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ÚVOD 

V našich reportážích z 20. století se protínají různé názory, 
myšlenky, ctnosti, nectnosti, klady, zápory, nadšení, lhostejnost, 
obětavost i zrada. Lidstvo v tomto století muselo prožít dvě 
vyhlazovací války, které zanechaly miliony lidských obětí, zmrzačených 
lidí a velké množství zničených materiálních hodnot. Velké části světa 
vládli - a ještě někde vládnou despotičtí diktátoři chráněni smečkou 
goril, kteří fyzicky a duševně deptali a deptají porobený lid. 

Za sto roků se vyměnily generace lidí různých povah, lidí dobrých i 
zlých, tvrdých i poddajných, měnivých a konzervativních. jen člověk 
znající rozličnost lidského myšlení pochopí někdy podivné názory 
hlasatelů práva, spravedlnosti, morálky, ale i myšlení těch, jenž v 
dějinách lidského rodu bývali a bývají ovládáni a jsou nakloněni více ke 
zlu než k lidskosti, soudržnosti a čestnému, spravedlivému soužití. 
Člověk chápavý a s otevřeným srdcem může najít v obsahu tohoto 
sborníku hodně k zamyšlení a taky ke svému poučení.- Naskýtají se 
příklady, čemuž by se měl člověk 21. století vy varovat. 

Ve snaze, zachovat hodnověrnost projevů vypravěčů, zanechali jsme 
většinu výrazných slov, které použili při sdělování svých zážitků. 

Kareljanáček- Soběnovský 
Bohumil Černík- Česká Rybná 
Léta Páně 2001 
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V PROMĚNÁCH ČASU 

Možná bylo tak- nejsem s tím však jist, 
jak jsem to napsal, co budete číst. 
Z oprášených listin, stářím zežloutlých, 
předkládám jen dobu lidí zesnulých. 
Dávno tomu, dávno, kdy byly napsány 
a po dlouhé době, z archivu vybrány. 
Tlumočím Vám příhody lidí z dávných časů -
ti svědectví vydali o trudu a jasu. 
Bídu, utrpení, nemoce i žal, 
přijímali odevzdaně, jak je Pán seslal. 
Neboť pevná víra byla jejich štít
ta jím přinášela do duší jen klid. 
Možná bylo tak, třeba i jinak, žádný živý dnes, nebyl jich divák. 
Těm před námi již je jedno, 
co se o nich praví, 
Vám přátelé v nové epoše, 
přeji klid a zdraví! 

Karel Janáček - Soběnovský 
leden, Léta Páně 2001 
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Vzpomín� na 1. světovou válku 1914·1918 

Vladimíra �ehlého (nar. 1909} 

z Čaehotína u Chotěboře 

Koncem roku 2000, když jsem počal zpracovávat "Historii, o které 
se nemohlo mluvit", seznámil jsem se s mužem, který ještě prožil 
utrpení 1. světové války. Svoje vzpomínky na válku a události v dalších 
letech zapsal do rodinné kroniky. S jeho svolením jsem je použil do 
této knížky. 

Rok 1914 a čtyři další zůstaly v dějinách mnohých národů zapsány 
krví milionů lidí zahynulých na frontách i v zázemí. Mohou nás o tom 
přesvědčit kronikářské zápisy v obecních kronikách, ale i pamětních 
knihách některých rodů, kde se písmáctví drželo po několik generací. 

Nechme však vyprávět pamětníka a pisatele pana Vladimíra 
Rychlého: "jako pětiletý chlapec jasně vidím řadu povozů a bryče)< 
stojících na silnici pod zvonicí a kolem nich hloučky mužů loučících se 
s manželkami, dětmi a se svými drahými, všichni v pláči a nářku. Za 
chvíli povolanci na vojnu jsou odváženi do Chotěboře na nádraží, aby 
tam nastoupili do vlaků a odjeli ke svým plukům. Mnozí z těch, kteří se 
smutkem odjížděli z vesnice, již více se zpátky nevrátili a padli daleko 
od svého domova. 

Hned po první výzvě odešel taky můj otec, hospodář na našem 
statku. Sice ne hned na frontu, ale nějaký čas ještě zůstal v posádce, 
jako instruktor při výcviku nováčků. Měl tak ještě možnost i dvakráte 
se podívat dom{'t. 

Vzpomínám, jak jsem mu při návštěvě seděl na klíně a hrál si s 
červenými třapci, které mu visely na prsou . Za dva měsíce po 
mobilizaci odjíždí s plukem na ruskou frontu, aby se již více nevrátil. 

Cestu na frontu a jednotlivé fáze lze přibližně sledovat z lístkl'! polní 
pošty, zasílaných z některých zastávek. 

V posledním lístku, před odjezdem z Kutné Hory, datovaným 13. 

října 1914 sděluje: ' ... Odjedeme asi ke konci měsíce a domů se již 
pravděpodobně nepodívám .. .' 

Koncem řijna přišla kartička z Olomouce, kde měl první zastávku 
cestou na frontu. Pošťák taky přinesl lístek od Františka Uchytila, 



bratra moji matky, který narukoval jako nováček do Hradce Králové, k 
dělostřeleckému pluku. Psali i přátelé a známí z fronty i ze zázemí. 
Zjišťovali, kde kdo je a jaké obtíže a strasti jim přináší první rok války. 

Bojová činnost polního pluku 21. byla krátká. Při událostech, jak šly 
za sebou, je znám počáteční postup ruské armády směřující na Karpaty 
a její mnohá vítězství. Čeští vojáci neměli chuť bojovat za rakouskou 
říši, tak se rádi vzdávali Rusům, od nichž byli přátelsky přijímáni. 
Mnozí v nestřeženém okamžiku přebíhali sami. 

Pobyt Jana Rychlého na ruské frontě byl krátký, jak je patrno z 
oznámení Českého červeného kříže. 

jméno: Jan Rychlý 
Sbor, hodnost: Korporal 21. polní pluk 

-: Stáří, náboženství: r. 1883, katolík 
Domovská obec: Čachotín, okres Chotěboř 
Zranění: Zdráv 
Místo a čas zajetí: Polanka, 23.listopadu 1914 
Místo v zajetí: Charkov, Evropské Rusko. 

Rok 1915. 

Když po sarajevském atentátu 26. července 1914 vypovědělo 
Rakousko-Uhersko Srbsku válku, křičeli někteří nadšenci: 'Utlučeme je 
čepicemi!' Po vstupu Ruska a dalších států do války bylo zřejmé, že 
konec brzy nebude. Spojení vojákl't na frontě s rodinami v zázemí 
zůstává omezeno na výměnu lístkl't polní pošty a v zajetí na lístcích 
Červeného kříže. Také otec posílá první zprávu ze zajetí pomocí 
tohoto kanálu. 

1.- 1. ledna 1915 

Moji drazí! 
Dnes zase můžu Vám podat zprávu o sobě. Od 29. listopadu 1914 

jsem v ruském zajetí. jsem již na místě, jsem zdráv a dobře se mi vede. 
Vzpomínám na Vás drazí, zvláště na děti, kdo jim strojí stromek, těše 
se na shledanou s Vámi. Se mnou je zajat též Stehno, Wágner z 
Gernštejna a Vincík Bendů- krejčí. já jsem byl den churav, s nimi jsem 
se rozešel, našel jsem ale nové známé. Zpáteční adresu dosud nemám, 



až ji budu znát, pošlu Vám lístek. Možná, že dříve, než tento lístek 
dostanete, budu Vás žádat telegraficky o peníze. ještě mnoho 
pozdravů, Váš Jan. 

Cenzor připsal: Peníze posílat jen skrze Červený kříž. 

2.- 15. července 1915, Novonikolsko 

Milení! 
Tento lístek Vám moji drazí posílám z téže vesnice, ve které jsme 

ubytováni od začátku. jsem stále zdráv, denně vzpomínám našich 
milených, co dělá Vláďa, malá Mařenka, rodiče, Ty Maroušku, jste 
zdraví? Lístek ani peníze jsem dosud nedostal, jen telegram před svým 
svátkem. Zde se dosud dělají sena, jak asi u nás brzy začnou žně. 
Pozdrav a tisíce vzpomínek Vám milení, do ochrany Nejvyššího poroučí 
Vás- Vášjan. 

3. 

Po několikerém přemístění přišel třetí lístek datovaný 31. října 1915 

z Borovoje, ve kterém sděluje, že obdržel dva lístky z domu a je 
zaměstnán s osmdesáti jinými v továrně v Borovoji. Adresa: Jan Rychlý, 
válečný zajatec, 108. rota, Petropavlovsk- Rusko. 

Práce v hospodářství se válkou nezastavily. Potíže jsou stále větší a 
tak musí hospodyně s výměnkáři a chlapci do osmnácti let obstarat 
všechno nejnutnější na doma i na poli. Matka každý rok zapisuje stálé 
příjmy a vydání běžného roku, mzdy čeledě a na sezonní práce 
sjednaných pracovníků a řemeslníků. Smutnou událostí v tomto roce 
bylo odebrání zvonů pro válečné účely. Z věže snešeny tři zvony, z nich 
dva na místě rozbity. Dva byly z 19. století, třetí byl o mnoho starší. "' 
Byly odvezeny do Litoměřic. 

Rok 1916. 

Válka plnou silou pokračuje. Spojení mezi přáteli, vojáky a zajatci je 
závislé jenom na poště a Českém červeném kříži. Z korespondence 
vane stesk a touha po vzdáleném domově. Zprávy o osudech 
hospodáře v zajetí jsou podávány velmi stručně. Otec prožil nějaký čas 



v zajateckém táboře, pak půl roku pobyl na vesnici u sedláka. Pak se 
znovu navrátil do tábora. Odtud byl poslán za Ural na Sibiř do továrny 
na masové konzervy v Borovoji. Svou práci popisuje na lístku z 5. 

listopadu 1916: 

... Ze začátku jsem pracoval s tesaři, potom v truhlárně. Nyní již 
devět měsíců pracuji v zámečnické dílně. Pracujeme jenom v noci od 
18 večer do 5 hodin ráno. 

Doma je hospodaření stále obtížnější. Nejsou mužské pracovní síly, 
neboť již osmnáctiletí chlapci jsou posíláni na frontu. V náhradu na 
žádost přichází do vesnic, tak jako naši v Rusku, váleční zajatci. Někteří 
z nich, zvláště ti, kteří doma pracovali v zemědělství, jsou dobrými 
pracovníky. Prvními pomocníky byli Srbové. U nás přidělený zajatec se 
jmenoval Duka. Povahově dobrý muž, který velmi mnoho vzpomínal na 
svou rodnou zem. 

Začíná nedostatek hospodářských potřeb, je nedostatek umělých 
hnojiv, továrny nemají potřebné suroviny a průmysl je převáděn na 
výrobu válečného arsenálu. Kvete řetězový obchod, zboží se přestává 
prodávat, ale vyměňuje se. Peníze ztrácejí kupní hodnotu. Dosavadní 
ustálené ceny zemědělských výrobků se počínají zvedat. To je jediná 
výhoda pro zadlužená hospodářství z minulých let. Tak jako léta 
minulá, zapisuje matka všechny výdaje i příjmy. Uvádí i čeleď. 

Čeledín František Smejkal, pohunek František Eisenvort, pasák 
František Bačkovský, děvečka starší Božena Bartáková, děvečka mladší 
Josefa Křivská, zajatec Duka a v pazderně Josef a Anna Eisenvortovi. 

Nezapomíná uvést i odebraný tisk: Noviny s názvem Cep - České 
strany agrární, obrázkový týdeník Rozkvět a sešitové vydání spisl! 
Bohumila Zahradníka Brodského. 

Za odešlé hospodáře do války přiděloval stát napřed zajatce srbské 
národnosti, později i Rusy. Ve volných chvílích po večerech a nedělích 
se střídavě scházeli v některém statku. Zpívali a hráli na harmoniku 
táhlé dumavé ruské časťušky. K nám po Srbovi Dukovi se dostal Rus 
Feťa Pirogov. Byl to donský kozák, nižší důstojníl<, drobné menší 
postavy. Po práci si potrpěl na pěkné oblečení. Když se mu jednou 
začalo proklubávat koleno na jezdeckých nohavicích, vystřihnu! na 
obou elipsovité otvory a dovedně všil stejnou látku. Válečná strava mu 



nechutnala, zvláště bramborové placky neměl rád. Po válce si vzal za 
ženu Boženu Bartákovou, která u nás sloužila. U Blažkl'1 truhlařil 
zajatec Lechtanský. jiný zajatec se oženil s dcerou Josefa Pešouta. 

Rok 1917. 

Zdá se, že válka nebude mít konce. Nová břemena a nové oběti 
přibývají. Na zlé a bolestné se brzo zapomíná, je těžké po letech oživit 
vzpomínky na tyto události, zvlášť když člověk byl v té době dítětem. 
Bolestná touha po vlasti u těch, kteří jsou v zajetí je skryta v krátkých 
zprávách těm, kteří jsou tisíce kilometrů vzdáleni. 

1. -Květen 1917 

Třetí jmeniny vzdálen, doufám že jsou poslední v cizině, kde již vše 
kolem se protiví. Vzpomínám Vás moji drazí, jak dítě se těším na tu 
chvíli, kdy se octnu opět ve Vašem středu, ve vlasti, kterou člověk 
teprve v cizině se učí milovat ... 

Okolí zdejší továrny je pusté. Z jedné strany nedozírná step, která 
unavuje jednotvárností. jak často vzpomínám svého rodného kraje i 
Vás moji drazí, kteří jste srdci mému tak blízcí a nevýslovná hořkost 
stahuje hrdlo a mučí duši ... 

. . . Dělám asi to, co doma, jenže naše domácnost je větší, 138 lidí, 
kteří pracují v závodě. Ráno v pět je budím, potom nastávají různé 
starosti domácí. Hospodářství naše není velké, máme jen zahradu, ve 
kterém ve volnu pěstujeme zeleninu. Loňského roku jsme chovali 
skalního orla, letos máme tři havrany a deset psů - to je celé naše 
hospodářství. jednou za měsíc jezdím do stanice asi dvacet kilometrů 
vzdálené za nákupem. Cesta vede přes lesy, kterých je ohromná 
plocha, takže ani za jasného dne z blízké hory není vidět konce. Tam 
také jsou naši na práci u lesníka a taky v obilním skladě. 

2. -2. července 1917 

... Vaše podobenka visí nad mým stolem. Často se zadívám do těch 
známých tahl'1, bytostí mně nadevše drahých a věřím pevně, že to co 
prožíváme my, ušetří naše děti ... 



3. - 10. července 1917- poslední lístek 
Jsme dosud na tom samém závodě, z našeho odjezdu sešlo. (Patrně 

do legiD. V září to jsou již dva roky co tady žijeme, však stále všechno 
je tak cizí jako v začátku. Domorodé obyvatelstvo Kyrkýzi i 
vystěhovalci z Ruska zde usazení chovají se k nám vlídně, ale touha po 
vlasti a našich milých denně mocněji se hlásí. Vím, že Tvoje poznámka, 
že snad jsem na Vás zapomněl je vyvolána jen Vašim utrpením. Píšeš 
drahá, že Vládík by mě nepoznal. Doufám, že ano, podobu jsem jen 
málo změnil, jen vlasy začínají prokvétat. 

Vroucí pozdrav Vám milení, Váš Jan. 

ln memoriam - 28. srpna 1917. 

Anděl smrti odnesl jeho duši tam, kde není bolesti, bídy, žalu ani 
utrpení! Zpráv o otcově smrti přišlo několik. 

28. srpna - učitel Černohlávek: 
P.T. Byl jsem již skorem tři roky v zajetí s Janem Rychlým, rolníkem z 

Vaší obce, který dnes zemřel na tyfus. Považuji za svoji povinnost 
poprosit Vás, abyste to laskavě a šetrně oznámil jeho rodině. Pohřben 
bude 29. na pravoslavném hřbitově ve vsi Ščuči od svých přátel. 

