Vnitřní pohraničí Poválečný nástup komunistické moci Modelová hodina

3

Pracovní list 1 Poválečný nástup komunismu
Příchod Vlka do vsi
Vlk

Předseda

Pláteník

Bývalí majitelé
statku

Identifikace
postav – kdo jsou
Co mohli dělat za války,
jaký asi byl za války jejich
postoj vůči nacistickému
režimu?
Vlk

Vesničané

Politické postoje po válce
Koho asi budou volit?
(a případně, proč myslíte)
Koho asi volit nebudou?
(a případně proč)
Závěry, zpřesnění Obecní kronika:
Kdo byl předseda KSČ v obci? Jakého volebního výsledku KSČ v obci dosáhla?
Porovnejte tento výsledek s celostátními výsledky voleb. V čem vidíte příčiny rozdílu?
Analyzujte předvolební program KSČ. Podobá se tento program Vlkovým zkušenostem z Haliče?
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Pracovní list 2 Volební program KSČ v roce 1946 (výběr)

Pomluvy proti straně

Hloupé jsou všechny pomluvy proti komunistické straně. Rozšiřují o nás, že chceme totalitu. Byl vydán plakát, na němž je
přeškrtnuto slovo totalita a pod tím je napsáno demokracie. Kdo se to bojí totality? Snad my, komunisté, chceme totalitu
zavádět? Kdybychom bývali totalitu chtěli, byli bychom ji zavedli hned 10. května. Tehdy měli všichni malou dušičku.
My však jsme rozumní a nechceme nikoho potlačovat. Víme, že celý národ nesmýšlí komunisticky, a my sami jsme se
proto vyslovili pro 4 strany. A jestli dnes tyto strany volají proti totalitě, říkáme jim: Dnes už totalita nehrozí, fašismus je
poražen. Proč jste však proti totalitě nebojovali v době druhé republiky? Proč jste tehdy šli s Beranem do jedné totalitní
strany? Říkají nám dále, že sice dnes jsme pro rozdělení půdy, ale zítra že zaženeme rolníky do kolchozů. S tím strašila
rolníky Goebbelsova a Moravcova propaganda. Tím víc, jak postupovala Rudá armáda, zesilovali Goebbelsové, Moravcové
a Hrubí své štvanice, aby rozrušili rostoucí důvěru rolníků k Sovětskému svazu a ke komunistické straně. Tím víc, jak se
blíží volby, reakce znovu tuto lež opakuje a straší rolníky, že komunisté po volbách sáhnou ke zřizování kolchozů. Tyto
reakční lži rozšiřují v předvolební kampani i někteří řečníci druhých politických stran. A jaká je skutečnost?
…
Správně řekl na našem sjezdu soudruh Nepomucký, že nikdy v dějinách českého národa nebyl selský stav tak početný
jako právě dnes a ani čeští zemědělci neměli ve svém vlastnictví tolik půdy jako dnes, kdy zemědělskou politiku dělají
komunisté. Komunisté se soukromého vlastnictví rolníků nedotkli a nedotknou. To je jasné stanovisko komunistické
strany a český národ, český zemědělec měl již příležitost přesvědčit se o tom, že u nás se slova a činy nerozcházejí.
Další takovou pomluvou, kterou o nás rozšiřují reakcionáři a nepřátelé sociálního pokroku, je, že jsme proti náboženství
a církvím. Rok naší činnosti ve vládě podal nezvratné důkazy o lživosti tohoto tvrzení. Nebyl zavřen jediný kostel,
jedinému knězi nebyl zkřiven vlas na hlavě, nikdo nebyl pro svou víru pronásledován. Naopak byly zvýšeny státní platy
kněžím. Kněží, kteří bojovali za osvobození a trpěli v nacistických věznicích, jsou ctění a vážení.
…
Komunisté rozlišují mezi upřímnými věřícími lidmi, kteří milují svou vlast, a mezi škůdci lidstva, demokracie, kteří
zneužívají náboženství k útokům proti vymoženostem lidu a zájmům národa. Z tribuny našeho VIII. sjezdu jasně prohlásil
ministr informací Václav Kopecký, že jsme pro úplnou svobodu svědomí a vyznání a náboženskou snášenlivost. My vidíme
v církvích pomocníky lidově demokratického režimu. Stejně tak ovšem očekáváme, že vlastenecké demokratické kruhy
katolické církve budou vystupovat proti všem intrikám různých politikářů a velezrádných skupin tisovsko-hlinkovských.
…
Chceme, aby po všech zkušenostech, bez krveprolévání, ale důsledně byl prováděn vládní program, který je naším dílem,
dílem vlasteneckým, ryze československým. Chceme, aby český národ šel po boku všech pokrokových národů,
a hrdě se hlásíme k nejlepším tradicím českého národa, k tradicím husitů a táboritů, k tradicím našich buditelů Kollára,
Jungmana, k tradicím Havlíčka, Palackého, Nerudy, Masaryka. Náš boj a naše práce nás opravňují, abychom byli nositeli
a pokračovateli rozvíjení všech pokrokových myšlenek, které se zrodily v nejlepších hlavách našeho národa.
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Pracovní list 2 Volební program KSČ v roce 1946 (výběr)

