„Památné místo Cetviny

Erinnerungsort Zettwing“

„Svoboda je velkým
prostorem, který má být
vyplněn
pozitivním obsahem
a to je naše společné
poslání“.

Ministr kultury
Mgr. Daniel Herman
Prager Zeitung 29.4.2015

Žádné místo na rakousko-českých hranicích neodráží složitou historii
obou zemí, jako bývalý městys Cetviny/Zettwing u řeky Malše.

HISTORICKÝ VÝVOJ
Cetviny leží na staré keltské stezce, spojující Dunaj s
Vltavou. Název Cetviny pochází z keltštiny a obsahuje
slabiky "coet" (=les) a "vin" (=mýtina) a znamená tedy
"lesní mítina".
Za vlády Přemysla Otakara II. (1257-1279) došlo ve
spolupráci české a rakouské šlechty k zpřístupnění hustých
hraničních lesů. Již v roce 1285 byl v místě dnešních
Cetvin postaven první kostel a první písemná zmínka o
tomto kostele pochází z roku 1384.
V roce 1418 obdrželi Cetviny od Rožmberků právo pořádat
trhy. - v letech 1420-1423 se Cetvinami několikrát prohnali
Husité. – 1526 se staly Čechy součástí habsburské
monarchie. - 1620 Cetviny přecházejí do vlastnictví
Buquoyů. - 1627/28 protireformace, všichni protestanté
jsou donuceni konvertovat ke katolicismu. - 1841-43
Anton Bruckner se během jeho působení ve Windhaagu
přátelí s cetvinskou rodinynou Sückových.
Cetviny byly v minulosti především tržištěm, které
profitovalo z výroby kos a příze. Byl zde dokonce i pivovar
a 7 pohostinství.

„Památné místo Cetviny“
Erinnerungsort Zettwing
chce dnešní a budoucí generace stimulovat k setkávání se
v duchu tolerance a usmíření“

SOUČASNÉ DĚJINY
Po roce 1918, po rozpadu monarchie, se stala řeka Malše
státní hranicí. Na obou stranách hranici byly postaveny
celnice. Díky tehdy lepší hospodářské situaci v
Československu skvétalo pašování zboží z Čech do Rakouska.
Dle sčítání obyvatelstva v roce 1930 žilo v Cetvinách
523 obyvatel německé národnosti a 29 obyvatel české
národnosti.
V roce 1938 po připojení Rakouska k Německé říši zesílil
nacistický režim a sudetoněmecká strana K. Henleina
propagandu proti Československu, které vyhlásilo
21. května 1938 mobilizaci.

Cetviny – Hammern 1927

V září 1938 mezi Cetvinami a Leopoldschlagem došlo k
přestřelce mezi sudetoněmeckými Freikorps a příslušníky
české armády. Jeden český voják zemřel a jeden příslušník
české pohraniční stráže se zranil.
22. září 1938 sudetoněmecké Freikorps unesli 19 členů
české pohraniční stráže se 4 ženami a 2 malými dětmi a
internovali je po dobu 6 týdnů v Salcburku.
S Mnichovským diktátem z 1.10.1938 se Cetviny staly
součástí Německé říše, župy Horní Dunaj.
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1945 – 1989
Dne 10.5.1945 prošla Cetvinami Rudá armáda - obnova
Československé republiky (ČSR) - sudetští Němci jsou
bez státní příslušnosti, jejich majetek byl zabaven hranice podél Malše je neklidná zóna s nelegálním
překračováním hranic, útěky, krádežemi a pašováním.
Dne 13. června 1945 byli zatčeni téměř všichni muži z
Cetvin, kteří byli členy NSDAP nebo nacistických
Freikorps. - 24. července 1945, se stal provizorním
komisařem celník Josef Chýle, který se zavázal
ochranou německy mluvícího obyvatelstva. –
1946 Němci jsou odvezeni 8 transporty do Německa,
ale již před tím jich cca 1/3 uprchla do Rakouska.
Po komunistickém převratu v roce 1948 byla osada
dosídlena asi 100 českými emigranty. - 1950 zde žilo 36
lidí. - V roce 1951 museli opustit Cetviny všichni
zbývající obyvatelé, včetně faráře Liedla. Region byl
prohlášen za "zakázanou hraniční zónu".
V letech 1955/56 byla provedena demolice asi 120
domů v obci, na příkaz ministerstva vnitra, ovšem
kromě kostela a čtyř domů. Byla zřízena "železná
opona" s elektřinou nabitou "signální stěnou" a někde
dokonce i s rozmístěnými minovými poli. Kostel sloužil
jako stáje a jatka, kostelní věž jako strážní věž. Došlo
zde i dokonce k pokusům o útěk, o proniknutí železné
opony a i smrtícím výstřelům. Špióni působili
samozřejmé také v mühlviertlerských příhraničních
obcích.

NOVÁ DOBA
Od roku 1990, po "sametové revoluci" jsou Cetviny opět
volně přístupné.
V roce 1995 začíná diecéze České Budějovice za podpory
českého Ministerstva kultury, Česko-německého fondu
budoucnosti, spolkové země Horní Rakousko a bývalých
farníků z Německa a Rakouska s renovací kostela.- 6. září
2003 znovuvysvěcení budovy bývalého kostela "Kostel
narození Panny Marie".
Pro roky 2016/17 je plánována rekonstrukce míst
poškozených vlhkostí a vodou.
*
DOBROČINÉ KONTO
Zukunftsforum Freiwald (ZVR 603218427)
Raiffeisenbank Region Freistadt
IBAN: AT15 3411 0000 0262 3007 + BIC: RZOOAT2L110
mailto: hubert.roiss@gmx.at
Obrázky:
Friesenecker, Roiß, Melzer, Seidel, Mühlviertler Schlossmuseum, Köppl, Czech