30. srpna - Václav Šimon, kamarád a přítel zemřelého, K. Dymákovi, 
rolníku v Malči: 

Poslední dny nás stihla krutá událost. Můj nejlepší přítel, s kterým 
jsem snášel všechny útrapy v zajetí od počátku, zemřel. Manželka 
zesnulého Marie Rychlá, č. 20 v Čachotíně, jest nedaleko Vás, pročež 
Vás prosím, šetrně jí to ústně oznamte, aby ji nepřekvapila zpráva 
úřední. 

19. září - napsal František Staněk z Lysé, válečný zajatec, dva lístky. 
jeden rodičům v Lysé, druhý poslal na adresu Jana Rychlého v Čachotíně, se 
stejným sdělením o smrti. 

Před pozůstalostním řízením v roce 1921 požádala matka písemně 
otcova kamaráda Františka Šedu, bytem v Újezdě č. 10 - Chocni, o 
podrobnější zprávu otcova života a smrti v zajetí. 

Ten ji odepsal: 
Drahá paní. V Oujezdě 25. února 1921. 
Dopis od Vás jsem obdržel, dík za něj. Též jsem dostal od soudu 



předvolání na 4. března. Vy jste se ptala jak moc na Vás vzpomínal? 
Moc. já jsem se s ním poznal na začátku patnáctého roku. Tam jsme 
byli u sedláků na bytě a stát na nás platil. jenomže to trvalo asi půl 
roku a stáhli nás opět do Jágru. Na té vesnici bylo naše shledání a až do 
jeho smrti jsme byli nerozluční kamarádi. Starali jsme se jeden o 
druhého jako bratři. V lágru pak náš pobyt nebyl dlouhý, neboť nás 
poslali do továrny na masové konzervy. Byli jsme tam od srpna v 
patnáctém roce. On zprvu dělal tesaře, pak se učil na soustruhu 
obrábět železo. To však nedělal taky dlouho a stal se naším 
hospodářem. Krátce byl starším v baráku. Ráno nás budil do práce a 
staral se pořádek. Měl krásnou službu. Po tu dobu, co jsme líhali vedle 
sebe a chodili společně na procházky, mi vyprávěl o svém 
hospodářství. Vždycky říkal jak má velkého syna a když se navrátí, že 
ho asi nepozná. Hovořil o tom, jak jste chtěla stavět a jak je všechno 
dražší, svěřoval mi všechno, co jste mu psala. Měl velikou radost z 
toho, že tak dobře bez něho hospodaříte. Nyní Vám napíši, jak 
onemocněl. On jezdil do jedné větší vesnice, která byla asi 30 km 
vzdálená, pro nás nakupovat. S párem továrních koní brzy ráno vyjížděl 
a k večeru se zase vracel. Když z poslední jízdy přijel, naříkal, že ho 
bolí hlava. Nikdo z nás si nepomyslel, že jde o nějakou vážnou nemoc, 
třeba tyfus. Od toho dne se jeho zdravotní stav stále více horšil a 
tělesně slábnul. Obkládal jsem mu hlavu mokrým ručníkem. Když chtěl 
pít, tak jsem mu žádané podal. Kdyby snad byl doktor v továrně, 
možná by se zachránil, ale felčar, ten tomu nerozuměl. Když ale 
onemocněl další zajatec, teprve se jelo k doktorovi a ten jim řekl, že ti 
dva mají tyfus. A když jsme je chtěli dopravit do nemocnice, bylo již 
pozdě. Za tři dny nato Váš manžel zemřel. Všechny nás to překvapilo. 
Byl mezi mužstvem oblíben pro svou moudrost a pořádnost. Pohřeb 
měl pěkný, o to jsem se postaral jak se patří. já jsem vyučený zedník, 
tedy jsem hned sháněl nějaký pomník. Požádal jsem majitele o povoz a 
dopravili jsme kámen na hřbitov. Do toho kamene se koupila 
mramorová deska. Tu jsem zasekal a zamazal cementem a do ni vyryl 
jeho jméno. Hrob má krásně obložený, zahrádku kolem a na hrobě 
vsazený keř. Několik neděl jsem na tom dělal, poněvadž ve všední dny 
nebyl čas. Pro něho bych udělal všechno. Než jsem odjížděl, chtěl jsem 



:: 

pomník dát vyfotografovat, ale fotograf ne měl materiál. Mohla jste mít 
památku. jeho nějaké ušetřené peníze jsem dal jednomu známému, 
aby z jara tu zahrádku natřel barvou. Myslím, že Vám poslal ze zajetí 
fotografii. já jsem měl jeden obrázek, ale přišel jsem o něj. Buďte 
zdráva se svou rodinou. Fr. Šeda, Oujezd 1 O- Choceň. 

Pohřben: Stanice Ščučinskaja - Koktačevský újezd, Akmolinská 
oblast- Sibiř. 

A život jde dál ... 
Rok 1917 se blíží ke konci, ale válka trvá. Ve městech je stále větší 

nedostatek potravin a oblečení. Na vesnicích stále častěji se nařizují 
rekvisice, které rozepisují obecní úřady. jedna z nich z 5. prosince je 
taky určena vdově Marii Rychlé v Čachotíně: 

C.K. okresní hejtmanství uložilo naší obci dodávku obilí. Dodávka 
tato byla na jednotlivé majitele pozemktt rozložena a Vám připadá 
dodati: Pšenice 100 kg, žita 250 kg, ječmene 150 kg, ovsa 400 kg. 
Polovička této rekvisiční dodávky budiž dodána do 10. prosince, 
zbytek do 20. prosince 1917. 

Obecní úřad v Čachotíně -Adam. 
Dávky byly vymáhány za pomoci vojenské asistence. jako komisař 

pro horní část okresu Chotěbořského jezdil po rekvisicích nájemce 
dvora Kroměšína u Libice, pan Mazánek. Na dolní straně okresu 
starosta Adam z Čachotína. 

Přástky. 

Po řadu let přeslice odpočívaly na půdách. Pro nedostatek textilií 
přišly však opět ke cti a předlo se jak za starých časů. Babička předla 
po několik válečných zim. Napředla nitě na šití a na plátno, ze kterého 
se doma šily pytle na mouku a obilí do mlýna. Plátno nám utkal tkadlec 
Čáp z Lysé. 

-:- Bída dosahuje vrcholu a doléhá na všechny obyvatele Čech a 
Moravy. Nejvíce nedostatkem trpí lidé v městech, kteří nemají nikoho 
na venkově. Rozmohla se aprovisace. Za potraviny a jiné zboží, 
obstarané tak zvanými keťasi, jsou požadovány přemrštěné ceny k 
jejich rychlému obohacení. 



Také k nám přicházeli mimo známých i lidé cizí, kteří nabízeli na 
směnu různé věci. Hlavně to byly ženy s látkami a prádlem, ze svých 
předválečných výbav. Nebylo ale co vyměňovat, kromě bramborC1, ale i 
ty byly vítány lidmi potřebnými. Pamatuji dvě osoby. Ženu, která měla v 
Praze papírnictví, nebo snad pracovala v papírenské továrně. Ta 
přinášela školní sešity a jiné potřeby pro žáky. Druhou osobou byl pan 
Navrátil z Úval u Prahy, zámečník v železničních dílnách, který nám 
jezdil ještě dlouho po válce. Zhotovil nám malý celoželezný šrotovníl<, 
na němž jsme mleli doma žito a pšenici. P(') vysátí na husté řitici jsme 
melivo přidávali do mouky přivezené ze mlýna. Mlít se mohlo jenom 
omezeně na zvláštní povolení. Pomáhali si tak u nás i sousedé. Koncem 
války vyrobil hřídel na cirkulární pilu a přivezl ho i s kotoučem. Byla to 
první kruhová pila v obci. Když jsme začali poprvé řezat dříví, ptali se 
občané na dolním konci, kde to hrají. Oba stroje byly vyměněny za 
potraviny. 

Rok 1918. 

Všeho do času ... 

Konec války od začátku roku již začínal být patrný a tím se taky 
přibližoval i konec Rakousko-Uherského mocnářství. Revoluční nálada 
byla i mezi dětmi. Když pan učitel Sobotka jako varhaník začal hrát na 
konci mše rakouskou hymnu, vytráceli jsme se jeden po druhém z 
kostela. Nadšení, které se přelilo z měst na venkov zůstalo 
nesmazatelně zapsáno v myslích všech, kteří se toho dočkali. Po tři sta 
letech si naše národy svobodně vydechly a s úctou vzpomínaly těch, 
kteří se zasloužili o nabytí svobody a této slavné doby se nedočkali. 

Pamatuji průvod školních dětí a dospělých, který procházel 8. 

listopadu večer návsí za zvuku národních písní a svitu barevných 
lampionů. Všude vládla radost, rázem zapomenuto všechno, co po 
celou válku tížilo, persekuce, hlad, bída. 

Tuto radostnou náladu doprovázel ale i smutek v rodinách, do 
kterých se z bojišť nevrátil živitel otec či syn. Z Čachotína, malé obce 
na Chotěbořsku, to bylo deset mladých mužC1, kteří ztratili svoje životy 
v nesmyslné válce. Na památku osvobození vysadily školní děti na hráz 
rybníka dvě lípy. 



jako hrdina skončil svt1j život čachotínský rodák Josef Sobotka. 
Narodil se 14. ledna 1896 rodičtlm z malého hospodářství. Místní školu 
navštěvoval v letech 1903-1909 s prť1měrným prospěchem. Vyučil se v 
Chotěboři krejčovskému řemeslu a potom pracoval jako tovaryš v 
Německém Brodu. 15. dubna byl odveden k pěšímu 21. pluku. Po 
výcviku se dostal na ruské bojiště, potom na italskou frontu, kde 24. 
října 1917 padl do zajetí. V Itálii vstoupil do řad československých legií 
a byl zařazen k 39. výzvědnému oddílu. Při noční hlídce 25. července 
1918 byl zajat rakouskými vojáky ve Vaii-Cocei. Byl surově vyslýchán, 
trýzněn a nakonec odsouzen k trestu smrti. Celý zkrvavený s 
přeraženou nosní kostí nastoupil poslední cestu k popravišti, které na 
rozkaz division generála Steinhardta, velitele 49. rakouské divize v 
Tione, bylo co nejblíže italských polních stráží u úplně rozstřílené 
vesnice Czeta na říčce Cieze v jižním Tyrolsku. Kráčel na popraviště s 
jasnou myslí, cestou vykládal mužům eskorty, že smrt pro svobodu a 
vlast je smrt krásná. Rakouskému dtlstojníkovi, který mu těsně před 
popravou podával šálek kávy, hrdě odepřel , řka, že od utlačovateltl své 
vlasti nic nevezme. Pak s úsměvem nastavil šiji katovi. 

Zemřel jako hrdina i v očích nepřátel. Byl pochován v Rivě, kde jeho 
tělo odpočívalo až do 14. dubna 1919. Toho dne byly ostatky Sobotky, 
mučedníka pro českou věc, vyzdviženy a převezeny do Prahy, kde 29. 
dubna na Olšanském hřbitově slavně uloženy do hrobu s ostatními 
popravenými legionáři. 

Pohřbu se zúčastnil i president republiky s ministry a generalitou." 

Odkazy: 

Průběh zajetí, soudu a popravy podrobněji v knize K. Janáčka a Boh. Černíka: 
Nemračte se, pojďte si s námi zazpívat, str. 35-39, rok 1999. 

Kronika Vladimíra Rychlého, Čachotín - Vzpomínky na 1. sv. válku. 
Školní kronika - obec Čachotín, zapsal učitel Karel Sobotka. 



Josef Pokomj, 1111rozen Jq. prosinee J884 

Sobíňov ěp. 68, v první světové válee 

jeho dcera Květuše Pokorná celá léta uchovávala jako vzácnou 
relikvii balíček "feldpostkartek" po svém otci, které posílal manželce a 
dětem. Měl jsem možnost pročítat desítky těchto stářím zežloutlých 
lístků, z nichž vyzařovala láska pisatele ke své rodině, přírodě, 
stromům, včeličkám, jejichž pěstování mu přinášelo radost a potěšení i 
částečný přínos pro rodinu. 

Těžko přetěžko se loučil v roce 1915 se svou ženou Ludmilou, 
dceruškou Maruškou a synáčkem Jozífkem, když dostal povolávací 
rozkaz a musel narukovat. 

Přestože jeho citlivá povaha jistě trpěla ve válečné vřavě, dokázal 
překlenout ta trpká léta, dožil se šťastně ve zdraví konce války. Vrátil 
se ke své rodině, do které ještě za čas přibyla další dcerka, k pilným 
včeličkám, zahrádce. Pro všechno toto žil až do roku 1935, kdy při 
dobývání pařezů v Sopotském lese se mu smekla kladka, padnul na 
záda a kladka ho udeřila do břicha a protrhla střevo. Byl sice operován, 
ale pozdě, přidružil se zápal podbřišnice a na jeho následky, stále 
usměvavý Josef Pokorný, zemřel ve věku 61 let. 

Lístky polní pošty z I. světové války můžeme dosud spatřit na 
bursách sběratelů. Mnoho jich však z neznalosti bylo vrženo do ohně a 
spáleno. je to veliká škoda! Měly by být archivovány, na nich jsou 
uchována svědectví našich otců a dědů o jejich smýšlení k C. a K. 
rakouské říši. V lístcích a dopisech, i když prošlých cenzurou, dobrý 
badatel dějin nenalezne ani trochu nadšení prolévat krev za Františka 
Josefa a jeho rodinu. Naopak v obsahu najdeme touhu po domově, 
rodině, poctivé práci, od které byli násilně odtrženi, aby kdesi daleko 
od rodného kraje zahynuli, nebo se vrátili domů zmrzačeni na těle i 
duši. Stovky, tisíce dobrých českých mužů spí svůj věčný sen v cizině, 
daleko od svých drahých, které milovali a museli od nich odejít. 

V písemnostech Josefa Pokorného se prolínají zprávy z bojišť s 
návody pro manželku, jak si má počínat s včelami. A ta skutečně 
dokázala až do jeho návratu udržet v úlech život včel. Například po 
větě: ... Včera při dělostřeleckém útoku na naše posice zahynuli dva 



muži v mojí blízkosti a další byli zraněni střepinami, já vyvázl zdráv .. 
. , následuje rada: V tom úlu vlevo dole prohlédni včelstvo a přikrm je -
bylo slabé ... jindy jí radí za kolik má med prodávat. Josef Pokorný si 
všímá včelařství i v místech, jimiž jako voják musel projít. 

Podrobněji ve svém zápisníku zachytil a popsal včelaření ve 
frontovém pásmu, v němž se nacházel i j. Pokorný, Stanislav Suda, 
polní kurát . 

. . . Ona část Volyňské gubernie slyne vyspělým včelařstvím. U domů 
je po 30-40 úlech. U lesů jsou obrovské včelíny, ale vše válkou zničeno. 
Úly prázdné, převrácené- krásné včelařství je v dezolátním stavu . 

. . . Táhli jsme dlouhým pochodem přes Chmielnik. Před námi jel 
pluk polního dělostřelectva. Najednou co to? Objevil se nepřítel? Celý 

:: pluk dělostřelců se pouští v šílenou jízdu. My nemáme rozkaz, jdeme 
klidně vpřed. Též ne dlouho! Kterýsi voják z přední tlupy od jiného 
pluku zle řádil ve včelíně. Násilím vybral med, dílo rozházel, včely 
rozzuřil tak, že i nás prohnaly jako dělostřelce. Nestačili jsme utíl<at. 
Mlsnotou a pouhou zvědavostí zničeny úly a včelstva všude ... 