Analyzujeme, interpretujeme
Sumarizujte sliby KSČ a srovnejte je s jejím postupem v padesátých letech.
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Pracovní list 3 Pamětní kniha

1946

Příchod Volyňských
Na konci léta roku 1945 přišli i Volynští, zprvu samotní chlapci sami. První tu byl Vlk, pak přicházeli další. Obyvatelstvo
nesourodé, s různými zvyky, názory, rozhledem. Volyňští, Moraváci, Slováci, z vnitrozemí Čech. Tohle všechno se musí
vzájemně porovnat a najít si společný způsob života. Velký úkol, ne právě lehký.
Obnovení vyučování
Koncem června jsme provedli zápis. Mimo zájemce z řad německého obyvatelstva, přihlásilo se 15 českých dětí.
Obecná škola zahájila vyučování v přírodě 5. července 1945. Docházka do školy byla velmi neurovnaná a práce ve škole
omezovala se na zachraňování pomůcek, nábytku. Vědomosti dětí ve psí. Žáci těžko čtou, špatně píší, pravopis neznají
skoro vůbec. Slovník ubohý, chudý. Po potížích se podařilo nový kolektiv stmelit, ukáznit. Prospěch žatstva se zlepšoval
úměrně s poznáváním, že vzdělání chudého dítěte je předpokladem ke zlepšení jeho života. Ale přesto zakořeněné
zvyky v rodinách, leckde nebezpečná resignace, již alkohol je potvrzuje, tropí stále mnoho zla. Potíže ve školní práci nám
působil stálý pohyb žactva. Během školního roku přicházely děti z vnitrozemí z různých škol, kde se učily podle různých
učebnic s různými metodami.
Německé děti
1. září jsme začínali s 26 žáky, z toho bylo ryze české národnosti 13, ze smíšených manželství nebo dětí německé
národnosti 13, během roku přibylo 14 a ubylo 6. Německé děti mohly do vyřešení odsunu nebo přiznání čs. státního
občanství do naší školy dobrovolně. Z 32 dětí mé třídy jich 18 už některý ročník opakovalo, někteří i 4x.
Ruský jazyk
Ve 4. a 5. postupném ročníku se zavádí vyučování ruskému jazyku. Úkolem obecné školy je seznámit žactvo s psací
i tiskací azbukou. Vážný nedostatek je, že na vyučování ruského jazyka nejsme připraveni, neumíme namnoze sami
azbuku. Přesto pouštíme se rádi do nové práce, učíme se spolu s dětmi základům ruské řeči.
Vzpomínka na den hanby
15. března byla za účasti veřejnosti uspořádána vzpomínka na den hanby, odevzdání okleštěných našich zemí pod
„ochranu“ Ad. Hitlerovi.
Nedostatek pracovních sil
Potýkáme se s řadou těžkostí, hlavně ve stavebnictví. Materiál není vůbec žádný, pracovních sil naprostý nedostatek.
Lidé odcházejí do pohraničí, aby zlepšili svá postavení. Jdou na samostatné zemědělské usedlosti, dostávají samostatné
činnosti. I do státního aparátu se přijímá mnoho nových lidí. Stavitelé pochopitelně nemají pracovních sil.
Volby 1946
V únoru 1946 navržena okresní správní komisi nová místní správní komise. Navrhovali jsme po 3 členech za každou
politickou stranu, byla schválena jen 6ti členná. Členové se scházeli pravidelně na porady. Později ale spolupráce se
rozbila, S. Klepal v mnoha věcech rozhodoval sám, bez souhlasu ostatních, a to bylo využíváno jako záminky proti místní
organizaci KSČ. Naštěstí ale květnové volby, které se konaly v budově školy, nepostihl ještě tento rozklad. MO KSČ získala
přes 60 % hlasů.
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