Poválečný Měděnec
aneb Co vypovídají zápisy ze schůzí MNV
Pramen: zápisy ze schůzí Místního národního výboru v Měděnci z let 1946 a 1947 (in Státní okresní
archiv Chomutov se sídlem v Kadani)
Do hodin dějepisu, základů společenských věd, společenskovědních seminářů…
Časová dotace – přibližně dvě vyučovací hodiny
Pojmy k porozumění: místní národní výbor (MNV)
repatriace
repatriační úřad
odsun německého obyvatelstva
„antifašisté“
Klub hraničářů
Svaz brannosti
Metodické pokyny:








učitelova příprava (10 až 15´) – nastříhat jednotlivé úryvky zápisů MNV, nakopírovat do každé
skupiny jednu tabulku č. I, jednou nakopírovat tabulku č. II;
úvodní brainstorming (5´) – Zatím bez nahlédnutí do archiválií zkusíme odhadnout, jaká byla
atmosféra poválečného Měděnce. Obec najdeme na mapě. Na tabuli formulujeme v heslech
své představy. Učitel odpovědi nekoriguje, pouze může diskuzi povzbudit návodnou otázkou.
Nezapomínáme na souvislosti – jaká byla situace v Krušnohoří ve třicátých letech? Během
války?;
(3´) třída rozdělena do několika (4 až 5) skupin, podle jejich počtu učitel rozdělí a rozdá
odpovídající počet úryvků, každá skupina zároveň obdrží po jedné tabulce č. 1, kterou
postupně vyplní (10 až 15´) a průběžně, když narazí na jména ze společné tabulky, chodí
vyplňovat i tuto (při rozdávání úryvků dbá učitel na to, aby každá skupina měla přibližně
stejný počet daných jmen);
(3´) rozdělení rolí – každá skupina má svého posla, mluvčího, zapisovatele, hlasitého čtenáře;
(10´) skupina vyšle svého posla, který postupně navštíví ostatní skupiny a bude jim (s
tabulkou v ruce) referovat o tom, k jakým závěrům jeho domovská skupina došla, tato mu
pak po jeho návratu stručně shrne to, co jí bylo sděleno ostatními posly.

Reflexe skupinové práce (nejlépe, když všichni sedí v kruhu, asi 10´):



učitel určí, v jakém sledu budou mluvčí skupin číst ze svých tabulek č. I – vždy střídavě
v kontrastu své zapsané „pokyny Čechům“ versus „pokyny Němcům“;
učitel postupně předčítá jednotlivá jména z tabulky č. II a svůj zápis pak přečtou ti, kteří ho
formulovali.

Závěrečné otázky k úryvkům textů (asi 15´):
A. Co zbylo v opuštěných domech? Jaké stopy zůstaly v Měděnci po odsunutých Němcích?
Které z oněch stop byly Čechy neprodleně odstraňovány? A proč? Jaké postavení měli
v obci (zatím) neodsunutí Němci? Byly možné běžné sousedské vztahy mezi všemi
obyvateli obce? Kolik nejvýše smělo vážit zavazadlo, které si s sebou mohli Němci vzít?
Proč některým Němcům bylo povoleno zůstat? Čeho se dopustila Ela Hegerová?
B. Co dělala v poválečném Krušnohoří ruská posádka? Jak se ruští velitelé chovali
k představitelům MNV? Jak obec reflektovala bolševická výročí? Jak se obec hlásila
k československým komunistům?
C. Měli Češi z vnitrozemí velký zájem obsazovat prázdné domy a živnosti v pohraničí? Které
úkoly vnímal místní národní výbor jako nejdůležitější? Proč byla u domů zatloukána okna?
Za jakých okolností vznikla v Měděnci česká knihovna? Čím se provinila Klementina
Reichlová?
(10´) Co vás překvapilo? Co vás nepřekvapilo? Podíváme se na hesla, která jsme napsali na tabuli
na začátku hodiny. A hodinu ukončíme tím, že každý sám za sebe formuluje v jedné větě jedno
zjištění, které považuje za vůbec nejdůležitější. Může jít i o otázku, na kterou by chtěl najít
odpověď.

Úryvky textů ke skupinové práci.
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Tabulka č. I (každá skupina vyplňuje zvlášť)
Pište formou pokynů (např. odklízejte sníh, slavte výročí, likvidujte knihy atp.).
Zápisy týkající se Čechů:

Zápisy týkající se Němců:

Tabulka č. II (společná pro všechny skupiny)
Co jste se o jmenovaných mužích a ženách dozvěděli ze zápisů? Zapisujte průběžně během
skupinového čtení textů.
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bývalý předseda Klimánek
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