V nádherných alejích na Volyňsku bylo možno spatřit skoro na 
každém stromě úl, formy starého klátu, postavený kolmo. Sta snad 
tisíce jsem viděl takových úlů, ale většinou již prázdných, neboť vojáci 
je strhávali, rozřezávali a s nimi topili. 

V jižnější části Volyňska, kde jsou i české a německé kolonie, tam 
jsme viděli již modernější zpl'1sob včelaření, ale též válkou úplně 
zničené. 

I ty malé včelí státečky, i když rekovně hájily svou neutralitu, byly 
vtaženy do války, padly, zanikly ... 



Ze vzpomínek Františka Kárníka 

z Počátek u Chotělloře 

"Moji rodiče bydleli v malé vesničce Střížov na Českomoravské 
vysočině, blízko rodiště Karla Havlíčka Borovského. Tam jsem se 
narodil. Nebyla to snad žádná velká historická událost. V rodině 
chudého ševce přibyl ještě jeden kluk. 

Do školy jsem chodil v Počátkách. První rok ještě se slabikářem a 
břidlicovou tabulkou pod paždí. Vyučoval nás takový starý kantorský 
mohykán, jak o nich krásně napsal spisovatel Karel Rais ve svém díle 
Zapadlí vlastenci. Byl to učitel, muzikant, zpěvák, varhaník i kapelník. 
Dříve taky chodil hrát při tancovačkách. My děti jsme ho měly rády pro 
jeho dobráckou povahu. Málokdy použil rákosku, jenž náležela ke 
školnímu inventáři. I když se vystřídalo více učitelů, na tohoto kantora 
nejvíce vzpomínám. Učil jsem se dobře jako moji sourozenci. Když 
jsem trochu povyrostl, pásl jsem od jara do podzimu naši kravku, která 
nás z velké části živila. Mléko a brambory byly v mém mládí hlavní 
potravou. Když mi bylo 12 roků, dostal jsem ve škole úlevu. Ta 
spočívala v tom, že který žák se dobře učil, byl od školní návštěvy přes 
letní měsíce osvobozen a já jsem tedy šel sloužit k sedlákovi za pasáka 
dobytka. Postoupil jsem, pásl jsem již čtyři krávy. Po vyjíti školy mě táta 
posadil vedle sebe na opuštěný verpánek a místo bratra, který odjel do 
Vídně, začal jsem vyklepávat krejcárky a pomalu se dobývat ke zlatému 
dnu. Při řemesle jsem se také učil hrát, muzika ta byla u nás v rodě a 
chodíval obveselovat ten český národ. Někdy jsem vystřídal i píseň 
smutnou, to když jsme vyprovázeli ze zámožné rodiny nějakého 
nebožtíka do toho posmrtného kolektivu. 

Tak plynulo bezstarostné mládí. Nějaký čas jsem taky pracoval ve 
Vídni, ale tam se mi nelíbilo, měl jsem rád venkov, vesnické lidi. A pak 
jsem se oženil. Moje žena byla chudá jako já a k tomu polosirotek, 
několik roků bez matky a tak jsme společně počali táhnout životní 
káru. já jsem živil rodinu ševcovinou až přišla válka. Sice aktivním 
vojákem jsem nebyl, ale již v lednu 1915 jsem musel narukovat. 
Smutné bylo loučení -já na lidská jatka a manželka s dvěma dětmi 
zůstala doma sama. 



Z války jsem se vrátil až po pěti letech z dalekého Ruska. Děti mě 
ani nepoznaly a nejmladší, chlapec, který se narodil po mém odchodu, 
viděl mě poprvé. Bylo to radostné shledání! A hned jsem se zase dal do 
řemesla. Přes válku byly všechny zásoby u lidí vyčerpány a tak bylo 
dost práce. Ta však netrvala dlouho, neboť Baťa počal vyrábět levnou 
obuv a ruční ševcovina nebyla vyhledávána. Musel jsem řemeslo 
zanechat. Abych mohl uživit rodinu, zkoušel jsem to různě. Tkal jsem, 
chodil do lesa kácet stromy nebo jsem sekal u dvora. Žádné práce jsem 
se nebál. Konečně se mi podařilo umístit se ve státní službě. Dostal 
jsem místo poštovního zřízence v Polné. To se pak naše poměry 
zlepšily, byl jistý slušný plat, na děti jsem bral výchovné. Měli jsme s 
manželkou devět dětí. Poslední moje působiště bylo na poštovním 
úřadě v České Bělé, kde jsem byl jako účastník legií v roce 1942 ze 
služby propuštěn a předčasně penziován. 

To mě tak nermoutilo, horší bylo, když tři synové byli totálně 
nasazeni na práci do Německa. jeden, který byl ve Vídni, kde pracoval v 
pekařském podniku, aspoň neměl hlad, ale zato musel prožít spoustu 
náletů. T i, co pracovali v Německu, hladověli. Musel jsem je podle 
možnosti zásobovat chlebem a já ho bídně sháněl. jeden, když z 
Německa utekl, po chycení byl vězněn v Terezíně a pak znovu hnán do 
Říše. Šťastně se všem ke konci války podařilo uprchnout domů. Ten, co 
pracoval ve Vídni, se zúčastnil povstání a 5. května 1945 byl u 
Sobíňova v bojích zraněn a v krátké době zemřel. 

Ve vzpomínkách se vracím na krušné chvíle, které jsem prožíval v 
uniformě rakouského vojáka a následně v zajetí v Rusku. Po krátkém 
výcviku v Ronově nad Doubravou přišel 16. březen 1915. Dostali jsme 
nové mundury, prádlo, boty, deky, kus chleba a takto vypraveni jsme 
vstoupili do kostela. Pak na náměstí nám zahrála kapela na rozloučení. 

. Pochodovali jsme s plnou polní do Čáslavi na nádraží, kde jsme 
nastoupili do vagonů. Vlak s námi jel ke Karpatům, kde byl náš pluk na 
frontě. Chlapci si dělali náladu pitím kořalek a zpěvem, ale čím dále od 
domova nálada se vytrácela, až ve frontovém pásmu zmizela nadobro. 

Když vlak zastavil a byl rozkaz vystoupit, byla na každém vidět 
stísněnost. Tam jsme poznali proč, páni oficíři mají v rukou místo šavlí 
hole s ohnutými zobáky. Těmi poháněli vojáky, kteří podle nich 



vystupovali z vozů pomalu. 
Noc jsme strávili na zmrzlém poli a ráno mašírovali kupředu do 

Dukelského průsmyku, kde nás nahnali do opuštěných zákopů. Museli 
jsme je upravovat, aby do nich netekla voda z tajícího sněhu. Byli jsme 
pak rozděleni k různým úkolům - do stráží, pozorovatelen, ke 
zbraním. Z ruské strany občas zahvízdla kulka a zasekla se do stromu 
nebo srázu; jinak panovalo ticho. Tak to trvalo asi deset dnů. 

jednoho rána po příchodu z patroly, když jsem zalezl do zákopu, 
zaslechl jsem střelbu. Hned jsem uchopil pušku a směrem k úkrytům 
protivníka vystřelil, ale kamarád ze sousedního postavení na mě volal: 
'Kárníku, nestřílej, jdou na nás odzadu!' Kolem našich obranných 
příkopů byl lesní porost, takže byla špatná orientace. Ale přece jsem 
spatřil, jak s kopců se na nás hrnou Rusové a křičí 'urá, urá'. Pochopili 
jsme, že jsme obklíčeni a že nás čeká zajetí. Kdo z našich vojáků 
honem nezahodil pušku, přišel o život, Rusové ho zabili. Nás zbylé 
seřadili a odvedli za frontu, kde měli kuchyně. Tam nám dali čaj a 
suchary. Musím říci, že s námi zacházeli slušně, přímo kamarádsky a 
říkali: 'Bratě, nehoj sa, u nás chleba mnogo, živ budeš!' Byli jsme rádi, 
že jsme z pekla venku. Vůoec jsem nelitoval, že jsem rakouskému 
eráru přišel za tu jednu ránu draho. T ím začala nová kapitola mého 
života: Cesta do neznámé ciziny, do matušky Rusi. 

Po pohoštění nás Rusové zbězně prohlédli, nemá-li někdo 
schovanou nějakou zbraň nebo jiné vojenské věci, a pak hodinky, ty se 
jim nejvíce líbily a zase nás seřadili. Teprve nyní jsme viděli, jaký nás je 
veliký průvod. Naposledy všechny spočítali a to vždy ruským vojínům 
dalo nejvíce práce. Za námi jelo několik koňských povozů pro 
nemocné. 

Tak jsme pochodovali přes celou Halič, od jihu k severu až na ruské 
hranice. Ve dne jsme šli, mimo přestávky na oběd a v noci v některém, 
většinou rozbitém baráku, přespali. Taky jsme jednou nocovali v 
židovské modlitebně - synagoze. Pejzatých židů bylo v Haliči mnoho, 
ale Rusové se s nimi nemazlili. jednou denně jsme dostávali menáž -
polévku, ruskou kaši, tři kostky cukm, špetku čaje a chlebové suchary. 
Potraviny se vydávaly vždy pro deset mužů dohromady. 

První dny jsem dělali pochody dosti dlouhé, ale k posledku pro 



únavu zajatcll, bývaly túry kratší. Cestou jsme potkávali ruská vojska 
všech možných zbraní. Pěchota, kavalerie, dělostřelectvo a 
nepřehledné trény koňských povozů. Viděli jsme mohutné zálohy 
ruské armády a i kolony zajatci\ jak šlapou do Ruska. V té době padla 
pevnost Přemyšl, tak všechno zajaté mužstvo se odtud valilo. Když 
jsme v zásobovacím depu po menáži odpočívali, přicházeli k nám ruští 
vojáci si pohovořit. Chtěli si s námi vyměňovat peníze. Porozuměli 
jsme, proč mají o naše peníze takový zájem. 'Když vy jdete do Ruska, 
budete potřebovat peníze ruské a my až přijdeme k vám, budou nám 
dobré zase peníze rakouské.' Takový byl názor mnohých ruských 
vojímt 

Přítel Podlejš, s kterým jsem od nás narukoval, se stále držel se 
mnou. Tomu na jedná zastávce někdo ukradl prádlo i peníze. Tak jsem 
mu potom vypomáhal. Peníze se museli šetřit. Kupovali jsme jenom 
tabák a od polských židů pečivo. 

Po deseti dnech pochodu vypálenou Haličí skončila naše pěší pouť v 
malém městečku Rozodov. Na nádraží jsme nastoupili do vlaku a jeli 
do středu velké Rusi. jízda vlakem byla již bez tělesných útrap, pohodlí 
sice mnoho nebylo pro přeplněnost vozů, ale cestování se zrychlilo. 
Projížděli jsme Volyňskem, kde žilo hodně Čechů. V jednom městě, 
název mi vypadl z hlavy, nás uvítali místní Češi a obdarovali každého 
bílým chlebem, čajem a kuřivem. Měli jsme z toho ohromnou radost. 

Naše stravování zůstávalo nezměněné od vstupu do zajetí. Horká 
voda byla na každé stanici. Stačilo ji natočit do nádoby a spařit čaj v 
ešusu. Ve vozech jsme spali na poschoďových pryčnách. Uprostřed 
vagonů stála železná kamínka a celé osazenstvo strážil jeden Rus, který 
se také staral o fasuňk. V noci lehl na prkno přespříč dveří, takže bez 
jeho vědomí nemohl· nikdo vyjít ven .. Nemusel se bát, že utečeme, 
nebylo vlastně kam. Míjeli jsme stanice, města, vesnice s domky 
většinou pokryté slámou, jen některé,"'asi bohatších majitell'1 měly, 
střechy oplechované. Po kopcích kolem vesnic na návrších stály větrné 
mlýny. Ve větších sídlištích se tyčily kostely s cibulovitými věžemi. 
Veselo bylo dost. Mnozí již ovládali pár ruských slovíček a tak ve 
stanicích pokřikovali na ženy, které ze zvědavosti se chodily na nás 
dívat. 



A tak po dlouhé jízdě s� před námi objevila Moskva. Vlak zastavil 
na nádraží, čekali jsme povely 'vystupaj', ale ty nepřicházely. Znovu se 
souprava dala ,do pohybu. Tak jsme jezdili kolem Moskvy z jedné 
stanice do druhé. Nás to konečně bavilo. Těch chrámů s lesknoucími se 
věžemi a spousta krásných budov. Byli mezi námi mudrlanti, kteří 
usoudili, že se s námi zajatci chlubí jako s válečnou kořistí. 

Po okružní jízdě se vyjelo z Moskvy a šťastně jsme zakotvili v 
újezdním městě Kirzánov v Tambovské gubernii. Tam teprve zaznělo: 
'vystupaj a stavěj se po četyry'. Nové počítání a sága marš! 

Na okraji města na kopečku nad řekou stála dřevěná sešlá krčma. 
Tam jednu naši skupinu ubytovali. Byli jsme pod střechou i když 
ubytovna zrovna nebyla vábivá. Dvoje pryčny nad sebou, v koutě 
vysoká cihlová pec, dvoreček malinký a celé toto zařízení obehnáno 
vysokým plotem. 

Když jsme se jakžtakž ubytovali, počalo se filosofovat. Co s námi 
bude dál? Někteří ustrašenci mudrovali, že jsme porušili přísahu k 
Rakousku, jak to bude pak s návratem do Čech. A jiní se zase obávali 
Rusů. jeden muž od Německého Brodu si vzal slovo a svým veselým 
výstupem potěšil nás všechny. Napodobil jednoho kuráta, který k nám 
před odchodem na frontu měl řeč, v níž mluvil o našich rodinách. 
Počali jsme vzpomínat na naše drahé. T i  mladší debatovali, až se vrátí 
'z hrdinných bojů' domů, jak je budou čekat mladé a prachaté vdovy. 
Palandy se otřásaly smíchem! 

Pro jídlo se chodilo do vojenských ubikací. Na přenášení se 
používaly velké dřevěné škopky se dvěma otvory nahoře. T ěmi se 
prostrčila hůl a dva muži škopek na ramenech přenášeli. Ráno to byla 
voda na čaj, v poledne polévka a prosná kaše maštěná lojem a kousky 
baranního masa napíchnuté na dřívku, pro každého zvlášť a černý 
chléb. Chutnalo všem výborně, i přes to, že mnohdy tyto nádoby 
sloužily i k jiným účelům. Když se na cimře rozhostila skleslost a 
smutná nálada, tak maďarští cikáni obveselovali houslemi, které si 
sami zhotovili. Když bylo pěkné počasí, zahráli venku na ulici, kudy 
chodili obyvatelé a vybírali kopejky. 

Že to bylo z jara, přicházeli do tábora ruští zemědělci a jednali 
dělníky na práci. Dost našich se přihlásilo. 



Dole pod kopcem, kde stál náš barák, protékala říčka, z jara 
rozvodněná. V tekoucí vodě jsme prali košile i když nás při praní 
studily ruce. 

Moje první práce v Rusku byla, že jsem pomáhal při vyvážení 
septiku. Po krátkém čase nás přestěhovali do městského kina. Tam 
bylo lepší bydlení, více pohodlí a hlavně čistý vzduch. Měli jsme ll'tžka v 
sále na trojpryčnách. Na horní se lezlo po žebříku. Na dvoře byla kl'tlna 
s plochou střechou, pobitou plechem a ta většinu dne byla obsazena 
lovci všivého hmyzu. 

Druhou mojí prací bylo zametání náměstí. Ale ani na tomto bytě 
jsme dlouho nepobyli. Část z nás se přestěhovala do dřevěných barákl't, 
přímo u posádkového velitelství. Tam bylo hezky, a byl tam prostorný 
dvůr. Velitelská budova· stála u brány a kolem dvora byly obytné 
místnosti a různé dílny. V krejčovské se šilo prádlo a uniformy pro 
vojsko, v truhlárně se zhotovovaly kříže na hroby a rakve do zásoby, 
neboť v městě byla vojenská nemocnice. Truhláři rakve pokládali řadou 
podle plotu a Poláci vždy ráno i večer se u nich modlili . Dílna 
ševcovská se teprve zřizovala. V budově u brány byla též sanita s 
několika lůžky pro nemocné. Uprostřed dvora u prkenných stoll't s 
lavicemi obědvali ruští vojáci. 

