
POKRAČOVÁNÍ

5.5.1945-V den vypuknutí pražské revoluce k polednímu přijeli k Horní Plané

Američané.Vyjednávali o vydání města.Silniční most z Bližší Lhoty do Horní Plané a

železniční  most  před  Slögenwaldem  byly  Wolkssturmem  vyhozeny  do

povětří.Velitelem  praporu  byl  lesní  správce  Jan  Stárek.  Obyvatelstvo  města  bylo

pro,posádka  proti  kapitulaci.  Ve  večerních  hodinách  po  v  yjednávání  byla  Horní

Planá obsazena 26 divizí gen.Pattona.(pozn.velitel 26 Inf. Div.byl    W.S.Paul,nikoliv

gen.Patton.) 

2 7.05.1945-bylo  v  Horní  Plané  posádkou  jedno  družstvo  ppl.Jana  Husi,které

bylo po příchodu četnického oddílu SNB odvoláno.Oddíl stával se z 22 mužů a tímto

oddílem byla  převzata  od  německého  strážmistra  Junga,bývalá  německá  četnická

stanice.

5.6.1945-přijel první člen MSK-místní správní komise,Jan Vančura

6.6..1945-příchod lesního ředitele Schwarzenbergského panství ing.Otty Trendy,který

byl současně jmenován předsedou MSK.

10.06.1945-vypukl požár v usedloati čp.51 v Horní Plané.Vznikl neopatrnosti

dětí. Vyhořely půdy s krmivem.Požár se velice rychle rozšířil,ale během dopoledne

byl lokalizován.K úrazu ani o život nikdo nepřišel.

14.06.1945-otevřen  poštovní  úřad.Přednodtou  jmenován  p.Jos.Pražák,bývalý

politický vězeň.Tento byl též jmenován členem MSK.

26.06.1945-po vleklém jednání předali Američané místní samosprávu do rukou

MSK.Zprvu,podle  jejich  prohlášení,  se  jim  dobře  spolupracovalo  s  bývalým

německým  starostou.Činili  potíže  i  stanici  SNB  při  výkonu  služby.Stanice  SNB

nesměla samostatně provádět zatýkání a domovní prohlídky.

Dokonce při jedné služební obchůzce byli ělenové hlídky SNB vrch.strážmistr

Wölfl a stráž Petr vykázáni Američany z vesnice Německá Mňava,s odůvodněním,že

tam nemají co pohledávat.Přechodně uzavřeli i úřad ochrany práce.V tomto měsíci

přicházeli i další  veřejní čeští činitelé a zaměstnanci..Otevřena byla též i Družstevní

mlékárna a byli zde též převzaty některé koloniální obchody.Do české správy byla



převzata i hornoplanská elektrárna.Službu SNB usnadnil teprve zákrok majora US

Army Hardinga-posádkového velitele města.

01.07.1945-byla přestěhována stanice SNB z nevhodné budovy do středu města.

04.07.1945-Americká posádka oslavila za účasti představitelů českých úřadů svátek

Den nezávislosti,přičemž bylo konáno slavnostní defilé americké posádky.

07.07.1945-na  zvláštní  schůzi,byla  vymezena  působnost  české  samosprávy  a

americké armády v Horní Plané.

11.07.1945-provedena první zatčení osob nacistického režimu.Byl zatčen správce Jan

Stárek a tři společníci a to pro zločiny proti státu a udavačství,které zapříčinilo ztrátu

svobody českých lidí  v  době  okupace.Do konce roku bylo  zatčeno 54  vedoucích

nacistů.  3

10.07.1945-převzato řídícím učitelem Karlem Dražským školství v Horní Plané do

českých  rukou.  V totmto  měsíci  byly  též  převzaty  peněžní  ústavy-Hornoplánská

spořitelna a záložna.

03.09.1945-zahájeno vyučování na české obecné škole v Horní Plané,když předtím

americká armáda během srpna odsunula všechny uprchlíky cizích národností,kteří

byli  umístěni v budově školy v čp.3 na náměstí.

16.10.1945-proveden odsun za pomoci americké armády 250 Němců z Horní Plané

do Glöckelbergu.

26.10.1945-do Horní Plané přišli první zemědělští osídlenci.Osídlení provedla MSK

za součinosti   stanice SNB.

27.10.1945-odchází dosavadní americká posádka,která byla vystřídána 94 pěší divizí

americké armády.S touto novou posádkou se spolupracovalo mnohem lépe,neboť v ní

bylo více příslušníků slovanského původu.

