ROK 1945
Již na předních stranách jsem psal jak byla naše obec osidlována. Jedni z posledních kteří
přišli byly navrátilci z Polska z kraje Střelínského kam jejich předkové odešli když byly pro svojí
příslušnost k víře českobratrské pronásledováni. Tito navrátilci ač žili mnoho let mimo českou vlast
umí všichni i jejich děti mateřskou řeč svých dědů a pradědů řeč českou. Příchodem osídlenců
začínala pro nás doba kdy bylo nutno německé občany odsunouti do Německa. V té době se začalo
mezi němci šeptati, že u Trpist v rokli za cihelnou byl němcem Niestou zastřelen ruský vojín a tam
pochován. Niesta byl vzat k výslechu u kterého prohlásil, že udělal jen svoji křesťanskou povinnost
a ruského vojína pohřbil ale, že jej nezastřelil. Mrtvola ruského vojína byla exhumována a
přítomným lékařem Mudr. Bundou bylo zjištěno že zemřel hladem a vysílením. U mrtvého nebyly
nalezeny žádné doklady které by ověřili jeho totožnost a tak byl jako bezejmený pietně pohřben na
hřbitově v Erpužicích. Němec Niesta byl odsunut do německa odkud se odstěhoval do Ameriky.
Ve dne plynul život v obci v klidu a práci ale v noci jsme musely býti stále v pohotovosti, a
tak jsme jedné noci podnikly prohledání lesů a všech podezřelých míst které by mohly sloužiti za
úkryt. Rozdělily jsme se na tříčlené hlídky a šli. Při této razii jme našli dva němce bývalé
příslušníky SS oddílu. Jednoho jsme předvedli a jeden nám prch, ale ne daleko jelikož i vedlejší
obec Sviňomazy měla své hlídky byl těmito polapen. To byli jediní které se nám povedlo chytiti.
Ač se v naší obci sešli lidé ze všech světových stran, brzy jsme žili jako jedna rodina a byla
založena strana komunistická, založen hasičský sbor, jednotný svaz českých zemědělců, tělocvičná
jednota „Sokol“ a pak se nám začalo stýskati i po nějaké zábavě a tak byly pořádány první české
dožínky, podzěji sokolské šibřinky a u hasičského sboru byl založen ochotnický kroužek. Hasičský
sbor se zdárně rozvíjel a byla zakoupena nová stříkačka na kterou přispěla celá obec. To byl již v
obci řádný národní výbor jehož předsedou byl Čampula Emil, pokladníkem Mráz Josef, členy
Šroubek Václav, Vepřek Alois, Mandák Václav, Bílek Josef, Kubašta Václav, a takto sestavený
národní výbor byl zárukou ku zdárnému vývoji obce neb byl volen všemi občany a měl jejich plnou
důvěru