Nám zajatcl'tm počali přidělovat práci. Kopali jsme na hřbitově 
hroby, taky do zásoby, staré jsme upravovali a čistili pěšinky. Na tuto 
práci jsme ochotně chodili, byla lehká a ve volné přírodě. Vedle 
hřbitova na louce bylo vojenské cvičiště pro kavalerii. Při práci jsme 
jezdce pozorovali. 

Práce výkopů hrobl't šla rychle. Po stržení drnu se již celá jáma 
vyházela dřevěnou lopatou. Hroby se musely kopat hlubší než u nás, 
aby vlci nevyhrabali nebožtíka. Země tam je sypká, černá až do vell<é 
hloubky, bez kamení. 

Za ten čas v zajetí jsme pochytili hodně ruských slov a tak jsme se s 
dozorem bavili. Byli to většinou starší muži. Hodně jich mělo za sebou 
Rusko-japonskou válku z roku 1905. Byli dobří a sdílní. 

Pak jsme chodili pracovat na zahradu do ženského kláštera. I tam 
jeptišky byly plny laskavosti. Dostávali jsme svačiny a pár kopejek na 
tabák. Podlejš, jenž měl jen jednu košili, dostal od představené novou i 



když ženskou, aby nemusel při praní zůstávat polonahý. Po osvěžení v 
jídelně, nás mnišky provázely klášterem a chlubily se řemeslnickými 
dílnami, v kterých samy všechno dělaly. Měly tkalcovnu, i dílnu 
ševcovskou. 

Když taky v táboře otevřeli správkárnu obuvi, vrátil jsem se po 
dlouhém čase k svému ševcovskému řemeslu. V dílně nás bylo patnáct, 
většinou Češi. Spravovali jsme zajatcům boty, které se přivážely na 
káře a ty se musely za jeden dva dny spravit. Nesmělo se hledět na 
maličkosti, hlavně aby chlapovi nekoukaly prsty. Za tu práci jsme 
dostávali 3 ruble měsíčně. 

Vojenský náčelník každé ráno obešel všechny dílny a kuchyň, někdy 
nahlédl i d; zácnodů. Při jedné prohlídce zavítal do naší ševcovny a 
oznámil nám: 'Osm hodin budete pracovat pro nás a zbyly čas je váš!' 
To se nám hodilo. Náš vedoucí mistr měl volnou propustku do města a 
tak nám našel práci v obchodě s obuví. Ve volném čase jsme tedy 
zhotovovali boty na objednávku z materiálu přinešeného od 
obchodníka. T ímto zpC1sobem jsme si přivydělávali . Samozřejmě jsme 
nezapomínali na kamarády, kteří neměli peníze ani na kuřivo. 

Posílky a různé nákupy našim lidem obstarával jeden Ukrajinec z 
Podkarpatska. Byl to člověk vzdělaný, mluvil rusky, maďarsky, 
rumunsky a německy, takže dělával tlumočníka ve vojenské kanceláři a 
za to mohl volně chodit do města. Kupoval noviny a nám je přečítal a 
vysvětloval sběh událostí. 

Každý večer jsme se museli zúčastnit denního rozkazu. Na dvoře byl 
nástup. Začal vojenským hlášením, oznámen počet mužstva, zazpíval 
se Otčenáš, ruská hymna Bože cara chrani a provolání ura, ura caru a 
vrchnímu veliteli a na povel: 'do kasáren běgom marš' se muselo z 
místa rychle zmizet- to měl náčelník rád. Byl to sice vojenský pedant, 
ale dobrý Rus. Často jsme ho vyslechli, když na dvoře nováčkům při 
přísaze promlouval: 'Až budete na frontě, nestřílejte do Slovanů, 
snažte se je pobrat do zajetí!' 

Nemohu zapomenout na poštovní spojení s domovem. Hned jak 
jsme byli usazeni natrvalo a zjistili adresu, hned každý podával zprávu 
domů a toužebně očekával odpověď. Dokud bylo Rumunsko neutrální, 
veškerá naše pošta do Rakouska a Čech přes tento stát, a poměrně 



rychle se vyřizovala. Když však Rumunsko vstoupilo do válečného 
stavu, šla korespondence přes Švédsko a to již doprava trvala déle. 
Nelze popsat radost, jakou měl každý z prvního dopisu z domova- ten 
den byl opravdový svátek! 

Dostal jsem taky odpověď. Podlejš ten též obdržel zprávu, pak byl 
trochu veselejší, jinak byl stále zádumčivý a bez veselosti. Zprávy z 
Čech přinášeli i noví zajatci, kteří přicházeli do dílny. Byly to většinou 
novinky z veřejného dění nebo vojenského rázu. Nás zajímala každá 
zpráva, zvláště o pohybu front. 

Podlejšovi se zastesklo po sedlačině, tak se přihlásil na práci na 
vesnici. Dlouho tam nebyl, jen pár dnů, brzy se navrátil a nadobro byl z 
těch choutek vyléčen. Vyprávěl, když nastoupil, předně musel udělat 
pořádek na dvoře, ale druhý den mohl začít znovu. A jak to vypadalo 
uvnitř stavení? Ve velké místnosti, takřka bez nábytku, napříč celé 
světnice byla obyčejná palanda bez peřin a na přikrytí byly jenom 
kožichy. Místo kamen obyčejné ohniště, kde se stavěly hrnce přímo na 
oheň. Podlaha hliněná, lavice, stt'H zbité z hrubých prken na kt'Uech. 

Pomalu čas při práci utíkal a díky humoristům, flegmatikům, kteří si 
nepřipouštěli starosti, bývalo někdy hodně veselo. Hlad taky nebyl a 
kouřit bylo co. Když se přiblížil podzim, měli jsme starosti, jak tu 
ruskou zimu v těch dřevěných barabiznách přežijeme. 

Vzpomínám na nešťastné zajatce, kteří se nedočkali návratu do své 
vlasti a odpočívají na hřbitovech širé Rusi a je jich mnoho. Umírali 
jednak následkem zranění a útrap, ale nejvíce na tyfus, pro nedostatek 
hygieny a léků. Obsluhovali je naši felčaři a lékaři. Taky v našem lágru 
byla řada zemřelých. Když jsme se ptali na zdravotní stav některého 
kamaráda, odpověděl felčar: 'Dnes už si přestal odhánět mouchy.' To je 
propadl smrti. 

Nyní se s vyprávěním odchýlím na vojenské věci, v roce 1915. Na 
frontách nastaly, zvláště na rakouské, určité změny. Rakouská armáda 
začátkem května zahájila na celé haličské linii útok a zatlačila ruská 
vojska hluboka na Ukrajinu. Rovněž německé jednotky zaznamenaly 
úspěchy na ruské i západní frontě. Itálie, která měla od roku 1866 s 
Rakouskem společnou vojenskou dohodu, zvanou Svatou aliancí, tuto 
zrušila a vypověděla též válku celé Čtyřdohodě a Rumunsku též. 



Povzbuzením pro nás Čechy a Slováky v zajetí byla zpráva o vzniku 
Československé armády v Rusku. Prvními dobrovolníky československé 
družiny se stali v Rusku usedlí Češi. Byla založena na svátek svatého 
Václava 28. září v Kijevě, kde vojáci skládali slib. Postupem doby byla 
doplňována novými dobrovolníky české a slovenské národnosti z řad 
zajatců, bývalých rakouských vojáků. Tato jednotka samostatně 
nebojovala, nýbrž byla rozmístěna po ruských útvarech jako rozvědka, 
která konala výzvědné služby v nepřátelském území. 

Tato služba byla velice nebezpečná. Vyžadovala odvahu, udatnost a 
fysickou zdatnost. Rozvědčíci přecházeli v přestrojení hluboko do 
nepřátelského týlu. Odtud přinášeli zprávy vojenského charakteru pro 
ruské velení. 

Začátkem listopadu 1915 jsme se dověděli, že se budeme stěhovat 
a na naše místo přijdou rakouští Italové, taky zajatci. Lágry se začaly 
obsazovat podle národností. Většina našich odjela do Taškentu a mezi 
nimi i můj kamarád Podlejš. Smutně jsem se s ním loučil. Později mi 
psal z Taganrodu u Černého moře. Po mnohých útrapách a hladu se 
dostal do muniční továrny, v které též pracovali i jiní Češi a chválil si, 
že se mu dobře daří. Žili tam svobodně a společensky. 

Parta řemeslníků, v které jsem byl i já, byla převelena do městečka 
Spask. Nebyla daleko, přesun se uskutečnil pěšky. Ale byla to hrozná 
díra! Ulice nedlážděné, všude bláto, špína. Umístili nás v poschoďové 
dřevěnici, stojící uprostřed náměstí. Pokud tak možno nazvat 
zablácené prostranství ve středu města. A těch štěnic! Ty snad byly 
všude. Nedaly pokoj ani ve dne a krysy rovněž tak, ty běhaly drze po 
kavalcích a poličkách. jak si někdo někde odložil kus chleba a sotva z 
něho zvedl ruku, už byl pryč. A jídlo, rovněž mizerné. Polévky z ryb se 
nedaly pozřít. Až na naše stížnosti a žádosti nám potom vařili poléky 
jenom z prosa a kapusty. 

Chlapci kdesi sehnali petrolej a chtěli vypálit štěnice. Chytla však 
pryčna a málem shořela celá ohavná bouda. Odnesl to jeden z hlavních 
viníků. Podle ruského kárného vzoru musel stát hodinu v pozoru. 

Po měsíci, k naší radosti, nás ševce a krejčí zavedli do Tambova. Po 
rozdílení krejčí poslali jinam, nás obuvníky si ponechali a umístili do 
velké veřejné budovy se světlými a teplými místnostmi, se zamřížo-



vanými okny a kamny, v nichž se topilo celými štěpinami. Spali jsme na 
asfaltové podlaze v kůlně i na půdě. Hlavní bylo, nebyly tam štěnice! 

V budově ve všech dílnách bylo na sto řemeslníků. Kuchyň společná, 
měli jsme svého kuchaře, kterého jsme si platili. Každé ráno chodili 
dva muži nakoupit maso a ostatní potřeby k vaření. Vařila se jenom 
dobrá masová polévka. Čaje též bylo dost a na svačinu si každý kupoval 
podle chuti uzeniny, máslo, mléko. Práce byla dobře placená. Dělaly se 
holínkové boty, později bagančata, jaká nosila rakouská armáda. Když 
jsme si uspořili trochu peněz, pořídili jsme si civilní šaty, nakoupili 
spodní prádlo a žili již více lidsky. Chodili jsme se koupat do nedaleké 
řeky, u které bylo pěkné nábřeží s alejí. V ní jsme někdy procházeli, 
rozmlouvali a vzpomínali na drahé doma. Za řekou byly ohromné 
pastviny, na kterých se ve dne pásla stáda dobytka a prasat. Večer 
zvířata přeplavala řeku a zamířila do stájí. Za pastvinami se rozkládaly 
mohutné lesy. I tam jsme se vydávali přes řeku pomocí lodiček. U lesti 
byl dřevařský závod, v němž se zhotovovaly dřevěné skládací domky. I 

v něm bylo zaměstnáno několik usedlých Čecht1. Navázali jsme s nimi 
přátelský kontakt. Pro mléko jsme chodili do blízkého mužského 
kláštera. 

V naší ulici bydlel profesor Pelikán, rodák z Přibyslavi. Vyučoval na 
vyšší škole francoužštinu. U něho jsme byli často na návštěvě. jezdil 
každé prázdniny do svého rodiště a v roce 1914, když vypukla válka, 
právě tam byl a měl problémy s návratem. Podařilo se mu to přes 
Rumunsko. Velice dobře znal politické poměry jak v Rusku, tak v 
rakouské říši. Rusko nechválil. Kritizoval všeobecnou negramotnost 
ruského obyvatelstva, carský despotismus. O carovi se vyjádřil, že je 
slaboch a kořala. A carevna, rodem Němka, svým soukmenovctim 
nadržuje. 

Poznali jsme paní Krskovou, vdovu po učiteli tělocviku, a paní 
Švagrovou, též vdovu po lesním, se čtyřmi nedospělými dětmi. Přišli 
tam jako běženci z varšavského kraje, kde její muž sloužil jako 
myslivec. Tato rodina zakusila hodně bídy. jak jsme mohli, tak jsme ji 
podpořili penězi a obuví pro děti. 

Byl tam i český pivovar vedený českým personálem. Zajatci z naše
ho kruhu se tam rádi zdržovali. Vyšťourali jsme i ševce Čecha. S těmito 



vystěhovalci z vlasti se udržoval čilý styk. Pan profesor Pelikán nám 
jednou pomohl zachránit kolegu, kteiý pro rvačku s ruským dělníkem 
měl být od nás vrácen do zajateckého tábora. Po urgenci profesora na 
velitelství byl spolupracovník, který ani rvačku nevyvolal, mezi námi 
ponechán. 

Přišly první Vánoce v cizině. Štědrý den jsme všichni svorně oslavili 
- Rakušané, Němci, Češi. Koledy se zpívaly v rodných jazycích. Za 
třináct cinů jsme slavili znovu s Rusy, neboť mají svátky později. Při 
návštěvě pravoslavného kostela jsme vyslechli krásné sborové zpěvy. V 
tom městě'�yl též kostel katoli�ký a lotyšský." 

Tady zajímavé zážitky z Ruska končí. Víme však, že František Kárník 
se šťastně po pěti letech vrátil domů, jak se zmiňttie vpředu. 

Po druhé válce se s rodinou odstěhoval do Markoušovic u Trutnova, 
kde jako kronikář zpracoval dějiny této obce. 

Zápisky jeho legionářské anabáze zůstaly v rukopisu a nevím, jak s 
nimi bylo naloženo po jeho smrti. 

Vzpomínky podrobně strojově zapsal v roce 1961, 

a z první části vybral a upravil roku 2001 Kare/janáček. 



:;; 

V�fnoáno z farní kroni� - Sopot� 

Rok 1917 - Školní poměry za války . 
. . . Učitel Zdejší třetí třídy Josef Tillman byl koncem prázdnin 1916 

z vojny propuštěn, takže se v Sopotech učilo ve všech třídách. Rovněž 
ve Střížově v obou třídách. jen v Bílku se učilo střídavě, ráno 2. tř., 
odpoledne 1. tř. Učení ve všech školách nestálo za mnoho, ba skoro za 
nic, neb do školy chodil jen kdo chtěl. Dítky měly pomáhat matkám, 
neb mužové byli vesměs na vojně. A že toho mnoho dítek zneužívalo, 
rozumí se samo sebou. 

Do 2. tř. ve Střížově přišel často učitel Boh. Koutný sám, z dětí 
nikdo. Lze posoudit, co asi mládež letos se mohla naučit. Pak pro 
různé soupisy a rekvisice bylo často prázdno, zvláště před 
Velikonocemi 1917, kdy učitelé konali rekvisice zásob, zvláště 
bramborů. T illman i Koutný konali s vojáky a členy aprovisace 
prohlídky na Přibyslavsku. Koutný z toho onemocněl a po Velikonocích 
několik týdnů nemohl učit ... 

Co se mohlo proti tomu dělat? Nic! Panoval Moloch válečný, před 
ním musel každý úřad a každý člověk hlavu sklánět a nesměl nikdo nic 
říci. Co jenom lidí bylo proto odsouzeno, že řekli pravdu. Kriminály, 
šibenice, prach a olovo- to vše kynulo pořád a každému. A válka ničila 
mladé a krásné zdatné životy, hltala ohromné spousty peněz, půjčka 
šla za půjčkou, deptala se města, vesnice, celé kraje, země ... 

