slyšet 
přijíždějící motorizované vojenské oddíly, které od Varvařova dosahují 
hranice obce. Potom vojska projíždějí bezprostředně skrze obec. Před 
přáteli pláčeme, navzájem si padáme kolem krku a tiskneme osvobo-
ditelům ruce. Neustále z plných srdcí zní volání „Heil Hitler!“ - „Zdar Hit-
lerovi!“. Nepředstavitelná radost!  

Poté se v samotné obci koná první slavnost. Jsou u toho staří i 
mladí. Pochodňový průvod a vysoký oheň jsou znamení díků Vůdci. Vše 
je najednou jiné. Stará nouze ustoupila. Již nejsou žádní hladoví neza-
městnaní. Již druhý den má NSV (NS-Volkswohlfahrt – Národně-socialis-
tický úřad pro národní blahobyt) všechny obyvatele v rukou. Bývalí pro-
tivníci sotva věří tomu, že neplatí žádná pomsta a že je splaceno zlo 
kvůli majetku. Tak si s vděčným srdcem zvykáme ve Velkoněmecké říši. 
Srdce zatvrzelých a nenapravitelných jsou otřesena. Budou donuceni 
k obratu. Se zřetelem na Vůdcovy velké činy poznávají, jak byli svedeni. 
Jediná usedlá židovská Ledererova rodina se velmi brzy dala na útěk a 
k radosti obyvatel se vystěhovala.  

Večer před volbami do Velkoněmeckého sněmu byly všechny do-
my slavnostně osvětleny a vyzdobeny. Všude byly obrazy našeho velké-
ho Vůdce Adolfa Hitlera. Pochodňový průvod a vysoký oheň byly přede-
hrou k volbám. V jeho projevu byli ještě stranou stojící příslušníci náro-
da vyzváni k obratu. Objevili se všichni bývalí protivníci a objasnili, že 
své hlasy odevzdají veřejně a tím se přihlásí k Vůdci (Führer) a k národu 
(Volk). Volební výsledek byl stoprocentně Ano pro Vůdce. Nebyl žádný 
hlas Ne.  

V době osvobození bylo v místě obce 29 nezaměstnaných. Bylo 
to skoro 10 % obyvatel. Vůbec ne dlouho poté byli tito zapojeni do pra-
covního procesu a opět mají práci a chléb. V průběhu „výstavby“ v Úží-
ně vznikly buňky NSDAP, SA, HJ, VdM, NSKOV, NSV atd. Úžín je opět 
srdcem německý.  

 
Brná (Birnai). Příspěvek od starosty Edmunda Leina. 
 Brná byla již vždy německá a před válkou měla jen jednoho Če-

cha, který se přistěhoval. Po válce byl během čechizace usazen na stani-
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ci český hlídač železnice, jehož postupně následovali další čeští drážní 
zaměstnanci, kteří si Brnou zvolili jako své bydliště. Vykupovali pozem-
ky a stavěli domy, takže v době připojení (Anschluss) v naší obci, která 
čítala 700 obyvatel, bydlelo přes 30 Čechů. Sociální demokraté a komu-
nisti se s těmito Čechy spojili a při volbách v roce 1934 se domohli 
většiny v obecní radě. Tehdejší zastupitelé Německé národně-socialis-
tické dělnické strany neměli na obecní správu vůbec žádný vliv, tím ví-
ce, když jejich strana byla brzy rozpuštěna a zakázána, čímž tito před-
stavitelé přišli o své mandáty. Češi, sociální demokraté a komunisti za-
čali pronásledovat každého, kdo byl jiného názoru. Zapojili domovní 
prohlídky a zatýkání, a všechno, co bylo německé, umlčeli. Představi-
telé rolnictva (B. d. L.) byli nakloněni k uzavírání kompromisů, a proto 
bylo pro sociáldemokraty a komunisty lehčí dostat do rukou vedení. 
Zde začal okamžik, kdy lidé, kteří byli rádi Němci, byli nouzí donuceni, 
aby nemuseli hladovět, vstupovat do rudé fronty. Rudí ale dávali potra-
viny a peněžní příspěvky jen těm, kteří stáli v jejich řadách a krátili je 
každému, kdo u nich nebyl organizován. K tomu samému docházelo, 
když se někdo zajímal o práci. Rozhodovala stranická knížka. Byli jen 
málokteří, kteří své němectví nezapřeli nebo byli politicky tak zralí, že 
se k těm komunistickým kejklířům otočili zády.  

Provolání Konrada Henleina ke sjednocení nezůstalo ani v Brné 
nevyslyšeno. Z části byli lidé, kteří došli k poznání, z části také takoví, 
které vábí všechno nové a kteří přešli od komunizmu k sociální demo-
kracii a odtud k SdP (Sudetendeutsche Partei - Sudetoněmecká strana). 
Také mnozí, kteří dříve nepatřili k žádné politické straně, procitli a při-
pojili se k SdP. Zde začal tvrdý a tuhý boj. Stále dokola byly na denním 
pořádku domovní prohlídky, zatýkání, špiclování, propouštění a další 
případy nátlaku. Před dlouho očekávanými volbami, které byly potom 
provedeny v květnu roku 1938, dosáhl tento boj svého vrcholu. Přišly 
zákazy a rozhánění shromáždění. Byly strhávány volební plakáty, v po-
sledních nocích před volbami spolu bojovali stranické hlídky a mobilizo-
vaná česká branná moc před volbami zastrašovala svými zbraněmi.  

A potom došlo ke změně, neboť rolnictvo (Bauernschaft) a ostat-
ní německé strany se zdržely námitek a připojily se k SdP. Tak vznikla 
volební síla, která se projevila obzvláště v naší malé obci Brná. Česká 
armáda uvnitř území obce neprováděla žádné opevňovací stavby, pou-
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ze četnictvo nám nechalo pocítit svou moc. Kvůli udání „Jednoty“ byli 
vedoucí funkcionáři zatčeni. Obecní volby dopadly s deseti mandáty ve 
prospěch SdP. Sociáldemokraté a komunisti vytvořili s Čechy volební 
společenství a přece žádný mandát nedostali. Předsedou byl zvolen 
dnešní starosta Edmund Lein, jenž byl činný v SdP jako zmocněnec a ve-
doucí školení (také jako řečník na shromážděních). Jeho zástupcem byl 
místní vedoucí SdP, dnes již není činný, Emil Sommer. Jako obecní rada 
byli z SdP ještě zvoleni: Ed. Kögler, Josef Martinovsky, t.č. místní ve-
doucí NSDAP, Josef Schimke, bývalý předseda a dnes starostův zástup-
ce, Adolf Leipert, již po mnoho let tajemník, Ernst Richter, Otto Traxl, 
Alois Galfe a Josef Sommer. Ze sociálních demokratů Karl Sommer a Jo-
sef Fischer.  

Již v tomto volebním období byla velmi viditelná péče SdP o ná-
rodní společenství. Byla vykonávána žňová služba a bylo zřízeno posky-
tování osobní výpomoci. Kaple, která byla v tehdejším stavu hanbou 
obce, byla skoro bez nákladů uvedena do dnešního stavu. Při obnově 
kaple nebyly odstraněny základy, což u sociáldemokratů vyvolalo vel-
kou kritiku a vedlo k prudkému výroku, že tam se nacházející dva záho-
ny budou použity k pohřbení starého a nového předsedy. Práce vedl 
dnešní starosta stavební mistr Edmund Lein. Záhony byly dvěma za-
hradníky, Hansem Fischerem a Franzem Knedelhansem, uspořádány 
tak, že v těchto záhonech byly zasazeny dva znaky SdP, Lobelien a Eis-
blumen. Zášť a zběsilé ničení sociáldemokratů šlo tak daleko, že jedno-
ho krásného dne se na udání objevili četníci a vyzvali zahradníky, aby 
odstranili květiny, které prý vzbuzují veřejné pohoršení (!). Zahradníci 
na to odpověděli, že tento sad vyplynul ze zakázky starosty a květiny 
neodstranili. Na základě hlášení četníků byl starosta pokutován částkou 
Kč 20,-, potom se o tomto případu psalo v pražských novinách.  

Kvůli mezi tím nastalé mobilizaci byla armádními úřady doručena 
povolánka a v noci byla kam. Leinovi, jako místnímu přednostovi dodá-
na. Ten ale byl od spolehlivých včas vyrozuměn, aby mohl utéci a povo-
lánka mu byla předávána až pozdě, čímž byla jako nedoručitelná poslá-
na zpět. Když se 20. září v Ústí roznesly zvěsti, že německé vojsko již 
mělo obsadit Cheb a že mají být na pochodu, byly také v Brné vyvě-
šovány vlajky s hákovými kříži. Vedoucí místní skupiny Matinowsky při-
šel ke kamarádu Leinovi s opatřením, že by při ústupu Čechů měli být 
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sociální demokraté kvůli bezpečnosti německého obyvatelstva odzbro-
jeni. Lein jel okamžitě do Brné, shromáždil straníky, ozbrojil je a šel 
s několika kamarády (Schlegel, Martinowsky, Emil Sommer, Linz, We-
ber, Neugebauer) dům od domu, zabavoval zbraně a vzpurné sociál-
demokraty a komunisty, strůjce spiknutí, zatýkal. 

 V hostinci Ulbrich bylo velitelství a v jeho sále bylo shromaždiště. 
Vybaven browningem, táhl kam. Lein se svými věrnými po sociálních 
demokratech a komunistech, hledal zbraně a vyžadoval jejich vydání. 
Během jedné takové okružní cesty, na silnici u kaple, vytáhl Franz Mar-
tinowsky s jedním kamarádem jednomu českému železničáři z tašky 
revolver. Byl k vidění slzavý obraz, neboť zbabělost a strach Čechů a so-
ciáldemokratů byly veliké. Komunista jménem König, emigrant, měl se-
hrát roli při požáru Říšského sněmu (Reichstag) v Berlíně a v Brné se již 
dlouho zdržoval, byl obzvláště hledán, neboť měl být špiclovským slu-
hou českého četnictva. Rozestavené stráže ho v pozdních nočních hodi-
nách zatkly a po důkladném nákladu výprasku byl dopraven do našeho 
tábora v sále. O půlnoci přijelo osobní auto s poslem, který Leinovi a 
Martinovskymu sdělil, že v Sebuzíně (Sebusein) několik nákladních aut 
s českou armádou „dělají pořádek“ a brzy mají dorazit do Brné. Zbraně 
byly ukryty a lidé posláni domů. Hasiči byli svoláni na protipožární hlíd-
ky. Martinowsky a Lein nastoupili na pozorovací stanoviště u Herziga, 
domy sociálních demokratů byly hlídány, aby nemohli podávat žádná 
hlášení.  

Šest aut s českou armádou projelo směrem na Ústí a vzhledem 
k převrácení situace musel být vydán rozkaz ke stažení praporů s háko-
vými kříži. Již příštího dne přijeli četníci a armáda do Brné, k zavedení 
vyšetřování událostí, neboť sociáldemokrati již podali udání. Četníci 
hledali původce výtržností a emigranta Königa, který se však již nachá-
zel v ústecké nemocnici, odkud byl četníky vyzvednut a odvezen do 
bezpečí. Někteří obyvatelé, kteří se na záležitosti podíleli, byli četníky 
dopraveni na Střekov, tam byli vyslýcháni a potom byli opět propuštěni 
na svobodu. Proti Martinowskymu a Leinovi byl okresním úřadem vy-
dán zatýkací rozkaz, avšak oba byli ještě včas obeznámeni, takže mohli 
prchnout. Zrovna tak museli do přilehlých lesů uprchnout vedoucí stra-
ničtí funkcionáři, když jejich obydlí byla četníky a vojáky obklíčena a 
prohledána. Uprchlíci (m. j. Neugebauer, Emil Sommer, Josef Schlegel, 
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Schiffner a Erhart) byli obyvateli za těžkých okolností, většinou v noci, 
zaopatřováni potravinami. Uprchlíci přestáli mnohá nebezpečenství, 
byla po nich vedena lesní razie. Jeden ze sociáldemokratů, který plnil 
vyzvědačskou službu, byl uprchlíky střelen do nohy.  

Mezi uprchlíky byla dobře zorganizovaná zpravodajská služba, 
proto nemohli být zatčeni. Obzvláště bylo pátráno po předsedovi Ed. 
Leinovi, který zanechal svého odjezdového cíle Liberce a bezpečně  se 
zdržoval blízko, a to v rodné Olešnici (Waldschnitz). K večeru toho sa-
mého dne přišla do Ulbrichtova hostince vojenská patrola a vyzvala 
hosty, zvednout ruce vzhůru. Kamarád Klötzig, který si právě dával zá-
kusek a výzvu přeslechl, dostal pažbou úder do hlavy a musel být těžce 
zraněný dopraven do nemocnice. Zrovna tak byli někteří hosté zpra-
cováváni ranami pažbou, protože prý měli vědět, kde se nacházejí ti 
zločinci, kteří byli na seznamu vypracovaném rudými.  

Přiblížil se den spásy a 10. října 1938 si všichni ulehčeně oddychli. 
Dne 11. října vstoupilo německé vojsko do Brné. Stavebním mistrem 
Leinem, který se mezitím vrátil, byl sestaven seznam zrádců národa. Se 
dvěma muži dobrovolnického sboru (Freikorps) odvedl tyto lidi do sálu, 
až do příchodu vojska byli zadržováni a potom předáni, event. byli do-
dáni na Střekov. Náčelník Karl Sommer a Könnig zůstali nevypátráni, te-
dy odešli s Čechy do Prahy.  

Velká radost z příchodu byla zkalena tím, že večer v 6 hodin le-
tadlo, které letělo nízko nad Brnou, zůstalo viset na dálkovém vedení 
přes Labe, přičemž odtrhlo část ocasu a přistávací kolo. Zřítilo se v pla-
menech a zavrtalo se předkem do země. Lidé se pokoušeli pomoci, jak 
se dalo. Žel, kvůli velkému ohni a explodující munici, to nic nepomohlo.  

Příští dny přinesly do obce nový život, všíchni si s úlevou oddychli 
a opět šli za prací. NSV (NS-Volkswohlfahrt - Národně-socialistický úřad 
pro národní blahobyt) ihned nasadil první pomoc a to potraviny, teplé 
jídlo pro chudé obyvatele a rovněž oděvy a ostatní podpůrná opatření. 
Pověstní sociáldemokrati Karl Sommer a Josef Fischer byli mezitím zat-
čeni a posláni do Dachau, kde měli několik týdnů k přemýšlení. Nyní za-
čala nová výstavba. Zasedání navzájem střídaly porady, k organizování 
byli dosazováni vedoucí úřadů a spolupracovníci ve všech oblastech a 
byli přitahováni k budovatelské práci v obci. Byl nově ustanoven sta-
rosta a ten ve shodě s vedoucím místní skupiny povolával nové spolu-
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pracovníky, jako koordinátory a radní. Všichni úředníci vykonávají čin-
nost z titulu čestného úřadu. Jako o novém zařízení je třeba se zmínit   
o potřebném telefonu pro obecní úřad. Do komunální správy obce jsou 
zavedeny různé nové úpravy jako komise pro jednotlivá hospodářská 
odvětví, je prováděno uspořádání různých úkolů a náležitostí a jsou sta-
noveny podpůrné podmínky po-třebných. Úřední místnosti byly přimě-
řeně nově upraveny, byl zřízen občanský úřad a bylo zavedeno včlenění 
obce jako letoviska do Spolku pro cizinecký ruch (Fremdenverkehrs-
band). Sčítání lidu v tomto roce udalo počet 712 obyvatel. Bylo zažá-
dáno o poštovnu. Byla zřízena četnické stanice. Dále je k dispozici po-
radna pro matku a dítě, která je zaopatřována v rámci NSV. Existuje 
také Národně-socialistický svaz žen (NS-Frauenschaft) a protipožární 
policie (Feuerpolizei), jakož i Říšský spolek bojovníků (Reichskrieger-
bund). Po stránce kultury byla vyšším učitelem Lawitschkou a kam. Otto 
Traxlem zařízena obecní knihovna podle směrnice národního socializmu 
a starostou byla pořízena nová tvůrčí díla a zařízeny časopisy. Při-
rozeně, že nechybí Hitlerova mládež (Hitlerjugeng – HJ) a BdM (orga-
nizace dívek). Ke zkrášlení vzhledu obce byla zřízena odpočívadla a oby-
vatelstvo bylo vyzváno k čistotě a upravenosti domů a plotů. Přes 
všechnu rozpracovanost je před námi ještě mnoho velkých úkolů, na je-
jichž uskutečnění je pracováno, např. odpovídající škola, ubytovna pro 
HJ, budova tělocvičny, střelnice, výstavba vodovodu a kanalizace, jakož 
i silnice. Řešení těchto záměrů je naší přední snahou.    

 
Velké Chvojno (Böhmisch-Kahn). Příspěvek od Dr. Karl Proschko. 

Obecně naše venkovská obec nenesla české panování tak těžce 
jako obyvatelstvo ve městech. Patrná byla pouze nepříjemná šikana 
četníků a drážních zřízenců, která v posledních letech přibývala na 
tvrdosti. Také spolkům, obzvláště Spolku Němců (Bund der Deutschen), 
byla ze strany státních policejních úřadů ukládána velká omezení, takže 
např. nemohly být pronášeny žádné proslovy a byla zakázána společná 
shromáždění a pochody. Největší vzrušení vládlo v září, během české 
mobilizace. Jednotlivci splnili nástup povolávacího rozkazu, ale velká 
většina následovala výzvu Konrada Henleina, nenastupovat k vojsku a 
skrývali se v okolních lesích a stodolách. Posledními léčkami bylo zřizo-
vání, většinou obsáhlými zemními pracemi, domácích východů, které 
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umožňovaly útěk, když by Češi stodoly zapalovali. Žádná opevnění se 
zde nezakládala. Pouze železniční přejezd byl podminován a připraven 
k vyhození do vzduchu a pahorek východně od Malého Chvojna (Klein-
kahn) obsadily české vojenské oddíly.  

Když byla již 2. října 1938 obsazena německým vojskem naše 
sousední obec Libouchec (Königswald), běžela hranice okolo Malého 
Chvojna, Velkého Chvojna a Žďárku (Zuckmantel). Proto jsme v obci 
měli oddíly české armády, které vystavovaly na odiv svůj vztek, ale jinak 
nebyly nebezpečné. Hůře se pociťovala okolnost, že nám byly odebrány 
rozhlasové přístroje, ale ty byly po několika dnech, kupodivu všechny, 
opět vráceny zpět. Autobus ústecké pouliční dráhy, za doprovodu české 
státní policie, tyto přístroje opět přivezl, a všechny, jako ještě nikdy, a 
fungovaly.  

Když se německé osvobozovací vojsko přesunulo do Libouchce, 
byli skoro všichni naši obyvatelé tam a záviděli těm šťastným přísluš-
níkům národa, kteří již o týden dříve patřili do Německé říše. Když přišel 
den osvobození k nám, byli všichni ve slavnostní náladě, ze všech oken 
vlály prapory. Žel, ležíme příliš stranou od velké hlavní vojenské silnice, 
takže jsme jen z dálky na říšské silnici s Teplic do Podmokel viděli a sly-
šeli hučet nekonečné kolony Adolfa Hitlera. V každém domě byly pro 
ubytování láskyplně připraveny pokoje a postele, ale bohužel žádný vo-
ják nepřišel. K večeru byli skoro všichni obyvatelé na velkém shromáž-
dění v Ústí, kam jsme táhli i přes nepřízeň počasí.  

V obci se žádné oslavy vítězství nekonaly, neboť se krátce po 
příchodu vojska ve všech statcích rozšířila slintavka a kulhavka a proto 
nebylo možné uspořádat žádné větší veřejné shromáždění. Obecní za-
stupitelstvo je složeno ze 100 % z členů SdP. Alois Hantschel, rolník 
z Velkého Chvojna č. 33, převzal místo předsedy a jako takový zůstal ve 
svém úřadě. Okresní silnice, která vede obcí, a která nebyla již přes 25 
let opravovaná, a proto se po ní nedalo moc jezdit, byla hned na pod-
zim uválcovaná. NSV (NS-Volkswohlfahrt  –  Národně-socialistický úřad 
pro blahobyt národa) začal svou činnost v prvních dnech po osvobození 
a obsluhuje potřebné obyvatele. Po dlouhé době byl opět zahájen 
poštovní a drážní provoz. Později byly zlepšeny možnosti dopravy do 
sousedních měst díky zavedení více autobusových linek. V zemědělství, 
živnostech a obchodě zde nedošlo k žádným změnám.                 
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Habartice (Ebersdorf). Příspěvek od Karla Dieze. 
Již v roce 1937 musela obec na své náklady u „Černého kříže“, 

kde cesta překračuje bývalé státní hranice, založit přes cestu uzávěru ve 
formě dva metry hlubokého a 40 metrů dlouhého příkopu. Také v cír-
kevním lese musela zřídit takovou uzávěru. V září 1938 česká armáda 
zřídila u mostu v dolní osadě pod domem č. 134 přes silnici barikádu 
z poražených stromů. Také na vrchu Kulmberg, na přechodu údolí Ster-
nitztal a na cestě vedoucí přes vrch Zechberg, byly zbudovány zátarasy 
přes cesty.  

Jak při mobilizaci 21. května, tak také začátkem září nebyli v Ha-
barticích žádní čeští vojáci. Teprve koncem září přišlo do Habartic 50 
mužů, kteří až do té doby obsazovali odec Větrov (Streckenwald). Tato 
obsazovací skupina se omezila jen na hlídkové pochůzky. Mezi tím tito 
„hrdinové“  v noci často stříleli do prázdna nebo nasazovali nevinným 
starým lidem na hruď bajonety, když výjimečně museli jít nutně k sou-
sedům. Dne 5. října odtáhla česká finanční stráž a 6. října ráno česká 
armáda.  

Mobilizační rozkaz české vlády, z 23. září, žádného rezervistu 
z Habartic nezastihl. Všichni šli přes hranice, aby nemuseli střílet na čle-
ny svého národa. Většinou nastoupili k sudetoněmeckému dobrovol-
nickému sboru Freikorps. Ženy se svými dětmi uprchly přes blízké hra-
nice do Říše. Byly tam láskyplně a vřele přijaty. Byly z nebezpečného 
pásma dopraveny až na pobřeží severního a Baltického moře. Také mu-
ži, některým to ani nebylo nutné, přešli přes hranice, někteří dokonce i 
se svým dobytkem. Z údolí nahoru na hory přicházelo mnoho němec-
kých vojenských zběhů, kteří nevykonali český mobilizační rozkaz a ně-
mečtí státní úředníci, kteří by jinak byli od Čechů uvězněni, aby se za 
hranicemi zachránili.  

Oddíl těchto německých vojenských zběhů se 24. září hádal 
v domě č. 20 se nacházející českou vojenskou hlídkou. Došlo ke kon-
fliktu, v jehož průběhu se střílelo. Při tom byli dva Němci zraněni 
smrtelně a jeden těžce. Také měli být zabiti dva Češi. Dvěma zabitými 
Němci byli Franz Wagner z Bukova a Ernst Eichler z Chlumce. Pro Wag-
nera, jenž byl známý, přijeli jeho příbuzní a byl pohřben ve Skoroticích. 
Teprve později bylo stanoveno, opět jej vyzvednout a pohřbít na chlu-
meckém hřbitově. Ten zraněný byl převezen do teplické nemocnice.  
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Kvůli Čechy položeným silničním zátarasům, jež odřízly všechnu 
dopravu vozy v údolí, došlo brzy k nedostatku mouky. Pekař v obci ne-
mohl péci a pekař z Větrova nemohl přijet do Habartic, neboť od 1. říj-
na mezi oběma obcemi probíhala demarkační linie. Tak předseda obce 
Hermann Schmidt pronikl pod nebezpečím života linií do Větrova a 
opatřil dotud 50 bochníků chleba pro nejkrajnější nouzi.  

Dne 9. října vpochodovala německá vojska od Mohelnice (Müg-
litz) přes Fojtovice (Voitsdorf) – Komáří Vížku (Mückenberg) do údolí. 
K uvítání tohoto vojska se na konec obce u Frankova výčepu dostavila 
velká část obyvatel obce s obecní kapelou. Vojáci byli při svém objevení 
přivítáni hudbou Chebským pochodem (Egerländer-Marsch) a ženskými 
obyvatelkami květinami. Samotnými Habarticemi žádný voják neprošel. 
Dne 10. října se dostavila delegace německé celní ochrany hranic a tím 
označili obsazení. Jako oslavu osvobození uspořádala tato delegace, 
spolu se starým předsedou Schmidtem, v hostinci v č. 1 taneční věne-
ček s pivem zdarma. Dne 17. října se s dětmi ve škole konala učitelským 
sborem uspořádaná oslava osvobození.  

Dnem 29. října bylo zřízeno poštovní jednatelství, které do 1. 
dubna zachovalo dovážení pošty poštovním automobilem z poštovního 
úřadu v Heidenau v Sasku. Od 1. dubna přichází pošta z Teplic a poštov-
ní jednatelství dostalo telefonní stanici. Bývalá telefonní stanice české 
finanční stráže byla převedena do obecního úřadu v č. 105. Ihned po 
včlenění do Říše, byla zde dnem 15. říjen zahájena podpora v neza-
městnanosti. Podle potřebnosti bylo vypláceno týdně 6 až 19 R.M. 
(říšské marky). Nejvyšší stav podporovaných byl 110 osob. Pro WHW 
bylo vybráno celkem 1053 R.M. Od okresního NSV (Národně-socialis-
tický úřad pro blahobyt národa - NS-Volkswohlfahrt) obec obdržela na 
potraviny, oděvy a poukázky na uhlí něco přes 18 000 R.M. Mimo to by-
ly rozdělovány ještě léky a prostředky na posilnění pro děti.           
                                   

Chuderov (Grosskaudern). Příspěvěk od Josefa Petrselky. 
 Před připojením Sudet k Velkoněmecké říši se také v Chudero-

vě usídlili mnozí čeští státní úředníci a další příslušníci českého národa, 
čímž německé majetky přišly do cizích rukou. Po připojení (Anschluss) 
to bylo opět jiné. Čechy opouštěné majetky byly opět kupovány zpět. 
Radost z konečného osvobození od panování Čechů (der Tschechen-



293 
 

herrschaft) se ukázala také v Chuderově nádhernou výzdobou domů 
prapory s hákovými kříži, štůčkami proutí, obrazy Vůdce a nápisy jeho 
výroků. Péče o potřebné obyvatele začala díky NSV ihned po osvobo-
zení a přišla také zde mnohým ku prospěchu. Z pohledu stavebního 
podnikání je zvažováno, že v obci Chuderov bude nově vystavěna zeď 
podél potoka a tím bude v obci rozšířena silnice a také obec bude 
zkrášlena.                   

 
Velké Březno (Grosspriesen). Příspěvek od J. Weinmanna. 
V roce 1938 dosáhlo panství Čechů svým terorem vrcholu. 

