
SCÉNÁŘ – BARBORA MODES  

 

ÚVODNÍ VSTUP – ŽÁK 

Co má společného Barbora Modes a osada Modesgrund? Rádi bychom se s vámi podělili o příběh její 

rodiny, který začíná před pěti sty lety.  

VSTUP PAMĚTNICE  

Co máme doložené podklady o příchodu rodu Modesů do Abertam, tak to míří do 16. století, kdy 

začala fungovat matrika. 

VSTUP ŽÁK  

Čím se rodina Modes živila?    

VSTUP PAMĚTNICE  

Rodina Modes se živila zemědělstvím a k Modesgrundu také patřila pila na zpracování dřeva a hlavní 

obživa byla zpracovávání kůže. 

VSTUP ŽÁK  

Jakou roli mělo německé obyvatelstvo pro hospodářství v regionu? 

VSTUP PAMĚTNICE  

Němci byli majitelé  těch polností, každý se o to staral, každý tomu dával maximum, protože jim to 

patřilo a věděli,  že bez jejich práce to nikdo neobstará… Tam byly pily a byly tam kožedělné výrobny.  

VSTUP ŽÁK  

Jak byla osada Modesgrund velká? 

VSTUP PAMĚTNICE  

Pouze to byl pás od Pstruží přes Plešivec dozadu na Hřebečnou. 

ODSUN 

VSTUP ŽÁK  

Život v Sudetech se dramaticky změnil po nástupu Hitlera k moci, záboru Sudet i jeho porážce 

v roce 1945. Po válce následoval odsun většiny sudetských Němců. 

Všechny tyto Němce… jim přikázali, že si musí sbalit 30 kg na osobu. Na to dostali takové truhly a do 

téhle truhly si každá osoba musela složit celý svůj život. A ten odsun probíhal tak, že to vůbec nemělo 

žádný plán, nebo nějaké přípravy, ale prostě vozili se lidi na nádraží do Perninku a tam přijel vlak, 

naložili se lidi do toho vlaku a ten vlak odjel. A když se třeba celá rodina do toho vlaku nedostala, tak 

byla rozdělena. A nejhorší bylo, že ty vlaky nejely na stejný směr, takže třeba půlka rodiny jela na 

západ a  půlka rodina, která seděla v druhém vlaku, tak se dostala do východního Německa. A třeba 

tyhlety rodiny se už nikdy nesetkaly, protože někdo žil na západě a někdo žil na východě. 

 

VSTUP ŽÁK  



Co prožívali Němci, kteří zůstali v Československu? 

 Ta skupinka, co tam zůstala,  se nesměla vůbec vrátit do svých původních domů. Měli pro ně 

připravenou část přímo na Hřebečný, kde je taková část,  u Kapličky se tam tomu říká, tak je tam 

takový shluk domků, které tam ty rodiny, které tady zůstaly, tak tam je vlastně nahnali každého do 

nějakýho domku, obehnali to drátem nebo čím a dali tam hlídky. A ti Němci, kteří tam zůstali, tak se 

nesměli nějakou dobu z toho prostředí hnout a oni vlastně koukali na to, jak ta domobrana a tadyti 

všichni dobří občané vlastně kolem nich rabovali ty jejich baráky. Ale oni z toho shluku, kde byli v tý 

osadě,  tak oni  se nesměli nikam vzdálit, protože tam byly ozbrojené stráže, které by po nich ihned 

střílely. 

VSTUP ŽÁK  

Z rodiny paní Modes zůstali v Čechách jen prarodiče a tatínek. Jak se jim dařilo? 

VSTUP PAMĚTNICE  

Můj otec obdržel dopis, že se má dostavit na místní bezpečnost v Perninku a že tam má připravené 

papíry a že se vlastně z něj stal český občan… A můj otec dodělal základní školu, pak už mu nebylo 

vůbec nic umožněno, žádný studia, no a pak vlastně šel otec pracovat v Abertamech na statek. 

Začínal s povozem, pak s koňmi, pak mu dali traktor, po traktoru dostal Tatru svážet seno a tadyty 

věci. A oni potřebovali mít autobusáky vlastně po těch horách, takže co těm Sudeťákům povolili, tak 

jim potom povolili řídit autobusy.  

VSTUP ŽÁK  

Ti, kteří po odsunu zůstali, se uzavřeli do své komunity, která v Abertamech držela pospolu. 

VSTUP PAMĚTNICE 

Oni ti lidé, kterých se to konkrétně týkalo, na tohle období opravdu nechtěli vzpomínat, protože tam 

se musely dít děsné hrůzy, o kterých ani nám ani vám se …. My si to nemůžeme představit, když jsme 

to nezažili. Ale zase musím říct, že když jsem byla malá, tak v těch Abertamech byla komunita těchhle 

lidí, které vyndali z toho odsunu těch Němců, a oni spolu strašně drželi. 

VSTUP ŽÁK  

Jaké to je dnes kráčet po půdě svých předků, která vám již nepatří? 

VSTUP PAMĚTNICE  

Za prvé jsem hrozně hrdá na to, že znám své předky, protože kdo z nás tohle může říct, že vlastně si 

jde 400, 500 let zpátky po vaší rodové linii. A mám tam takové hrozně smíšené pocity. Když si je 

představuju, jak tam ti lidé dřív žili, jak jim bylo ublíženo, pak vlastně všechno, co se prohnalo po tom 

území… ale on to je věčně nekončící boj s větrnými mlýny… 

 