28.10.1945-po  sedmileté  přestávce  první  oslava  státního  svátku

čsl.republiky.Dopoledne  slavnostní  přísaha  nováčků.Vztyčeny  státní

vlajky.Odpoledne slavnostní akademie, pořádána správou školy.

Průběh oslav měl velmi důstojný ráz.Došlo k ustavení politických stran.

28.11.1945-odvolána byla z Horní Plané americká okupační armáda.Rozloučení

bylo přátelské a srdečné.



                 Boj o PERNEK

Popis  bojů  o  Pernek  vylíčil  pan  Koutský,který  přišel  z  Moravy  na  montáž

strojního zařízení do nově postavené tírny lnu v Bližší Lhotě v r.1941 a po skončení

montážních  prací  se  již  nevrátil  domů  a  zůstal  v  továrně  pracovat  jako

strojník(pozn.kronikáře:nevím kdo líčení zapsal)

V dubnu se ustupující  německá vojska dostala  pod tlakem Američanů  až  k

Perneku,který byl v té době  silně  zalidněn,protože se zde nahromadili  uprchlíci  z

vých.Slezka,kteří prchali před ruskou armádou k Američanům.Bylo jich zde kolem

4.000.Každá volná místnost ba i stodoly a kůlny byly přeplněny.

Američané postupovali k Perneku jednak od Želnavy a Bělé a jednak se jim

podařilo prorazit od Hor..Němci bránili zoufale svoje postavení na výšinách a v lesích

a znemožňovali postup Američanům,kteří postupovali v rojnicích,bez tanků(z důvodu

vyhozených  mostů).U  Bližší  a  Delší  Lhoty,hrozilo  Američanům  obklíčení  a  pan

Kautský,který  nebezpečí  zpozoroval,přeběhl  ve  vhodnou  chvíli  k  Američanům  a

upozornil na to jejich velitele.Ten povolal tanky ze Zvonkové a tankový útok rozdělil

do tří proudů.Jeden proud jel po silnici  od Zvonkové,druhý přes kopečky u č.14 v

Delší Lhotě a třetí od Josefova Dolu na Bližší Lhotu.Všechny  proudy se spojily u

Vltavy,kde byl  ze dřeva složeného na nádraží  v Bližší  Lhotě  zhotoven provizotní

most a tak se mohly tanky dostat na levý břeh Vltavy.Po překročení řeky se Němci

posádkám tanků vzdali a tím nebyla ohrožena Horní Planá a okolní vesnice.Situace 

Němců v Perneku se změnila a tak ustoupili směrem na Jablonec a Ondřejov.

Škody  způsobené  přechodem  fronty  nebyly  v  Perneku  velké,protože  americké

dělostřelectvo soustředilo palbu na německé zálohy a dělostřelectvo v lesích.Zabit byl

Johan Fashinbauer z Perneku č.49 a o nohu přišel Vinzenz Kautny z Perneku č 51

,když  spolu  šli  po  cestě  od  transformátoru  kolem  domu  č.27.Na  loukách  pod

Pernekem směrem k Horám,umístili Američané polní nemocnici,kam sváželi raněné.

V  Perneku  v  domě  č.6  měli  uskladněnou  dělostřeleckou  a  jinou  munici.Dne

12.května  v  dopoledních  hodinách  se  ozval  hromový  výbuch  a  vyvalil  se  velký

sloupec dýmu a současně začala hořet stodola u č14.Pak začaly hořet stodoly od č.2

až po č.10 Všechna okna v obci výbuchem zničena a tlakem vzduchu mnoho dveří



vyraženo.Zdi  domů  byly  popraskány,omítka  oprýskaná  a  krytina  na  střechách

rozbita.Škody způsobené výbuchem byly komisionélně odhadnuty na 1.308.000.- Kč.

A sice na šatstvu obuvi a prádle 11.400.-na bytovém zařízení 4.150.-Kč  na živém

inventáři  2.180.-na  vozidlech  78.000.-na  strojích  158.000.-na  obytných  budovách

400.000.-na  hospodářských  budovách  654.000.-Žena,která  věšela  prádlo  na

zahradědomu  č.6,zmizela  beze  stopy.Devět  vojáků  zaměstnaných  nakládáním

munice,bylo  namístě  zabito  a  21  vojáků,kteří  leželi  v  sadě  za  domem  č.10,bylo

zraněno střepinami.Výbuch zavinil jeden americký voják,který při nakládání munice

upustil odjištěný ruční granát do nakládané munice..