V obvodech osad a obcí byly zřizovány bunkry. K tomu potřebné po-
zemky byly bezohledně vyvlastněny a vstup na ně byl zakázán. Obyva-
telé byli českou komunistickou chátrou trvale obtěžováni a bylo s nimi 
jednáno potupně. Armádou byly prováděny prohlídky, přičemž nebyly 
vzácností krádeže a týrání postižených. Nevázaní vojáci z čisté zpupnos-
ti stříleli a házeli granáty, pro beztak již vystupňované zoufalství obyva-
tel. Bylo zavedeno bezdůvodné zatýkání. V něm se ocitl i dnešní podni-
kový vedoucí pivovaru Velké Březno a.s. a velitel místní skupiny NSDAP.  

Vůdcův projev na sjezdu strany v Norimberku byl všude očeká-
ván s velkým napětím. Ve spojení s tím vyšlo veškeré obyvatelstvo na 
ulici, sejít se k velkému veřejnému shromáždění. Noční revoluční po-
chod do okresního města znovu prokázal sounáležitost společenství su-
detských Němců s mateřským národem, od něhož jej dělí jen státní hra-
nice. Dav o půlnoci přitáhl za zvuku německých bojových písní opět do 
naší obce a zastavil se na místním náměstí. Po prvním odezněné písní 
Deutschland a Horst-Wessel se shromáždění v pořádku a s nadšením 
rozešli zpět do svých příbytků. Češi se chovali klidně a zdáli se starat sa-
mi o sebe. Ale brzy opět přišly vlny bytí a nebytí. Napětí vystoupilo na 
nejvyšší míru. Ale jak velké bylo také vzrušení, tak zůstali obyvatelé dis-
ciplinovaní.  

Co následovalo potom, bylo všude stejné. Národem procházelo 
spásné oddechnutí. Konala se shromáždění, slavil se svátek vítězství, 
vzdávaly se projevy oddanosti Vůdci a jeho udatným vojákům. S bran-
nou silou (Wehrmacht) došlo k prvnímu velkému doteku mezi sudet-
skými Němci a bratry z Říše. Družné besedy s vůdcovými posly umožňo-
valy vyjádřit pocity trvalého a upřímného bratrství. 
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 Po připojení k Říši se rozvinula čilá činnost v oblasti hospodář-
ského a kulturního života. Vzorovým způsobem byla obsluhována pod-
pora potřeb našich lidí, rázem byla dodána všechna požadovaná zaří-
zení. Nový život nyní s sebou přinesl také mnoho dalších příznivých pro-
jevů, na nichž sudetoněmecké společenství nemohlo mít po 20 let žád-
ný podíl. Tak např. se ukázalo rychlé oživení obchodní činnosti, zvýšení 
průmyslové produkce, zavedení národní pomoci, další zlepšení v oblasti 
záležitostí dopravy, poštovního spojení a v neposlední řadě zvýšení cizi-
neckého ruchu. 

                                           
Řehlovice (Gross-Tschochau).  
Dolní údolí řeky Bíliny bylo kvůli polze v uzavřené zóně obzvláště 

ohrožené. Řetěz bunkrů se rozprostírá od Ferdinandovy výšiny až do Bí-
liny. Strážní kasárna u Řehlovického mlýna byly trvale obsazeny. Uzávě-
ra polí překážela rolníkům při žňových pracích. Ve dnech 18. a 19. září 
začal útěk do Saska mnoha žen s dětmi, jejichž muži vstoupili do Dobro-
volnického sboru (Freikorps). Dne 24. září, dne mobilizace, byl Dr. Hans 
Wozak z Hliňan zatčen a dopraven do Prahy. Kvůli pracovní službě, kte-
rá vyšla na 25. září, byli místní lidé donuceni k práci. Začalo kácení stro-
mů, bylo obnaženo střelecké pole, byly nataženy drátěné překážky od 
Bíliny u obce Koštova až ven přes Rtýni (Hertine). Silnice na Hliňany byla 
uzavřena. Dne 27. září byl odvezen do Litoměřic přednosta obce Sta-
dice Anton Fischer.  

Dne 8. října poslední čeští vojáci s mnoha prapory nastrčenými 
na tyčích odtáli jako jedno procesí. Zde bydlící Češi vyklidili své domy   
(7 jich bylo úplně prázdných), pošta a dráha byly prázdné. Následovalo 
nadšení a radost, jsme svobodní. Den 9. říjen: Komisařské vedení obce 
přebírá Ewald Zeitler, velkozahradník, hlídkovou a bezpečnostní službu 
přebírají členové SdP. 10. říjen: Němečtí vojáci, kteří včera dorazili do 
Hliňan, dnes ve 13 hodin jedou dál, za nadšení obyvatel projíždějí skoro 
dvě hodiny. 13. říjen: Kamarád Franz Hartlich je komisařským staros-
tou. Oddíl  SA (SA-Sturm) začíná najímat a sloužit, bývalá česká škola je 
zařízena jako stranická služebna a úřad starosty, NSV (Národně socialis-
tický úřad pro blahobyt národa) koná a pomocný vlak Bayern přiváží 
denně 300 litrů jídla.  
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Poštovní úřad je opět zprovozněn, dvakrát denně přijíždí auto-
pošta, je zřízeno stanoviště četnictva, které přebírá bezpečnostní služ-
bu, Národně-socialistický svaz žen (Frauenschaft) pořádá vlastenecké 
dny, ve škole jsou slaveny první národní Vánoce. V prostorách bývalé 
české školy je od NSV je převzata německá mateřská školka, v bývalé 
české mateřské školce je umístěna Poradna pro matku dítě, která začí-
ná se svou požehnanou činností. Skupiny NSV ze Stadic a Habrovan, 
sloučené s Řehlovicemi do jedné velké skupiny, rozdělují velmi mnoho 
potravin a oblečení, takže opravdu nikdo netrpí nouzí (uhlí, boty). V ob-
ci se konalo velikonoční provolání, které bylo velmi dobře navštíveno. 
Straničtí řečníci z Ústí a z Chabařovic našli nadšené posluchače. Konaly 
se pochody do Ústí na různé stranické a říšské oslavy (návštěva minis-
tra). Jsou podporovány staré obyčeje, oslavy Vánoc, velikonoční jízdy, 
májové slavnosti (slavnostní masopustní dětský průvod) a.j., vzpomín-
ková slavnost 4. března, oslavy narozenin našeho Vůdce a slavnostní 
ukončení školního roku 16. července 1939. Sluneční slavnosti a ohně se 
pořádaly spolu s obyvateli přilehlých obcí. Byly uspořádány žňové služ-
by a žňová pomoc. Občanský úřad je včleněn do úřadu starosty. (Civil-
ním úředníkem je starosta Josef Nolle).  

 
Hrbovice (Herbitz). Příspěvek od  Franze Schneidera. 
Již ode dne první mobilizace dne 21. května 1938 docházelo v na-

ší obci uvnitř německého obyvatelstva k neklidu a s konáním obecních 
voleb 2. června 1938 napětí ještě vzrostlo. V předvečer těchto voleb by-
ly na příkaz okresního vedení SdP v oknech zapáleny svíčky, a tak se 
ukázalo, že Němců je v Hrbovicích většina obyvatel. Němečtí marxisté 
vyšli spolu s Čechy na ulici, posmívali se a haněli německé obyvatele a 
ještě je sprostými frázemi vyzývali k odchodu z Hrbovic. Den na to ko-
nané obecní volby přinesly ohromné vítězství SdP, dosáhla devíti man-
dátů. Dva mandáty dostali němečtí sociální demokraté, jeden mandát 
čeští sociáldemokraté, jeden mandát čeští nacionalisté, 1 mandát ko-
munisti (zvolen byl nějaký Čech). Starostou byl zvolen kamarád Eduard 
Mühle z Hrbovic.  

Přišel den 12. září 1938 s velkým Vůdcovým projevem na říšském 
sjezdu strany v Norimberku. Všichni s napětím seděli u reproduktorů a 
poslouchali. Po skončení tohoto projevu šel vedoucí místní skupiny Jo-
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sef Tompach ke všem spolehlivým kamarádům a vyzval je, aby šli spolu 
do Chabařovic, a tam se zúčastnili nočního shromáždění. Již vytvořená 
FS  (Freiwilliger Schutsdienst - dobrovolná obranná služba SdP) se jed-
notně zúčastnila, zatím co starší kamarádi zůstali v obci a drželi hlídku. 
Náš okresní vedoucí školení Ing. Otto Hora z Hrbovic nám dal na srozu-
měnou, že nyní přichází začátek konce a nastává naše osvobození. Kvůli 
velké nejistotě v naší obci, bylo ve shodě s naším předsedou Eduardem 
Mühle a s velitelem hasičů kam. Emilem Künzelem domluveno, že od 
toho dne bude v hasičské zbrojnici postavena protipožární hlídka. 
Tento návrh došel u německých obyvatel největšího zadostiučinění, 
neboť se mohlo poněkud klidněji spát. 

Spolu s hasiči drželi také FS na jiných místech hlídky, pro pozoro-
vání českého řádění. Obzvláště byl pozorován marxistický mlýn a maji-
tel zbytkového statku, fanatický Čech, u něhož se každý večer scházeli 
Češi z obce. Mimo to bylo zjištěno, že tam vcházejí a vycházejí čeští čet-
níci. Tušili jsme, že tam musí být tajný sklad zbraní. Kromě toho se mlu-
vilo, že i v mlýnu GEC jsou ukryty zbraně, proto byly oba tyto objekty 
silně hlídány FS. Hasiči a FS měli velmi namáhavé služby, neboť ve dne 
museli chodit do práce a od večera do rána vykonávali hlídkovou 
službu.  

Když Beneš, prezident Československé republiky 19. září 1938 
promluvil v rozhlase, všichni Češi a marxisti v obci po skončení této řeči 
povstali a šli, aby obsadili obec. Němci, kteří byli na ulici, byli zahnáni 
do svých obydlí. Naše FS ale zůstala na svých místech a spolu s hasiči 
drželi hlídky. Od toho dne mohli němečtí obyvatelé pozorovat, že Češi a 
marxisti již se svými ranci a peřinami, na vozech a také stěhovacími vo-
zy, prchají do nitra Česka (Tschechei).  

Na základě dohody v Godesberku nad Rýnem, mezi Vůdcem a říš-
ským kancléřem Německé říše a ministerským předsedou Chamber-
lainem z Anglie, bylo sudetoněmecké území od Česka odloučeno. Ve 
čtvrtek, 21. září 1938, bylo v německém rozhlase oznámeno, že ve měs-
tech Cheb a Karlovy Vary již vlají prapory s hákovými kříži, Zde tuto 
zprávu z německého rozhlasu slyšel skoro každý a tak také v naší obci 
vlajky zavlály. Všechny prapory byly německým obyvatelstvem vynese-
ny z dobrých úkrytů a byly vztyčeny. Vedoucí naší místní skupiny Josef 
Tompach svolal své nejužší spolupracovníky na obecní úřad a držel 
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k nim krátký proslov. České tabule byly z obecního úřadu před očima 
Čechů odstraněny, dvojjazyčné cedule v obci byly tělocvičnou mládeží 
přemalovány barvou, zkrátka, všechno, co neslo české nápisy, bylo 
zničeno.  

Češi a marxisti v tento den zalezli. Předseda kamarád Eduard 
Mühle se ten den spojil s velitelem hasičů, kamarádem Emilem Kün-
zlem k prohlídce mlýna GEC po zbraních. Tento plán byl rychle připra-
ven a ihned proveden. Mlýn byl otevřen a byly hledány zbraně, ale 
v budově se žádné nenalézaly, což na německé obyvatele mělo uklid-
ňující vliv. Naši lidé toužebně hleděli na blízké Krušné hory, protože se 
proslýchalo, že se ještě dnes má uskutečnit obsazení sudetoněmeckého 
území německým vojskem. Ale tato naděje byla zcela a úplně zničena.  

V jedenáct hodin v noci německý rozhlas ve zvláštním hlášení 
oznámil, že české vojsko proniklo do Chebu) a tam slepé vztekem stříle-
lo do bezbranných obyvatel, takže byli mrtví a ranění. Po tomto hlášení 
jsme všichni byli bez naděje a naše bezradnost ještě stoupla v okamži-
ku, když naší obcí projíždělo těžce ozbrojené auto české armády. Den 
na to bylo německé obyvatelstvo na ulici sotva vidět, neboť česká chát-
ra ulice obsadila. Ten den byl nejlepší kůň sedláka kam. Franze Hieb-
sche Čechy zpozorován a zavlečen do nitra Čech, již nikdy ho nedostal 
zpět.  

Dne 23. září 1938 zahrál prezident Československé republiky 
svou poslední kartou: mobilizoval. Když v noci z 23. na 24. září byla 
zpráva o Benešově mobilizaci oznámena zvláštním hlášením německé-
ho rozhlasu, rozhodli se následující muži z FS a SdP, vstoupit do Sudeto-
německého dobrovolnického sboru (Freikorps): Kamarád velitel místní 
skupiny Josef Tompach, Ing. Otto Hora, okresní vedoucí školení SdP, 
kam. Rudolf Langer, Ernst Klement, Willi Langer, Karl Langer a Richard 
Hahnel. Tato mobilizační noc v naší obci probíhala obzvláště bláznivě. 
Na základě výzvy vůdce sudetských Němců, Konrada Henleina, v ně-
meckém rozhlase, že žádný Němec nemůže a nesmí narukovat do české 
armády, obsadili Češi a marxisti všechny cesty z obce, aby chytali prcha-
jící a předávali je četníkům. Samozřejmě nám to bylo známo, a tak naši 
členové dobrovolnického sboru – Freikorps mohli obec opustit přes ze-
lenou hranici a uprchnout do Německa.  
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Mnoho jiných německých mužů, kteří nemohli nastoupit k Frei-
korps, museli chtě nechtě narukovat do české armády. České vystěho-
valectví tento den naložilo 46 osob, opouštějících naší obec, byli to ob-
zvláště fanatičtí Češi. Denně projížděly naší obcí obrněné vozy, což bylo 
pro obyvatele velmi zneklidňující. Dnem Mnichova si naše obec opět 
oddychla. Do nedaleko ležící obci Telnice již bylo staženo německé voj-
sko, zatím co u nás ještě vládl neklid a nebezpečí. Ještě 2. října bylo po-
zorováno české vojenské auto, které z Husova památníku na Běháni 
(Bihana) vyklízí zbraně a munici. Že se v tom památníku nachází sklad 
zbraní, to nás při nočních hlídkách vůbec ani nenapadlo. Vojenské auto 
byl velký pětitunový vůz a byl plný zbraní a munice. Velmi nás mrzí, že 
jsme tento úkryt nevypátrali.  

Konečně přišlo osvobození. Dne 9. října bylo Ústí obsazeno ně-
meckým vojskem a pochod vojska měl procházet také naší obcí. Prapo-
ry byly vztyčeny až o půlnoci, v blízkém lese bylo pořízeno dubové listí a 
naše ženy dokonce napekly pro vojáky koláče. Nyní přišel den, kdy začal 
příchod, radost a nadšení, slzy a úsměvy zároveň. Dne 9. října ve 13 ho-
din prochází naší obcí první německý oddíl. Byla to motorizovaná hlíd-
ka. Nesmírný jásot při spatření našich německých vojáků. Hned na to 
ale přijela jízdní spojka od SdP s hlášením, že asi 60 českých vojáků je 
na pochodu do Ústí. Naše komisařská policie tyto Čechy přijala u vcho-
du do obce a provedla je obcí bez jakéhokoliv zdržování. Večer téhož 
dne přišli domů naši lidé z dobrovolnického sboru Freikorps, to bylo 
všude radostného vítání a jásotu. Nyní jsme svobodní. Zároveň bylo 
oznámeno, že se ten samý den od 9 hodin večer v Ústí koná shromáž-
dění na oslavu osvobození. Na této velké slavnosti na stadionu se zú-
častnili všichni němečtí obyvatelé obce Hrbovice, ale také i zde dosud 
zůstávající němečtí marxisté.  

Vedoucími muži před i po připojení k Říši byli kam. Eduard Müh-
le, sedlák z Hrbovic č. 2 a Josef Tompach, vedoucí místní skupiny SdP, 
Hrbovice č, 38. Se vstupem německého vojska a s včleněním do Němec-
ké říše započala také v naší obci výstavba. Mlýn GEC, továrnu na těsto-
viny a také zbytkový statek převzala komisařská správa. Ale domy 
uprchlých Čechů, které zde byly postaveny za Benešovského panování 
na zabavených levných pozemcích, převzala do správy obec. V obci ob-
zvláštní škody od Čechů, díky prozíravému hlídkování hasičů a FS a pa-
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nu předsedovi Mühle, který rozumně také u Čechů energicky zakročo-
val, nebyly způsobeny. Ihned se začalo s národní pomocí. Ihned byl vy-
tvořen NSV (NS–Volkswohlfahrt) a jídlo bylo rozdělováno bez rozdílu 
národnosti.  

Naši staří bojovníci z SdP také opět ihned převzali úřady ve Stra-
ně, takže nyní s výstavbou sudetské župy mohla výstavba začít i v naší 
malé obci. Čechy započatá výstavba školy bohužel nebyla dokončena, 
takže je ještě v hrubé stavbě. Jakmile bude tato budova dokončena, bu-
dou mít Hrbovice krásnou budovu, v níž budou moci být umístěny 
všechny stranické úřady a rovněž mateřská školka. Jako německá škola 
tato stavba nepřichází v potaz, neboť ta je zde zamýšlena pouze jako 
dvoutřídní národní škola. České a marxistické knihy byly vyloučeny a zá-
ležitost knihovny byla založena zcela nově. Především byly do knihovny 
pořízeny německé knihy z doby bojů a knihy německých spisovatelů. 
V neděli 14. října se konalo, pod předsednictvím předsedy Mühle a ve-
doucího skupiny Tompacha, první zasedání obecního zastupitelstva. Po-
prvé bylo zahájeno pozdravem „Heil Hitler“ - „Zdar Hitlerovi“. Bývalí za-
stupitelé marxistů a Čechů byli samozřejmě pro vždy vyloučeni. Za ně 
byli nasazeni naši náhradníci z bývalých kandidátů SdP. Nyní teprve 
plníme, jak se říká, pracovat jen pro Německo, ale stále ještě máme 
protivníky, kteří pracují proti nám. My v naší obci jsme rádi, že v časech 
bojů jsme nemuseli truchlit za žádného našeho mrtvého kamaráda.     
                  

Unčín (Hohenstein). Vybráno z pamětní knihy obce Unčín.  
Jako blesk z jasného nebe zapůsobila dne 21. května 1938 zprá-

va, že v Unčíně, nad domovem pro důchodce, zdejší Rudá obrana (Rote 
Wehr), později Republikánská obrana (Republikanische Wehr), zcela bez 
výběru poráží stromy pro stavění barikád a překážek od bílé závory až 
k Supímu vrchu (Geiersburgu). České státní vedení bylo toho mínění, že 
Německo chce přepadnout Československo a že stará poštovní cesta je 
právě vhodná pro rychlý a jistý přechod Krušných hor. Muži pracovali 
ve dne v noci, aby cestu zcela zatarasili. Byly postaveny stráže a nikdo, 
kdo byl znám jako Němec, nikterak nemohl přijít do blízkosti. V sa-
motné obci byly umístěny plakáty s nakreslenými obrazy, jež štvaly 
proti všem Němcům. Na denním pořádku byla rozhlasová hlášení s vy-
myšlenými hanebnými zprávami, že celá pohraniční oblast je jeden ča-
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rodějnický kotel. Skoro každý Čech v obci myslel na obranu Česko-
slovenska, neboť v každém Němci viděl zrádce a špiona. Vojáci a Čechy 
placení pacholci ve dne v noci procházeli silnicemi. Dobrovolná ochran-
ná služba Sudetoněmecké strany (Freiwilliger Schutsdienst Sudeten-
deutsche Partei) a Německého tělocvičného spolku (Deutschen Turn-
verband) byla všude připravena chránit majetek jednoho každého ob-
čana obce. Jak byl tento stav stále nesnesitelnější, a proti Němcům byly 
vymýšleny stále nové sprosťárny, tak jsme se nijak zvlášť nedivili, když 
před Vůdcovým projevem 26. září byly zabaveny všechny rozhlasové 
přístroje.  

Když Československo vyhlásilo mobilizaci, byla ovšem již velká 
část všech brannosti povinných mužů dávno za hranicemi a ostatní si 
našli dobrý úkryt v lese nebo u sedláků ve stodolách. Ačkoliv ženy a děti 
denně čekaly na zprávy v domnění, že jejich muži resp. otcové jsou již 
dávno u českých pluků, nosili v noci lidé ukrytým kamarádům jídlo a pi-
tí, okořeněné novou nadějí a výhledem na brzké osvobození. Ale došlo 
také k tomu, že muži, kteří vzezřením vzbuzovali, že jdou do lesa sbírat 
houby, byli v posledním okamžiku Čechy zajati. Ti potom museli za 
uprchlictví pykat bitím a sprostým zlým nakládáním. Wilibald Christoff, 
houbař, také chtěl přes hranice, ovšem přišel zpět až po příchodu ně-
meckého vojska, nemocen a vysílen na těle i duši z českého vězení v Te-
rezíně (Theresienstadt). Vojáci, kteří každou noc projížděli s těžkým au-
tem obcí až k bílé závoře, se častokrát zastavovali v dětském domově, 
jehož správce Kysela nebyl nijakým způsobem nucen ke zdrženlivosti za 
svou českou krev. Potom uprchl a vzal s sebou všechen movitý i nemo-
vitý majetek a při tom rozčilení s sebou zapomněl vzít svou ženu.  

Do Unčína vpochodovali první němečtí vojáci 9. října 1938. Dne 
10. října byly odstraněny všechny české nápisy, na obecním úřadě byl 
odsekán nápis „Obecní úřad“. Dne 9. října dopoledne odtáhli poslední 
čeští vojáci, kteří až do poslední hodiny drželi obsazenou poštovní tra-
su, bez předchozího odstranění barikád a min. O to se potom 12. října 
postaral německý Wehrmacht. Potom byla opět zprovozněna dráha 
Duchcov - Podmokly. Železničáři ze Staré říše našli nádraží zplundrova-
né prchajícími Čechy, ti dokonce vzali s sebou i telefonní přístroj, okna 
visela bez skel, k nalezení bylo jen smetí, to si zapomněli.  
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Všude v obci se nezaměstnaným podávalo jídlo, které rozděloval 
NSV (NS-Volkswohlfahrt) nebo německá armáda (Wehrmacht). Lidé, 
s nožem, s nímž ještě den před tím proti nám bojovali, si nyní dobře 
pochutnávali. V den připojení k Říši se Unčín podobal moři praporů. 
V obci nebyl žádný dům, jenž by nenesl obraz Vůdce s nápisem „Wir 
danken unserem Führer“ - „Děkujeme našemu Vůdci“. Zvláštní poděko-
vání přísluší všem kamarádům hasičům, kteří byli po čtrnáct dnů nasa-
zeni chránit obyvatele a hlídat opuštěné domy před rabováním Čechů. 
Byli to většinou starší muži, ti mladší byli činní u dobrovolnického sboru 
(Freikorps). 

 

Hostovice (Hottowies). Příspěvek od Adolf Ritschela. 
Místní skupina NSDAP Hostovice zahrnuje s 82 domy a 550 oby-

vateli obecní části Staré a nové Hostovice, sídliště Schafslei a oddecho-
vé Pekelné chaty (Höllenbaude). V obci je 91 % Němců a 9 % Čechů. – 
Vedoucím místní skupiny je Pg. (Parteigenosse – stranický soudruh) 
Adolf Ritschel, mechanik, jenž od založení místní skupiny SdP přes 5 let 
skupinu vede. Místní skupina má vlastní služebnu u kam. Hermanna 
Kohlfelda, která byla přestavěna ze seníkové stodoly a proto mohla sku-
pina v české době (Tschechenzeit) klidně, skrytě pracovat.  

Když čeští mocipáni v roce 1936 začali opevňovat horský hřeben 
podél řeky Bíliny a na Ferdinandově vrchu, byl také v hostovickém bře-
zovém houští zbudován jeden druh pomocných kasáren, která byla 
hlídkovým mužstvem využívána jako bunkr. Již tenkrát jsme cítili, do jak 
nepříznivé polohy byla naše obec vtažena. Tyto obavy se vyplnily v roz-
hodujícím roce 1938. Po celé léto hájili Češi velké tajemství tohoto bun-
kru a tvrdě postupovali, když se sedlák při žních příliš přiblížil.  

V září 1938 se vyznamenal jeden poručík české vojenské luzy 
(Soldateska), s níž tyranizoval obyvatele a prováděl domovní prohlídky 
u úředních funkcionářů a u vedoucího místní skupiny. Nepřátelské čes-
ké obyvatelstvo jásalo nad jeho jidášskou službou. Za zmínku ještě stojí, 
že tito obyvatelé večer při mobilizaci, v pátek 24. září, v 11 hodin v noci, 
vycházeli z obydlí a muži rukovali. Dodávali si odvahy lahví kořalky, kte-
rou dostali od přátel v českém hostinci. Tento stav trval až do 8. října. 
Dne 9. října 1938, ve 4 hodiny ráno, vojáci, několik set mužů, opustili 
pod před sebou nesenou bílou vlajkou obec Hostovice směrem na Ústí. 
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Tím byly bunkry na Ferdinandově vrchu a v údolí Bíliny nepřáteli ně-
meckého národa opuštěny. Mnozí příslušníci německého národa, kteří 
stáli stranou, tak teprve právě v tuto dobu poznali, že patří k němec-
kému národu. Tehdy to bylo pro všechny příslušníky národa vykoupení 
z vrchnostenství a nadšení bylo veliké, když jsme s prapory Vůdce mohli 
zdravit naše vojáky. Někdejší kasárna jsou nyní přestavěna k použití pro 
malé jako mateřská školka NSV (NS-Volkswohlfahrt). Obyvatelé nyní 
s vděčností prožívají osvobození vlasti. Od 1. května 1939 jsou Hosto-
vice částí města Ústí.                       

 
Habrovice (Johnsdorf). Příspěvek od Ernsta Dörflera . 
Jako i na jiných místech nevyšli u nás v Habrovicích těsně před 

osvobozením obyvatelé z rozčílení. Čím silněji Češi postupovali v utlačo-
vání a pronásledování Němců, tím větší byl také odpor německých oby-
vatel. Jen malá část Habrovičáků, marxisti, stáli v rozhodujícím boji na 
straně protivníka tím, že si ve svých domech ubytovali „Rote Wehr“ - 
„Rudou obranu“ a pod jejich záštitou hanobili národní uvědomění. Když 
se ale 22. září 1938 zdálo, že hodiny osvobození jsou zde, byli tito rudí 
soudruzi (roten Genossen) první, kdo vystrčili ven prapory s hákovými 
kříži. U nich také nikdy nehrozilo nebezpečí domovní prohlídky. Z téhož 
důvodu také rudým nebyly odebrány zbraně, což také skupina mužů 
z SdP, večer uvedeného dne při jedné domovní prohlídce zjistila.  