Anarchie byla na celé čáře. 

Tak a více zapsal kněz Bohumil Máka, vlastenec, který od úřadů 
vyčerpán výslechy a pohrí'1žkami pro svoje protirakouská kázání a 
jednání použil proti sobě střelnou zbraň. Byl sice lékaři zachráněn, ale 
jeho další život byl již poznamenán duševním utrpením a byl 
penziován. 

V jeho rodišti Stružinci nad Popelkou na škole je pamětní deska na 
jeho památku, neboť byl spisovatelem a přispívatelem do Ottova 
naučného slovníku a různých časopisů. Odpočívá v hrobce na 
zrušeném hřbitově v Sobíňově. 



V.R. 

,Yálečná léta neblaze postihla také školu. Učitelé odcházeli na 
frontu a tak nepravidelné učení žáků ovlivnilo jejich vzdělání. Po válce 
se Evropou přehnala španělská chřipka, která schvátila do hrobů 
mnoho lidských životů. Řádila všude. Silnější jedinci epidemii přestáli, 
ale starší a zesláblí lidé chorobě podlehli. I v Čachotíně chřipkou 
onemocněla řada lidí a vyžádala si život mladé kuchařky pana faráře 
Freye, dcery cukráře z Habrů. 

První poválečný rok 1919 se mnoho nelišil od předcházejících. 
Vyčerpaná půda a vyčerpané národního jmění nebylo možné 
vynahradit v krátkém čase. Výnosy všech zemědělských plodin 
zůstávaly nízké. Znehodnocením měny stouply sice ceny zemědělských 
výrobků, ale zvýšily se taky ceny zemědělských potřeb. Značné byly 
ceny koní a vepřlL Ale přece jen poměrně nastávala doba konjuktury a 
zvýšené investiční činnosti." 

V rodinné kronice pana Rychlého můžeme sledovat události v 
rodině, obci i v republice rok za rokem. Matka kronikáře se v roce 1919 

znovu vdala za Jaroslava Rychlého, vyučeného řezníka, který byl 
bratrancem hospodáře zemřelého na tyf v Rusku. Nástupce se brzy 
přizpůsobil do hospodaření, ke spokojenosti hospodyně i ostatních 
rodinných příslušníků. 

jaká podnikavost nastala po válce na statku u Rychlých v Čachotíně 
se dovídáme ze záznamů: 

. . . Poněvadž budovy a jejich střechy mimo výměnek a nově 
postavené stodoly byly kryty šindelem a došky, během války téměř 
nespravovány, muselo se pomýšlet na jejich přestavbu. Aby toho bylo 
docíleno, muselo se sáhnout k svépomoci. Pro nedostatek pálených 
cihel jsme nakopali jílovou hlínu z hráze bývalého rybníka, tu jsme 
nechali přes zimu promrznout a příští rok po senách z ní formovali 
cihly. Na upravenou plochu se cihly z forem vyklápěly a sušily. V 
postaveném přístřešku, zřízeném k tomu účelu, se pak skladovaly. Při 
přestavbě budov byly používány v nadezdívkách společně s pálenými 
cihlami . 

Taky se pořídila odstředivka na mléko o výkonu 50 litrů za hodinu. 
Dosud se smetana sbírala naběračkou. Cena odstředivky 680 K." 



ZA 

PRVNÍ 

REPUBLIKY 



Pováleěné poměey 

"Věřím i já Bohu, že po přejítí vichřic a hněvu, hříchy našimi na 
hlavy nám uvaleného, se vláda věcí tvých zase k tobě navrátí, ó národe 
můj český". /Komenský/ 

'Je-li historie učitelkou lidstva, nechť splní svůj úkol v organisačním 
a správním celku dnešní společnosti. Nechť občané, zvláště ti, do 
jejichž rukou je vložena správa země, učí se z dobrých i špatných činů 
předků, nechť se vystřídají všech jejich poklesků a vad. Ať si uvědomí, 
jak malicherně vyhlížejí dnes spory, vzešlé z osobní zášti neb politické 
a náboženské nesnášenlivosti, a jak těžce se mstí na potomcích řešení 
veřejných otázek jen podle vlastního osobního prospěchu. Nechť ke 
každé veřejné otázce přistupují s vědomím, že pozdější věky nebudou 
rozumět již jejich osobním zájmům, nebudou dle nich jejich činy 
posuzovat a těžce obviní každého, kdo jednal proti zákonům, jež jdou 
celými dějinami, zákonům mravnosti, spravedlnosti ke všem a pokroku. 
Pod dojmem těžké odpovědnosti budoucím věků nechť hledí 
zabezpečit příštím pokolením lepší budoucnost." 

Citáty Komenského a profesora Gustava Janáčka, z roku 1920, jenž 
mi předal štafetu dějepravy našeho kraje, vstupuji s příspěvkem 
drobných zpráv do časů první republiky. 

jak se začínalo. 
Motto: Ničení obrazů na místech veřejných jako sprostotu počítám, 

neboť rozumný člověk neničí to, co druhému je svaté. /K. H. Borovský/ 
Situaci panující brzy po první světové válce popsal známý český 

historik Zdeněk Wirth v publikaci Památníky obětí války a našeho 
osvobození: 

"Kulturnost našeho lidu, inteligence nejširších vrstev byla po 
nekrvavé revoluci národa a nabytí samostatnosti postavena před 
těžkou zkoušku. Touha potlačit co nejrychleji všechny symboly a 
znamení bývalého panství nad náródem, hriala davy na ulice, před 
portály úředntch · budov, před kasárny vojska' a četnictva a výkladce 
dvorních dó��vatelů :a vyčistila v několika hodinách zevní ráz celého 
města od pudově nenáviděných z�*ů a devis. Pokud disciplina 



nadšeného davu udržela tuto očistnou činnost v těch mezích, že 
odstraňovány jenom živé odznaky a symboly- i tyto později budou s 
námahou sbírány jako dokument historie do vlastivědných muzeí, 
vytahovány z kaše a potoků nebo skládek z trosek rozmetaných 
rozhořčeným davem - a dokud nedotkla se vědomě emblémů, které 
jich stáří již dávno vyloučilo z aktivní účasti na současném životě 
národa, nebylo námitek proti zdravému projevu národního sebevědomí 
nejširších vrstev. 

Bohužel nezůstalo při tomto ukázněném počínání dlouho a 
kulturnost lidu neobstála před touto zkouškou. Postupem sice naivně 
citovým, ale nelogickým rozšířena obrazoborecká vášeň nejprve na 
všechny emblémy bývalého rakouského státu, pak na emblémy 

:; privilegovaných vrstev, zejména šlechty, a konečně na pomníky a sochy 
vzniklé z náboženského zanícení nebo z církevního katolické ideje. 
Signál, daný skácením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, 
byl zahájením obrazoboreckého hnutí, které nemá paralely v 19. 

století. 
Od počátku roku 1919 zničeno na tisíce znaků, soch, sloupů, 

Božích muk, v některých okresech středních Čech dokonce soustavně a 
plánovitě. Vášeň vybijí se nejenom na památkách, na nichž lpí tradiční 
nenávist národy kdysi zrazeného a potupeného, ale i na nevinných 
výtvorech venkovských řemeslníků, votivních darech nejprostší 
zbožnosti venkovského člověka." 



Kniha "Ve jménu demokracie" - roll J9.Z.Z 

/�flěr, upraveno/ 

. . . Bohužel dnes není okresu, města, ba snad osady, kam by 
obrazoborství nezasáhlo. Přinášíme zprávu z Českomoravské vysočiny 
od našeho spolupracovníka na Chotěbořsku: 

Agenti Volné Myšlenky a zednářství zasili símě nenávisti proti 
katolicismu i v našem kraji. Lidé, jichž mravní kvalifikace rovnala se 
často nule, dostali se na povrch a když viděli, že jejich inspirátoři 
mohou v Praze beztrestně provozovat nejhrubší vandalismus, snažili se 
nejen dosáhnout, ale překonat své učitele. Výsledek jejich činnosti byl 
brzy zjevný: 

O Dušičkách 1919 nalezli jsme prvý rozbitý kříž u silnice z 
Chotěboře do Příjemek. je jistě charakteristický tento počátek a 
ukazuje, že ani nejpietnější památky nechtějí ušetřit. Rolník j. Skřivan 
z Příjemek postavil tento kříž v upomínku na svého padlého syna, a ti, 
kteří se v dobách nebezpečenství skrývali, nyní vylézají, aby proslavili 
své jméno. 

T ímto činem byl dán signál k další "kulturní" práci. Hned bylo 
hlášeno, že je zdemolována kaplička Nejsvětější Trojice, brzy zase byly 
rozbity kříže u Rochňovců, vytlučena okna kaple svaté Anny a ani 
posvátné hřbitovní pole nezůstalo ušetřeno a kříže a sochy tam 
přeráženy. Aby dílo bylo dovršeno, sáhlo se i na kostely. Byl vykraden 
kostel v Uhelné Příbrami a nato svatyně v Nové Vsi, kde však lup byl 
malý a proto nositelé osvěty ze zlosti u osady srazili dva kříže. 

Ani památná socha sv. Josefa v zámeckém parku v Chotěboři nebyla 
ušetřena. Soše byla kladivem uražena hlava a postava poškozena. Hlava 
byla pohozena do křoví, kde po čase nalezena. I druhou sochu v parku 
sv. Alžběty obrazoborci poničili. Nákladem majitele zámku baronem 
Janem Dobřenským, byly obě sochy restaurovány ... 

Hluboké pravdivé myšlenky profesora G. Janáčka, jimiž vyzýval 
zvolené představitele obcí, okresů a státu k poctivé práci na národní 
roli dědičné, ještě více patří dnešním politikům. 

Obrazoborství, svatokrádeže v nynějších časech jsou na denním 
pořádku. Organizované tlupy vykrádají kostely, kaple, zámky. Dokonce 



odcizují starobylé zvony, které přečkaly rekvizice dvou válek. Lupiči je 
rozbíjejí, aby za kov stržili peníze. Ze hřbitovť1 mizí sochy, lampy, 
svrhávají se pomníky, otvírají hrobky. ,Ve starém kostelíku, který jediný 
zůstal z vesnice, nedaleko Ronova nad Doubravou nenechali zloději 
vůbec nic", posteskl si přítel kněz Josef Mokrý. Ve Vojnově Městci z 
památníku padlých se ztratila plastika lva. Pohledský chrám přišel o 
několik vzácných sošek a relikviář ... 

jsou tito zločinci - vykradači sakrálních předmětů a skulptur -
potomci těch obrazoborců první republiky? Možná že ano, jen s tím 
rozdílem, že v té době v ničitelích byla vyvolávána nenávist vůči 
znakům starého Rakouska, šlechtě a církvi katolické. Dnešním lumptlm 
jde hlavně o zisk při prodeji historických památek chtivým cizinctlm! 

Kolikrát v dějinách našich národtl došlo k pustošení a vývozu 
nádherných uměleckých výtvorů. Co všechno uloupili Švédové v 
třicetileté vojně. I náš Havlíček Borovský pronesl o tom větu, kterou 
jsem uvedl vpředu. 

Pročítat dokumentární publikaci "Ve jménu demokracie" milovníku 
historických památek je velice těžké a smutné. Zvláště, když za svtlj 
život opravil v širém kolí desítky křížů, pomníků, památníků násilně 
poškozených novodobými barbary. 

Dávám otázku: jak by naše česká země vypadala bez historických 
staveb hradů a zámků, kapliček, chrámů, božích muk a kdyby se 
nenašli lidé, kteří napravují to, co bezbožné ruce zničily? Bylo by pak 
rouháním pět nad zdevastovanou vlastí: A to je ta krásná země, země 
česká domov můj . . .  Měli by fundovaní historici ujmout se úkolu a 
zpracovat další pokračování knihy o obrazoborství v Čechách a na 
Moravě. Zvláště za socializace venkova. "Když se kácí les, lítají třísky", 
bylo oblíbené rčení Antonína Zápotockého. To nebyly třísky, ale 
polena, klády - tak můžeme zpodobnit zničené rodové statky se 
zdobenými štíty, vjezdy do dvorů, vyrabované a zpustlé zámecké a jiné 
panské budovy. 

Viděl jsem na hromadách vzácné staré tisky, vázané v kt1ži s 
nádhernými rytinami určené do stoupy, Zachránil jsem desítky knih 
před spálením a předal muzeu ve Žďáru nad Sázavou. Například jsem 
vstoupil do jednoho obydlí přináležejícímu zámku - dneska je budova 



srovnaná se zemí - a spatřil u kamen v bedně připravené k topení 
prastaré knihy s datem až 16. soletí: ,,Víte, pane, nechtějí vůbec hořet! 
A na půdě jich je ještě kupa!" 

A tak se řádilo v celém socialistickém Československu! Za čtyřicet 
let nedošlo jen k demoralizaci lidských duší, ale i pošlapání a přervání 
svazků rodů usedlých na jednom gruntě po několik generací. To byl 
největší hřích na venkově!!! 

Zaslepenost, nenávist, závist, netolerance, chamtivost a touha po 
zbohatnutí stále více zachvacují lidskou společnost. Ďábel, puštěný z 
řetězu, rozhazuje sítě a lidé jako v divém šantánu zmámeni se vrhají 
do jeho osidel. 

Začínal jsem citátem A. Komenského a v pozměněné formě jeho 
výroku končím: ,,Věřím i já Bohu, že po přejítí zmatků a vášní, navrátí 
se český lid k víře svých předků a zase bude v Čechách více lásky a 
pokoje!" 

ROK 1931. 

V.R. 

V roce 1931 byl proveden soupis majetku - pozemků, budov, 
dobytka, strojů a nářadí. Ve čtyřiceti položkách si můžeme představit, 
co všechno v takovém větším hospodářství bylo zapotřebí, aby úspěšně 
prosperovalo: 

Soupis jmění 
Role 
Zahrady 
Louky 
Lesy 
Celkem 

Meliorace 

Budovy obytné 
Budovy hospodářské 
Ploty, hnojiště ap. 
Celkem 

25,81 ha 
0,28 ha 
4,80 ha 
7,80 ha 

38,69 ha 

Cena 
258.100 Kč 

5.600 Kč 
72.000 Kč 
19.500 Kč 

355.200 Kč 

1.500 Kč 

80.000 Kč 
70.000 Kč 

500 Kč 
150.500 Kč 



: 

Stromy ovocné 
Stromy lesní 
Osivo, jetel 
Kapitál rostlin 

Koně 
Dojnice 
Ostatní skot 
Vepři 
Drůbež 
Kapitál zvířat 

Stroje a nářadí 
Vozy s příslušenstvím 
Sáně 
Postroje 
Přikrývky koňské 
Ostatní součástky 
Pluhy 
Brány 
Válec 
Plečky 
Radýlka 
Žací stroje 
Secí stroj 
Pohrabovač 
Řezačka na píci 
Čisticí mlýnek 
Mlátička 
Motor elektrický 
Pařák na brambory 
Váha decimální 
Krouhačka 

4 kusy 
10 kusl't 

2 kusy 
? 

100 kusů 

6 kusů 
2 kusy 
3 kusy 
7 kusů 

9 kusů 
3 kusy 

1 kus 
2 kusy 
2 kusy 
2 kusy 

1 kus 
1 kus 
1 kus 
1 kus 
1 kus 
1 kus 
1 kus 
1 kus 
1 kus 

l1_j 

200 Kč 
17.000 Kč 

750 Kč 
17.950 Kč 

14.000 Kč 
30.000 Kč 

4.000 Kč 
17.000 Kč 

800 Kč 
65.800 Kč 

Cena 

6.000 Kč 
250 Kč 

1.500 Kč 
580 Kč 

900 Kč 
450 Kč 

50 Kč 
150 Kč 

60 Kč 
5.500 Kč 
6.000 Kč 

200 Kč 
2.300 Kč 

700 Kč 
11.000 Kč 

2.500 Kč 
500 Kč 
100 Kč 

30 Kč 



Dojačka elektrická 1 kus 10.000 Kč 
Odstředivka 1 kus 1.200 Kč 
Máselnice 1 kus 300 Kč 
Napáječky ? 4.500 Kč 
V seznamu není uvedeno mnoho dalších věcí, které byly potřebné v 

hospodářsvtí, například pily, sekery, kladiva aj. Aby mohly zdárně 
sloužit v hospodářství, musely procházet opravami v řemeslnických 
dílnách. 