Velmi krátce na to přišel mobilizační rozkaz české vlády. Většina 
povolaných se hleděla ukrýt, např. pod mlatem stodoly. Někteří museli 
svůj úkryt měnit, neboť byli stále vystavováni zradě „rudých bratrů“. 
V noci 23. září navštívilo naší obec nákladní auto s četníky, ale vypátrat 
ty skrývající se, se jim nepodařilo. V neděli, 9. října, mělo německé vojs-
ko přijít konečně také k nám. My Habrovičáci jsme pro přijetí našich 
osvoboditelů čekali na silnici na obec Strážky. Naše čekání bylo žel mar-
né, naší obcí neprojel nikdo a naše ženy a dívky museli své věnce a kvě-
tiny vzít opět domů. 

 Zatím co v Česku (Tschechei) na německém území nezaměstna-
nost stoupala, nyní po osvobození, také i v Hrbovicích, začala náhle kle-
sat. V naší škole, v níž se učí také žáci z venkovských obcí Strážky a Ned-
vězí, se dá pozorovat, že před osvobozením byl počet žáků na stálém 
vzestupu, ihned po odpojení naší oblasti nastal opak. Jak to? Většina 
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mnohodětných rodin nezaměstnaných nacházela v českém státě 
(Tschechenstaat) levnější životní podmínky na venkově. Po připojení     
k Říši nezaměstnaní se svými dětmi odtáhli, takže škola je navštěvována 
jen dětmi v obci bydlících. Metlou na žebráky je také organizace NSV. 

         
Chabařovice (Karbitz).  
Když Konrad Henlein vytvořil Dobrovolnou obrannou službu SdP 

(Freiwilligen Schutzdienst – FS), byli její organizací v Chabařovicích po-
věřeni Pg. (Parteigenosse – stranický soudruh) Hans Weis (t.č. vrchní 
zemský mistr RAD) a Pg. Anton Pach (t.č. SA-Truppführer – velitel od-
dílu SA). Zpravodajskou službu tohoto oddílu vedl Pg. Josef Vöse (t.č. 
velitel oddílu NSKK – Národně-socialistický automobilový sbor). Služba 
FS byla vykonávána houževnatě a odhodlaně i přes špiclování zdejší 
české policie. Každý, kdo se mohl 11. září 1938 zúčastnit slavnosti doží-
nek v Chlumci, na ně ještě s hrdostí vzpomíná. Věděli jsme, že v příštích 
dnech Vůdce v Norimberku přijde se svým rozhodnutím. Jako všude, 
byly také v Chabařovicích ulice a náměstí během Vůdcova projevu lidu-
prázdné. Když Vůdce skončil svůj projev, shromáždili se příslušníci náro-
da (Volksgenosse) v disciplinovaném pochodu směrem na Tržní náměstí 
(Marktplatz), nyní Náměstí Adolfa Hitlera (Adolf-Hitler-Platz), kde přes 
české četnictvo, policii a donašeče promluvil Pg. Schittenhelm a vedou-
cí místní skupiny Willi Kreissl (nynější starosta) ke shromážděným z bal-
konu lékárny. Po skončení jejich projevů bylo Vůdci provoláno třikrát 
„Sieg-Heil“ – „Zdar vítězství“. Potom zněly, poprvé veřejně v Chabařovi-
cích, národní písně.  

Dále jsme prožili dny české mobilizace. Česká vojenská luza (Sol-
dateska) srážela pažbami pušek z domů návěštní tabule SdP a hrozila 
příslušníkům německého národa namířenými zbraněmi. Školním dětem 
držela před břichem nabité zbraně a nutila je stáhnout si bílé ponožky, 
které potom zmizely v kapsách těch žoldáků. Zatýkání bylo na denním 
pořádku. Také Willi Kreissl, jeho bratr Fred Kreissl a Josef Vöse bylyi zat-
čeni a dodáni do Litoměřic. Domácí prohlídky, jmenovitě v tělocvičně   
u Martina Kreissla, byly prováděny až třikrát za den. A přece do rukou 
Čechů (Tschechen) nepadlo nic. Partaj a FS plně vykonávaly svou 
činnost.  
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Dne 22. září 1938 převzal vedení města zdejší advokát Dr. Os-
wald Renner. Na domech se objevily první prapory s německým vý-
sostným znakem. A přece ještě ten den v noci a druhý den ráno opět 
dorazila česká soldateska a byla opět pánem města. Dr. Renner byl zat-
čen a dopraven do Litoměřic. Opět následovaly nesčetné domovní pro-
hlídky a výslechy, jakož i zabavování praporů s hákovým křížem. Tou-
žebně byl očekáván příchod německé branné moci (Wehrmacht). Po-
tom v noci z 8. na 9. říjen česká policie pod vedením Dr. Stelzera spěš-
ným útěkem opustila město Chabařovice. Pg.(Parteigenosse-stranický 
soudruh) Alfred Kreissl, s Pg. Koppergerem převzali na příkaz výsost-
ného nositele výkonu správy prostory bývalé státní policie a s Partají a  
s FS převzali bezpečnostní službu v okrese Chabařovice, který byl nyní 
bez policejní ochrany. Dne 9. října v 11 hodin opustili poslední čeští čet-
níci město, které se již začalo zdobit. Byly přemalovány české nápisy a 
navzdory dešti byly ulice zaplněné lidmi. Ke 13. hod. přeletěl nad měs-
tem první německý letec a shodil letáky. Okolo 14. hod. jsme uviděli 
první německý vojenský oddíl – byl to motorizovaný oddíl – vtáhl Chlu-
meckou silnicí do květy vyzdobeného města a jel dále směrem na Vy-
klice. Po něm se dostavil prapor (Batalion) dobrovolnického sboru (Frei-
korps) pod velením jihotyroláka Tilla, bývalého rakouského kapitána.  

Následovaly dny, kdy bylo mnoho radosti a veselí. Přes to však se 
nezapomínalo také na práci. Činnost započal Národně-socialistický vý-
bor pro blahobyt národa (NS-Volkswohlfahrt), a také nově zřízený pra-
covní úřad měl práce dost a dost, neboť ještě před výplatními místy stá-
ly fronty příjemců podpory. SA (Sturmabteilung – útočné oddíly) a SS 
(ochranné čety – Schutzstaffel NSDAP) otevřely svá náborová střediska, 
která byla prací hojně zásobena. V následujících dnech Chabařovice vi-
děly také vysoké hosty, kteří při cestě z a do Ústí Chabařovicemi pro-
jížděli. Tak Chabařovice navštívil říšský ministr výchovy Dr. Rust, potom 
Dr. Ley se svým hostem Cianetti, jenž všechny Chabařovičáky nadchl. 

Ve dnech 14. a 15. března jsme za kruté zimy a prudké sněhové 
bouře zažili průchod německého vojska na jejich cestě do Bohemie 
(Böhmen). Národně-socialistický automobilistický sbor – NSKK (NS-
Kraftfahrerkörp) a obyvatelé byli starostou nasazeni k umožnění pře-
chodu vojska přes Nakléřovskou výšinu (Nollendorfer Höhe).  
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Dne 1. května 1939 byl se začátkem působnosti zákona o osob-
ních údajích v říšské župě Sudety zřízen také v Chabařovicích občanský 
úřad, do jehož obvodu spadají ještě obce Přestanov, Hrbovice a Český 
Újezd (Böhm.-Neudörfel). Prvním úředníkem tohoto úřadu byl jmeno-
ván městský tajemník Anton Kopperger. Daňový úřad v Chabařovicích, 
který zde sídlil v průběhu mnoha pokolení, byl sloučen s finančním úřa-
dem v Ústí. Stavební změny a úpravy ulic a náměstí do této doby ještě 
nemohly být provedeny, přestože jsou zde velmi zapotřebí. Vzhled 
města byl zlepšen krásnou zahradou na jižní straně městského mlýna, 
která se rozprostírá na místě zohyzďujícího křoví. Mnoho vlastníků do-
mů již také své domy nově omítlo a barevně odstínilo a do mnoha oken 
soukromých domů, jakož i úřadoven, jsou již umístěny květiny. Měšťan-
ská škola přesídlila ze staré školní budovy do nové školní budovy, zbu-
dované pro tento účel Ćechy. Rovněž nově zřízená bezpečnostní policie 
obdržela nové služební místnosti v bývalé dívčí škole.  

 
Koštov (Kosten).  
Na podzim roku 1937 byl na území obce, a to na Rolleru a na La-

dech, Čechy vybudovány betonové bunkry. Během českých válečných 
příprav byly v zářijových dnech roku 1938 poraženy topoly a ostatní 
stromy u řeky Bíliny, začátek byl na t.zv. Ladech, až u hranic obce Stadi-
ce. Byly pokáceny i některé ovocné stromy na okresní silnici před bun-
krem na Ladech. Slabší větve byly využity jako piloty pro překážky z ost-
natého drátu, silnější kmeny byly z části použity na silniční zátarasy 
v obci, z části byly odvlečeny jinam. Překážka z ostnatého drátu začínala 
napojením na sousední nataženou od Stadic, protínala pole a vinice      
u Bíliny, přetínala silnici u domu Burocka a táhla se vzhůru přes pole až 
k bunkru na Rolleru. K těmto pracím bylo povoláno 72 mužů a hochů 
z obce. Mezi nimi mnozí, kteří z toho důvodu museli zanedbávat svou 
pravidelnou práci. Mzda byla 10,90 korun za den. Práce byly prováděny 
pod vojenským dohledem a střežením.  

Dne 22. září 1938 byl na příkaz politického okresního úřadu 
zproštěn předsednictví Josef Benesch a zároveň byl jako předseda do-
sazen vedoucí kandidátní listiny SdP Eduard Landowsky. Bezpečnostní 
službu převzala FS (Freiwilliger Schutsdienst) v síle třiceti mužů. Kvůli 
změně politické situace, v noci na 23. září, vidělo nespočet funkcionářů 
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jedinou možnost v útěku. Předseda Landowsky, jenž zůstal, byl ráno 23. 
českými četníky na veřejné ulici zatčen. Pro nedostatek důkazů ale byl 
brzy opět propuštěn. Dne 26. září byl znovu zatčen a byl odeslán do po-
licejního vězení v Trmicích a dalšího dne byl opět propuštěn na svobo-
du. Ještě dalším obyvatelům bylo v těchto kritických dnech vyhrožová-
no zbraněmi a byly zaváděny brutální domovní prohlídky. Mnoho oby-
vatel z politických důvodů nebo ze strachu opustilo obec. Musely být 
odevzdány zbraně a radiopřijímače. 78 rezervistů uposlechlo mobilizač-
ní rozkaz, 4 muži se probili k dobrovolnickému sboru – Freikorps.  

Dne 2. října byla ze služby odvolána Národní garda a legionáři a 
strážník Rudolf Benesch uprchl. V noci na 9. říjen odtáhli z bunkrů po-
slední čeští vojáci. Dne 9. toho měsíce, od 6 hodin ráno se obec zdobila 
k přijetí německého vojska. Ve tři čtvrti na dvě hodiny odpoledne do 
obce vtáhla motorizovaná součást pluku J.-R. 76, Hamburg. Byla samo-
zřejmě nadšeně pozdravována. Dne 10. října vojsko táhlo dále k obsa-
zení zbytku zóny do Litoměřic. K udržení veřejného pořádku bylo staro-
stou Landowskym vyžádáno 10 mužů z pluku Art.-Reg. 20, Itzenhoe, 
kteří zastávali 10 dní strážní službu. Dne 11. října byly odstraněny uliční 
zátarasy v obci. Vlajková výzdoba na domech zůstala od 9. do 22. října. 
Ihned byla nasazena obsluha obyvatelstva pomocným vlakem Bayern.  

Byl ustanoven SA (Sturmabteilung – Útočný oddíl). Přihlásilo se 
44 mužů. To se ovšem snížilo na 22, ale těchto 22 zbývajících vytvořilo 
vzorně aktivní houf (Schar), velitelem houfu je Pg. (Parteigenosse – 
stranický soudruh) Alfred Püschel. V předvečer doplňovacích voleb do 
Velkoněmeckého říšského sněmu zažila obec velký pochodňový prů-
vod. Volební hlasování zaznamenalo 623 oprávněných voličů, odevzda-
ných hlasů bylo 609, z toho 569 německých, 40 českých, 566 Ano ně-
meckých, 40 Ano českých, dva neplatné a jeden hlas Ne.  

Kronika slavností a výstav: 11. prosinec 1938 - Vánoční oslavy 
s nadílkou pro děli u stromu. 30. leden 1939 - společný poslech Vůdco-
va projevu. 26. leden 1939 - 1. lidové shromáždění „u Stracka“. 4. bře-
zen 1939 - slavnost na počest padlých v roce 1919 (Märzgefallenen) na 
místním náměstí. 19. duben – pochodňový průvod při příležitosti 50. 
narozenin Vůdce. 21. květen - ke svátku dne matek zpívaly dívky ze 
Spolku německých dívek (BdM) a věšely na obydlí novorozenců věnce. 
27. květen - první sňatek na občanském úřadě obecního úřadu v Košto-
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vě. Snoubenci Hermann Stübner a Berta Nohl, oba z Koštova. 27. kvě-
ten - porážení májky a májkový věneček u stromu. 11. červen - dětská 
slavnost na obecním hřišti.  

Výsledky sčítání lidu ze dne 17. května 1939. Počet obyvatel: Koš-
tov 699, Újezd (Angiessl) 142, celkem 841, muži: Koštov 345, Újezd 72, 
celkem 417, ženy: Koštov 354, Újezd 70, celkem 424. Charakteristika 
obecní knihovny Koštov: Počet knih ke dni 31. prosince 1938: 479 
svazků.  

 
Lysá (Leissen). Z Lysé nedošla žádná zpráva. 
 
Leština (Leschtine). Příspěvek od Josefa Parsche. 
V Leštině se v době české mobilizace nestaly žádné zvláštní udá-

losti. Všichni muži povinní k nástupu do vojenské služby utekli do blíz-
kých lesů a zdržovali se tam ukryti. 

     
Čermná (Leukersdorf).  
Když se vynořily zvěsti, že se v Neštěmicích a okolí vytvářejí oz-

brojené bandy Čechů a že hrozí zakládání požárů, byly vytvořeny proti-
požární a strážní hlídky pro horní, střední a dolní ves. Oddíly se navzá-
jem o půlnoci střídaly. Mezitím se již pilně šily prapory s hákovými kříži 
a 22. září byly také vyvěšeny, ale příští den byly staženy, ukryty, ba do-
konce (bezpečně a pečlivě) zakopány.  

Mobilizační vyhláška byla vyvěšena teprve 24. září v poledne. Ale 
pro rukování nevládla žádná nálada. Muži povinní k vojenské službě se 
v Kühnelově hostinci rozhodli, že večer v 6 hodin přes Krásný Les ute-
čou. Z obce odešli jednotně (14 mužů). Za houštím v blízkosti železniční 
stanice Libouchec (Königswald) jich bylo jen 11, tři ztratili soudržnost a 
vrátili se. Těch 11 mužů (9 z Čermné, jeden z Chuderova a jeden z Před-
lic) přešli nad Libouchcem říšskou silnici, pospíchali přes Holzgrund na 
Nakléřov a odtud kolem obce Krásný Les. Byla vyslána rozvědka, která 
se vrátila a odvedla ostatní do selského domu. Za tmy (bylo nařízeno 
zatemnění) se radili o útěku. Bylo rozhodnuto vyjít v půl jedné, přejít 
přes silnici, potom 50 metrů od sebe vzdáleni v husí řadě rovnoběžně 
s obecní silnicí podél celnice, stále v jednotné skupině. V půl druhé byla 
dosažena hranice (Obersmühle, Oelsen, Nenntmannsdorf). Vstup do 
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Freikorps – Dobrovolnický sbor byl zastaven. Zběhové se tedy hlásili 
k práci na dálnici, ale žádnou nedostali, nýbrž byli posláni k zotavení do 
Duryňska (Thüringen). Povolanci, kteří zůstali doma se ukrývali ve sto-
dolách pod mlatem, ano nechávali se i zazdít v pekařských pecích! Po 
dnech úzkosti vpochodovali 3. října němečtí vojáci do Jílového (Eulau). 
Teprve nyní přišli Češi do Čermné. Byli to četníci, financové a vojáci, 
ustupující z hranic u Sněžníku (Schneeberg), celkem asi 60 mužů a k to-
mu ještě komunisti a civilové (Rudá záštita - Rote Wehr). Chtěli se uby-
tovat ve škole, ale spokojili se se sálem v Pieschelově hostinci. Měli pe-
níze (celní pokladnu?, poštovní pokladnu?), porazili prase a také tele, 
platili více než udávané ceny a měli také něco na dobré pití. Při jejich 
příchodu byly již vyvěšené prapory staženy. Zdobení domů proutím ale 
již zůstalo, ano i na domě jejich ubytování, až do jejich odchodu. Také 
jejich ženy a děti zde byly, přišly a odešly. V této době byla k odchodu 
do Jílového potřebná propustka. Kontrola stála u drážního přejezdu 
před Jílovým. Někteří lidé byli kvůli zbraním prohledáváni vojáky. K ná-
silí ale nedocházelo. Dne 9. října Češi přes Ústí odtáhli. Domy byly zno-
vu vyzdobeny, ale obyvatelé byli zklamaní, že ani jeden voják Wehr-
machtu do Čermné nepřišel. Skoro všichni čermnáci se zúčastnili oslav, 
jež se konaly při příchodu německého vojska do Jílového. Vlastní oslavy 
osvobození se nekonaly, mezitím propukla slintavka a kulhavka.   

Volby a změny: Při příležitosti voleb a z radosti z jejich výsledku 
byla v obci osvětlena všechna okna. Sláva byla uzavřena pochodňovým 
průvodem. Starostou je Josef Güttler, obuvnický mistr z Čermné č. 8, 
vedoucím stranické skupiny je Willi Fritsche, vedoucí montáží, Čermná 
36, velitelem místního rolnictva je Franz Güttler, sedlák (soudce sedlá-
ků) z č. 1. Žádné hospodářské změny, kromě viditelného přizpůsobení 
na nové poměry, tak jako ve všech ostatních obcích, nebyly zaznamená-
ny. Ačkoliv přes Čermnou není vedena autobusová doprava, přece jsou 
s automobilovou poštou nabízeny nové možnosti, vedle dosavadního 
vlakového spojení přes Telnici), je možné využívat také několik autobu-
sových linek do Ústí. V poštovním provozu se doporučuje udávat doda-
tek „nad Podmokly“, neboť v Krušných horách ve Staré říši  je také je-
den Leukersdorf.    

Knihovna, spolkový život a obecní společenství: Knihy národu ne-
přátelských spisovatelů byly z knihovny, jako ze všech ostatních kni-
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hoven, odstraněny, ale Čechům přátelská literatura odstraněna nebyla, 
proč, protože to přece přímo nařízeno nebylo. Žádné spolky rozpuštěny 
nebyly (kromě spolků zbytečných). Jako všude jsou nové HJ, JV, JM, 
BdM, SA, NSV, NSF, LS, které samozřejmě vycházejí jako nižší členění     
z obzvláště silné místní stranické skupiny SdP. Dále je pečováno o staré 
obyčeje. Při letním slunovratu, při průjezdu velikonoční jízdy, při stavě-
ní máje, ozdobeného znameními všech řemesel v Čermné existujících, 
je vždy skoro celá obec na nohou a raduje se na slavnosti konané v ná-
rodně-socialistickém duchu a která, sloužíc také pro zásnuby, je vždy 
podchycena duchem pospolitosti. Jako hlavní svátek musí být ještě 
uveden předvečer 50. narozenin Vůdce. Bylo to v posledních dvaceti 
letech vůbec možné? 

 
Libov (Lieben). Zpráva od Josefa Franze. 
Sedlákům v obci Libov byly, až na pět, odvedeny všechny koně. 

Mezi nimi byl jeden starý hřebec, jedna chovná klisna a jednoleté hříbě. 
Proto také bylo obdělávání polí a setí ozimů jen nedostatečné. Většinu 
starostí nám v posledních dnech dělali rezervisté. Ani jeden nenaruko-
val, avšak propásli i útěk za hranice. Četníci již byli nedůvěřiví, neboť se 
ještě žádný nezapsal a nikdo nechtěl vědět, kde jsou. Zoufalství vystou-
palo nejvýše, když nám Češi odebrali také rádia a tak jsme již nemohli 
sledovat další události.  

Večer po obsazení první zóny německým vojskem přišla z Ryjic 
(Reindlitz) alarmující zpráva, že Češi a komunisti v Ryjicích rozkopávají 
silnici a porážejí stromy, aby silnici udělali neprůjezdnou. Naše skupina 
SdP se ozbrojila puškami, revolvery a všemi možnými zbraněmi a 
v pozdních večerních hodinách se vypravila pod vedením rezervistů na 
pronásledování. Češi ale zvolili rozumnější cestu a se zanecháním veš-
kerého pracovního nářadí uprchli. V pozdních nočních hodinách naši li-
dé silnici obnovili a vzali všechno nářadí zpět domů.  

Obecní volby v roce 1938 ukázaly zcela jiný obraz. Menší polovi-
na starého zastupitelstva sestávala ze starých výměnkářů. Na jejich mís-
to nastoupil mladší síly, přičemž ten nejstarší zastupitel zůstal a také 
jím ještě je. Vedoucími muži v naší obci t. č. jsou: Josef Franz, zemědě-
lec z Libova č. 12, starosta; Josef Miehle, zemědělec z Libova č. 7, 1. 
radní; Emil Focke, zemědělec z Libova č. 3, pokladník; Emil Werner, zed-
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ník z Libova č. 8, vedoucí buňky NSDAP; Gustav Matzke, zemědělec z Li-
bova č. 2, vedoucí místního rolnictva. Dopravní poměry se od připojení 
k Říši zlepšilo do té míry, že nyní máme dvě autobusová spojení s Ústí, 
dříve bylo pouze jedno. Na jaře roku 1939 jsme mohli s pomocí příspěv-
ku uvést do přijatelného stavu veřejné cesty uvnitř obce a obecní 
náměstí. 

                                                
Malečov (Malschen). Příspěvek od starosty Josefa Sedlaka. 
V roce 1935 naše obec v obecních volbách dokázala, že je v čele 

národního hnutí v okrese Ústí. 95 % všech oprávněných voličů volilo 
kandidátku SdP (Sudetendeutsche Partei). Výsledek voleb v Malečově 
byl ještě ve volební den v Ústí a jeho ústředí jej označilo za příkladný. 
Tato skutečnost byla pro nás proto tak oblažující, že potlačila nepřátel-
ské síly. Vědělo se, že vůdce hnutí do naší malé obce rád přijíždí a že se 
zde konají mimořádná zasedání, školení a besedy. Proto byla ve vý-
znamném roce 1938/39 dohlížecí služba protivníků tvrdší. Pro české 
pošťáky bylo německé rozhlasové vysílání hanebností a českým četní-
kům nebyla nikdy o svátcích vhod vlajková výzdoba atd. Na vedoucí 
muže obce bylo ostřeji dohlíženo.  

Na vrchu Větrný mlýn (Windmühlenberg) se konala porada čes-
kých důstojníků a němečtí rolníci byli vykázáni z pole. Ale z vrchu Větr-
ný mlýn dále zaznívaly písně hnutí, které z celého srdce zpívalo mladé 
učitelstvo ve školicím táboře SdP. Na shromážděních a projevech byl 
život jasnější. Žádný div, že nesmyslný povolávací rozkaz, který přišel při 
příležitosti české mobilizace, byl vykonán jen ve dvou případech, ostat-
ní účastníci nastoupili cestu „zelené zbraně“ a někteří šli přes hranice a 
nastoupili svou službu v dobrovolnickém sboru - Freikorps.  

Došlo k násilnostem, které se udály v dílnách firmy Georg Schicht 
AG na Střekově, při střetu s českou vojenskou luzou (Soldateska). 180 
mužů v neorganizovaném tvaru dorazilo do Malečova. Jak byli štvoucím 
důstojníkem uvědomeni o vzájemné srážce, tak mu také uvěřili, že si 
musí chránit své drahé životy. Ve strachu a slepé zběsilosti se hledali 
původci ze Střekova v malém Malečově. Předseda Josef Sedlak, jeden 
úředník ze Šichtovky a jeden rolník (J. Repsch a E. Schneider) byli zat-
čeni. Když v ten čas přijel ředitel F. Herrmann se svým autem do hotelu 
Soudní dvůr (Gerichtshof), neboť hotel byl jeho švagra (hostinský J. 



311 
 

Stolle), byl také obstoupen, auto bylo zabaveno a vlaječky s hákovými 
kříži byly potupně rozervány. Ti tři zatčení malečovští občané ale byli 
kopanci, údery pažbami a se sprostým nadáváním odvedeni do Tašova, 
kde měli být odsouzeni. Ustanovené velmi přísné vyšetřování trvalo od 
8 do 11 hodin. Teprve když střekovský vrchní četnický strážmistr telefo-
nicky hovořil o nesmyslnosti takového zatýkání, byli ti tři opět propuš-
těni na svobodu. J. Repsch musel navštívit nemocnici v Ústí.  

V den konečného odtažení soldateska běsnila v Malečově ještě 
jednou. Všechny domy již byly vyzdobeny zeleným jedlovím a praporky, 
našim německým vojákům k srdečnému uvítání. R. Alter ale již také vy-
věsil obraz Konrada Henleina. Prchající jej ve své bezmocné zuřivosti 
strhli dolů a s prostopášnými kletbami jej vrhli do obecního rybníku. 
Strhány byly také vlajky. Věhlasná česká armáda tak odtáhla jako zhýra-
lý žoldnéřský houf.  

Dne 9. října 1938, ve 12 hodin, přišli osvoboditelé, naši němečtí 
vojáci. Byla to druhá rota obranného obrněného pluku v síle 100 mužů, 
kterou vedl nadporučík Seere a poručík Neubert. Byli nadšeně přivítáni 
a upřímnou vděčnost Vůdci a Říši vyjádřila prostá a srdečná oslava ví-
tězství. Naše příchozí vojáky jsme viděli ještě dalších osm dní po osvo-
bození. Na Střekově jim bylo vykázáno odpočinkové ubytování. Odsud 
byli přiděleni do Malečova na službu při sklizni a pomohli nám ještě za-
chránit sklizeň řepy. Ještě dnes nás velitelé i mužstvo navštěvují.  

Všechny nezaměstnané síly z obce již jsou zapojeny do pracov-
ního procesu. Kapitola „Landflucht“ - „uprchnutí ze země“ zanechala 
svůj stín i v naší vesničce. Chybí služby, a tak mnoho Pg. (Perteigenosse 
– stranických soudruhů) z Velkého Března, ze Střekova atd. nastoupili 
dobrovolnou pomocnou službu. Cizinecký ruch vykazuje vzestup. NSV 
(NS-Volkswohlfahrt), tak jako všude, účinně podporuje chudé. Naše 
obec požívá odedávna dobrou kulturní pověst. Všechny kulturu vytvá-
řející a výchovné síly pracují na obecních záležitostech a na společném 
díle spolu a pro sebe, nestojí vedle sebe ani proti sobě. Zdařilo se, že 
škola je kulturním centrem obce. Duší všeho dění byl Pg. Steiner a jeho 
věrní spolupracovníci Pg. Adolf Simchen a Pg. Karl Wudy. Obec Male-
čov si cení jeho práce a jednohlasným rozhodnutím obecního zastupi-
telstva jej 8. února 1938 jmenovala prvním čestným občanem. Zrovna 
tak byl při příležitosti jeho rozloučení jmenován čestným členem všech 
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korporací a lidových spolků v obci, 7. března 1938 se přestěhoval do 
Svádova.  