V roce 1931 se vrátil z osmnáctiměsíční vojenské služby 
dvaadvacetiletý V ladimír Rychlý. jeho poměrně stručný zápis přiblíží 
poměry v tehdejší československé armádě: 

"Ukončil jsem vojenskou povinnost téměř o měsíc dříve - i v 
armádě se šetří. Při loučení nám zástupce velitele předal Pochvalné 
dekrety. Ve stavu spojčety bylo 130 mužů, bez trestu nás zůstalo devět. 
Náš velitel byl nejkomisnější dt"tstojník u pluku. Vrací se mi vzpomínky 
na všechno, co jsem na vojně v Josefově prožil. Po nastoupení jsem byl 
přidělen ke spojovací četě a zařazen s dalšími 34 nováčky jako 
telefonista. Po měsíčním pěším výcviku následoval kurs trvající pět 
měsíců teorie, telefonie a telegrafie. Někteří novobranci, převážně 
maďarské národnosti, byli určeni jako stájníci ke koním. jiní se dostali 
do krejčovských a obuvnických dílen a menší počet jich šel do kuchyně 
a za písaře do kanceláří. Při závěrečných zkouškách 25. března 1930 

byl každý frekventant hodnocen pěti body z každého předmětu. Získal 
jsem 24 bodů. 

K 31. březnu byli v plukovním rozkaze jmenováni první dva 
svobodníci. Z poddůstojnické školy Stanislav Šimon, z telefonní školy 
já. V jarním a letním období nastal praktický výcvik jednotlivých 
družstev připojených k baterii pluku. Velitelem soustředěné Spojovací 
čety byl kapitán Pitzinger, převzatý ze staré rakouské armády (Pozn.: V 

roce 1939 se přihlásil k Němcům, po osvobození byl zajat a popraven jako 
zrádce). Prvním důstojníkem byl poručík Škop, který byl za rok 
převelen k letcům. V naší kanceláři sloužil mazák, písař Karel Franc z 
Jitkova. 

28. července jsem byl podruhé povýšen a stal se velitelem družstva. 
V září jsme se zúčastnili pětidenních manévrů, jejichž zakončení nás 



: 

zastihlo v příkopě u silnice u Nového Bydžova. Naším rajonem v terénu 
byl kraj od Josefova ajaroměře k Orlickým horám, přes Českou Skalici, 
Hronov, Náchod a zpátky na T řebechovice. Krásná krajina s pohledem 
do Hradeckého kraje a s dobrými lidmi, kteří nám sami nabízeli ovoce 
nebo namazané krajíce chleba. Prošli jsme ten kraj za ten čas pěšky, 
projeli s koníčky a telefonními vozíky, s první baterií škp. Honzáka, 
křížem krážem. Z kasáren v době vycházek v neděli jsme navštěvovali 
blízké i vzdálenější vesnice, když se v nich konala pouť nebo nějaká 
slavnost. Josefov bylo město s několika vojenskými útvary se stavem až 
5.000 mužů." 

Roky při pilné práci v zemědělství rychle ubíhaly. V sousedním 
Německu (1933) se dostal k moci Adolf Hitler, který počal 
Československo hrubě ohrožovat. Počalo se mluvit o válce, horečně se 
zbrojilo, na hranicích se stavěly betonové kryty a pevnosti. Teprve 
dvacet let uteklo od první světové války a sotva pn�1mysl, obchod a 
zemědělství se vzpamatovaly z válečného vyčerpání, znovu se počalo 
zchylovat ke krvavému střetu. Bylo to cítit odevšad, z tisku, rozhlasu, 
veřejných projevů státníkl'1. 

25. ledna 1938 od dvacáté hodiny se ukázala polární záře. Od seve
ru po východní straně oblohy se táhly závoje v modrých, červených, 
oranžových barvách. Ten zjev ještě více utužil zprávy brzkém 
vypuknutí konfliktu. V květnu byla vyhlášena částečná mobilisace, pak 
24. září bylo uvedeno vojsko do všeobecné válečné pohotovosti. 

Událost popsal pan Rychlý: 
"Na návsi v Čachotíně právě měli komedianti maringotku. T i  

vlastnili radiopřijímač, který půjčili do místní hospody, takže více lidí 
mohlo z radia vyslechnout vyhlášení mobilisace. Vojáci v záloze, s nimi 
i já, hned druhý den ráno jsme spěchali do Chotěboře k vlakl'1m, aby 
jsme co nejdříve byli u svých posádek. Ve vlacích bylo k umačkání. 
Někteří muži vylezli na střechy vagonů. Nic však nenasvědčovalo, že by 
Němci naši vlast přepadli. Nad námi nepřelétávala žádná cizí letadla. 

V kasárnách všechno probíhalo hladce, jen při přebírání výzbroje a 
výstroje částečně nastal zmatek. V noci jedeme k hranici napolo 
vyzbrojeni, já nemám ani pušku, ani plynovou masku, jenom na opasku 



mi visí bodlo. jedu na koni a klímám únavou. Rád bych si chvíli lehl do 
vozu, ale není tam pro mě volné místo. Proto, aspoň si sedám vzadu na 
vůz, koně držím za uzdu a podřimuji. Ráno odjíždíme do Bačetína u 
Dobrušky. Nocujeme na půdách, ve stodolách, všude, kde je trochu 
místa k zalehnutí. Za to pomáháme sedlákům s našimi koňmi orat a sít. 
24. řijna 1938 jsem zase po měsíci doma." 



NĚMECKÁ 

OKUPACE 



Lžillj leták (plnj eh�fl) němeeké oJrupaění armád� 

ll ěeskému lidu 15. března 1939. 

/ěásteěně opraveno - K.J./ 

VŠEM! 
Dne 1 O. března 1939 sesadila pražská vláda legální vládu 

slovenskou porušujíc tím ujednané smlouvy, závazky, převzaté na 
podzim 1938 a ústavu slovenské krajiny. 

Od té doby rozšířily se nepokoje a zmatek v této zemi. V neděli 
stalo se mnoho přehmatů proti Němcům. Mnoho set příslušníků 
různých národností bylo uvězněno a z části zavlečeno. jiní byli zabiti, 
mnoho lidí bylo zraněno. V této době žijí Češi, kteří přišli v říjnu 
minulého roku pod německou svrchovanost, v nejhlubším míru. Říše 
poskytla jim, jako každému příslušníku říše, zaměstnání, práci a chléb. 

jelikož se napětí v posledních. hodinách nesnesitelně zostřovalo, 
jelikož ve velikých částech Česko-Slovenska bylo vyhlášeno stanné 
právo, jelikož obnovení trvalého klidu a pořádku nynější pražskou 
vládou ani vládními metodami pražskými nelze očekávati, nýbrž 
situace se každou hodinou zhoršuje, rozhodla se nyní německá říšská 
vláda ke konečnému zakročení, aby odstranila tyto neudržitelné 
poměry. 

Má při tom na zřeteli tisícileté právo, které ji zavazuje, aby v tomto 
důležitém území převzala poslední odpovědnost za klid a pořádek jako 
i za soužití lidí. 

Německá vláda učiní proto nyní veškerá opatření, která poskytnou 
potřebné záruky pro konečné a trvalé uklidnění tohoto státního území. 

Německá branná moc, která právě překročuje na zemi i ve vzduchu 
hranice, má rozkaz zabezpečiti život a majetek všech obyvatelů této 
země stejnou mírou. 

Německé vojsko nepřichází proto jako nepřítel, nýbrž jen jako 
vykonavatel vůle německé říšské vlády, zjednati na tomto území 
snesitelný pořádek a umožňovati soužití národností, poměry zde na 
sebe odkázaných. 

Kdokoliv se staví německému vojsku na odpor nebo proti nařízení 
německých vojenských úřadů proviňuje, bude považován za nepřítele 



tohoto pořádku a míru mezi národy této země, neboť může míti jenom 
v úmyslu zabrániti trvalému uklidnění a musí proto počítati s patřič
nými následky a případně státi svým životem za své jednání. 

Kdo se dobrovolně podřizuje nařízení německé branné moci, 
vykonávající dočasně exekutivu, pomůže při zjednání klidu a pořádku a 
zkrátí tím dobu tohoto německého zakročení. Německé vojsko má 
proto rozkaz bleskovitě zlomiti každý odpor všemi prostředky. 

Německá říšská vláda dojde v každém případě k cíli. To znamená: V 
těchto zemích nemají v budoucnosti potlačovat Němce nebo Slováky, 
ani Němci nebudou potlačovati Čechy a Slováky. Všem musí býti 
umožněno, aby mohli žíti v klidu vedle sebe a společně pracovati k 
zajištění svého štěstí a blahobytu. 

Na okupad okleštěné České republiky, bez Sudet a Slovenska, roku 1939, 

po letech vzpomínaljosefBačkovský (nar. 1918) z Čachotína: 
"V tom roce jsem byl v základní vojenské službě. V noci ze 14. na 

15. března bylo státníky dojednáno, že bude utvořen z naší republiky 
protektorát Čechy a Morava. Někteří vojáci na naší ubytovně brečeli. 
Přišel četař, diskutovalo se. Ráno 15. března jsme měli nástup. Bylo po 
osmé hodině, chumelilo a byla plískanice, viditelnost špatná. Najednou 
nad námi začalo kroužit jednoplošné letadlo, na křídlech s 
namalovanými černými kříži. Prvně nad námi letěla Luftwaffe. Ale když 
nám nadporučík Raška četl chvějícím se hlasem armádní rozkaz o 
převzetí všeho vojenského zařízení okupanty, měli jsme to potvrzeno. 
Museli jsme odevzdat zbraně a po návratu na ubytovny nám zakázali 
vycházet. Bylo kolem jedenácté hodiny, když začali jezdit Němci. 
Nevěděli jsme, co s námi bude. Až 18. března nám řekli, že nás budou 
demobilizovat. Rozkaz přinesl úlevu, protože nikdo vetřelcům sloužit 
nechtěl. Ráno 19. března jsme byli všichni nuceni též odevzdat opasky 
- bez nichž vypadají vojenské kabáty divně - a odjížděli jsme jako 
porobenci domů. Přijel jsem domů právě na svůj svátek!" 

V.R. 

"Zemědělci, nyní v protektorátě, brzy pociťují příkazy německých 
úřadů. Nastává vázané hospodářství, zavádí se potravinový lístkový 



systém, všechno je na příděl. V každém hospodářství se musí vést 
Statkový list a Statková knížka, do nichž se zapisují výměry osetých 
ploch, sklizeň a prodej všech plodin. Dále jsou to záznamy o výrobě, 
spotřebě a prodeji mléka a vajec. Zavádí se listy na odběr uhlí, hnojiv, 
mlecí povolení, lístky na šaty, potraviny a další životní potřeby. 
Kontroloři chodí zjišťovat dojivost přímo do stájí, odebírají se 
odstředivky a máselnice, zaplombovávají šrotovníky. 

Přestaly osobní a stranické hádky, národ se soustředil, až na pár 
kolaborantů, na zachování rodů a českého jazyka. Obrací se pozornost 
ke staleté české historii, dokladem toho je vydávaná literatura. Lidé si 
navzájem pomáhají, velmi řídké jsou případy předražování potravin. Za 
celou válku, pokud jsme naturálie nedávali darem, pak vždycky jenom 
za stanovené ceny." � 

Na každém listě rodinné kroniky Rychlých jsou zajímavé zprávy o 
obtížném hospodaření v časech válečného neklidu. Písmák Rychlý 
vkládá události tak, jak jde rok za rokem. Zmiňuje se o různých akcích 
zemědělců, kteří ve stížených podmínkách se snaží svoje hospodářství 
vylepšit a zmechanizovat, aby měli na polích dobrou úrodu a docílili 
větší užitkovost u krav a přírůstky dobytka na zabití. To jim však brzdí 
úřední vyhlášky s různými příkazy a zákazy a i obstarávání poukazů na 
hospodářské stroje, za které na protiúčet musí sehnat staré železo a 
výrobce podmazávat svými výrobky a výpěstky. K tomu všemu musí 
plnit předepsané dodávky masa, obilí, vajec aj. Prostřednictvím Sativy 
se Rychlým daří koupit devítihrotý kultivátor od firmy Červinka, 
elektromotor Skrat od závodu Rýzner Hulín a od pana Matějky v Pelhři
mově výfukovou řezačku s ventilátorem, jemuž museli k ceně 10.864 K 
přidat vykrmenou husu. Stroje jim ušetřily hodně namáhavé práce. 

Hospodáři čp. 20 v Čachotíně provádí pokusy s pěstováním travního 
semene, brukve, máku a kmínu. Sejí a množí žito a oves a sázejí 
několik druhů brambor šlechtěných v Keřkově. V kontrole užitkovosti 
je deset krav, z nich pět vedené v plemenné knize. V roce 1944 

prodáno 10.728 litrů mléka, 2.008 kg živé váhy hovězího a telecího 
masa. Na dodávku odvezli šest prasat o váze 769 kg a 33 selat v 
celkové váze 375 kg. Nepolevují ani v chovu drůbeže. Z příkazu bylo 
odevzdáno 6.900 kg žita, 1.21 O kg krmného obilí, 21 O kg máku a 600 



kg slámy. Při sezonních pracích se zjednají lidé, kteří mají menší 
výměru půdy. Uchránili také před nuceným nasazením do Reichu 
Františka Láska z č. 18, který byl přihlášen od 19. června 1944 jako 
stálý pracovník na statku. Do konce války však u Rychlých nikdy 
nepracoval. Samozřejmě, že hlavní tíha práce v hospodářství leží na 
všech členech rodiny a pěti stálých pomocnicích. 

Dlouhotrvající vyčerpávající poměry a nejistota působí na psychiku 
lidí, ať je to úředník, dělník nebo zemědělec. Válečné běsnění se 
přiblížilo k českým zemím. Nálety spojeneckých letadel na naše území 
se množí. Hitlerovci však stále propagandisticky mluví o svém vítězství. 
Po silnicích na asfaltu malují velká V (Viktoria=VítězstvQ. Letečtí 
hloubkoví letci, zvaní kotláři, útočí na osobní i nákladní vlaky a 

:: odstřelují hlavně lokomotivy. 
27. prosince 1944 nálet na osobní vlak u Světlé nad Sázavou si 

vyžádal několik lidských životů. Zahynula také 56-letá Marie 
Klepetková z Předboře, sestřenice matky Vladimíra Rychlého, když jela 
za synem, veterinářem. 

V záznamníku protektorátního četníka Kováře (stanice Krucemburk) a v 
záznamu ždírecké kroniky je přepad hloubkaři na vlaky popsán podrobněji: 

27. prosince 1944. U Holetína byl bombardován osobní vlak. 
Lokomotiva byla neschopná další jízdy, vlakvedoucí, topič a tři cestující 
byli zabiti a několik osob zraněno. V témže vlaku jel zdejší starosta Fr. 
Novotný a Antonie Fiedlerová, těm se nic nestalo. Reservní lokomotiva 
z Brodu jela ve tři hodiny odpoledne pro ten osobní vlak a přivezli jej 
ve 4. hod. do Ždírce. Současně ten den byl bombardován vlak u 
Pohledu, dále u Světlé nad Sázavou, tam bylo 11 mrtvých a přes třicet 

: raněných. Celkem toho dne bylo zničeno 27 lokomotiv. Spojení vlakem 
do Pardubic bylo přerušeno, vlak jezdí pouze do Medlešic a zpět do 
Brodu. Též byla bombardována Přelouč. 