Musí být připomenut také další muž, který zcela nezištně a ne-
únavně pracoval pro naše vesnické společenství. Je to Prof. Dr. Roland 
Freymond z Ústí, jenž na vzpomínku na svou bleskem stiženou dceru 
Eriku, nechal v Malečově zřídit prostou kapli. Všichni chudí z naší obce 
mohli být díky jeho příspěvku láskyplně ošetřováni. Jeho ochotu k so-
ciální pomoci znají všichni. On spolupatří do našeho vesnického spole-
čenství. Byl to také on, kdo  pod vlastním nebezpečím, přinesl do obec-
ního úřadu první vlajku s hákovým křížem a daroval jí obci. Všichni ve-
doucí muži obce stáli pospolu jak v práci, v obtížích i v nebezpečí, tak i 
v radosti. Vzkvétá spolkový život. Přijíždí stále více cizinců. Cítí se u nás 
dobře. Své pracovní týdny zde mělo již pět školicích táborů Národně-so-
cialistického spolku učitelů (NS-Lehrerbund), z toho tři z Berlína. Všichni 
se cítí dobře a bezpečně, doma v organicky vzrůstající společnosti. 
V posledním roce zemřel Pg. Josef Kühnel, který zde dříve dlouhou do-
bu vykonával požehnanou činnost člena obecní školní rady. Nezapome-
neme na jeho klidnou povahu a na jeho práci. 

                     
Bohosudov (Mariaschein). Příspěvek od starosty Karla Hahnela.  
Po velkém Vůdcově skutku přišlo především bezmezné nadšení 

obyvatel, obec se vlajkami, girlandami a květy proměnila jako šperkov-
nička, byly pořádány oslavy vítězství, radostná shromáždění, pochodňo-
vé pochody, byl zapálen vysoký oheň, slavil se svátek, takže nejdříve by-
ly škody českého vládnutí zapomenuty. Škody na občanském a národ-
ním majetku na sebe upozornily teprve při nahlašování škod na lesních 
porostech, polích, pastvinách, finanční škody kvůli zavlečením peněz, 
kvůli zřizování opevnění, věcné škody a poškození zařízení byly v pod-
statě na denním pořádku. Odvlečení zbraní, škody na koních, vagónech, 
na rozhlasových přístrojích byly poslední hrdinské činy našich tyranů.  

Odchod Čechů, četnictva, jejich opuštění pošty a dráhy však bylo 
klidné. V obci byl sesazen poslední starosta, lesmistr Rudolf Schmidt a 
nahradil jej bývalý vedoucí místní skupiny SdP Karl Hahnel, účetní z Bo-
hosudova, který k tomu ještě do dnešních dnů drží politické vedení SdP 
jako vedoucí místní skupiny NSDAP a s rozvahou a houževnatou silnou 
vůlí zavádí veškerou novou výstavbu obce a Strany. Mezi tím byl od     
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1. května 1939 zřízen také občanský úřad pro přilehlé obce Maršov, Un-
čín, Soběchleby a Nové Modlany, který je také veden starostou. Na po-
pud zemské rady a NSV (NS-Volkswohlfahrt) byla pro ty samé obce no-
vě zřízena stanice zdravotních sester. V průběhu nové výstavby byla 
nejdříve rychlé a důkladné revizi podrobena obecní správa, což umož-
nilo odkrýt staré dluhy. Zpustlé a začouzené prostory úřadu a celý dům 
podstoupily důkladnou novou úpravu a uspořádání a bylo zařízeno re-
produktorové zařízení. Úředníkům byly dány k dispozici psací stroje, do 
všech úředních místností byl zaveden telefon, bylo zlepšeno osvětlení.  

Byly rozšířeny silnice a při tom byla odstraněna stará a chatrná 
skladiště a ploty. Byla odstraněna nuzná ubytování (vagónové a divoké 
stavby) a ve všech částech byla prozatímně a nouzově vylepšena kana-
lizace. Ulice se udržují uklizené a čisté. Obecní záchody byly přebudo-
vány a tím byla odstraněna ostudná skvrna na obecním náměstí. Byly 
umístěny silniční cedule a plakátové desky, do řádného stavu byla uve-
dena kalvárie, byla zřízena dětská hřiště, vysázeny stromy, zřízeny od-
počinkové lavičky, členům HJ (Hitler Jugend - Hitlerova mládež), BdM 
(Bund deutschen Mädchen – Spolek německých dívek) a JV (Jungvolk – 
Mladý národ) jsou otevřeny dveře a brány pro tělocvičné hodiny a 
vlastenecké večery. Opět je zavedena komise pro naléhavou přestavbu 
koryta horského potoka a pro návrhy na zástavbu. Byla zřízena komise 
pro obsazení prázdného biskupského chlapeckého semináře a kláštera 
jeptišek ze strany finanční školy, říšské pracovní služby, výchovného 
domova a útulku pro invalidy, zahraničních organizací atp., ovšem do-
sud bezúspěšně. Velké nádherné prostory jsou od 1. března t.r. prázdné 
a neobsazené.  

Obec, jako člen zemského spolku cizineckého ruchu v Liberci, 
zlepšila svůj vzhled, jak to jen v tak krátké době bylo možné. Vůbec ne-
jsou zmíněny malé, ale důležité věci, tak například byly vlastníky domů 
dány do pořádku fasády, střechy a ploty, z části byly pořízeny úplně no-
vé a že byly odstraněny špinavé kouty. Kde je nouze přece jen příliš 
veliká, musí se sebrat trpělivost, až se příslušnícj národa (Volksgenosse) 
vzpamatují. Hospodářská situace se všude zlepšila, kina, hostince, ná-
kupní místa, řemesla i obchod mají všude co dělat, obydlí jsou uprave-
ná, vymalovaná, nalakovaná. V národě žije nový duch přes všechny ška-
rohlídy, ale i ti se zapojují a nechtějí zůstat zpět. Zlepšilo se autobusové 



314 
 

spojení, dobré je i poštovní spojení, národní pomoc  NSV (NS-Volks-
wohlfahrt) proudí znamenitě, péče a sociální starostlivost je důkladná a 
velice zběhlá.  
               Cizinecký ruch, zejména ze Staré říše, je zaznamenáván denně. 
V naší obci je navštěvován hlavně krásný kostel a křížová cesta. Školství 
se díky nově zřízené německé občanské škole v bývalé české škole silně 
pozvedlo a je všem přilehlým obcím ku prospěchu. To byl první velký 
počin nového a nynějšího starosty Pg. (Parteigenosse – stranický sou-
druh) Hahnela, a potom byly rychle vyřešeny ostatní potřebné úkoly a 
stále ještě jsou denně řešeny. Církevní život jde nenápadně svým po-
stupem, do našeho poutního místa se vrátila procesí, i když také jen ve 
značně slabší početnosti. Obecní knihovna je v pořádku, stále jsou vyža-
dována nově pořízená krásná německá díla. Střelecké slavnosti a střel-
by se mohou konat bez překážek. Politické složení je v naprostém po-
řádku. Největším stavebním projektem obce nebo lépe řečeno poža-
davkem je ve výhledu zamýšlená výstavba osad a bytů. V nejbližší době 
má být na popud starosty vybudováno 36 osad a 2 obytné domy. Jed-
nání jsou skončena, uchazeči a zájemci se již z části přihlásili a mnoho 
komisí ukázalo ve všech ohledech dobré výsledky.  

Oběti z časů boje a českého režimu, díky prozíravému a rozum-
nému politickému vedení naší obce a jejich mužů, nejsou zaznamená-
ny. Péče o domácí zvyky nachází svůj každoroční projev v májových 
hrách, v májovém stromu a v místních slavnostech. Bývalý Spolek bo-
jovníků a veteránů je uveden do RKB a těší se příjemnému spolkovému 
vedení v duchu národního socializmu. 

 
Mírkov (Mörkau). Příspěvek od Franze Jenatschke. 
Kronika nejdůležitějších událostí. 14. září 1938: Místní vedoucí 

SdP, Weigend, jenž je zaměstnán v továrně zpracovávající měď v Povr-
lech (Pömmerle), je z bezpečnostních důvodů každý večer doprovázen 2 
až 3 mladými cvičenci. – Hasičská hlídka v Mírkově je zvětšena z jedno-
ho na tři a je přísnější.  17. září: Četnictvo pátrá po zdejším vedoucím 
skupiny SdP, předpokládá se jeho zatčení a ten se proto nezdržuje do-
ma. 20. září: Tříčlenná noční hlídka je posílena o členy FS (Freiwilliger 
Schutsdienst). Velitelem FS je Franz Sturm z Blanska (Blankenstein). 21. 
září: Ovoce, které má být přeloženo na železnici není převzato, protože 
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provoz na dráze byl zastaven. 22. září: Franz Pieschel z Dolního Mírkova 
(Tittelsbach), jede autem ne četnickou stanici do Neštěmic, požaduje a 
dostává zabavené úřední spisy a vlajky orgánů SdP (Sudetendeutsche 
Partei) z Mírkova a ze Slavošova. Pro návrat využívá přímou silnici Neš-
těmice - Mírkov, dostává se ale jen k „Hohen Stoss“. Zde 20 komunistů 
dvaceti poraženými borovicemi zatarasili cestu. Zátaras tam je po 14 
dnů. Obyvatelstva se zmocňuje silné vzrušení, jaké ani ti nejstarší oby-
vatelé nikdy v životě nezažili. Jeho příčinou jsou zvěsti jako „Dříve než 
odejdeme, zapálíme vesnici.“ nebo „Komunisti mohou plundrovat“. Ve 
spěchu byly ukryty prapory s hákovými kříži, které byly dopoledne a od-
poledne ušity z rozstříhaných státních vlajek. Hasičské stříkač byly v ha-
sičské zbrojnici připraveny k výjezdu, všichni muži a mladíci se ozbrojili 
holemi a starými neodevzdanými zbraněmi a drželi hlídky. „U křížku“ 
(„Marterkreuz“) byla postavena stráž, která byla každé dvě hodiny stří-
dána. Ve 22 hod. přijel z Dolního Mírkova automobil, který zastavil        
u obecního úřadu. Vystoupil muž z FS z Povrlů s páskou s hákovým kří-
žem a pokoušel se obyvatele uklidnit. 24. září: Ve 2 hodiny ráno přijeli 
autem čeští četníci, troubením svolali obyvatele a oznámili mobilizaci. 
Do osmi hodin ráno mělo 20 mužů povinných vojenskou službou naru-
kovat. Po výzvě Konrada Henleina, ve 1/4  4 ráno, se všichni, až na jedno-
ho, shodli, nenarukovat. Měli se skrýt ve stodolách a v lesích. 26. září: 
Pro válečné účely bylo odvedeno pět koní, pekařský mistr Hamatschel 
z Dolního Mírkova se zdráhal odevzdat své auto. V Pieschelově mlýně 
bylo zabaveno rádio. 1. říjen: Měli jsme si pro rádia opět dojít. Zatím co 
čeští majitelé vůbec nejsou přítomní, Němci se po hodinách čekání 
opět vracejí s prázdnou. 4. říjen: Z labského údolí je stále slyšet střelba. 
Česká posádka bunkrů střílí munici do vzduchu nebo do vody. 5. října: 
Na Blanský hrad (Blankensteiner Burg) je obyvateli obce Blansko při-
pevněn velký dřevěný hákový kříž. 7. říjen: Tento den naší obcí stále pu-
tují skupiny mužů, žen a dětí směrem na Slavošov. Jsou to němečtí ko-
munisti, kteří prchají do Slavošova, kde je ubytováno české vojsko a 
státní policie. Nenacházejí ale žádné přijetí! 8. říjen: Jsou vázány věnce 
z dubových listů a z větví jehličnanů, jsou ověnčovány obrazy Vůdce, 
jsou přichystány vlajky. 9. říjen: Ráno  v 1/2  2 české vojsko a česká poli-
cie pochoduje – vyšli ze Slavošova – naší obcí. Po ochodu posledních 
českých vojáků je naše obec od 9. října slavnostně vyzdobena vlaječka-
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mi a prapory s hákovými kříži a rovněž ověnčenými obrazy Vůdce. Ve 
12 hodin v poledne tovární sirény ohlašují příchod německých vojsk do 
kraje. Mnoho obyvatel spěchá na „Císařskou vyhlídku“ - „Kaiseraus-
sicht“, odkud mohou spoluprožívat příchod německých vojáků. Ve ve-
černích hodinách odchází skoro každý druhý obyvatel na shromáždění 
oslav osvobození do Ústí. Kromě toho se konají mnohé školní oslavy. 
V mírkovské kapli je sloužena děkovná bohoslužba, k níž nastoupili hasi-
či z Mírkova a Blanska. Hasičstvo z Mírkova a Blanska bylo sloučeno. Do 
obecní i školní knihovny byla pořízena národně-socialistická literatura.                                                                                                    

 
Neštěmice (Nestomitz). Příspěvek od Rudolfa Hanke. 
Po rozpuštění národních stran v říjnu 1933, kdy v obci, díky 

DNSAP (6 mandátů), ve spojení s hospodářskou skupinou (3 mandáty), 
zastupovaly národní zájmy obyvatelstva proti 21 jinak smýšlejícím 
obecním zastupitelům, sociální demokraté (němečtí i čeští), komunisti a 
čeští nacionalisté všech odstínů, přineslo pro naší obec založení SHF 
(Sudetoněmecká vlastenecká fronta - Sudetendeutschen Heimatfront) 
konečně jednou projev národního sjednocení v naší tvrdě utlačované 
vlasti. Volby z 29. května 1938 přinesly pro Němce v obci velmi krásný 
výsledek, pro Čechy  ale neočekávanou porážku. SdP s 15 a všechny 
ostatní koaliční strany s 15 mandáty vešly do nového obecního za-
stupitelstva.  

Prvním připomenutí hodným dnem v roce 1938 byl 21. květen, 
den první mobilizace. Zde ukázali národní protivníci své skutečné tváře. 
Ponoukáni různými stranickými funkcionáři a novinami táhlo zdivočelé 
české obyvatelstvo skrze obec, zvláště temně projevovali svou sílu a 
moc srážením jednotlivých příslušníků německého národa (Volksgenos-
se), hnali se útokem na hostinec, prohledávali budovu školy a vyzname-
návali se bitím mladých cvičenců. Ale to již probíhal úděl českého státu. 
Nesmrtelný Vůdcův projev z 12. září 1938 přinášel z Německa jistotu, že 
nevolnictví bude trvat již jen krátký čas.  

Zbabělou vraždou byl obětí našeho osvobozovacího boje, při 
návratu z Ústí dne 12. září, kamarád Helmut Lang, praktikant  u firmy 
Emil Nerger a Co. v Neštěmicích. Ten večer se všichni protivníci národ-
ního povstání spojili, vylít si všemi prostředky svou zuřivost na bezbran-
ných příslušnících německého národa. Tloukli je plotovými latěmi, lah-
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vemi od piva, noži a hlavněmi revolverů. Mlátili a bodali, kde se kdo 
bezbranný skrýval. Dne 24. září odpoledne byly obecní záležitosti na je-
den den převzaty kamarády z SdP, ale převzetí vedení úřadu vzalo rych-
lý konec. Ten večer byla nařízena všeobecná mobilizace.  

Během osmihodinové činnosti obce se přihodila následující udá-
lost: Většina kamarádů z SdP (obecních zastupitelů), kteří neuměli čes-
ky, byly proradným jednáním tehdejšího obecního sekretáře a záložním 
kapitánem Kotkem přivedeni do velmi nebezpečného postavení. Mezi-
tím co velká část obecních zastupitelů byla v úřední místnosti předsedy 
obce, ten muž tajně jednal mimo ně s četnictvem a známé české luze 
vydal klíč od nářadí ke zřízení tehdy jediné zde postavené barikádě. Na 
všech přístupových cestách a silnicích byly zřízeny barikády, v nich se 
nacházely drahocenné ovocné stromy, nádherné borovice a smrky, kte-
ré byly položeny přes silnice.  

V následující noci všeobecné mobilizace byla z velkoněmeckého 
rozhlasu s úpěnlivou starostí slyšet výzva vedení a poslanců SdP, aby 
žádný branně schopný sudetský Němec povolání českých mocipánů ne-
vykonal a někde se až do konečného osvobození pod ochranou lesů 
ukryl. Od toho dne přicházely opět mnohé pochybnosti. Jen nasazení 
některých kamarádů, kteří vždy všechny obyvatele stále strháva-
li povzbuzujícími slovy, se odvíjelo na horách a v údolích. Na ulici bylo 
vidět jen málo příslušníků německého národa (Volksgenossen), jen Češi 
(Tschechen), kteří se svým jměním a majetkem, tak jak přišli, v noci a 
mlze opět mizeli. Konečně byla jistota, v co jsme tak dlouho doufali a 
toužili, 1. října přicházela německá branná moc (Wehrmacht). Mnoho 
z nás jelo přes české pásmo u obce Vilsnice (Wilsdorf) do Podmokel , 
aby pozdravili dlouho toužené německé vojsko. Opět došla zpráva, že 
ústecký okres (Aussiger Bezirk) má spadat do oblasti hlasování, ale pře-
ce dne 9. října, v 9 hodin ráno, jsme si byli jisti, když poslední zbytek 
českých finančáků a četnictva zmizel u památníku na válku směrem na 
Ústí.  

V sotva 100 metrovém odstupu za nimi přijelo první auto obsaze-
né SA (Sturmabteilungen – útočné oddíly). Ale pravá radost přece jen 
ještě nenastávala, stále jsme ještě byli tlačeni můrou uplynulých dní. 
Pro naši obec nastala teprve v 18 hod., kdy od Ústí přijela obrněná 
obranná baterie pěchotního pluku č. 76 pod velením nadporučíka Krau-
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se. Již v poledne přijeli první vedoucí drážní úředníci s první říšskoně-
meckou lokomotivou, jedoucí se zvoněním po trati, k prázdnému do-
mečku hlídače závor ve směru na Ústí. Nyní nadšení nebralo koce a 
oslavovalo se až do časného rána. V patách za vojskem (Wehrmacht) 
následoval NSV (NS-Volkswohlfahrt), společenství, které tehdy 
v prvních hodinách ještě ani nemohlo být řádně doceněno. Nyní došlo 
k tomu, o čem se lidem ani nezdálo, že najdou práci a chléb a že mohou 
zastávat také státní místa. Všechna místa a posty, které se dříve držela 
mezi Čechy, byla ihned obsazena Němci. Jedním z pamětihodných ob-
dobí v roce 1939 byl 15. březen, obsazení  Protektorátu. Poprvé jsme 
viděli mocnou sílu německé branné moci, jež v nekonečných vlacích a 
motorizovaných kolonách projížděla naší obcí. Zde se poprvé osvědčilo 
rozestavění formací silniční a bezpečnostní služby.  

V průběhu roku bylo v naší obci mnohé zřízeno a zlepšeno, byla 
odstraněna nuzná obydlí, bylo zřízeno pečovatelské zařízení, byly po-
staveny ulice, položeno vodovodní vedení a kanalizace. Na své místo 
přišla zeleň s vodní nádrží a byl oživen vzhled staré obce, zvláštní důle-
žitost byla kladena na vnější i vnitřní upravenost obytných domů. Oz-
dobou je zřízení pracovně-služebního tábora mladých žen pro 68 dívek. 
Toto zařízení se projevuje obzvláště blahodárně pro obec i pro menší 
oblast, ale cenné je především to, že se mohou seznámit různí lidé ze 
všech žup a poznat šlechetnost práce. Tento skutek je zvláštní zásluhou 
první komisařské rady starších v Ústí. Chceme tedy v naší obci dělat a 
činit vše pro prokázání vděčnost muži, jenž nás osvobodil a který je 
naším Vůdcem: Adolfu Hitlerovi. 

                                
Nakléřov (Nollendorf). Příspěvek od Franze Brucha. 
V Nakléřově bylo české panství patrné méně, ovšem škodu utr-

pěli zemědělci kvůli mobilizaci koní. Nebyla zde žádná pevnostní zaříze-
ní. Odjezd Čechů proběhl v neděli, 2. října 1938 večer. Za velkého nad-
šení vešli dne 3. října 1938 osvoboditelé do obce, kde byl v době od 3. 
do 9. října utečenecký tábor, neboť utečenci z blízkých obcí museli na 
osvoboditele ještě týden čekat a proto se ještě v naší horské obci v bez-
pečí zdržovali. Dne 8. října se za vydatné účasti obyvatelstva a osvobo-
ditelů (mužstva z pěšího pluku č. 73, Itzehove) konal ples. Vedoucím 
místní SdP byl Rudolf Baume, později byl zmocněncem místní NSDAP. 
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Předsedou obce byl Anton Matzke, potom do konce června byl komi-
sařským starostou. Díky změně poměrů již v zemědělství došlo ke zlep-
šení a díky poklesu nezaměstnanosti značně stoupl i obchod. Spolkový 
život ustoupil do pozadí, neboť členové spolků přijali službu v zařízeních 
a v součástech Strany (Partei).       
                           

Podlešín (Padloschin). Příspěvek od Eduarda Wichtreye. 
V české době vládla i v naší obci nezaměstnanost a zemědělské 

plodiny nacházely jen špatně odbyt. Ceny byly nižší než výrobní nákla-
dy. Zářijová česká mobilizace přinesla i obyvatelům naší obce mnoho 
škod. Mladí muži a koně museli narukovat, rodiny byly bez výdělku, blí-
žilo se podzimní obdělávání polí, nadto v obci vládla slintavka a kulhav-
ka a nebyl zde zvěrolékař, který by převzal léčení.  

Když bylo potvrzeno, že jsme osvobozeni, všechny domy byly 
slavnostně vyzdobeny a byly vyvěšeny prapory. Jeden obyvatel obce 
v ten den z radosti složil malou báseň, kterou zde můžeme zvěčnit:  

                                  Zdar Vůdci, zdar Říši! 
Nyní jsme všichni bratry. 

Osvobozeni z českého otroctví jsme si oddechli a jsme svobodní! 
Je to sotva k pochopení, ale je to pravda: 

Patříme k Německu! To je jasné; 
Ozdobme domy, ať prapory vlají, 
ať můžeme také zřít obraz Vůdce! 

Jak jsme rádi, když můžeme do příštích dnů říci světu a Německu: 
Děkujeme Vůdci, děkujeme Říši! 

Nyní jsme všichni bratři! 
Nezaměstnanost je úplně odstraněna a je nasazena národní po-

moc, což jsme ještě nikdy neviděli. Zemědělské produkty nacházejí při 
dobré ceně rychle odbyt a živnostníci nemohou zdolat zakázky. 

                                    
Petrovice (Peterswald). Příspěvek od starosty Wolfa. 
Dne 1. května 1938 šlo do Ústí 850 účastníků velkého shromáž-

dění, na němž mluvil Konrad Henlein. Při příležitosti první české mobi-
lizace dne 21. května 1938 byla v Petrovicích silnice do Saska u celního 
úřadu a u četnické stanice zabarikádována vozy, naloženými mrvou, ka-
mením a polním nářadím. Četnictvem byl nařízen zákaz vycházení po 
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osmé hodině večer. Celá obec a hranice byly obsazeny tak zvanou 
ochranou hranic (Grenzschutz - přestrojenými komunisty). Nikdo ne-
směl na pole, takže polní práce vázly. Polní cesty byly až do hloubky tří 
metrů zneprůjezněny a ještě byly opatřeny dřevěnými barikádami. Na 
hranicích byly zřízeny barikády z kamení. Nezaměstnaní příslušníci ně-
meckého národa (Volksgenossen) byli přinuceni spolupracovat na 
opevňovacích pracích. Po 21. květnu byly v horním obecním lese zříze-
ny barikády z lesních stromů a kamení. Ulice a mosty v obci byly podmi-
novány. Na polích byla zřízena kulometná hnízda a vybudován bunkr.  

14 dní před osvobozením bylo pátráno po funkcionářích SdP, 
hranice byly uzavřeny, plánovitě byly prováděny domovní prohlídky. 
Obyvatelé proto s dychtivou touhou očekávali příchod osvoboditelů. 
Ještě dva dny před příchodem Wehrmachtu byly zabavovány a roztrhá-
vány obrazy Vůdce a prapory s hákovými kříži. V neděli, dne 2. října Če-
ši (die Tschechen) odtáhli. V pondělí byla celá obec vyzdobena a ověše-
na vlajkami. Ve středu byla obec jedno moře praporů a obyvatelé ne-
trpělivě očekávali osvoboditele. Konečně půl hodiny po poledni dosáhlo 
čelo motorizovaného pěšího pluku Hamburg-Itzehoe bývalé hranice a 
slavnostně překlopilo hraniční sloup. V následujících hodinách byly od-
klizeny barikády u celního úřadu, osvoboditelé triumfálně vstoupili a 
v obci byli obyvatelstvem vítáni se slzami radosti.  

Na radničním náměstí pozdravil kapitána Schrödera starosta Pg. 
(Parteigenosse – stranický soudruh) Wolf a vřele osvoboditele přivítal. 
Vojáci zůstali hosty obce šest dní a byli ubytováni v soukromých příbyt-
cích. V bývalé četnické stanici byla zřízena strážnice, kterou vedl místní 
velitel FS (Freiwilliger Schutsdienst). Tři dny po vstupu vojska byl díky 
NSV (NS-Volkswohlfahrt) nákladním autem dovezen první transport po-
travin a při prvním rozdílení byly přiděleny 850 příslušníkům německé-
ho národa (Volksgenosenn). Poděleny byly také obce Krásný Les a 
Větrov. V sobotu, dne 9. října, se v sále radnice konal velký kamarádský 
večer. NSV obdržela služebnu. V neděli 10. října se konala děkovná bo-
hoslužba za přítomnosti vojska.  

Starosta Pg. Wolf převzal služební záležitosti obce a vede si zna-
menitě. Pošta byla ihned po příchodu vojska, pod vedením poštmistra 
Meiera z Pirny, připojena na Pirnu, takže průmysl díky nasazení tohoto 
muže nebyl přerušen a export mohl ihned najít novou cestu. Poštovní 
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asistent Erler vede tento úřad s velkou energií a tak bylo umožněno, 
aby také telefonní služba výborně fungovala. Funkcionáři SdP se nové 
výstavby účastní s přehledem a mnohé práce, jež byly vykonány, se 
nedají ani vypočítat. Kul-turní život nyní jde novou cestou, obzvláště se 
to projevuje ve škole. Církevní život neprochází žádnými omezeními. 
Spolky a organizace byly převedeny, event. rozpuštěny a jejich záleži-
tosti převzala velká organizace DAF („Deutsche Arbeitsfront“ - „Ně-
mecká pracovní fronta“). Starosta dbá na to, aby obec odstraněním sta-
rých budov zkrásněla. Svátek 9. listopadu byl první povznášející slavnos-
tí ve Velkoněmecké říši. SA (Sturmabteilung – útočný oddíl) započal 
svou činnost a dal obci ráz. HJ (Hitlerjugend – Hitlerova mládež) a ostat-
ní uniformované součásti byly obzvláště pro starší lidi něčím novým a 
byly obdivovány. Vánoční svátky roku 1938 zůstanou úplně všem vzpo-
mínkou, že je mohli slavit svobodně a bez starostí. 

  
Bukov (Pokau). Příspěvek od Franze Matzke.  
Po velkém Vůdcově projevu dne 12. září roku 1938 se obyvatelé 

obce shromáždili před „Zeleným stromem“ - „Grünen Baum“, kde byly 
po deváté hodině vytaženy první prapory s hákovými kříži a kde byly 
zpívány písně německého národa. Potom se uskutečnil ohromný po-
chod po levé straně ulice, pravá byla právě ve výstavbě a podél kolejí 
pouliční dráhy byla velká hromada hlíny a kamení. Bezpočet lidí se zú-
častnilo velkého shromáždění na ústeckém Tržním náměstí.  

Po české mobilizaci mnoho rodin se svými dětmi uteklo, obzvláš-
tě mladíci a muži. Franz Wagner z Bukova, který chtěl 24. září v 10 ho-
din večer s 25 dalšími u Habartic utéci přes hranice, byl českými vojáky 
zastřelen. Poslední oddíl českého vojska prošel Bukovem 9. října a krát-
ce držel pohov se zbraní u nohou na křižovatce ulic na Bukov-Skorotice-
Božtěšice a dále táhl teprve, když se objevila první přední hlídka ně-
mecké branné moci (Wehrmacht). Ode dne osvobození se někdejší 
hlavní ulice nazývá „Ulice Adolfa Hitlera“. Část dříve na Bukově bydlí-
cích Čechů obec opustila, zbylá část zde ještě zůstala. Dětská lékařka 
Kohn-Ascher, Židovka (Jüdin), obec opustila. Nyní zde provozuje své za-
městnání již jen jeden Žid.  

Bývalé sociáldemokratické obecní zastupitelstvo, které si ještě 
22. srpna chtělo od obce vymoci státní příspěvek na obranu 5000 Kč, 
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složilo svůj úřad 2. října, kdy se vytvořila komise SdP pod předsed-
nictvím ředitele měšťanské školy Richarda Schmatze, jenž vedl obecní 
záležitosti až do spojení Bukova s Ústím (1. května 1939). Bývalý sociál-
demokratický „Volkshaus“ - „Lidový dům“ zastavil 6. srpna 1939 hostin-
ský provoz a od té doby je uzavřen. Také některé živnostenské podniky 
zastavily svůj provoz a přešly do státní služby. Po osvobození bylo psaní 
názvu Pokau s měkkým B, jež nám bylo vnuceno, opět předěláno. Od té 
doby je také ukončena úprava a dláždění široké hlavní ulice, nyní „Ulice 
Adolfa Hitlera“. Také náměstí u kaple, kde má být jednou postaven po-
mník, bylo upraveno a nyní nabízí krásný pohled.   

                           
Povrly (Pömmerle). Příspěvek od starosty Ernsta Schmidta. 

Povrly měly obecní zastupitelstvo s 3/4 sociál-demokratickými 
zastupiteli, a proto pracovalo zcela v duchu českého mocnářství. Pošta 
a provoz železnice byly zcela v českých rukou. Také zdejší průmyslové 
podnikání, zpracování mědi, přijímalo na naléhání pražské kanceláře 
české úředníky a dělníky, a proto byli Němci propouštěni a zůstali bez 
živobytí. V obci bylo až 30 nezaměstnaných. Přivandrovalé české rodiny 
se brzy cítily jako doma a ukazovaly svou příslušnost k mocnářské ná-
rodnosti. Obzvláště český učitel August Drašner a komunistický vyšší 
učitel německé školy, Richard Tauschek, byly tón udávajícími osobami, 
které udavačstvím připravily mnoha německým občanům nepříjemnos-
ti. Pro svou ochranu požadovali obsazení obce vojskem, což se jim také 
splnilo. Jen krajní disciplína SdP zabránila tomu, že nedošlo k vý-
tržnostem.  

Dne 21. května 1938 vstoupili čeští vojáci s kulometem do obce a 
obsadili nádraží a železniční trať. Na protějším břehu Labe byl betono-
ván obranný bunkr. Ale ani tyto manévry nemohly ovlivnit obecní volby 
12. června 1938, kázeň německých občanů byla silnější. Ze 794 hlasů 
obdržela SdP 544. Dne 14. června vojsko opět odtáhlo, ale na pravo-
stranném labském břehu bylo dále betonováno. Rudá záštita (Rote 
Wehr), legionáři a železničáři byli opatřeni zbraněmi. Dne 1. září došlo 
k opětovnému obsazení vojskem. Legionáři zastávali policejní službu. 
Dne 24. září, ve 2 hodiny ráno, byla oznámena mobilizace. Naproti že-
lezniční stanici bylo vybráno stanoviště, zrovna tak u domu č. 178, čes-
kých majitelů Johanna a Marie Tikovskych. Mnoho povolanců německé 
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příslušnosti odešlo přes hranice nebo se zdržovali v přilehlých lesích, 
kde byli obyvateli zaopatřováni stravou. Říšskoněmecké rodiny odces-
tovaly. Motocykly byly požadovány jen od členů SdP. Zařízení poštovní-
ho úřadu a nádraží, jakož i stroje z továrny na zpracování mědi byly voj-
skem odmontovány a dopraveny do Prahy, s tím byly odeslány také su-
roviny. Vlaky jezdily pouze do a z Povrlů. České rodiny se odstěhovávaly 
a obcí neustále rachotily auta s nábytkem.  

Dne 28. září volalo osazenstvo z pravobřežního labského bunkru 
hlásnou troubou vyrobenou z vrbové kůry: „Halo, Halo! Zde rádio Pra-
ha! Pravda zvítězí, Beneš lže!“ Nyní hleděli vzít nohy na ramena i komu-
nistický vyšší učitel se svým českým kolegou a sociáldemokratickým 
obecním zastupitelem Karlem Distlerem. Národu nepřátelského pan-
stva byla obec zbavena až 8. října. Největší škody utrpěli majitelé koní, 
jimž byli koně vráceni až v listopadu vyhublí a nemocní. Pro ta zvířata 
muselo být vyžádáno zvěrolékařské ošetření.  

Hned 9. října převzal obecní záležitosti člen SdP, pošta a dráha 
přešly pod říšskoněmeckou správu. Byl upraven železniční provoz od 
Podmokel a rovněž bylo obnoveno automobilové spojení Podmokly – 
Ústí. Dne 11. října se při příležitosti osvobození z nepřátelského jha ko-
nal pochodňový průvod za účasti všech obyvatel. Místem slavnostního 
nástupu bylo školní hřiště, kde byl proslovy projeven dík našemu Vůdci 
Adolfu Hitlerovi za nekrvavé připojení k velké Německé říši. Brzy se vrá-
tili zpět říšskoněmecké rodiny a utečenci. Dne 13. října přijel pomocný 
vlak Bayern a již první den bylo rozděleno 861 jídel. Dne 5. listopadu již 
pokročila výstavba NSV (NS-Volkswohlfahrt) tak daleko, že pomocný 
vlak ukončil svou činnost a péči a nouzí trpící příslušníky německého 
národa (Volksgenosse) mohla převzít WHW. 

Před připojením k Říši úřady zastávali: Obecní úřad a místní škol-
ský úřad byl pod vedením sociáldemokratického předsedy obce Karla 
Distlera. Poštovní úřad: Poštmistr Bohuslav Hora (české národnosti). Po 
připojení: Starosta Ernst Schmidt. Policejní úřad: Vrchní strážmistr Ehle. 
Poštovní pobočka: Josef Krolop. Vedoucí národní školy: Franz Pieschel. 
Vedoucí místní skupiny NSDAP: Egon Dembitzki. Velitel SA: Ing. Franz 
Pickert. Velitel NSKK: Emil Puschmann. Vedoucí skupiny NSV: Učitel 
Josef Handsche. Národně-socialistický svaz žen (NS-Frauenschaft): ve-
doucí Hedwig Hanke. Německá pracovní fronta (DAF): Vedoucí místní 
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skupiny Friedrich Hortig. Německý spolek protiletecké obrany: Vedoucí 
Emil Wurm. Hitlerova mládež (HJ): Velitel Friedrich Webersinke. Spolek 
německých dívek (BdM): Velitelka Johanna Sacher. Kanceláře se na-
cházejí ve staré škole, dům č. 50. Úřad starosty, pošta a četnictvo jsou 
v domě č. 165. Nezaměstnaní nyní již v Povrlech nejsou, naopak vládne 
nedostatek pracovních sil. Průmysl je v plném provozu, židovství je vy-
loučeno, Povrly jsou od Židů (Juden) vyčištěny. Živnosti a obchod 
vykazují vzestup. Cizinecký ruch je silnější než dříve.     
                                      

Předlice (Prödlitz). Příspěvek od Richarda Dominka.  
Předlice měly před 1. říjnem 1938 z celkového počtu obyvatel 

5800 asi jednu třetinu Čechů (Tschechen), kteří byli zaměstnáni jako 
dělníci nebo se zabývali živnostmi. Při obecních volbách v roce 1938 do-
stali marxisti a Češi 19 mandátů, SdP ale jen 17. Předsedou byl zvolen 
český komunista Josef Mytina, ale v úřadu nebyl kvůli námitkám SdP 
potvrzen. V roce 1934 vedením obce pověřený komisař úřadoval dále. 
Před připojením k Říši vykazovali Češi v Předlicích stejné počínání jako 
jinde. Jejich národní garda se doplnila českými členy hasičstva a český-
mi komunisty. Po české mobilizaci dne 24. září se v Předlicích konala řa-
da zatčení, která se zmnožila ještě v noci z 30. září na 1. říjen. Povolanci 
k branné povinnosti většinou nenarukovali, nýbrž uprchli.  

Předlice oslavovaly den osvobození jako Ústí dne 9. října. Němec-
ká vojska přišla ze směru od Teplic a byla jako všude přijata s jásotem a 
nadšením. Byla to rota pluku z Hamburku. Po připojení k Říši byl sta-
rostou Karl Ritschel, drážní zaměstnanec v penzi, radními byli Max 
Heinrich a Wenzel Denk. Česká škola byla zavřena a nyní slouží NSV 
(NS-Volkswohlfahrt). Rovněž byl zavřen česko-komunistický Lidový 
dům. Nuceně byly uzavřeny také některé hostince. Od 1. května byly 
Předlice přivtěleny do ústeckého městského okresu. Karl Ritschel byl 
koordinátorem, Max Heinrich a Wenzel Denk byli radní. Hodné zazna-
menání je, že na městských pozemcích nad Předlicemi bylo blízko lano-
vé dráhy založeno nové sídliště. První rýpnutí rýčem bylo provedeno 
vládním prezidentem Hansem Krebsem za přítomnosti zemského rady 
von Altena a mnoha bojovníků národně-socialistického hnutí. Plánová-
no je také stržení ke starému zámku patřících domů č. 193-195, jejichž 
byty již neodpovídají potřebám budoucnosti. Jejich zbořením bude také 
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umožněna úprava ulice. V obci Předlice si v časech boje a po připojení  
k Říši obzvláštní zásluhu vysloužil vedoucí místní skupiny SdP Johann 
Fiedler. Díky jemu a jeho nejbližších spolupracovníků byla vystavěna 
partaj a v obci byla zachována bezpečnost a pořádek. 

                                
Roudníky (Raudnig). Příspěvek od starosty a vedoucího NSDAP Fried-

richa Herschmanna. V roce 1938, před osvobozením, byl celkový počet 
obyvatel 905. Z toho 76 % bylo Čechů a 24 % Němců. Celkový počet 
obyvatel po osvobození 731. Z toho 275 Němců a 456 Čechů. Z těchto 
čísel je vidět, co si obec v době boje vytrpěla. Dne 21. května 1938, 
v den první mobilizace, byli kamarádi přepadeni a ztlučeni, jiní byli hná-
ni na útěk a místní vedoucí SdP byl zatčen. Kamarádi Franz Schubert a 
Hermann Fügner utrpěli značná sečná zranění, místní vedoucí Friedrich 
Herschmann byl vsazen do vyšetřovací vazby. Prvním, jenž nás v té nou-
zi navštívil, byl náš nynější okresní vedoucí Schittenhelm. V místní sku-
pině SdP konali zcela všichni stejně, všichni ze všech sil podporovali 
místního vedoucího.  

Vedoucími muži v časech bojů byli: Friedrich Herschmann, ve-
doucí místní skupiny; Josef Kreibich, jednatel; Richard Hermann, po-
kladník; Josef Pflegshörl, vedoucí náboru; dále Anton Tobischka, Fried-
rich Unger, Josef Baier, Franz Schubert, Josef Winkler. Velitelem dobro-
volné ochranné služby FS (Freiwilligen Schutzdienst) byl vedoucí školení 
Hermann Fügner, který zároveň organizoval a vedl FS v Lochočicích, 
v Habří a v Otovicích.  

Všechny naplnilo nadšení, když  9. října vtáhl hamburský pěší 
pluk č. 76/12 M.-G.-Komp. pod vedením velitele kapitána von Becke. 
Konala se krásná slavnost. Den před tím začalo vystěhovávání našich 
trýznitelů, kteří hledali své útočiště uvnitř země. Jejich činy nám zůsta-
nou ve vzpomínkách na věčné časy. Vzali jsme si zpět, co nám bylo dří-
ve ukradeno: budova školy, majetek obce. Místním vedoucím NSDAP a 
starostou je nyní F. Herschmann, jeho zástupcem je Karl Traps; radní: 
Fridrich Unger, Franz Hohaus, Josef Baier, Josef Kreibich, Anton Tobi-
schka, Rudolf Schmied, Richard Herschmann, Gustav Richter a Her-
mann Fügner. V obci nyní vládne klid a pořádek. Nezaměstnanost je od-
straněna a blahobyt nechává naše obyvatele volně žít. Stranická a stát-
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ní zařízení jsou pevně propojena. Věčný dík obyvatel platí Vůdci. My 
v naší utlačované obci umíme nejlépe posoudit, co znamená poroba. 

                    
Zálezly (Salesel). Příspěvek od předsedy obce R. Mühleho. 
V obci bydlícími železničáři a ostatními státními zaměstnanci, 

včetně četníků, byli němečtí obyvatelé, zvláště v roce 1938, přímo šika-
nováni. Obzvláště četnictvo pod jejich fanatickým vrchním stráž-
mistrem Tichým se chovalo špatně. Stále a každá účast na národnostní 
součinnost německého obyvatelstva, obzvláště mládeže, byla špehová-
na a také byla někdy až neuvěřitelně nezákonným způsobem podkopá-
vána. Na denním pořádku byly domovní prohlídky a udávání. Německé 
obyvatel-stvo bylo také znepokojováno rozšiřováním neuvěřitelných 
zpráv o případných následcích války s Německem. Záměrně bylo stále 
hovořeno o zničení obce českým vojskem a sem přináležející občanskou 
gardou. Ještě v posledních dnech před příchodem německého vojska 
bylo za tmy přepadovým komandem zatčeno 12 mužů a byli odvezeni 
do vězení do Litoměřic. Většina z nich byla při zatýkání barbarským způ-
sobem mlácena gumovými pendreky a byli týráni. Den předtím byl pře-
padovým komandem (v síle 35 mužů) zatčen předseda obce Reinhold 
Mühle, s nasazeným bajonetem byl přiveden na četnickou stanici, byl 
mu dán do ruky ruční granát a s namířeným revolverem byl skrz naskrz 
vyslýchán. Po tříhodinovém výslechu musel být zase propuštěn, neboť 
nebylo shledáno žádné zřejmé provinění.  

Protože velká část rezervistů nedbala účinků mobilizace, byla čet-
níky se zde získanou gardou a s vojskem v okolí podniknuta razie. Pře-
dem bylo záměrně oznámeno, že každý při razii zastižený bude zastře-
len. V naší obci nebyla žádná česká pevnostní zařízení, zato ale při mo-
bilizaci muselo být dodáno k pracovní službě 40 mužů z naší obce, kteří 
byli využiti k zakládání obranných zákopů u Řehlovic. Že ty roztrušované 
zvěsti působily také na Čechy, dokazuje okolnost, že den po „Mnicho-
vu“ všichni Češi útěkem opustili obec, někteří z nich dokonce se zane-
cháním všeho majetku. Po oznámení prvních tří obsazovaných zón, žili 
mnozí obyvatelé ve strachu, že také naše obec padne do „Oblasti hlaso-
vání“ - „Abstimmungsgebiet“. O rozšiřování této zvěsti se rovněž mělo 
starat četnictvo. O to větší byla potom radost, když říšské vojsko 



327 
 

(Reichswehr) vpochodovalo do Ústí a když bylo oznámeno, že budou 
obsazeny až Lovosice.  

Již 9. října čekalo obyvatelstvo dlouhé hodiny na okresní silnici na 
průchod německého vojska, který se ale ten den neuskutečnil. V čas-
ných ranních hodinách 10. října byli všichni obyvatelé na nohách, aby 
připravili vojsku slavnostní uvítání. Všechny domy a ulice byly vyzdobe-
ny prapory a girlandami, obrazy Vůdce a pruhy látky s jeho výroky. Ženy 
a dívky připravili jako dary do košů všemožné ovoce, občerstvení a ku-
řivo. Každá projíždějící přední hlídka byla vítána bouřlivým jásotem. 
Zcela zklamáni museli jít večer obyvatelé domů, když bylo oznámeno, 
že říšské vojsko vpochodovalo do Lovosic, aniž by prošlo naší obcí. Dru-
hý den nato byla v obci uspořádána velká slavnost osvobození, na níž se 
zúčastnili všichni obyvatelé.  

Po připojení k Říši byli z obecního zastupitelstva vyloučeni bývalí 
sociáldemokraté a komunisti a byli nahrazeni příslušníky SdP. Hned po 
připojení účinně nastoupil NSV (NS-Volkswohfahrt) a hojně podporoval 
méně zámožné obyvatele potravinami a později také oblečením. Po-
mocný vlak Bayern po týdny přivážel stovky porcí jednotného jídla 
(Eintopfgericht). V průběhu připojování (Anschluss) přerušené železnič-
ní a poštovní spojení bylo ihned opět zprovozněno. Také cizinecký ruch 
začal brzy čile ve velkém fungovat. Místní česká škola se sama uzavřela, 
těch několik českých dětí se odstěhovalo a německé děti z české školy 
opět navštěvují školu německou. Spolkový život do té míry polevil, že 
se jednotlivé spolky rozpustily, resp. některé byly včle-něny. Zato se 
rozvinul čilý život v partaji a jejích součástech. Při všech slavnostních 
příležitostech přichází opět do popředí místní obyčeje, které byly po 
celou českou dobu zcela potlačovány. 

     
Zubrnice (Saubernitz).  
V době boje musela SdP počítat nejen s odporem některých pří-

slušníků vlastního národa, ale také se špehováním v obci přítomnými 
Čechy. Personál dráhy a pošty sestával ze čtyř Čechů s jejich rodinami. 
Při mobilizaci v září roku 1938 bylo z obce odvedeno 13 koní. Účinky vy-
hlášené české mobilizace skoro nikdo nesplnil, ze 30 povolanců jich na-
rukovalo jen 5 a ostatní se udomácnili u „Zeleného odporu“ - „Grünen 
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Wehr“, v táborech u Mauerschin a v Propstei. Ukrývání v obci nebylo 
kvůli špehování možné.  

Na 1. říjen stále zůstává obyvatelům obce opravdu nepříjemná 
vzpomínka. Protože na poště bydlící český poštmistr, jenž již dvakrát 
bezdůvodně požadoval vojenskou pomoc, si 1. října v poledne, za při-
spění německých komunistů, opět vyžádal vojsko, neboť se prý cítil být 
ohrožen domů se navrátivším „Zeleným odporem“. Na to odpoledne se 
pohnuli čeští vojáci, sršící vztekem, s tankem a kulometem, přitom na 
své cestě od Verneřic (Wernstadt) do Náčkovic (Naschowitz) pořádali 
divokou střelbu na dům vedoucího místní skupiny. Po jejich příjezdu by-
li nejdříve pronásledováni ti, kteří se opět utajeně vyhýbali vojenské 
povinnosti, ovšem bez úspěchu, ačkoliv zde byli i Němci, kteří tu českou 
pakáž (tschechische Gesindel) v těchto vážných minutách proti přísluš-
níkům vlastního národa ještě podněcovali. Potom byl předseda obce, 
pod těžce ozbrojeným doprovodem, spolu s ostatními spolupracovníky 
ze vsi, odveden na poštovní úřad a tam byl vyslýchán nějakým divoce 
zarostlým štábním kapitánem. Také to zůstalo bez úspěchu. Potom bylo 
předsedovi naznačeno, že když pošťákovu dceru jen nepatrně přistrčil, 
usiloval o její život. Kromě toho bylo na příští den oznámeno ještě jed-
nou odevzdávat rozhlasové přístroje. Potom celá společnost opět od-
táhla. Druhý den ale k dalšímu odevzdávání rozhlasových aparátů nedo-
šlo, neboť příjezd vojenského oddílu byl podvod přichystaný na před-
sedu. Po takovém zážitku si lze přestavit, s jakým nadšením obyvatelé 
slavili den osvobození.  

Z veřejných staveb je k zaznamenání nově zřízená betonová stav-
ba, v roce 1938 vysokou vodou protrženého silničního mostu, na místě, 
před připojením k Říši českými pionýry postaveného, dřevěného 
mostku. 

  
Žandov (Schanda). Příspěvek od Josefa Lupricha. 

Až do dne, kdy byla díky nynějšímu okresnímu vedoucímu Rudol-
fu Schittenhelmovi, tehdy okresnímu vedoucímu SdP pro okres Chaba-
řovice, v naší obci založena místní skupina, se české úřady o naší obec 
zajímaly jen málo. Potom to ale bylo jiné, funkcionáři SdP byli ostře po-
zorováni, což ale nezabránilo tomu, že v místní skupině, která byla za-
ložena s 24 členy při 336 obyvateli, brzy stoupl počet členů na 174. 
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První místní vedoucí, truhlář Anton Pöche, musel žel svůj úřad ze zdra-
votních důvodů brzy složit. Jeho nástupcem se stal kamarád Franz Hac-
ker, jenž dosud v obci odstraňuje trvající třídní boj a zavádí porozumění 
mezi dělníky, rolníky a živnostníky. Kamarád Hacker místní skupinu ne-
opustil ani v nejhorší době. Ve spojení s v obci usazeným elektro-
technikem, ve sklepě zbudovaném ve stodole kamaráda Wilhelma Klöc-
kera, sestavil k použití rozhlasový přijímač. Odtud byly zprávy dále pře-
dávány místním obyvatelům a okresnímu vedení SdP. Při této službě se 
navzájem střídali kamarádi Franz Hacker a Anton Rehn. Tak bylo dosa-
ženo stálého spojení s německou zpravodajskou službou. Ten rozhlaso-
vý přijímač musel být přirozeně držen v přísném utajení, neboť domov-
ní prohlídky byly u funkcionářů na denním pořádku. Čeští četníci a le-
gionáři obcí denně procházeli.  

Po příchodu německé branné moci (Wehrmacht), 9. října 1938, 
se konalo shromáždění a oslava vítězství. Místní vedoucí SdP se na oby-
vatele obrátil s výzvou ke spolupráci na nynějším velkém díle výstavby 
našeho Vůdce, a tím způsobem mu poděkovat za osvobození. Již za vel-
mi krátký čas započal svobodný a spořádaný život. V hospodářských a 
kulturních vztazích nastala nová výstavba. V čase boje byl místním ve-
doucím SdP Franz Hacker. Jemu po boku jako funkcionáři byli: Gustav 
Kraus, Heinrich Pöche, Josef Luprich, jeho zástupcem byl zemědělec Jo-
sef Seiche. Z 12 členů obecního zastupitelstva bylo 10 z SdP, dva byli so-
ciáldemokrati, kteří byli po příchodu německého vojska ihned vy-
loučeni.               

 
Všebořice (Schöbritz). Příspěvek od Franze Dreschera.  
Dvě třetiny obyvatel obce Všebořice jsou dělníci, jedna třetina 

připadá na řemeslníky, zaměstnance, úředníky a rolníky. Z toho důvodu 
byla v posledních letech velká část obyvatel u sociální demokracie, a 
proto také bylo obecní zastupitelstvo od roku 1919 až do připojení k Ří-
ši v sociáldemokratických rukou. V té době byl předsedou obce Franz 
Püschel. V posledních letech, díky činnosti sudetoněmecké vlastenecké 
fronty a SdP, sociál-demokratů silně ubylo. Rozpustili se na malou 
hrstku. Bývalé „rudé Všebořice“ - „rote Schöbritz“ se postupně staly ná-
rodními. Ani postříkání prvního veřejného shromáždění v okrese Ústí, 
které pořádala ve Všebořicích místní skupina Sudetoněmecké vlaste-
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necké fronty, nemohlo další běh národního hnutí nijak zastavit, naopak, 
rudí štváči byli poznáni a tím ještě více ztratili ze své tak jako tak malé 
vážnosti. To přirozeně rozzuřilo vůdce sociáldemokratů a tak se snažili, 
kde jen mohli, poškozovat funkcionáře partaje oznamováním, udává-
ním apod. a dokonce je vydali státnímu zástupci. Nebylo divu, že právě 
Všebořice, obzvláště v zářijových dnech roku 1938, vykazovaly neklid a 
nebezpečnost jako žádná obec v nejbližším okolí. Ve dne i v noci přichá-
zeli četníci, prováděli domovní prohlídky a razie a znepokojovaly a hro-
zili mnohým národně smýšlejícím všebořickým obyvatelům. Trvale byla 
v obci vidět také policie a české vojsko.  

Připojení Rakouska (Anschluss Österreichs) bylo velkou částí oby-
vatelstva sledováno u rozhlasu a všem již tenkrát došlo přání: Kéž by-
chom už také byli tak daleko! Ne každé osobě se dalo oznámit svou na-
ději a myšlení, neboť se nevědělo, zda nebude zakrátko prozrazen. Nej-
horší byly poslední zářijové týdny. Povolanci k vojenské povinnosti utí-
kali do Německé říše nebo se hleděli ukrýt na všech myslitelných mís-
tech, m.j. v domech na půdách, ve sklepích, ve stodolách, v kostele, 
v polích a ve křoví. Někteří z nich byli zatčeni a zavřeni.  

Dne 9. října, v prvních odpoledních hodinách, za deštivého poča-
sí, vešli do Všebořic první vojáci německé branné moci (Wehrmacht). 
Každý dům byl ozdoben prapory s hákovými kříži, vlaječkami, obrazy a 
květinami. Obyvatelé obdarovávali procházející vojsko rozličnými malý-
mi dárky a vládl radostný shon. V obci Všebořice bylo také ubytování, a 
sice se do bytů dostalo 136 mužů dělostřeleckého pluku č. 20 z Itzehoe 
u Hamburgu.  