I pan Rychlý prožil jeden nálet na vlak: 
'jedu ze schůze z Chrudimi. Při vyjíždění vlaku ze zastávky Pokřikov 

se nad soupravou náhle mihla americká stíhačka. Zapraskaly výstřely, 
na trať padají přestřelené dráty telefonního vedení a vlak zastavuje. 



Vyskočil jsem z vagonu a běžím se schovat do živého plotu při trati. 
Stíhačka zmizela, vlak s rozstřílenou lokomotivou stojí, z lokomotivy 
vynášejí zabitého strojvůdce a topiče. Z prvního vozu jednoho 
cestujícího." 

1945. 

Válka nabírá spád. Lidé loví zprávy ze zakázaných rozhlasových 
vysílaček a dovídají se o prohrách Němců na všech bojištích. Podzemní 
činnost v týlu fronty, hlavně v zalesněném území Železných hor a 
pomezí Čech a Moravy, se rozrůstá. Posiluje to obyvatele v naději na 
brzký konec války. I když zpráva stíhá zprávu, že tam a tam došlo k 
zatýkání a byli odvlečeni lidé do vězení za pomoc bojovníkům, 
nepřestávají je občané zásobovat a přechovávat. 

Za pomáhání partyzánů byli uvězněni muži z Gersteina-Zálesí: 
Jindřich Halama, Fr. Pospíchal, Ant. Šorf a jar. Klement. Žádný z nich se 
domť1 nevrátil. Podobný osud čekal koncem ledna 1945 mnoho 
pomocníků ve vesnicích na Železných horách, v Trhové Kamenici, 
Krucemburku. Gestapo také pozatýkalo většinu lesních zřízenců ve 
Staroraneckém a Žďárském polesí, neboť jejich hájovny a lesovny 
navštěvovali diverzanti pro snadný únik do hlubokých porostů. 

V.R. 

"Od švagra Karla Bačkovského, učitele ve Slavětíně, se dovídáme, že 
jeho bratr Antonín v Hluboké vybudoval v husté lesní části skrýš a 
zásobuje potravinami partyzány. Dostával i od nás příděl. 

Při jedné záškodnické akci k Habrům navštívili taky Čachotín. 
Překvapili sousedy, besedující v šenkovně u Machků. Krátce s nimi 
pohovořili, požádali o kuřivo, pak odtrhli telefonní přístroj a nařídili 
zůstat v místnosti. Krátce na to zmizeli ve tmě." 

Při evakuaci vězňů z trestnice na Pankráci zemřel Vl. Rychlého strýc 
- Josef Rychlý z Cibotína. Dostal se do vězení neopatrností mlynáře 
Janáčka ze mlýna ležícího nedaleko České Bělé. Janáček mlel lidem 
obilí na černo a vedl o tom záznamy. Při náhlé kontrole Němci, zabavili 
mu i jeho zápisník a podle jmen v něm zapsaných uvěznili řadu mlečů. 



Byl mezi nimi i Vladimíra strýc. Mlynáře odsoudili k smrti a popravili. 
(V knize ŽALUJI- v druhé části- ORBIS PRAHA - 1946, rejstřík odsouzených 
k smrti značka H - hospodářské delikty =Janeček Gustav /má být Janáček/, 
nar. 26.8.1901 v Jitkově, popraven 15.2.1945 v 16. hodin. V souboru 
fotografií popravených je též jeho podobenka.) 

Koncem března došlo k tregédii u Bradla. Karel Veselý, kapelník a 
skladatel populárních písní hraných i v rozhlase, jel se svou nevěstou v 
osobním autě, řízeném panem Pavlíčkem, z Chotěboře. Na silnici u 
Bradla je červeným světlem zastavovali partyzáni. Měli být oblečeni do 
uniforem protektorátních četníků. Pavlíček, majitel auta, výzvu 
neuposlechl a partyzáni, kteří čekali na jisté vozidlo, v němž měli jet 
němečtí důstojníci, zahájili palbu z automatů a zabili Karla Veselého, 

: jeho milou i řidiče Pavlíčka. Zachránil se jen řidiče asi dvanáctiletý syn, 
který před střelbou lehl na podlahu auta. Po válce za to, že přišel tak 
nešťastně o otce, zúčastnění střelci mu zařídili, že dostal "party
zánskou" legitimaci. (Pozn.: Znal jsem Pavlíčka osobně při setkávání 
odbojářů i vyslechl jeho příběh. Zemřel, nebyl ještě tak starý- KJ.) 

V.R. 

"Neklamnou známkou blížící se fronty jsou průjezdy a zastávky v 
obcích transportů uprchlíků, německy i polsky mluvících obyvatel z 
Horního Slezska. 

V neděli 1. dubna 1945 přijela také do Čachotína skupina od 
Ratiboře z Bavorova. Skládala se z rodiny nájemce dvora Němce 
Georga Kaisika a čtyřiceti pěti jeho zaměstnanců národnosti polské a 
slovenské. Všichni již ve své domovině se dověděli místo dočasného 
pobytu. Přijeli na šesti vozech s dvanácti koňmi. Starosta obce jim dal k 
disposici prázdnou faru, kde nalezli útočiště. Kaisik s dcerou a 
kuchařkou byli ubytováni u nás ve staré výměnkářské chalupě. 'Národní 
hosté', jak byli zváni, se usadili i v sousedních vesnicích. 

Nedostává se benzin pro civilní motorová vozidla. Automobily se 
předělávají na dřevoplyn. jako povinnou dodávku řežeme na drobné 
kostky dříví a odvážíme do Rolnického družstva v Chotěboři." 



je pravda, že lidé již unaveni krutovládou rádi uvítali, a jak mohli, 
podporovali partyzánské hnutí. Nevěděli však za jakým hlavním účelem 
jsou na česko-moravské území shazováni parašutisté vysílaní ze 
Sovětského svazu. jejich prvořadýrn úkolem bylo získat určitý počet 
mladých mužů a s jejich pomocí utvářet buňky - zvané revoluční 
výbory, které pak po válce se staly pilířem komunistické strany řízené z 
Moskvy, k uchopení moci v celém státě. Bojová diversní činnost byla až 
na druhém místě a měla skrýt vlastní účel. 

Důkazem toho, s jakými úkoly byli vysíláni parašutistické skupiny 
do tehdejšího protektorátu, je výběr ze Sborníku vojenské akademie 
Ant. Zápotockého, ročník 1965 - Řada A (operačně taktická). Spis byl 
vydán jenom pro potřebu akademie. Pro badatele dějin 2. světové 
války je tento Sborník přínosem. 

Vybráno ze stati: Partyzánská brigáda Mistra Jana Husa ve světle 
skutečnosti - Miroslav Pich - Tůma. Sborník, vlastně učebnice, 
můžeme říci dosti hodnověrně v kapitolách podává záškodnické činy a 
nevyhýbá se ukázat i na chyby vl'tdců skupin při diversních akcích. 
Otevřeně se v něm přiznává politický účel! Posluchačům se mělo 
předvést, jak by se měli chovat v nové válce, v případě, když by byli 
určeni k boji v zázemí nepřítele. 

Organisační jádro partyzánské brigády "Mistr Jan Hus" vzniklo 
koncern srpna 1944 v Kijevě. Život brigády trval sedm měsíců. Za tu 
dobu vyrostla z 12 parašutistů na 444 partyzánských bojovníků. Z řad 
civilního obyvatelstva získala okolo 1200 spolupracovníků. Zorga
nisovala 103 ilegálních MNV a 3 ONY. Založila 96 místních ilegálních 
organisací KSČ se 2 OV KSČ ... 

Miroslav Pich dále vypočítává různé akce ... Nakonec v seznamu 
taky uvedl: Popravila 7 zrádců nebo agentů gestapa z řad Čechů ... 
Splnila všechny rozkazy moskevského vedení KSČ a všechny rozkazy 
štábu. 

Školská příprava. 
Byl jsem vybrán pro zvláštní školu, jejíž sídlo bylo nedaleko Moskvy. 

Studovali jsme dějiny národů a hlavně oblasti našich budoucích 
působišť - u mne to byla Českomoravská Vysočina. Pečlivě se sledovaly 



vojenské události a život v okupované vlasti. Soustavně se vyučovalo 
destrukční technice. Poslouchal jsem přednášky ze zkušeností 
sovětských partyzánských jednotek a pohybem v různém terénu, v 
různých ročních období. Usilovně se pracovalo na vstřebávání kázně a 
na samotném jednání, jak bude budoucnost od nás vyžadovat ... 

. . . Nastalo jaro 1944 a běh školy skončil. Nastala příprava pro 
vysazení v Čechách. Vedení strany s příslušnými sovětskými orgány 
hledalo zaručenější cestu domů. jednoho dne v červenci jsem byl 
pozván do bytu soudruha Gottwalda v hotelu Lux, na ulici Maxima 
Gorkého v Moskvě. Přítomen byl i Jan Šverma a s. Appelt. jak jsem 
uviděl, že je přítomen i Šverma, bylo jasné, že to bude rozhovor 
závěrečný. Několik týdnů jsem už také věděl, že Šverma je u hlavního 

� štábu partyzánského hnutí Ukrajiny a že v jeho rukou se prakticky 
sbíhají všechny vojenskotechnické nitě, svazující moskevské vedení 
KSČ s naší okupovanou zemí. 

Po několikahodinové poradě a udělování pokynů bylo dohodnuto, 
že do tří týdnů odjedu na příslušnou základnu. Úkoly? "Uděláš, co je 

tvou povinností. Pomůžeš lidu v okupované vlasti v organisaci partyzánského 
boje a všemi formami dopomůžeš k vítězství strany, až válka skončí!" 

Teprve po třetím letu se zdařil seskok. Pich přiznává, jak ubohé 
bylo zásobování sovětským letectvem prostředky pro partyzánský boj. 
Nakonec jim bylo řečeno, ať si sami seženou potřebné výbušniny a 
zbraně . 

. . . Na získání bojových prostředků byla brigáda odkázaná u 
nepřítele. Za celou dobu své činnosti obdržela od štábu jen 14 

stokilogramů těžkých leteckých pytlů a to ve druhé polovině listopadu 
1944. Obsah neodpovídal objednávce. Bylo tam například jen pár 

� samopalů a asi 50 kg trhavin. Vl1bec tam nebyly elektrické, ani jiné 
časované miny, nutné k akcím na železnicích. Nebyly zápalné nálože, 
nebylo pušek pro odstřelovače a tlumičů. Nedostali jsme prostě nic z 
"jemné" bojové techniky i když všechno měly štáby dostatek ve 
skladech. Za to nám byl poslán minomet se spoustou nábojů, který pro 
nás neměl cenu, a to proto, že mu chyběla optika. Příčin, proč jsme ze 
štábu obdrželi jen jednu leteckou zásilku, bylo více. jednou nebylo 
letadlo, podruhé nás letadlo nenalezlo ... 



Stalo se několikrát, že jsme radiodepeši dostali o jeden, dva dny 
později, než zde byla letadla ... 

Byli jsme vlastně odkázáni na kořist u nepřítele a na to, co ze zbraní 
zůstalo u obyvatelstva a nebo co nám od nepřátel získali civilní 
pomocníci. Taky potraviny, většinou byli od civilistů, oblečení z kořisti 
- uniformy četníků, německých vojáků a důstojníků. Civilní šatstvo od 
kolaborantů, šmelinářů a zrádců. Obuv od ševců. My jsme jim 
zanechávali roztrhané a brali jsme si opravené- výměna kus za kus. 

jít po stopách těchto "průkopníků" komunismu od Podbořan, kde 
se uskutečnil jejich seskok, od vesnice k vesnici na Železných horách 
až na Žďársko a pak zpátky po vískách kolem řek Doubravy a Sázavy. 
Všude bychom nalezli na návsi pomník nebo na veřejné budově desku 
se jmény těch, kteří zahynuli za pomoc partyzánům v německých 
věznicích. Záznamy o tom je možné číst i v obecních kronikách. Byl by 
to záslužný čin pro dějiny našeho národa, kdo by prošel a zdokumen
toval tuto cestu partyzánské skupiny zvanou "Mistr Jan Hus", vedenou 
politickým komisařem Mir. Pichem-T ůmou, který se v době socializace 
zapsal do historie jako jeden z nejkrutějších vykonavatelů rudé moci. 

Předem na obhajobu některých "divokých" akcí partyzánů musím 
jako pamětník a účastník říci, že většinou šlo o mladé muže, kterým 
mimo nenávist vůči nepříteli bylo blízké dobrodružství, po němž mládí 
touží. I nás chlapce svádělo a vedlo k příkladu je následovat, když jsme 
je viděli suverénně vystupovat při různých akcích. Obdivovali jsme je, 
jak bez bázně, třebas dobře vyzbrojeni, vtrhli do vesnice a v domě u 
Starých, německým vojákům tam ubytovaným, sebrali všechno, co se 
jim hodilo- potraviny, zbraně, oblečení aj. S obdivem a nadšením jsme 
přijímali zprávy, že jich několik nocovalo u Ječmínků nebo u starosty 
Lojzy Starého. Po vyhození lokomotivy nebo mostu na železnici jsme 
hledali stopy jejich působení na místech výbuchu. 

Ani my, snad i starší občané, též i strůjci protinacistických činů, 
jsme si neuvědomovali, v jakém nebezpečí se ocitla obec i její 
obyvatelstvo, neboť v blízkém Bílku byla početná německá posádka. 
Podobné to bylo i v celém kraji. 



: 

S odstupem času, po mnoha letech, teprve můžeme uvést i případy, 
které po 40 let byly tabu. Všechna odbojová činnost byla režimem 
podávána jenom v oslavné, záměrné úpravě a to jen o činech řízených 
Moskvou. jiná ne. Mnozí z účastníků, pomocníků i partyzánů nevěděli, 
jak je jejich vlastenecké zanícení zneužíváno pro politické cíle a jak se 
jim vládnoucí soudruzi odmění, až se po válce uchopí moci. 



Názoey a výro� 

Josef Král- rok 1967 

... ,;rady už jich bylo! Zrovna na tom místě co sedíte, všichni chtěli 
vědět pravdu a pak to napsali jinak ... 

. . . Spousta si jich navěšela metály a za války strachem neviděli. 
Pořád se houfují, shánějí další partyzány, píšou na sebe posudky, aby 
dostaly větší důchody, Když vidím, kdo se dneska hlásí k odbojářům, 
vzal bych klacek ... 

. . . Nemáte ponětí, kolik se muselo sehnat proviantu pro Rusy, co 
tekli z lágrů. Byli rádi, že ve zdraví přečkají válku, holýma rukama na 
Němce nemohli a zbraně byly až na jaře pětačtyřicátého. To už se po 
lesích toulala spousta uprchlíků a taky provokatéři. A ti, co pomáhali a 
přežili, jako pro výsměch po válce dostali nálepku nespolehlivých ... " 

K.N.- rok 1978 

"je mi z toho někdy nanic. Byl bys překvapen, jací lidé se nám hlásí 
do odbočky Svazu bojovníků za svobodu. Nikdy jsem o nich ani o 
jejich činnosti za okupace neslyšel, až dnes, když mají jít do důchodu, 
vypráví, co všechno udělali pro vlast! Měl jsem s jedním docela soud. 
Přišel za mnou a žádal, abych mu potvrdil odbojovou činnost. Odmítl 
jsem, nikde jsem ho předtím neviděl. Rozhorlil se a počal mne urážet, 
co prý jsem vlastně za války dělal a kdo mi pomohl k partyzánské 
legitimaci. Prý o mně slyšel, že jsem chodil po lesích s Němci atd. Bylo 
těch urážek tolik, že jsem se obrátil na soud. Ten pán to musel odvolat 
- odvolání bylo vyvěšeno v jeho bydlišti a ještě zaplatil pár stovek 
pokuty." (Poznámka autora: K.N. byl vězněn od konce ledna 1945 do 5. 

května 1945 v Praze na Pankráci. Při Pražském povstání byl revolucionáři 
osvobozen a stal se velitelem barikády na Vyšehradě.) 