Dne 9. října také převzalo správu obce nové obecní zastupitel-
stvo. Od toho dne vede obecní záležitosti starosta Eduard Richter. Zá-
roveň s vojskem se na sudetoněmecké území dostavily také služebny 
pomoci NSV a od 14. října byli pomoci potřební obyvatelé obsluhováni 
z pomocného vlaku Bayern. Díky službě WHW, byla v obci ihned zřízena 
služebna pomoci NSV,  jejímž vedoucím byl vrchní polesný v.v. Franz 
Hartmann. Z tohoto místa se uskutečňovalo rozdělování masa, chleba, 
uzenin, mouky rýže, fazolí, špeku, mořských ryb, sladové kávy, marme-
lády a margarinu, jakož i pudinku, brambor, uhlí a kusů oděvů všeho 
druhu. S účinnou podporou Zimního pomocného díla (WHW – Winter-
hilfewerk) byly prováděny sbírky, které vykázaly následující výsledky: 
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Pouliční sbírka 561 R.M. (říšské marky), eintopfová sbírka 521 R.M., da-
rovací sbírka v hostincích 112 R.M., librová darovací sbírka přinesla 865 
potravin a 445 kg zemědělských darů. Bylo rozděleno 348 q uhlí.   

Po převedení skupiny SdP do NSDAP byl vedoucím místní skupiny 
Všebořice Pg. (Parteigenosse – stranický soudruh) Emil Struppe a sou-
časně s připojením obce Podhoří (Deutsch-Neudörfel) byla do NSDAP 
včleněna i její místní skupina. Při volbách do velkoněmeckého říšského 
sněmu (Reichstag), dne 4. prosince, se ve Všebořicích volilo 643x Ano a 
jeden hlas Ne. Při příležitosti návratu vlasti do Říše, uspořádala místní 
skupina NSDAP radovánky a v březnu bylo také vzpomenuto padlých 
hrdinů světové války. Ve dnech 25. a 26. června uspořádal Zpěvácký 
spolek Všebořice (Gesangverein Schöbritz) okresní pěveckou slavnost, 
která se rovněž konala již ve znamení opětného spojení německého 
národa.                         

 
Tuchomyšl (Schönfeld). Příspěvek od Ernsta Kreische. 
Již v roce 1918 jsme cítili, že musíme žít v pro nás nepřátelském 

státě. V létě toho roku pořádal německý tělocvičný spolek (Turnverein) 
okresní tělocvičnou slavnost, spojenou se slavnostním pochodem. Teh-
dy jako hosté přítomné tělocvičné spolky směly v průvodu nést své pra-
pory pouze zakryté. Ale tuchomyšlští mladí cvičenci měli menší vlajku, 
pro níž nebyl k dispozici žádný obal a tak byla na přání všech přece 
v průvodu nesena. Když se slavnostní průvod s vlajkou přiblížil ke škole, 
byl na popud tehdejšího českého vyššího učitele Stechie, s podporou 
několika legionářů a četníků, s výkřikem: „Herunter mit dem Fetzen“ - 
„Dolů s tím hadrem“, průvod jednoduše proražen a pokusili se vlajky 
cvičencům vytrhnout, což se ale nepodařilo. Za provolávání obyvatel 
„Heil“ - „Nazdar“ průvod s vlajkou pokračoval. Potom se vlajka měla vy-
dat, neboť se jinam nešlo, na místě slavnosti, ale přes horlivé hledání 
Čechů již nebyla nalezena. Za trest musely být všechny k ozdobení mís-
ta slavnosti použité prapory a vlaječky odstraněny. Na to dostal předse-
da Turnverein – Tělocvičného spolku, Ferdinand Hübsch, trest dva dny 
vazby. Ale ta vlajka je dnes vystavena v místnosti starosty.  

V naší obci byla v poválečných letech čechizace prováděna ob-
zvláště plánovitě, takže jsme před osvobozením měli téměř 50 % oby-
vatelstva českého, oproti 15 % v roce 1919. Hlavní vedení čechizace by-
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lo v rukách českého učitele Kaftana, jenž využíval všechny možné pro-
středky k naplnění své české školy. To se dělo díky opatřování práce 
kolonii českých železničářů s mnohodětnými rodinami, a také pro Něm-
ce, kteří jako protislužbu posílali své děti do české školy. Bohužel bylo 
mnoho rodin, které své děti vydávali těm šovinistům bez důvodu. Začí-
nalo se s tím u mateřských školek, kdy rodiče byli potom povinni své 
děti posílat také do české školy. Je jasné, že přitom bylo vyžíváno všeli-
jakých nachytávání hlupáků. V roce 1918 jsme měli pět německých 
školních tříd, v roce 1938 byly s bídou jen ještě dvě a jedna třída po-
mocná. V letech 1936 až 1937 dokonce jen dvě třídy a jeden denní útu-
lek, jenž byl udržován Německým kulturním spolkem (Deutschen Kul-
turveband). Chyběly potřebné učební pomůcky, nebyla zaručena vý-
chova dětí v německém duchu. Oproti tomu měli Češi čtyři třídy a dvě 
mateřské školky, které byly využívány všemi možnými způsoby. Nájem-
ní prostor v denním dětském útulku již nemohl být jako takový využí-
ván, uzavření denního domova bylo nevyhnutelné a tím bylo umožněno 
ještě větší umísťování dětí do české mateřské školky. Německému tělo-
cvičnému spolku (Turnverein) chyběly místnosti a prostory pro k provo-
zování jeho tělesných cvičení, také SdP potřebovala prostory pro shro-
mažďování. Poslední, Němcům k využívání poskytovaný taneční sál, byl 
vkládán do českých rukou, když v poslední minutě Německý kulturní 
spolek (Deutschen Kulturverband), v dohodě s Německým tělocvičným 
spolkem (Deutschen Turnverband) a se Spolkem Němců (Bund der 
Deutschen) ten sál a přilehlý pozemek hostince „Lindenhof“ - „Lipový 
dvůr“ koupil. Touto koupí, z velké části díky dobrovolné pracovní službě 
německy uvědomělých mužů, bylo možno zřídit krásné světlé místnosti 
k umístění denního útulku (nazývá se Německý domov – Deutsches 
Heim), Také pro Tělocvičný spolek (Turnverein) byl nyní sál k dispozici a 
přilehlý pozemek byl přeměněn na tělocvičnou a hrací plochu. 

 Proti německým obchodníkům byl vyhlášen bojkot, který byl 
marxisty, podnikovým vedením tehdejší české šachty Albert a státní že-
leznice zcela horlivě požadován a podporován. Při přidělování půdy 
pozemkovým úřadem bylo samozřejmě nejdříve a z velké části pamato-
váno na Čechy. Při obecních volbách, konaných v květnu roku 1938, 
bylo německy uvědomělé obyvatelstvo cepováno, opakovaně byli Něm-
ci popliváni, ohrožováni a byli obdařováni všelijakým pojmenováním.  
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Tento stav trval s větší či menší ostrostí. V rozhodujících dnech dosáhlo 
napětí nejvyšší míry, a přece se násilnosti, díky bdělosti a disciplíně ně-
mecky smýšlejících obyvatel, nekonaly. Nechyběly záměry ze strany 
Čechů a marxistů, německé majetky zapalovat nebo způsobovat jiné 
škody. Z těchto důvodů byla SdP a dobrovolnými hasiči zřizována pravi-
delná hlídková služba, jež s sebou obyvatelům přinesla dalekosáhlé 
uklidnění. Rozhlasové přijímače, lovecké zbraně apod. byly odevzdány. 
Koně byly odvedeny, takže vázlo i zemědělství.  

V těchto dnech ale také někteří Češi začali chápat, že Sudety ne-
jsou jejich vlastí. Proto nejprve v tajnosti ještě v noci zabalili své věci do 
kufrů a ranců a nočním vlakem zmizeli. Když bylo všem Čechům jasné, 
že jejich hra je ztracená, spustili nyní také za dne, na vozech a náklad-
ních autech, v zástupech vystěhovávání. Také vyšší učitel Kaftan se jed-
noho den dostavil se svou hodností českého nadporučíka s vojenským 
doprovodem v plné zbroji a svůj majetek odklidil opět do své vlasti. 
K tomu je ještě třeba poznamenat, že Kaftan již v červnu roku 1938 Ře-
hlovice dočasně opustil, aby prý v Jugoslavii organizoval české školství, 
podle jiných prohlášení, aby v Jugoslavii rozvinul štvavou propagandu 
proti Německu.  Zde usazený židovský majitel statku Josef Vesely zmizel 
teprve po svém propuštění z vazby i se svou rodinou směrem do Prahy. 
Jemu patřící statek převzala Saská stavební osada (Sächsischen Bauern-
siedlung). Také šachta Albert přešla během přebírání ústecké chemičky 
do německého majetku. Drážní a poštovní úřady byly přirozeně jako 
všude, úplně vyklizeny. Škody kvůli mobilizaci a pevnostním zařízením 
nejsou v naší obci zaznamenány.  

Vojsko našeho Vůdce bylo v naší vyzdobené obci uvítáno přiroze-
ně s velkou radostí. Na našem místním náměstí bylo umístěno, mimo ji-
né, také rádiové a zpravodajské oddělení. Již krátce po svém příchodu 
zjistilo v obytných barácích šachty Albert tajný český vysílač. Plni radosti 
a s vděčností v srdci se němečtí obyvatelé zúčastnili kromě místního 
shromáždění také velkého shromáždění na oslavu osvobození na sta-
diony v Ústí. Doly, řemesla a obchod jsou nyní dobře zaměstnány, čes-
ké a marxistické konzumní spolky jsou rozpuštěny, jejich majetek je pod 
komisařským vedením a bude prodán, stejně jako domy odstěhovaných 
Čechů. Byla přejmenována Masarykova ulice na Vyklickou silnici (Wiklit-
zer Weg) a ulice Karla Marxe na Jarní ulici (Lenzstrasse). Péče o veřejné 
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blaho je prováděna svědomitě. Obyvatelé se snaží mít své majetky 
v čistotě a pořádku a opravovat existující nedostatky. Nutné okrašlovací 
práce a stavební projekty probíhají v obci jen postupně, podle míry pro-
středků, jež jsou k jejich provádění k dispozici. Převzali jsme obec úplně 
zadluženou a zde musíme pořádek nejprve zařídit.                      

     
Střekov (Scheckenstein). Příspěvek od Dr. Emila Richtera. 
Po prvním pětiletí od zřízení Československé republiky v roce 

1918 se snaha o čechizaci Střekova nechala sledovat otevřenýma oči-
ma. Železniční ředitel Königgräss dosadil do obce řadu českých úřed-
níků a zaměstnanců, zatím co dosavadní německé osazenstvo bylo dá-
no do výslužby nebo se muselo spokojit s podřízenými posty. Pro vý-
stavbu přehrady byli přibráni skoro výlučně čeští inženýři a čeští nebo 
slovenští dělníci a obchodem s dodáváním stavebního materiálu byly 
pověřeny české firmy. Na Litoměřické ulici vznikla česká kolonie domů a 
o něco později sokolské cvičiště. U české národní školy vznikla mateřská 
školka a „Ústředni matice školská“. Hradní hostinec byl předán do ru-
kou českého Turistického klubu (Touristenklubs), který ho obsadilo čes-
kým nacionalistickým hospodským a postaral se o čepování českého pi-
va. Umisťováním českých reklamních nápisů na litoměřických a želez-
ničních dřevěných plotech a jednostranným českým vyvěšováním na 
návěštních tabulích „České srdce“ (Tschechisches Herz), byla snaha 
vzbudit zdání úplného českého obsazení obce. Obecní úřad, lékárna, 
pošta, trafiky a veřejné silniční ukazatele musely mít uvedeny dvou-
jazyčné nápisy. Poštovní úřad a četnictvo bylo prostoupeno českými 
zaměstnanci, mimo německé veřejné knihovny existovala i česká. Za-
čátkem třicátých let zbudovalo české stavební a bytové družstvo pro 
své národní příslušníky druhý blok domů podél Děčínské ulice. V tomto 
desetiletí se hodlalo pokračovat, jako vždy, – najímáním úředníků a uči-
telů, zaměstnanců a trafikantů – v ponechávání výhod pro české spo-
lečenství.  

Obecní zastupitelstvo se proto dlouho zabývalo německy se cítící 
většinou, působilo proti hrozící čechizaci přidělováním osidlovacích 
míst německým stavebním akvizitérům. Německý ochranný spolek 
(Schutzverein) se usiloval podporováním potřebných příslušníků ně-
meckého národa (Volksgenossen) a zamezit jejich odpadnutí ke kališ-
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nickým (utraquistischen) nebo národnostně lhostejným partajím (ko-
munisti, sociál-demokrati). Také z duchovního hlediska bylo veřejným 
přednášením písní z národního dědictví a uváděním německých pohád-
kových večerů pro mládež (slavnosti Vánoc a slunovratu) zkoušeno po-
zdvihovat a posilovat německé národní uvědomění. Velký podíl na této 
posilovací činnosti patřil německému Tělocvičnému spolku (Turn-
verein), který převzal tělesné i duševní otužování dorůstající mládeže. 
Jako kapitálově nejsilnějším, ovšem také nenápadným ochráncem ně-
meckého společenství se v této nesnadné době osvědčil velkopodni-
katel Schicht. Nebylo proto divu, že z české strany byla tato obranná 
činnost znemožňována nebo bylo usilováno o její zeslabování. Dosavad-
ní německá většina v obecním zastupitelstvu byla vyvrácena nepřizná-
ním devíti národně-socialistických a třech německo-nacionálních man-
dátů v obecním zastupitelstvu a na místo zastupitelů byli úřady dosaze-
ni zástupci netečných (indifferenten) partají. Německému  tělocvičné-
mu spolku byla zakázána tělocvičná a duševní výchova školou povinné 
mládeže. Světová firma Schicht byla ve své výrobě citelně poškozena 
zákonným potlačovacím ustanovením povinného podílu, aby se mohla 
přiživit nevýznamná česká margarínová výroba. Toto opatření přispělo 
jen k vystupňování rozhořčení německého obyvatelstva a také jen ně-
mecké dělníky a zaměstnance vystavilo tváří v tvář nebezpečí propou-
štění a jako takové bylo mezinárodními politickými stranami od-
souzeno.  

Když potom po velkém tělocvičném dni v Žatci (Saaz) německá 
jednotná politická strana, Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudeten-
deutsche Heimatfront), převzala souhrn všech německy smýšlejících, 
došlo v naší obci k velkému potěšení. Ještě 2. prosince 1933 byla schů-
ze nového politického směru zakázána, ale již 2. března 1934 se konalo 
první měsíční shromáždění této politické strany a 5. září t.r. se v hos-
tinci „Neapel“ konala valná hromada jejích členů. Od té doby, přes vše-
chna propouštění a všechno špiclování českými a sociál-demokratic-
kými stranickými protivníky, již nebylo vítězné tažení Sudetoněmecké 
strany (Sudetendeutschen Partei) v naší obci zastaveno. Při volbách do 
poslanecké sněmovny a do senátu v roce 1935 obdržela na Střekově 
pětinásobnou většinu než dosud všemocná skupina sociál-demokratů a 
v roce 1937, při volbách do podnikového výboru v Šichtovce (Schicht-
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Werke), vybojovala proti sociál-demokratům a komunistům dvojnásob-
ný počet mandátů.  

 Většina obyvatel tedy stála, jak se projevilo na volebním výsled-
ku, vysloveně v protikladu k jí vnucené obecní správě, která ve svém 
vlastenectví k otčině v Bohemii (Böhmen) konala mnohé, s čím národní 
povědomí Němců nemohlo být srozuměno. To se projevovalo obzvláště 
v uctívání státního prezidenta Masaryka. Tak v roce 1934 byla třída do-
mů podél Labe, vystavěná  jako nejkrásnější ulice obce, překřtěna na 
„Masaryk-Strasse“ - „Masarykova ulice“ a v roce 1936 byl expreziden-
tovi, ještě za jeho života, v nádherném zahradním parku před radnicí, 
postaven pomník a později mu bylo propůjčeno čestné občanství měs-
ta. Po jeho smrti (14. září 1937) obdržel nově zřízený dětský denní útu-
lek jeho jméno. Podobně se uctil v roce 1936 jeho nástupce Beneš, je-
hož sláva měla přežívat v pojmenování nově vybudovaného mostu přes 
Labe. Další uctívání, jeho jméno mělo mít také předmostí, díky nejed-
notnému usnesení obecního zastupitelstva – ačkoliv většina pro to hla-
sovala – padlo. (Dosud vzpřímení němečtí členové zastupitelstva hlaso-
vali proti.) Pěstování „Masarykovy lípy“ - „Masaryk-Linde“ v předzahra-
dě české státní národní školy nepadá na konto Němců. Ještě 1. února 
1938 obec sestavila slavnostní výbor stoupajícího ješitného „vlastenec-
kého patriotizmu“, pro skvělou oslavu 20. výročí trvání republiky.  

Ale bylo to jinak. Zadržovaný hněv německého obyvatelstva přes 
dlouholetý český útisk byl v našem městě vyjádřen při příležitosti ko-
nečně vymoženého provádění dlouhá léta protahovaných obecních vo-
leb. Při těchto volbách (11. června 1938) dostala Čechy tak nenáviděná 
Sudetoněmecká strana, přes hrozebné nakvartýrování české vojenské 
luzy (Soldateska), počet 29 obecních mandátů, zatím co sociál-demo-
krati, komunisti a Češi se podělili o bídný zbytek sedmi mandátů. V ná-
sledující noci vypukl požár továrny vlastence Oettla s jejím obrovským 
skladem dřeva, který působil na mysl jako děsivá podoba pomsty – ač-
koliv bylo bezpochyby zjištěno založení požáru – žhář nebyl vyhledán. 
Ustavení, teď konečně převážně německého obecního zastupitelstva, 
mohlo proběhnout kvůli protestům podaným protistranou, která se ja-
ko na volební teror vymlouvala na výzdobu domů Henleinovými obrazy 
a vlajkami SdP, teprve po jeho zamítnutí 7. září 1938. Před zahájením 
denního pořádku tohoto zasedání, několik zástupců Čechů, sociál-de-
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mokratů a komunistů, vzneslo námitku proti umístění obrazu Konrada 
Henleina nad předsednickým stolem zasedacího sálu s tím, že ne on, 
nýbrž Benesch je jejich vůdce, a potom obraz odstranili.  

Den 12. září 1938 přinesl velmi významný projev říšského kanclé-
ře, v němž prohlásil, jelikož v Československu není právo Němců důstoj-
né, bude zachováno díky Německu. Večer toho dne proudili obyvatelé 
všech obcí z okolí Ústí do města, kde se po projevu nově zvoleného sta-
rosty Dr. Richarda Tauche rozpoutalo nadšení z vyhlídky na stanovené 
osvobození, v zanícených sborových projevech a průvodech. Když sku-
pina dobrovolnické ochranné služby (FS – Freiwilligen Schutzdienst), 
která v již pokročilé noci, kvůli mnoha Čechům, zde zajišťovala návrat 
domů účastníků ze Střekova a z Neštěmic, byl mladý člen FS Helmut 
Lang ze Střekova ze zbabělé zálohy na Střekově zastřelen. Nebožtík byl 
pohřben do čestného hrobu na lesním hřbitově na Střekově, vzpomínka 
na něj, jako na mučedníka německého hnutí, bude trvat stále.  

V průběhu následujících událostí, které vedly v Chebu i jinde, ob-
zvláště podél hranic s Německou říší, ke krvavým činům a k násilným 
opatřením proti všemu, co bylo německé, bylo vládou přes německou 
oblast uvaleno stanné právo. My se spokojíme, s popsáním střekov-
ských událostí. Zde měla státní policie co dělat s vyšetřováním členství 
v FS (Freiwilligen Schutzdienst) a s neobjasněným případem domnělého 
pašování zbraní. Podezřelým z účastenství v ochranné službě byly za-
baveny motocykly, jež byly uloženy v drážním skladě. Když se po 
strhujícím projevu Vůdce na říšském partajním sjezdu v Norimberku 
zdála být válka s Německem nevyhnutelná, využilo mnoho matek se 
svými dětmi poslední příležitosti k útěku do Německa, kam také i bran-
ně povinní, přes všechna nebezpečí, která jim při překračování hranic 
od českých vojáků hrozila, často ještě v poslední hodině unikali. Dne 20. 
září 1938 se česká vláda pod tlakem velmocí vyjádřila k připravenosti, 
Němci obydlená území republiky postoupit Německé říši. České vojsko 
se stahovalo a s ním utíkala větší část českých přivandrovalců, kteří 
s sebou brali všechno jmění. Mezi nimi byly i některé obecní veličiny, 
které vynikaly svou obzvláštní nesnášenlivosti k německému hnutí. Vla-
ky vezly dlouhé řady vagónů s nábytkem utíkajících, po silnicích spěcha-
lo dovnitř země bezpočet stěhovacích vozů a nákladních automobilů 
s domácím nářadím českých vystěhovalců. Dobrovolná ochranná služba 
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SdP (FS) nyní v nejvyšším čase odvezla z obou mostů a ze stavby pře-
hrady trhací nálože a u všech Čechům nakloněným, u kterých před-
pokládali sklad trhavin, provedli prohlídky. Sociáldemokraticky a komu-
nisticky smýšlející dělnictvo Schichtovy továrny (Schicht-Werke) bylo 
německými zaměstnanci vytaženo a – ti podezřelí ze svévolného pře-
náhleného jednání – byli internováni v podnikových železničních vagó-
nech. Prapory s hákovými kříži již stoupaly na domy, když rázem nastal 
neočekávaný obrat. Česká vláda svou připravenost k postoupení ně-
meckých oblastí stáhla a již zpět povolané vojsko se opět nechalo po-
stoupit vpřed. Kupředu pronikající české vojenské oddíly si nejdříve mu-
sely razit cestu nakupeným obyvatelstvem našeho města, přitom byl je-
den český voják, jenž v pocitu ohrožení chtěl hodit ruční granát, byl díky 
nešikovnému zacházení s ním, sám roztrhán. České vojsko ihned obsa-
dilo Schichtovu továrnu, osvobodilo tam internované a týralo všechny 
úředníky, kteří byli označeni jako původci této internace. Pátrací oddíl 
strhával německé vlajky a při bití domácích lidí je rozerval. Opět byla 
obsazena návrší a mosty, na předmostí starého labského mostu a před 
nádražním viaduktem byly ve všem spěchu vykopány střelecké zákopy 
a na hradní skále bylo zbudováno kulometné hnízdo. Dne 24. září byla 
nařízena všeobecná česká mobilizace. Velký počet povolaných k branné 
povinnosti uteklo do blízkých lesů, někteří se ale potom, vzhledem 
k beznadějnosti trvalého ukrývání, opět v následujících dnech vrátili a 
následovalo povolání k vojsku. Obyvatelé toužebně očekávali příchod 
německého vojska a ustavičně pohlíželi na vrcholy Krušných hor, přes 
něž muselo přejít. Dne 26. září došlo mezi českými a maďarskými vojá-
ky, kteří byli utábořeni na Sedlovém vrchu, ke rvačce, kde se Maďar 
(Ungar), který měl probodnout jednoho Čecha (Tschechen), zastřelil. 
V den, kdy byl ohlášen projev německého říšského kancléře, musely být 
do setmění odevzdány všechny radiové přístroje. Následující den čeští 
vojáci provedli mnoho domovních prohlídek, při nichž vytrhávali podla-
hy, bajonety propíchávali slamníky, matrace a peřiny a rozbíjeli zamče-
né dveře od skříní. Ti, kteří byli podezřelí z ukrývání zbraní nebo vlajek 
s hákovými kříži, byli přitom často nelidsky mláceni. Ze strachu z útoku 
německých leteckých eskader bylo nařízeno přísné zatemnění. Když 
bylo 30. září Československo konečně donuceno ustoupit požadavku 
velmocí na postoupení německých oblastí, bylo toto pokojné zakončení 



339 
 

přijato s nejhlubší radostí, ale přece bez vztyčování vlajek, neboť se stá-
le ještě bylo co obávat násilností od českých vojáků. Nadšení z konečné-
ho osvobození bylo ovšem poněkud zkaleno ujednáním, že přebírání 
postoupených oblastí proběhne ve čtyřech etapách a tak Střekov musel 
na své včlenění do Německé říše čekat až do 9. října.  Když ten den čes-
ké vojsko konečně odpochodovalo, mohly tak dlouho ukryté vlajky s há-
kovými kříži, v jednu hodinu odpoledne, konečně zavlát. Žel došlo v ten 
den ještě k jedné krvavé události, při níž při odchodu Čechů člen FS 
(Freiwilliger Schutsdienst) Max Höhne z Ústí, jenž na novém labském 
mostě chtěl správně nasměrovat jízdu auta obsazeného českými dů-
stojníky, byl usmrcen střelou do hlavy a pět dalších pořadatelů (Ordner) 
bylo střelbou více nebo méně těžce zraněno.  

Když po odchodu českého vojska, okolo 1 hod. odpoledne, do na-
šeho města dorazilo vojsko německé, nebylo nadšení konce. Mužstvo 
bylo obyvateli obrarováno rozmanitými dary. Ze všech domů ve městě 
vlály prapory s hákovými kříži a okna v průčelích domů zdobily obrazy 
Vůdce a mnoho transparentů s nápisy vyjadřujícími splnění předsevzetí: 
Jeden národ, jedna říše, jeden Vůdce (Ein Volk, ein Reich, ein Führer). 
Německé posádkové vojsko bylo většinou umístěno v prostorách Šich-
tovky (Schichtfabrik), jednotliví vojáci byli později ubytováni také v sou-
kromých domech, kde se těšili láskyplnému přijetí. Střekov nabízel sko-
ro po čtyři týdny obraz německého posádkového města. Dne 28. října 
1938, v den oslav 20 let trvání Československé republiky, byla socha 
„Staatsgründers“ - „zakladatele státu“ Masaryka v životní velikosti sej-
muta ze svého podstavce a slavnostním průvodem, za zvuku kapely, 
která notovala známou písničku „Přece musíš, přece musíš z města ven 
....“, byla odstraněna. Uspořádáním správních záležitostí, nyní k Němec-
ké říši patřící sudetské oblasti, bylo naše město spolu s několika dalšími 
obcemi, Trmice, Hostomice, Předlice, Bukov a Stříbrníky, dne 1. května 
1939, včleněno do města Ústí, jehož počet obyvatel tím vzrostl na té-
měř 70 000. Dosavadní skvělý rozvoj může také v tomto novém rámci 
pokračovat. 

                                            
Svádov (Schwaden).  
Dne 21. května 1938 se do Svádova dostavila malá česká vojen-

ská posádka, která nad přívozem, blízko Labe, vyhloubila díry ve vzdále-
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nosti 8-10 metrů, aby se vojáci mohli dostat do pozice. Také bylo zříze-
no kulometné hnízdo. Při volební neděli (dne 12. června) volební míst-
nost hlídali četníci i vojáci. Další den vojsko opět odtáhlo. Při ustavování 
obecního zastupitelstva 15. července započali sociál-demokrati a komu-
nisti poslední zradu na národě, sdružili se s Čechy, čímž se do obecní ra-
dy dostal jeden Čech. Dne 27. července přišla do Svádova opět vojenská 
posádka. Dne 1. září zde u Labe začala stavba bunkru, který zde stojí 
dosud. Bylo na něm potom Čechy a komunisty horečně pracováno. Ve 
dnech 14. a 16. září přitáhly další vojenské posádkové oddíly.  

Události ve Verneřicích (Wernstadt), kde se členové SdP zmocnili 
poštovního úřadu, vrhli stín také na Svádov. Zde se nacházející Češi do-
stali strach a požadovali vojenskou ochranu, kterou také obdrželi. Veli-
tel českého vojenského oddílu jednoho dne vstoupil za doprovodu ně-
kolika vojáků do obecní kanceláře, oháněl se kolem jezdeckým bičíkem 
a přítomným obecním zastupitelům hrozil, že když se ve Svádově stane 
něco podobného jako ve Verneřicích, bude celé obecní zastupitelstvo 
postaveno ke zdi, celá ves bude rozstřílena na trosky a všechny nechá 
pobít. V noci čeští vojáci jen stříleli kolem dokola. Předseda kamarád 
Ernst Richter ale neztrácel nervy. Pro obec vykonával drahocenné služ-
by, zrovna tak jako vyšší učitel v.v. Franz Karl. Jim oběma může obec 
Svádov děkovat, že obec přestála kritickou dobu bez bolestných ztrát.  

V Olšinkách (Wolfschlinge) byly zabaveny zbraně, došlo tam k za-
týkání a vojáci za přispění komunistů Němce týrali. Bylo nařízeno totál-
ní zatemnění a noci byly velmi nepříjemné. Při mobilizaci 24. září ruko-
valo asi 150 mužů, ale většinou ne ke svým stanovištím, nýbrž k „zelené 
armádě“ - „Grünen Armee“. Zdržovali se kdesi ukrytí. Radioaparáty, 
které byly odebrány 26. září, nechal český poštmistr, který lidi nestoud-
ným způsobem terorizoval, celou noc ležet v zahradě před poštovním 
úřadem. Když si jedna paní proto stěžovala, že na louce ty drahé pří-
stroje utrpí škodu, tak jí odpověděl: „Musíte poděkovat Henleinovi!“  

Konečně přišla spása. Dne 1. října bylo zrušeno zatemnění a 3. říj-
na byly také opět předány rozhlasové přístroje. Po úzkostných dnech 
jsme konečně zvěděli, že také náš domov bude obsazen a osvobozen. 
Mezitím Češi odklízeli své peřiny a nábytek a opustili obec. Dne 7. října 
SdP převzala poštu a nádraží. Dne 9. října, v půl šesté ráno, odtáhli po-
slední čeští vojáci. Potom se celá obec oděla do slavnostního zdobení. 
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Když německá vojska v nekonečných řadách projížděla, bylo veškeré 
obyvatelstvo na nohách. Lidé zdravili a jásali, plakali a smáli se! Olšinky 
dostaly 130 mužů a Svádov 3. baterii protiletecké dělostřelectva pluku 
č. 707. Velitel vojska byl za přítomnosti obecních zastupitelů přivítán na 
obecním úřadě. Byl vyhotoven pamětní list a každý muž osvobozovací 
skupiny dostal odtud fotografii. Vztahy mezi osvobozovacím vojskem a 
obyvateli byly mimořádně srdečné. Každý chtěl poskytnout přístřeší 
aspoň jednomu vojákovi. V hostincích byl veselý ruch. Vojsko mělo sta-
noviště na místním náměstí, které bylo plně obsazeno motocykly, auto-
mobily, kuchyní a děly. Další den se k rozloučení obyvatelé také, pokud 
mohli, opět dostavili. Dne 10. října opět vjel první vlak na Střekov. Loko-
motiva i vagóny byly nádherně ozdobeny jedlovými větvemi a květina-
mi. Z oken zdravili jásající lidé voláním Heil – nazdar. V následujících 
dnech přišli do Svádova také vysocí hosté: Dne 20. října říšský ministr 
Dr. Frick, 22. října říšský ministr Dr.Rust a 6. listopadu Vůdcův zástupce, 
říšský ministr Rudolf Hess. Dne 2. prosince přelétala také nad naší obcí 
vzducholoď Graf Zeppelin – Hrabě Zeppelin a shazoval volební listy. 
Dne 4. prosince, v den doplňovacích voleb do velkoněmeckého říšského 
sněmu (Grossdeutschen Reichstag), byly ve Svádově odevzdány, včetně 
zde setrvávajících Čechů, jen hlasy Ano. Dne 10. prosince byla každá ro-
dina, která zde pobývá sto nebo více let, oceněna čestným listem. Dne 
24. prosince přišel opět zpět do obce Vůdcem a říšským kancléřem po-
depsaný, obcí zaslaný děkovný list.  

                         
Stadice (Staditz). Příspěvek od starosty A. Fischera. 
V roce 1937 bylo na jižním okraji území zdejší obce od Čechů vy-

budováno sedm bunkrů a pomocné kasárny, přičemž tímto postižené-
mu zemědělci vznikla značná škoda, protože v širokém okolí bunkrů by-
lo bez okolků posekáno mnoho ovocných stromů. Tyto bunkry byly ješ-
tě ve dnech před kritickým 21. květnem 1938 po nocích vybavovány 
kulomety a municí.  

Ještě začátkem září 1938 pořádali Češi, jako každý rok, velkou na-
cionální oslavu u Přemyslova pomníku (Przemysldenkmal). Tento pom-
ník, jakož i pozemek pod ním a někdejší myslivnu, která byla Čechy pře-
měněna na hospodu, byl dar pražského Žida (Korálkovo dědictví – Kora-
leks Erben) českému státu. Válečný zbohatlík Sigmund Koralek (Jude), 
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získal tento bývalý majetek hraběte Sylva-Tarouc-Nostitzse ve zdejší ob-
ci za světové války. Nedlouho po té oslavě přišli čeští vojáci a naložili že-
lezniční most i most přes řeku Bílinu v osadě Hliňany (Hlinai) výbušni-
nami, což obyvatele uvedlo do strachu a rozčilení, tím více, když vojáci 
a také české civilní obyvatelstvo prohlašovali, že v případě německého 
příchodu bude všechno zničeno a že nezůstane kámen na kameni. Záro-
veň byli všichni starší, v obci usazení němečtí mužští obyvatelé ve stáří 
od 15 do 60 let mobilizováni a museli stavět drátěné překážky. K tomu 
bylo poraženo 42 arů smrkového lesa (40 let starého). Dne 24. září 
1938 byl Dr. Ing. Hans Wozak, který se jako rolnický vůdce SdP zasloužil 
o německé společenství, kvůli údajné existenci skladu zbraní na jeho 
majetku v Hliňanech a v Řehlovicích, dodán do krajského soudního vě-
zení v Litoměřicích. Dna 29. září byl kvůli vztyčení vlajky s hákovým kří-
žem zatčen také předseda obce Anton Fischer. Ještě po historické mni-
chovské čtyřčlenné poradě (Münchener Viererkonferenz), dne 29. září 
1938, obyvatele ne zcela opustila doléhající můra, neboť česká veřej-
nost ještě počítala s lidovým hlasováním ve zdejším okrese, a obyvatele 
bylo zkoušeno získat na jedné straně výhrůžkami, z druhé strany ne-
ustálými diskusemi o výhodnosti ČSR. Teprve když byly mosty opět 
uvolněny a zdejší zemědělci byli 7. října 1938 zmocněni, bedny a ostatní 
materiál českého vojska odvozit ke dráze, byli obyvatelé dokonale zba-
veni nejistoty a propuklo nadšení z osvobození. V noci ze 7. na 8. říjen 
opustilo obec také české civilní obyvatelstvo.  

Vedoucími muži před připojením k Říši byli: Předseda obce Anton 
Fischer, obecní radové Adolf Gänse a Emil Wietzel, všichni členové bý-
valé SdP (Sudetendeutsche Partei). Nynějšími vedoucími muži jsou: 
Starosta Anton Fischer, Josef Hauptvogel jako první a Wilhelm Blosche 
jako druhý radní. 

                                                       
Větrov (Streckenwald). Příspěvek od Alexandra Franzela. 
Již 14. května 1938 prohlásili obecní zastupitelé svou příslušnost 

k SdP. Dne 21. května byla silnice Telnice – Adolfov - Větrov zatarasena. 
Despoticky byly zporáženy zdravé stromy, aby jimi byla silnice pro jaký-
koliv provoz přehrazena. Námitky nebyly ku prospěchu. Z toho důvodu 
bylo přivážení potravin velmi nesnadné. Brzy byl patrný nedostatek 
potravin. Bylo posíleno četnictvo a finanční stráž. Své si vybírala i Rudá 
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záštita (Rote Wehr). V září byla uvedená silnice zatarasena většími hro-
madami. Také byla zatarasena silnice do sousedního Krásného Lesa 
(Schönwald). Závorami zcela uzavřená a ostnatým drátem zatarasená 
silnice do Telnice byla z části rozkopána a podminována. Potraviny mo-
hly být obstarávány jen oklikami v batohu. Dodávání pošty bylo ne-
pravidelné, z části bylo úplně přerušené. Uprostřed září začal útěk do 
Staré říše. Muži, ženy a děti šli v zástupech přes hranici. Rolníci brali 
s sebou svůj dobytek. V obci se zdržovalo již jen málo lidí, ale cizí pří-
slušníci německého národa (Volksgenossen) zde nacházeli jistý úkryt a 
byli odsud, často ve zručném přestrojení, lidmi znalými místa převáděni 
přes hranice. V posledních zářijových dnech byla nálada v obci stále 
stísněnější. Nervy byly napjaty na nejvyšší míru. Cenné věci, oblečení a 
ostatní byly ukryty ve sklepích a v koutech půd, někdy i zakopány. 
V noci spolu sousedé chodili držet hlídky. Nebyl žádný rozhlas, žádné 
noviny. Obyvatelé byli od světa úplně odříznuti. Panovala nejistota        
s průběhem politických událostí. „Co tedy Vůdce v paláci sportu řekl?“ 
V noci na 1. říjen odtáhli směrem na Habartice četníci, finanční stráž i 
Rudá záštita. Své ženy a děti odsud odklidili již v noci před druhým 
zatarasováním.  

Dne 1. října ráno byly v obci vyvěšeny první vlastnoručně ušité 
prapory s hákovými kříži. Všichni si oddychli. Domy byly ozdobeny 
čerstvou zelení. Žádný dům nebyl bez praporu a výzdoby. Dne 3. října, 
kolem třetí hodiny odpoledne, byl slyšet hluk motorů ze směru od 
Krásného Lesa. „Přicházejí – jsou zde!“ Nesmírný jásot, provolávání Heil 
– Nazdar, květiny a dary z lásky překrývaly vojenskou šeď mladíků naše-
ho Vůdce. Do Větrova vstoupila třetí rota pěšího pluku č. 76 z Itzehoe 
ve Šlesvicko-Holštýnsku! Sousední obec Habartice zůstala obsazena Če-
chy až do 9. října. Adolfov (Adolfsgrün) ležel na demarkační linii, kterou 
nemohli překročit ani němečtí, ani čeští vojáci. Přesto přišli v noci Češi 
z Habartic a z domů strhávali prapory a výzdobu.  

Potřební obyvatelé obce byli stravováni z kuchyně roty. Dne 4. 
října byla v hostinci „Heinrichshof“ - „Jindřichův dvůr“ slavnost na uvíta-
nou. Staří i mladí byli na nohou. Dr. A. Rosenkranz promluvil jménem 
obyvatel obce, kapitán Ritter jménem své roty. Dne 7. října se konal 
velký vojenský koncert. Dne 9. října musela posádka naší vesničku 
opustit. Toho se zúčastnili všichni obyvatelé. Vedoucí místní SdP měl 
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projev na rozloučenou. Při doplňovacích volbách, 4. prosince, dali 
Větrované Vůdci své 100 %-ní Ano. 

                                                      
Střížovice (Strisowitz). V naší malé obci se před, během ani po 

obsazení neudály žádné události zasluhující zmínky a proměny probí-
hají.                                                   Eduard Kliemt. 

 
Suchá (Suchei). V naší obci, která byla stoprocentně německá, se 

žádné významné události neodehrály.                                       Josef Kratkai. 
 
Trmice (Türmitz).  
Politické události jara roku 1938, návrat Východní marky (Ost-

mark – Rakousko) do Německé říše a mocný vzestup sudetoněmeckého 
hnutí, obě tyto okolnosti silně zapůsobily jako všude také na obyva-
telstvo našeho města na řece Bílině. Nejdůležitější události z osvobo-
zovacího času jsou v následujícím v krátkosti seřazeny.  

25. 3. 1938 se v našem městě přihlásilo 773 příslušníků národa 
(Volksgenossen) za členy partaje Konrada Henleina, koncem dubna jich 
bylo 1726.  

Dne 20. 5. České armádní úřady přišly s opatřeními k opevněním 
v naší pohraniční oblasti. 4 bunkry umístěné na pozemku Trmic, vybu-
dované již v roce 1936, jsou obsazeny a vyzbrojeny kulomety. Česká ná-
rodní garda provádí silniční službu a hlídá železniční podjezdy.  

22. 5. Do města dorazilo středně válečně vyzbrojené vojsko. 
Mosty přes řeku Bílinu jsou obsazeny a připraveny na případné vyhoze-
ní do vzduchu.  

23. 5. Pošta je strážena 10 muži vojska, ve dvoře budovy pošty je 
sestaven krátkovlnný vysílač a přijímací stanice. Čeští vojáci procházejí 
městem. Má to zastrašovat německé obyvatele. 

10. 6. Přípravy voleb. Němečtí sociál-demokrati se sdružují s Če-
chy. 

11. 6. V předvečer voleb jsou domy Němců vyzdobeny, okna bytů 
jsou osvětlena. V noci je několik německých pořadatelů (Ordner) Čechy 
a jejich přisluhovači zbito a krvavě potlučeno. Na hřišti německého tě-
locvičného spolku (Turnvereins) je Čechy provedeno přepadení.  
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12. 6. Den voleb. Ozbrojená česká národní garda, vojsko a četníci 
provádějí pouliční službu. V minulých dnech na domy připevněná vý-
zdoba musí být podle úředního nařízení do 18 hodin odstraněna. V tuto 
dobu je také po ukončení voleb vyhlašován výsledek. Z 36 míst měst-
ského zastupitelstva jich SdP  obdržela 20. Večer je ve městě klid. Něm-
ci zůstávají ve svých obydlích.  

18. 6. Ke službě v české branné moci povolaní muži (dne 21. 5.) 
se vracejí zpět. Vojenské obsazení města, poštovního úřadu a bunkrů je 
staženo, stejně jako drážní stráže. Češi obdarovávají své „Landsleuten“ 
(soukmenovce) květinovým zdobením.  

28. 6. Bezpočet rodičů nechává své děti přepisovat z českých škol 
do německých vyučovacích ústavů. Následující čas probíhá poměrně 
klidně. Ve druhé polovině srpna je napětí větší. Bunkry v Trmicích a 
v údolí Bíliny jsou znova obsazeny, později jsou českým vojskem všech-
ny bílinské mosty připraveny k rozstřílení. Staří marxisticko-čeští měst-
ští zastupitelé úřadují dále, přestože nové volby již byly provedeny. Na 
svém zasedání dne 20. 8. rozhodli o státním daru na obranu ve výši 
5000 korun. 

4. 9. Tento den se v Trmicích konala poslední česká slavnost 
„Manifestace pohraničníků“ - „Grenzlerkundgebung“, a to pod čestnou 
ochranou bývalého starosty, zúčastnili se toho mnozí němečtí marxisté. 

7. 9. se spojila velká část německy uvědomělého obyvatelstva při 
ovšem úřady velmi omezované oslavě dožínek, posledního projevu SdP 
před osvobozením naší vlasti.  

12. 9. Po Vůdcově projevu v Norimbrku pochodovalo asi 800 pří-
slušníků trmické SdP do Ústí, kde okresní vedoucí Dr. Tauche před tisíci 
shromážděnými stranickými soudruhy (Parteigenossen) z balkónu Fal-
kova domu (Falkeshaus) rozvinul prapor s hákovým křížem. Krátce před 
půlnocí přišli trmičtí z Ústí zpět, zpívali národní písně a sborově provo-
lávali, stáhli se na trmické Tržní náměstí a také zde poprvé v Trmicích 
veřejně zazněla německá hymna a píseň Horst-Wessel. Tuto noc byla 
z české strany opět povolána a vyzbrojena národní garda. Příští den, 13. 
9., již od Čechů přinesl „odvetná opatření“, bití, zatýkání, pokusy za-
strašování obrněným vozem apod. Němci  zůstali večer v domech, hos-
tince zavřely již v 19 hodin. Češi se roztahovali po ulicích. 
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13. 9. V pouliční dráze byl „národní gardou“ zatčen vedoucí míst-
ní skupiny Tuma. Bylo to, když běžel za tramvají, aby jí dostihl. Bylo mu 
předloženo, že se chtěl vyhnout vojenské povinnosti. Na četnické stani-
ci se věc vysvětlila. Tuma přece nebyl povolán a tak musel být propuš-
těn. Ještě ten samý den byl místní vedoucí bezpečně ukryt, neboť pro 
něj, jako pro Čechy nejvíce nenáviděného, již nebylo bezpečno.   

14. 9. byl poštovní úřad jako v květnu obsazen osmi muži od 
vojska a také byla opět zřízena vysílací stanice. Následovaly první povo-
lávací rozkazy. Již bylo vidět přesídlování, některé české rodiny utíkaly 
do centra země.  

16. 9. Trmické mosty byly obložením ekrazitem připraveny k vy-
hození do vzduchu. Úřadující funkcionáři partaje byli, často za těžkých 
okolností, odváděni do bezpečí.  

17. 9. Na denním pořádku jsou domovní prohlídky. Služebny SdP 
jsou zapečetěny, 1029 korun partajních peněz je zabaveno. 

18. 9. České četnictvo zabavuje u všech členů SdP, příslušníků 
motorizovaného oddílu, motocykly. Trmičtí mladíci nastupují k sudeto-
německému dobrovolnickému sboru (Freikorps), během týdne je to 31 
mužů. 

20. 9. Člen FS (dobrovolná ochranná služba SdP) se pokusil přejít 
hranice a vstoupit do Dobrovolnického sboru Freikorps. U Dolního Žle-
bu (Niedergrund) byl při vyskakování z jedoucího vlaku zachycen a 
usmrcen vlakem z protisměru. Padl jako oběť osvobozovacího hnutí.  

21. 9. Mnoho Čechů opouští se svým veškerým majetkem město.  
22. 9. Ten den v Trmicích vlají první vlajky s hákovými kříži. 

Z okresního úřadu bylo ohlášeno uvedení nového městského zastupi-
telstva a volba starosty. Vedoucí místní skupiny Tuma je opět v Trmi-
cích, povolává k sobě všechny majitele zabavených motocyklů, jede 
s nimi k okresnímu úřadu, kde jsou motocykly opět vydávány. Je rozši-
řována zvěst, že Češi mají ustoupit a vyčistit sudetoněmecké území.     
U obyvatelstva vládne velké nadšení, všude byly vyvěšeny prapory s há-
kovými kříži. Ve 4 hodiny odpoledne se koná schůze obecních zastupi-
telů SdP, pod vedením vrchního rady Schuberta z okresního úřadu Ústí 
a na ní je zvolen jako starosta kamarád Vögl. SdP převzala pořádkovou 
službu a u komunistů byly provedeny prohlídky po zbraních. Legionář 
strážník Kus, český obecní zastupitel Schmeykal a sociál-demokratický 
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obecní zastupitel Knedlich byli zproštěni služby. Místní vedení SdP úřa-
dovalo po celou noc. Komunisti se shromáždili v Krulišově fabrice, na-
pětí vzrůstalo hodinu po hodině. Z Ústí se vrátila tajná policie a později 
přišla státní policie s bajonety nasazenými na puškách. V Praze převzal 
vládu generál Syrovy a ještě v noci poslal do německých oblastí vojsko. 
Byly obsazeny bunkry, mosty byly opět stráženy a naloženy ekrazitem.  

23. 9. V 5 hodin ráno vtáhla česká vojenská luza (Soldateska) do 
ulic, s hulákáním bušila na dveře všech domů, na nichž vlály vlajky s há-
kovými kříži, a pod hrozbou zastřelení vyžadovala vydání těch praporů. 
Zabavené vlajky byly tahány po špíně, vojáky byly poplivány a pošla-
pány. Oddíl vojska obsadil obec. Pořadatelé (ordneři) SdP, kteří celou 
noc vykonávali službu, museli stát půl hodiny se vztyčenýma rukama a 
nechat na sobě provádět tělesnou prohlídku. Od českých vojáků nezůs-
tali ušetřeni nadávek, hanlivých slov a kopanců. Vedoucímu Tumovi se 
podařilo při všeobecném zmatku uniknout a opět se vydal do svého 
úkrytu. Starosta Vögl a vrchní strážmistr Plesny byli zatčeni. V noci byla 
rozhlasem opět vyhlášena mobilizace rezervistů až do 40 let věku. Siré-
ny protiletecké obrany děsivě houkaly a vyrušovaly obyvatele ze spaní. 

24. 9. Motocykly motorizovaného oddílu SdP byly opět zabaveny. 
Zatčen byl hodinář Heller, sklenář Höbelt, Eduard Olbert, Dr. Egon Wei-
gelt, Edgar Gaube, Dedek a Lösel. Lösel byl již na cestě ze svého praco-
viště v NEW v Tovární ulici sražen a zbit do krve. Na četnické stanici, 
kde byl nahlásit přepadení, byl týrán znovu. Dedek byl dvakrát sražen a 
týrán v úřadu starosty. Odpoledne byli zatčení za hulákání českého a 
marxistického obyvatelstva naloženi na nákladní auto a odvezeni.  

25. 9. byl zatčen obvodový vedoucí Dobiasch Josef s ženou a sy-
nem, kamarádi Woska, Richter Edwin, Grosse Otto, Guttwald Fritz st., 
Gaube Edgar a strážník Pihan. Paní Dobiasch a její syn byli zase pro-
puštěni.  

26. 9. Minulý den zatčení byli odtransportováni do Litoměřic. 
Musela být odevzdána rádia. V 8 hodin večer, v době Hitlerova projevu, 
byl vypnut proud.  

27. 9. Drátěné překážky a zátarasy u příjezdových silnic. 
28. 9. Zatčeni byli kamarádi montér Glaser a Antusch Arnold. 
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30. 9. Domovní prohlídky ve statku, v muzeu i v zámeckém parku. 
Dobiasch, Woska a Richter byli ve 4 hodiny ráno odesláni na Pankrác 
(Pankraz). 

1. 10. Opevňovací práce u zákopů a překážek. 
2. 10. Odminování mostů. Odvážení českého mužstva. Opět byly 

vráceny rozhlasové přístroje. 
7. 10. Woska a Richter byli propuštěni z Pankráce. 
8. 10. Z Pankráce byl propuštěn obvodový vedoucí J. Dobiasch. 
9. 10. Odjezd Čechů. Kamarádi z SdP a bratři z Turnverein převzali 

v 7 hodin ráno pořádkovou službu na ulicích. Byly odstraněny české sil-
niční ukazatele, české nápisy byly sejmuty nebo přemalovány. Opatření 
na slavnostní přivítání německých vojsk. Ve 13.30 hod. se za jásotu oby-
vatel uskutečnil příchod německého vojska. Do Trmic vstoupila první 
rota 76. Hanzovního pluku motorizované pěchoty. Na Tržním náměstí 
se koná uvítání místním vedoucím. V 17,30 hod. obecní rada zahajuje 
zasedání. Starosta Vögl vítá včlenění do Velkoněmecké říše. Důležitým 
bodem je přejmenování některých ulic. Výsledek: Ulice Adolfa Hitlera – 
z ulic Ústecké, Střelecké, Albertovy a Mostové; ulice Hanse Knirsche – 
z ulice Karla Marxe; ulice Konrada Henleina – z Masarykovy ulice; ulice 
Horsta Wessla – z Husovy ulice; Pestalozziho ulice – z ulice Komenské-
ho; most Hermanna Göringa z dosavadního Masarykova mostu s nava-
zující ulicí Hermanna Göringa. 

10. 10. Rota I/76, která nás osvobodila, se dnes ve 12 hodin loučí 
s Trmicemi a jde dál do oblasti Lovosic. Rozloučení s tímto vojenským 
oddílem probíhá na Tržním náměstí za účasti všeho obyvatelstva. O tři 
hodiny později se na jeho místo dostavuje třetí oddíl dělostřeleckého 
pluku č. 20 a zůstává ve městě po deset dní. 

11. 10. V Trmicích se vytváří NSV (Volkswohlfahrt) a ihned se ují-
má své činnosti. Odpoledne se objevuje vagón bavorského pomocného 
vlaku. Zavádí se říšská měna. 

14. 10. V bývalé české škole bylo v noci dočasně ubytováno 800 
německých uprchlíků z ČSR a potom jsou dopraveni do Chomutova. 

16. 10. Slavnost osvobození školní mládeže na Tržním náměstí. 
Naše město je nyní trvalým stanovištěm oddílu dělostřelectva proti-
letecké obrany německé branné moci (Wehrmacht). Je umístěn v pro 



349 
 

ten účel přestavěném baráku naproti bývalé české škole. Vojáci se také 
nastěhovali do bývalé české měšťanky. 

 
Vyklice (Wicklitz). Příspěvek od Josefa Spiegela. 
České vojsko si naší obec méně hledělo a sledovalo, neboť Vykli-

ce leží stranou silnic vyhlédnutých pro plánované příchody vojsk. Přesto 
byli všichni koně a postroje včetně povozů zabaveny, takže pole zůstala 
až do pozdního podzimu neobdělaná. Sedláci požadovali vydání svých 
koní a častokrát jeli do Litoměřic.  

Po příchodu německého vojska přišlo naší obci k ubytování 150 
mužů a čtyř důstojníků 20. dělostřeleckého pluku Itzenhoe s velitelem 
baterie kapitánem Schöttnerem od 5. a později s kapitánem Hildeshei-
nem od 7. baterie. Všichni vojáci našli ubytování v soukromých do-
mech. Vztahy mezi vojáky a obyvateli byly jak myslitelně nejlepší. V kri-
tické době byl starostou a vedoucím místní skupiny Hermann Schade 
z Vyklic č. 210. Radní: Ernst Heinrich, obchodník z Vyklic č. 86, Josef Fis-
cher, malíř a lakýrník z Vyklic č. 1 a Friedrich Tschek, soukromý úředník 
z Vyklic č. 31. Dne 7. listopadu 1938 bylo ve Vyklcích otevřeno četnické 
velitelství, jehož prvním velitelem byl vrchní strážmistr Otto Schäfer 
z Hamburku, potom byl velitelem vrchní strážmistr Emanuel Dietsch 
z Bavorska a dodnes je velitelem vrchní strážmistr Max Wagner z Ba-
vorska. Na šachtě byla bleskově zrušena zkrácená pracovní doba, dříve 
se pro zřízení čtvrté směny za týden konaly stávky v sedě, nyní musí být 
požadováno šest dní s přesčasovými hodinami. Chabařoviká železárna, 
která živořila se šesti zaměstnanci, byla již začátkem prosince obnovena 
a přebudována. S 90 vlastními zaměstnanci byl proveden první slévá-
renský odpich za přítomnosti pana krajského vedoucího Schittenhelma 
a pana vládního prezidenta Krebse. Uteklo 49 partají, které zanechaly 
částečně prázdné a z části uzamčené byty, jež ale budou v krátké době 
nově obsazeny a ani nebudou dostačovat. Polní kuchyně již první den 
přidělovaly jídlo, pomocný vlak Bayern a NSV (NS-Volkswohlfahrt) plný-
ma rukama obdarovávaly a nacházely vděčné odběratele. Poštovní spo-
jení svými červenými auty nejen vzbuzuje pozornost, nýbrž se tak jako 
dříve velmi rozvíjí. Česká menšinová škola, která byla nuceně umístěna 
v budově německé školy a v obecním domě, v novém školním roce vy-
učovala jen 14 dní a potom své brány uzavřela, takže německá škola 
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opět dostala místo, aby mohla otevřít další dvě třídy. Následovaly osla-
vy, které začaly s největší okázalostí a s opravdovým nadšením obyvatel 
za účasti všech usedlíků. Na nedostatku stavebních pozemků se nemo-
hlo nic změnit, zůstalo i existující pojmenování ulic, jen vyplynulo po-
jmenování obce s ck (Wicklitz), čehož dříve nebylo možno dosáhnout, 
přes mnohaleté zákroky u nejvyšších úřadů. Dlouholetým starostou 
obce je zasloužilý muž, který stále snil o nové době Ignaz Schmäche, ze-
mědělec z Vyklic č. 31, za zmínku stojí, že je také po léta činný jako 
vlastivědný badatel. 

                                  
Stříbrníky (Ziebernik).  
Kvůli zradě vykonané komunisty bylo po 16. září 1938 odvezeno 

ze Stříbrníků, ze svých zaměstnání nebo bytů, pancéřovým autem 9 
mužů FS (Freiwillige Schutzdienstes). Nejprve byli přivezeni na policii do 
Ústí, potom do Litoměřic a nakonec do vězeňského zařízení Pankrác     
u Prahy, kde s nimi bylo nelidsky zacházeno. Ernst Eichler, Ferd. Haft-
stein, Franz Hawla, Karl Heidrich, Heinrich Hieke, Adalbert Just, Franz 
Möser, Franz Sachse, Hermann Weishauprt byli propuštěni teprve 10. 
října. Dalších sedm mladých mužů z FS uprchlo pod nevýslovným ne-
bezpečím do Staré říše, kde vstoupili do Freikorps . 

Při doplňovacích volbách do velkoněmeckého říšského sněmu 
(Grossdeutschen Reichstag), 4. prosince 1938, bylo na Stříbrníkách ode-
vzdáno 349 hlasů Ano a jeden hlas Ne. Dne 28. prosince byl příslušníky 
SA (Sturmabteilung – útočné oddíly) zasazen u příchodu do obce, pro 
vzpomínku na osvobození Sudet, „Dub Konrada Henleina“ - „Konrad-
Henlein-Eiche“. Dne 1. května 1939 byly Stříbrníky zapojeny do měst-
ského okresu Ústí. Radním byl místní politický vedoucí Hermann Weis-
haupt. Nakonec je třeba zmínit, že bývalý stříbrnický pozemek pro vý-
stavbu domů „am Laden“ - „Na Nivách“, byl převzat podle požadavku 
dělostřelectvem protiletecké obrany. 

 
Krásný Les (Schönwald). Příspěvek od Heinricha Zechela. 
S připojením Východní marky (Ostmark – Rakousko) k Velko-

německé říši se i v obci Krásný Les stále více zostřovala politická situa-
ce. Obyvatelstvo bylo vyzýváno ke kopání zákopů na hraničních přecho-
dech a k dodávání dřeva na zřizování barikád a překážek na cestách. 
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Způsobené škody byly nahrazovány korunami jen málo a z větší části 
nebylo placeno vůbec nic. Dne 21. května česká státní policie zostřila 
ostrahu hranic, budovala přístřešky a kulometná hnízda. Silnice do sou-
sedních obcí byly přehrazeny vyko-panými příkopy a pokácenými stro-
my a provoz do Říše byl zcela zastaven. Vedoucí místní SdP svolal schůzi 
funkcionářů a pořadatelů (Ordnern) a vydal pokyn, který vyzýval ke 
klidu a rozvaze.  

V září 1938 začaly přechody hranic prchajícího obyvatelstva, při-
čemž bylo mnoho příslušníků německého národa (Volksgenosse) z Krás-
ného Lesa zatčeno a byli nelidsky ztlučeni. Muži, kteří zůstali, drželi kaž-
dou noc ochrannou službu. Byli ozbrojeni puškami k ochraně života 
obyvatel a k zabránění poštvaným živlům vyhrožujícím zakládáním po-
žárů. V noci z 2. na 3. října vyklidilo české vojsko obec a s nimi z obce 
zmizeli všichni přivandrovalí Češi (Tschechen) a Židi (Juden) spolu s nes-
počtem komunistů a emigrantů. Dne 3. října 1938, pamětihodného dne 
v dějinách obce Krásný Les, již časně ráno započala živá činnost. Domy 
byly vyzdobeny k přivítání německé armády (Wehrmacht), jako osvo-
boditele od dvacetileté poroby. K blízké hranici táhly celé zástupy, ute-
čenci a ti co zůstali zde si vyměňovali své zážitky z posledních týdnů. Zá-
vory a hraniční kůly padly, a když kolem 15. hodiny do výhledu přišlo 
přicházející německé vojsko, vyšli je snad všichni obyvatelé nadšeně po-
zdravit. Byla to 3. rota 75. pěšího pluku Itzehoe, která po prosté slav-
nosti u pomníku padlých bojovníků obsadila obec.  

Dne 6. října bylo staré obecní zastupitelstvo požádáno, aby pře-
dalo obecní záležitosti zástupcům SdP, zvoleným 12. června. Předání 
proběhlo slavností formou pod předsednictvím vedoucího místní SdP 
Maxe Katze. Jako starosta převzal vedení obecních záležitostí Heinrich 
Zechel, když je dosud jako předseda vedl Wenzel Walter. Stravování 
nouzí trpících obyvatel ihned převzalo příchozí vojsko a s pomocí Staré 
říše převzal péči rychle zorganizovaný NSV (Národně-socialistický úřad 
pro blahobyt národa – NS-Volkswohlfahrt). Přerušené poštovní spojení 
bylo díky obsa-zení opět obnoveno. Říšská pošta ihned zřídila poštovní 
automobilovou dopravu Heidenau – Petrovice - Krásný les - Větrov. 
Dne 9. října vojsko odešlo ve směru Telnice - Ústí. Dne 29. října se ko-
nala velká oslava osvobození s vlajkovým a pochodňovým průvodem a 
shromážděním na Sedlovém vrchu. Nyní nastal velký rozmach politic-
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kého, hospodářského a kulturního života: Po převzetí SdP do NSDAP 
vzniklo rozčlenění a spolky SA, HJ, DAF, NSV, NSKOV. Pracovní úřad 
v krátké době přivedl nezaměstnané do pracovního nasazení. Oživil se 
obchod a živnosti, zvláště obuvník a krejčí byli rázem zahrnuti prací a 
také zemědělství si mohlo vydechnout díky stanovení lepších cen. Zří-
zené poštovní jednatelství se spojilo se sousední obcí Větrov (Strecken-
wald) a tam slouží jeden venkovský doručovatel. Pořizením sněhového 
pluhu může být udržován automobilový poštovní provoz přes lázně 
Gottleuba i v zimních měsících. Pod předsednictvím vyššího učitele 
Benno Kühnela započal činnost úřad péče o blahobyt (Wohlfahrts-
pflege) a 1. ledna 1939 vešla v platnost veřejná péče podle německého 
zákona. Dne 1. prosince 1938 převzalo četnictvo svůj služební obvod 
Krásný les, Větrov, Habartice se sídlem v Krásném Lese. Dne 1. května 
byl v Krásném Lese zřízen občanský úřad a 6. května bylo otevřena žňo-
vá mateřská školka. V téže době byl také zřízen denní provoz omnibusu 
na trase Petrovice - Krásný Les – Nakléřov - Telnice a zpět. Také mezi-
tím přeložená poštovní linka Ústí – Petrovice - Krásný Les – Větrov – Ús-
tí  převzala částečně i osobní přepravu. Spolky byly rozpuštěny, event. 
převedeny na jinou for-mu: Katolický spolek žen a dívek, Německý děl-
nický spolek, Zemědělský spolek, Spolek vysloužilých vojáků a Školský 
haléřový spolek. Z obecní knihovny byla vyřazena veškerá podřadná dí-
la. Před lety českými četníky zabavená obecní kronika, dílo neocenitel-
né hodnoty, byla nalezena v trezoru bývalého okresního velitelství a 
byla vrácena zpět. Slavnosti a výstavy se konají ve znamení národně-
socialistického světového názoru a partaj a její složky se starají, aby se 
zdejší obyčeje mohly rozvíjet a aby se tak s návratem vlasti do velké a 
krásné otčiny také v obci Krásný Les usídlila spokojenost a důvěryplná 
víra ve šťastnou budoucnost německého národa.   
          

Strážky (Troschig). Příspěvek od Josefa Baume. 
Čas od včlenění Východní marky (Ostmark) do návratu naší vlasti 

do Německé říše nešel ani okolo obce Strážky beze stopy. Krátce po 
květnové mobilizaci páně Beneše a společníků nebylo počínání české 
vojenské luzy (Soldateska) nic platno. Tak byly železniční mosty u Žďár-
ku (Zuckmantel) a v blízkosti Bärhübels připraveny k vyhození do vzdu-
chu a byly trvale stráženy. Denodenně bylo vidět chodit pátrací hlídky 
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po polích a přes výšiny. Byl to pomalu zvyk a nikdo již těm nepříjemným 
tovaryšům nevěnoval žádnou pozornost.  

Obecní volby 12. června 1938 přinesly naší obci 100 %-ní výsle-
dek. Již předtím byli všichni německy uvědomělí obyvatelé v řadách 
SdP, takže o stěžejním obsazení našeho obecního zastupitelstva nebylo 
vůbec žádných pochyb. Léto proběhlo bez zvláštních událostí. Obecní 
pospolitost byla po volbách vždy srdečná. Vůdcův projev v Říšském sně-
mu 12. září v nás probudil nový život. Ten den postavil všechny obyva-
tele na nohy. Několik radioaparátů v naší obci nám zprostředkovávalo 
velkolepá a osvobozující slova našeho Vůdce. Ten den jsme šli domů 
nadšeni, mnozí se snažili nejrychlejší cestou dojít do Ústí, kde se do-
zvěděli, že později přijde mnoho nového. Skutečně jsme příští den sly-
šeli, že se na Tržním náměstí konaly projevy radosti. Ale dny na to byly 
stále napjatější. Každý den přicházely povolávací rozkazy. Každý den se 
mužští obyvatelé vesnice scházeli ve vesnické hospodě, aby si vyslechli 
zprávy z jedné i z druhé strany. Tak jsme byli častokrát vypátráni českou 
soldateskou, která našemu přednostovi předávala nové povolávací roz-
kazy. Často se šlo ven zadními dveřmi přes potok do lesa, a tak se Če-
chům uniklo. Každý večer jsme prováděli přísnou hlídkovou službu. Ta-
ké muselo zůstat udrženo spojení s osadou Bánov (Bohna). Rádi vzpo-
mínáme na každou hodinu, kdy jsme s pilami, sekerami a vyzbrojeni 
puškami a jinými zbraněmi, s batohy a jídlem na několik dnů, odešli do 
lesů, kde jsme čekali na nové rozkazy našeho Vůdce. Bylo obětováno 
mnoho nocí, nechtěli jsme promeškat účast na boji za naše osvobození. 
Brzy se šest mužů povinných vojenskou službou rozhodlo odejít přes 
hranice do Německé říše. Den 22. září byl pro nás opět dnem radosti. 
Okolo poledne jsme se doslechli, že naše vlast je Čechy uvolněna a že 
my nyní patříme k Říši. Službu konající členové FS (Freiwillige Schuts-
dienst) přinesli zvěst, že v Ústí a v Chabařovicích jiř vlají prapory s háko-
vými kříži a brzy také z domů naší obce vlály vůdcovy vlajky. Muži z FS a 
úřadující funkcionáři vykonávali svou službu ozbrojeni a s páskami s há-
kovým křížem. Celou noc bylo v platnosti zatýkání temných živlů. Zú-
častnili jsme se na obsazení nádraží v Telnici a v Malém Chvojnu a 
ostrahy mostu železniční dráhy Duchcov - Podmokly. Ale ráno přineslo 
velké zklamání. Radost byla předčasná. Brzy jsme se dozvěděli, že naše 
vládnutí skončilo a že Češi jsou opět vládci v naší vlasti. Večer to přišlo 
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do hospody, neboť to dnes byla úplně největší novinka. Skutečně v 9 
hodin, nechtěli jsme věřit našim uším, jsme nejprve v češtině uslyšeli 
slovo „mobilizace“ a po několika minutách byla i v němčině vyhlášena 
páně Benešova mobilizace české armády. Ještě dnes vidím ty bledé 
obličeje mých kamarádů. Neboť kdo by věřil, že se Beneš odváží vést 
válku proti říši Adolfa Hitlera. Rozhodli jsme se ženám ještě vůbec nic 
neříkat a dopřát jim aspoň ještě jednu klidnou noc. Příští den ve 4 ho-
diny ráno již byli všichni na nohou, zvěst přece brzy proskočila. Všichni 
muži povinní vojenské služby nyní sbírali nejnutnější potřeby k útěku 
přes hranici do Říře. Většinou ale odcházeli do blízkého lesa, aby v hou-
štinách nalezli na několik dní ochranu. Ale les již brzy nemohl žádnou 
jistou ochranu nabídnout. Ve dvě hodiny odpoledne byla mobilizační 
vyhláška přibita přednostou na hasičské skladiště. Nyní to znamenalo 
rozhodnout se, buď narukovat, nebo zběhnout. Zbývalo ještě několik 
hodin času. U „zelené armády“ se již rozšiřovala zvěst, že tábor byl pro-
zrazen. Proto byl také úkryt v lese opuštěn a většina se vrátila při set-
mění zpět do obydlí. Šest vojnou povinných se rozhodlo narukovat. Po 
ostatních chyběly všechny stopy. Tušilo se, že přešli přes hranici. Příští 
den museli koně a vozy k odvodu. Museli jsme vyjet již brzy ráno, pro-
tože jsme museli být v Ústí v 6 hodin. Rozednívajícím se ránem třeskaly 
temné výstřely. Ve skutečnosti český razijní oddíl vyslídil ve stohu slámy 
u Skorotic jednoho ukrytého mladého muže. Kvůli mobilizaci koní nám 
bylo odebráno osm koní tři vozy. Někteří dostali důtku, neboť s sebou 
měli přivézt „nejpěknější a nejstabilnější vůz“. V noci na to prošla obcí 
velká kolona koní, přicházející od hor. Nad naší obcí leželo hluboké ti-
cho. Následující den přinesl nové překvapení, musela být odevzdána rá-
dia. Příkaz byl vyplněn teprve v poslední minutě. Ale přece se podařilo 
slyšet Vůdcova slova, kterými se nám zavázal novou spásou. Následující 
dny byly očekávány s napětím. Mnozí nevěděli, kde se skrývají jejich 
pří-buzní nebo jak se povede těm, co narukovali. Muselo se počítat 
s tím nejhorším. Jen ještě přes noc hasiči stavěli hlídku. Jeden den přišel 
kamarád Rupp z okresního vedení a přinesl tajné nařízení. Brzy jsme se 
dozvěděli, že jednání v Godesbergu by pro nás mělo najít příznivé 
ujednání. 1. říjen měl nyní konečně přinést den dlouho toužebně oče-
kávané svobody. Sudety byly od českého státu odděleny. Nyní začal 
útěk Čechů. Každou noc jezdily Strážkami auta a odvážely poslední ma-
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jetek Čechů dovnitř země. Ze svých skrýší vycházeli ti, co se skrývali. 
Nyní přišly vhod všechny přípravy na přivítání německé branné moci. 
Každý večer byly ženy zaměstnány vázáním zelených květinových 
girland.  

10. říjen byl den, kdy se naše vlast vrátila do Německé říše. Přes 
silnici byl připevněn transparent s nápisem „Děkujeme Vůdci“ - „Wir 
danken dem Führer“. Dne 10. října táli naší obcí poslední čeští vojáci.    
V čele ještě nějaký dlouhý Kerl (chlap), ty nádherně vyzdobené domy 
fotografoval. Nyní jsme si všichni nově oddychli. Věděli jsme, že přišla 
hodina naší svobody. S nadšením jsme očekávali příjezd německého 
vojska. Bohužel vojska táhla do Ústí přes Varvařov. Ale také Strážky ne-
mohly být zapomenuty. Vůz zpravodajského oddílu se opozdil a za-
bloudil a tak okolo 5 hodin odpoledne 10. října dojel do Strážek. Byl to 
první pzdrav německé armády. Mládeží byl zasypán květy. Oči všech se 
nemohly na ty vojáky do sytosti vynadívat. Otázky nebraly konce. Po 
dobrém osvěžení odjeli dále do Ústí. Večer 10. října jsme se všichni sešli 
na nádherném shromáždění na oslavě osvobození na stadiónu v Ústí.  

Následující dny jsme byli hned seznamováni s uspořádáním Ně-
mecké říše. Se svou činností se ihned zapojil NSV (Národně-socialistický 
úřad pro národní blahobyt – NS-Volkswohlfahrt). Partaj a její složky za-
čaly se svojí prací a výstavbou naší správy. Obec Strážky ihned spojily 
dvě autobusové linky s Ústím a s Drážďany, jakož i s Podmokly. Naši na-
rukovaní vojáci se mezitím vrátili z „fronty“. Ale dlouho jsme museli če-
kat na koně a vozy. Jezdili jsme často do Litoměřic a čekali tam na naše 
koně. Šťastní, když přijeli všichni zpět, ovšem tělesně zchátralí a pora-
nění. Jeden vůz byl sehnán dokonce již u Sebuzína, když měl být přive-
zen na frontu. S takovým „Fuhrwerk“ - „povozem“ chtěl Beneš vést vál-
ku proti Německé říši! Několik dní po včlenění do Velkoněmecké říše 
nebyl žádný obyvatel, který by měl zapotřebí zahálčivě strkat ruce do 
kapes. Práce je pro každého, kdo by chtěl napomáhat výstavbě nádher-
né Říše našeho Vůdce!  
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Ukázka národně-socialistické propagandy. 

 
Národně – socialistická hesla koryfejů  NSDAP do roku 1939. 

 
Nezapomeň, že nejsvětější právo na tomto světě je právo na zemi, kterou 
chceš sám obdělávat, a nejsvětější obětí je krev, kterou za tuto zem proliješ! 
                                                                                          Adolf Hitler. 

 
Stát, jenž je zbudován jako národně-socialistická říše na neúprosných záko-
nech krve a rasy, nemůže jinak, než se ujímat své vlastní krve vždy všude, ať 
je to v nejvzdálenějším koutu Země.                                                     Rudolf Hess. 
  
Žádná výchova, vzdělání a okolní svět není pro jednání člověka rozhodující, 
nýbrž dědictví jeho krve, to mu předkové zůstavili.                       Wilhelm Frick. 
 
Ne slovy, nýbrž činy se dělají dějiny světa.                    Generál  von Ludendorf. 
 
Naše hospodářství není žádné vázané hospodářství, nýbrž hospodářství řád-
né. Vázané hospodářství je takové, ve kterém se nakonec veškeré hospoda-
ření zastaví.                                                                                        Hermann Göring. 
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Nechceme nic pro nás, ale pro národ! Všemi silami budeme sloužit obecné-
mu blahu, navrácení cti otčiny a dobývání chleba a stojíme a padáme s ně-
meckým údělem. Praporům sláva!                                         Dr. Joseph Goebbels. 

 
Usilovat všemi možnými prostředky o to, aby byla zachována a zmnožena 
tvůrčí krev naší národní podstaty, krev lidu nordické rasy, neboť na tom závi-
sí udržení a rozvoj našeho německého národa.                         Dr. Walter Darré. 
 
Nikdo nemůže zprostředkovávat vědu, když sám v sobě nenosí charakterový 
stav, který umožňuje svěřit mu výchovu mládeže. My věnujeme naše školy 
německému národu, jako nikdo jiný na světě.                               Bernhard Rust. 
 
Slovy nelze popsat díky, kterými se Sudety cítí být pro všechny časy zavázány 
Vůdci, svému osvoboditeli a zachránci v nejvyšší životní nouzi. Naším díkem 
budiž mlčenlivé plnění povinností, neúnavná práce a nevyčerpatelná věr-
nost.                                                                                                       Konrad Henlein. 
  
Německý dělník je dnes šťastný, svobodný člověk ve svobodné zemi. Je prv-
ním dělníkem na světě. Za to ale ze srdce děkuje Vůdci, který zrušil třídní boj 
shora i zdola, zprava i zleva.                                                               Dr. Robert Ley. 
 
Třetí Říše vidí v dětech dále své drahocenné jmění, svůj cenný kapitál, své 
nejvyšší štěstí a svou nezcizitelnou budoucnost. V zářících dětských očích se 
zračí nesmrtelnost našeho národa.                                           Adolf Hitler. 

 
Závěr. 

O rozpolcení německy mluvících obyvatel v I. Československé 
republice svědčí i to, že si na jedné straně v roce 1934 v Praze nechali 
vytisknout text písně: 

                          Wo ist mein Heim? 
Wo ist mein Heim, mein Vaterland? 

Wo durch Wiesen Bache brausen, wo auf Felsen Wälder sausen, 
wo ein Eden und enzückt, wenn der Lenz die Fluren Schmückt: 
Dieses Land, so schön vor allen, Böhmen ist mein Heimatland, 

Böhmen ist mein Heimatland. 
 Což není nic jiného než první sloka české hymny. 
  



358 
 

Na druhé straně v roce 1938 jakýsi Adolf Skall z Trutnova sepsal 
báseň, heroizující Adolfa Hitlera: 

Vůdci ! 
Tvá hlava nenosí korunu, tvoje ruka žezlo, 

Tebe nezdobí knížecí plášť, hvězda ni řádová stužka. 
 Tvůj prostý oděv nese, Vůdče a hrdino, jen železný kříž, 

získaný v boji na zkrvaveném bojišti. 
Tobě není třeba koruny či žezla, ni okázalého řádového roucha, 

hermelínu ani purpuru,  
Ty, panovníku nového času!  

Máš lásku lidu, jeho skálopevnou důvěru, 
ta tě zdobí, můj Vůdče a pomáhá budovat Německo. 

Znamenáš to největší, co nelze ze Země vymazat: 
jsi silným srdcem Velkoněmeckého domova. 

Tvé jméno je zapsáno, přes nenávistnou zášť a závist, 
v knize světové historie na věky věků. 

Mimochodem, toto „dílko“ se velmi dobře překládalo, protože 
za mých mladých let, ještě před propuknutím „kultu osobnosti“, se po-
dobné věci psaly na Stalina a Gottwalda. 

Je až s podivem, že Hitlerovci dvěma slovy,  n á r o d   a    s o c i a- 
l i s m u s , ovládli velkou skupinu lidí tak, že byli ochotni je následovat, 
až ke své osobní i skupinové likvidaci. 

Přesná a všeobecně uznávaná definice pojmu  n á r o d  ne-
existuje. Tento termín je sociálně-politický konstrukt (fikce, jalovost) 
není to objektivně daná vlastnost, kterou by bylo možno nezávisle určo-
vat, je pouze součástí nacionalistické propagandy. Národnost lze určit 
na základě proklamace jedince (každý se může kdykoliv přihlásit k jaké-
koliv národnosti, podle svých momentálních citů a pocitů). Znalost urči-
tého jazyka, státní příslušnost, sdílení „historických skutečností“, kultu-
ry apod. jsou pseudoobjektivní kriteria. Pojem národ vznikal někdy 
v 18. a 19. století, v souvislosti s průmyslovou revolucí. Po svém, ale po-
dobně, národ definovali jak zastánci jakési německé národnosti, tak jis-
tě i zakladatelé české státnosti (jazykový nacionalismus). Za I. Česko-
slovenské republiky byla jazykovým zákonem č. 122/1920 (zrušen 9. 6. 
1948) zavedena národnost (Nationalität) na základě mateřské řeči 
(Muttersprache), namísto dřívější „řeči jednací“ („Umgangsprache“).  
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Národovectví (nacionalismus) je ideologie, je to jen další smy-
šlenka k ovládání obyvatel. Pro tento účel zneužívaných a překrucova-
ných (deformovaných) výrazů je více, např. svoboda, pravda, demokra-
cie, láska, životní prostor, sociální jistoty, právo jako nárok a mnoho 
dalších. Lidé na ta slovíčka stále znova „slyší“, i když se na nich vždy při-
živují další a další parazité.  

     S o c i a l i s m u s  (z latin. socialis. – družný, společný) je ideo-
logie, jejíž počátek je v 19. století, která klade důraz na solidaritu, lépe 
řečeno na přerozdělování shromážděných prostředků (socializace, zná-
rodňování) pro účely růstu společenské spotřeby.  Ze světového názoru 
se postupně vyvinul socialismus jako státní zřízení, založené na rovno-
stářství a centrálním řízení.  

  Národně-socialistická ideologie spojuje národovectví  (nacio-
nalismus) se socialismem. Aby se lišil od i dnes propagovaného socialis-
mu, byl vytvořen název „nacismus“. (Vyfabulovaný je i termín „soukme-
novec“, který existuje snad jenom v češtině.)   

V této knížce byl popsán „Hitlerův německý národní socialis-
mus“ v části Bohemie (nepřesně v Sudetech). Prakticky ve všech zemích 
nějaký druh národního socialismu existoval jako přerozdělování v rámci 
jednoho „národního státu“ a dále se vyvíjel přes socialismus meziná-
rodní (internacionální) – přerozdělování v rámci několika socialistických 
států (Stalin, Gottwald) k dnešnímu socialismu světovému (globální 
přerozdělování).  Nejvyšším stadiem socialismu by teoreticky měl být 
komunismus („Všechno je všech – vše se přerozděluje“), ale to je 
samozřejmě jen fikce, popírající přírodní zákony a znamenal by konec 
lidstva, jako živočišného druhu.  

Z hlediska misantropa je dobře, že lidstvo za všemi těmi ideolo-
giemi, světovými názory, náboženstvími atp. vytrvale kráčí, aspoň s ním 
bude brzy konec a to je dobře, nejen pro přírodu. 

 
 
 

 
 Publikaci „Jahrbuch für den Stadt- und Landkreis Aussig 1940“ přeložil 

a v roce 2012 upravil Jan Rykl. 
 