Zdeněk Šrámek, příslušník part. brigády Jana Koziny- rok 1978 

"Promiňte mi, ale nemám chuť o té partyzánské činnosti vyprávět. 
Když slyším slovo partyzán, obrací se mi žaludek. Pisálkové a jim 
podobní z toho všeho nadělali legendy. Představte si, že dneska k 
jedné protiněmecké akci se hlásí několik skupin. Všichni se snaží 



stáhnout zásluhy na sebe. Pomlouvají se navzájem. Pomalu ani my už 
nevíme, co je pravda. T i, co něco opravdu udělali pro vlast, raději mlčí. 
Byl jsem napřed u Tůmovy skupiny, věřte, že kdybych s několika druhy 
od něho nezběhl, tak jsem tady asi nebyl. Ten člověk hazardoval s 
lidskými životy." 



Lilwidaee Todtov� organizace v Peršíkově, aneb 

zJroušJra střel� do lidského masa 

Pamětní kniha obce Peršíkova obsahuje 400 stran, 171 popsaných. 
První zápis učiněn 20.12.1937, poslední roku 1961. Od té doby nebylo 
v zápisech pokračováno, pravděpodobně následkem připojení 
Peršíkova k Havlíčkově Borové a zrušením místní školy. Pamětní kniha 
byla až do roku 1978 nezvěstná. Události z let 1939-1945 zapsal 
Bedřich Karas, který byl kronikářem v letech 1939-1949. 

Vesnice Peršíkov leží severně od Havlíčkovy Borové, v údolí 
tvořeném svahy Slavětínského kopce a Kopaninami. Východně od obce 
vede silnice Ždírec-H. Borová. Od ní do vsi je odbočka vystavěná roku 
1926. Vzdálenost od Peršíkova do Borové 30 minut, Slavětína 40 

minut, Přibyslav 2 hodiny, Chotěboře 2.30 hodin, nádraží Ždírec nad 
Doubravou 1.30 hodin. Obcí protéká Peršíkovský potok, jenž pramení 
ve starých zrušených rudných dolech. Z bahnitých luk pod lesem 
zvaných Bahna přitéká do Peršíkovského potoka menší potůček. 
Spojují se nade vsí. V obci bylo před válkou 39 doml'1 a 175 obyvatel. V 
těsné blízkosti vesnice začíná lesní masiv táhnoucí se směrem ke 
Starému Ransku a dále k Žďáru. Víska tedy přímo stvořená pro 
partyzány, kteří ji také pro svůj úkryt, nocleh a stravování v plném 
rozsahu užívali. Měli z ní možnost rychlého ústupu. 

Podle kroniky a výpovědí občanů Peršíkova vznikla tato reportáž 
"Zkouška střelby do lidského masa", jak ji nazval velitel likvidační 
skupiny, díky tehdejšímu starostovi Josefu Zvolánkovi. 

Kronikář Karas s dobrým postřehem vypráví dění v době strachu, 
hrůzy, útlaku a pronásledování. jeho záznamy by vydaly materiál na 
celou knížku. Vybrali jsme z ní jenom události, které mohly nešťastně 
končit pro obyvatele tohoto partyzánského hnízda. 

Vraťme se napřed do roku 1944. Ke konci tohoto roku již nikdo 
nepochyboval o pádu Německa. Spojenecká letadla několikráte prolétla 
nad obcí a přicházely první zprávy o partyzánech. již v listopadu 
přespávali u hajného Františka Janáčka a pak v obci členové brigády 
Mistra Jana Husy, v čele s velitelem Pichem-Tůmou, u Jakuba 
Bratršovského čp. 22. 



Na Štědrý den se objevili veřejně v Borové, když šli lidé na půlnoční. 
V obchodech fasovali potraviny a boty. 

Hlídkám z civilistů nařízeno hlásit každé jejich objevení, ale žádná 
nic nehlásila. Za přechovávání nebo nahlášení partyzánů hrozili Němci 
zničit celou rodinu. Nepomáhalo to, partyzáni v obci byli a Němci se to 
nedověděli. Mezi lidmi se vyprávěly přímo legendy o činnosti těchto 
skupin. To však vypravovali jen ti, kteří je vůbec neviděli, ale u koho 
byli, ten neřekl ani slovo. Za jedno nesměl, měl zákaz, a za druhé ze 
strachu před gestapem ... 

. . . V tušení, že to brzy praskne, hospodáři se snažili plnit dodávky 
obilí jen v nejmenší míře, neboť jim hrozily přísné tresty. Na polích, v 
kompostech pro uchování zásob pro svou potřebu dělali kryty. Pro 
semletí obilí bez· poukazu v Janáčkově mlýně v Žižkově Poli, kde byl 
mlynář Janáček zatčen a popraven, byl také odsouzen k jednomu roku 
vězení zdejší pekař Jaroslav Kučera. Pro zlomenou nohu a tím dlouhý 
pobyt v nemocnici trest vůbec nenastoupil. (Pozn.: Jaroslav Kučera si 
zlomil nohu úmyslně a pobyt v nemocnici byl schválně lékaři prodlužován.) 

V/ místním hostinci se občas přes zákaz tančilo. Také na Velikonoční 
pondělí se konala taneční zábava za hojné účasti i přespolních, ale prý 
na udání četnický strážmistr Freibert zábavu rozpustil a vybral na 2.000 

K pokuty na Německý červený kříž- 20 K z jedné osoby. 
Historický rok 1945 začínal mírnou zimou, bylo téměř bez sněhu a 

větších mrazů. Byla to dobrá zima pro příslušníky drobné války v týle 
nepřítele. V kraji se pohybovalo stále více ozbrojenců. V čp. 13 
přespávala skupina Chimičova. 

16. ledna přes noc se objevily na různých místech a na vratech 
stodol letáky s obsahem o vítězství Rudé armády a blízké německé 
kapitulaci. V Borové, kde se partyzáni v obchodech často zásobovali, 
byli na četnickou stanici přiděleni čtyři němečtí četníci, kteří 
patrolovali i v naší obci. 

3. února přišli do vsi dva gestapáci z Jihlavy pro hajného Janáčka, 
který byl právě v Peršíkově na nákupu. Přitom zatkli i tři občany, 
uprchlíky z prací z říše - Starého, Nečase a Žítka. Odvezli je všechny 
do Jihlavy. Hajný Janáček byl odsouzen pro spojení s partyzány na tři a 
půl roku žaláře a vězněn na Pankráci. T ři jmenovaní občané pobyli v 



Jihlavě tři týdny a další tři týdny na nucených pracích. ještě tři muži z 
obce pro neuposlechnutí k odjezdu na kopání zákopů okusili 
gestapácké výslechy, týrání, těžkou práci a hlad. 

Blížil se dech fronty, i u nás bylo slyšet dunění bombardování, 
hlavně z vídeňské oblasti. Celé roje spojeneckých letadel stále častěji 
přelétávaly vzdušným prostorem. U lidí se počal projevovat neklid a 
strach: "Co s námi bude, až přijde fronta k nám?" Obavy zesiloval 
pohled na dlouhé kolony uprchlíků z Ratibořska. Každý si říkal: "Dnes 
oni prchají, ale kam budeme utíkat my?" 

Oddíl Todtovy organizace v Peršíkově. 
14. března 1945 byl v obci ubytován oddíl - 25 mužů a 30 koní. 

Poláci a Ukrajinci byli umístěni v hostinci u Jiráků, Němci a Francouzi 
ve škole. Každý den jezdili svážet dřevo z Družstevních lesů a vozili jej 
na pilu do Ždírce. Koně popásali pro nedostatek krmiva na suché lesní 
trávě. Celkem jejich chování bylo slušné. Za krmení pro koně 
vypomáhali s potahy zemědělcům na polích. Každou neděli konali 
družné zábavy společně s místním obyvatelstvem, s hudbou a tancem. 
Úplně zdomácněli a sami říkali: "Hitler kaput!" 

Události se řinuly jako lavina. 

Drama 24 dubna 1945 
Byl tichý jasný večer. Ve vesnici panoval klid. Obyvatelé se ukládali 

ke spánku, jen ti, co se zdrželi venku do deseti hodin, zaslechli povel: 
"Stát!" a následovala rána z pušky. To oddíl Ivana Hrozného rozdělen 
na dvě skupiny prováděl likvidaci oddílu Todtovy organizace. jedna 
skupina obstoupila školu a vnikla do třídy, kde překvapila nic netušící 
příslušníky T.O. 

jak vypověděl učitel Jan Pivnička, který byl přímým svědkem celého 
přepadu a rozuměl německy a slyšel rozkazy partyzánského velitele: 
"Partyzán rozkázal stoupnout zvlášť Němcům a zvlášť Francouzům. 
Dále se ptal, kdo je velitelem. Nedostával žádnou odpověď. Rozkřikl se 
znovu a hrozil samopalem. Teprve potom z řad Francouzů vystoupil 
jeden jménem Mi.incz, jehož pak partyzán vstrčil mezi Němce. Poručil 
jim vyjít před školu se slovy: 'Psi, budete mít krásnou smrt jakou si ani 



•· 

nezasloužíte!' Šest Němců vyšlo na silnici, partyzáni nad nimi vyřkli 
rozsudek smrti a samopaly všech šest pokosili. Francouzi museli jít s 
partyzány. Zachránil se jeden Němec, který právě nebyl ve škole, ale 
zdržel se na besedě u Jiráků." 

Razie v hospodě 
Počala současně jako ve škole, tam však byly uzamčené dveře. V 

kuchyni seděl Němec Gri.inner a hostinská s dětmi. Na dveře bylo rázně 
zaklepáno, hostinská šla otevřít. Gri.inner v tušení zlého se vytratil 
dveřmi ke chlévu. Dva z likvidační skupiny vrazili do lokálu a odtud do 
sálu, kde vyzvali muže slovanské národnosti, aby si všechno svoje 
spakovali. Přítomného Němce Morise zastřelili na sále. jeden 
ukrajinský Němec prchl přes verandu, ač byl postřelen. Gri.innera hledal 
partyzán v doprovodu syna hostinského ve stodole, ale nenašel jej. Byl 
ukryt ve chlévě pod žlabem. Ostatní mužstvo z hospody muselo jít s 
partyzány do lesů. Když opouštěli obec vypálili rakety. 

Noční hlídka Antonín Pospíchal čp. 9 a Josef Karas čp. 13 po jejich 
odchodu nalezla u školy šest mrtvol a v hospodě jednoho 
zastřeleného. ještě v noci byl případ hlášen četnické stanici v Borové. 
Vzrušení občané prožili těžkou noc ve strachu, co učiní gestapo. 

Ráno 25. dubna se dostavili němečtí četníci z Borové. Když viděli 
mrtvé, byli celí zamlklí a jenom poručili těla odnést do třídy na kavalce. 

26. dubna nocovali partyzni v čp. 27. K večeru přišli do vsi tři 
Ukrajinci, kteří spávali v hospodě a prosili starostu o přespání. 
Vyprávěli, že když je partyzáni v hospodě zabrali, odvedli je do lesa a 
tam je pustili. Muži, přišlí z lesa, mezi sebou hovořili rusky a vyslechl 
je ze sousedního stavení partyzán Boris. Starosta jim nocleh odmítnu! 
a poslal je do Ždírce, kde měli Todtovci posádku. Za Ukrajinci, kteří 
starostu poslechli a pochodovali ke Ždírci, se vyhrnulo dvanáct 
partyzánů a počali je odstřelovat. Dvěma mladším se podařilo utéci, 
třetí starší byl zabit. Ti, co utekli, se hlásili na velitelství Vlasovců v 
Krucemburku, že jejich kolega byl zastřelen. Vlasovci ještě tu noc 
prohledali okolí školy, ale nikoho nenašli. Až ráno občanská hlídka 
nalezla mrtvé tělo na Vrchách. Téhož dne byl za asistence četníků na 
místě pohřben. {Pozn.: KJ. - 15. dubna 1979 jsem vystoupil na kopec 



Vrchy. V malém háječku v polích, asi 150 kroků od silnice na H. Borovou, jsem 
našel hrob nešťastného muže, prý polské národnosti, obroubený kameny s 
křížkem z březového kmene. Tomuto "hrdinnému přepadu" pár dní před 
koncem války, který provedli příslušníci oddt1u Zarevo-Zář, jsem věnoval hodně 
času, abych podrobněji vyšetřil událost, neboť peršíkovský kronikář dále 
nepokračoval.) 

Přímí a hodnověrní lidé vydali o ni svědectví: 

Jan Jirák, narozen 1929 - Peršíkov- v prosinci 1977 

"Měli jsme hospodu v Peršíkově. Koncem války byli u nás ubytováni 
vojáci Todtovy organizace. Měli na starost zajatce Poláky, Rusy a Fran
couze, většinou mladé muže, kteří pracovali v lesích. Stráže nedrželi, 
ani sál nezamykali a se zajatci i s námi jednali slušně. Pamatuji, jak 
jeden z nich se rád zdržoval v naší kuchyni a těšil se, až bude po válce, 
jak pojede domů. Bylo to čtrnáct dnů před koncem války. Večer 24. 

dubna po desáté večer k nám vtrhla skupina ozbrojenců. jeden z nich 
mě vytáhl z postele a se samopalem v zádech musel jsem s ním 
procházet hospodářstvím. Němci, když uslyšeli hluk, utekli ze sálu. 
jednomu vojínu se sice podařilo utéci do stodoly, ale byl nalezen a 
vyvlečen do sálu a přede všemi zastřelen. Druhý se ukryl ve chlévě za 
ležící krávu a tím se zachránil. Ve škole ubytovaní Němci byli popraveni 
před budovou. Do rána bylo slyšet od školy bolestivé naříkání jednoho, 
který nebyl hned mrtvý a umíral. Měl prý postřelenou míchu. 

Ten, co přežil, se po odchodu vražedníků ukryl na půdě. Po půlnoci 
na nás ťukal. Samozřejmě jsme s matkou po prožité hrůze nespali. 
Vojákovi byla zima, celý se třásl, byl jen v košili. Matka mu půjčila 
kožich po nedávno zemřelém otci. 

Druhý den ráno do vsi přijeli němečtí vojáci a gestapáci. Vyslýchali 
hlavně zachráněného Němce. Ten při výslechu stál celou dobu v 
pozoru. Vypovídal v náš prospěch, takže nám dali jen několik otázek. 
Ukazoval kde se ukryl a také vypůjčený kožich. Kdyby také zahynul, 
jistě by nás gestapo odvezlo. Bylo mi tehdy patnáct roků, ale na ty 

strašné zážitky v dubnu 1945 nezapomínám." Že nedošlo k nějakému 
potrestání Peršíkovských ze strany nacistů, nebyla jenom výpověď 
zachráněného vojáka, ale moudrá rada občanky Hoškové. 



; 

Stanislav Hanč, narozen 1928- Peršíkov- v listopadu 1978 
" .. . Tři týdny než přišli do Peršíkova partyzáni likvidovat vojáky 

T.O., měl jsem nastoupit k Ostravě na zákopy. Byla nás tam určena 
dosti početná skupina. Všechny náležitosti jsme splnili, dokonce jsme v 
Přibyslavi nastoupili do vlaku, který nás tam měl odvézt. Ale hned za 
stanicí jsme vyskákali z vagonů a ještě ten den byli jsme zase doma. Od 
té doby jsem do žádné práce nechodil a také se neukazoval venku. 

Tu noc, když došlo k té tragédii, probudil nás všechny v rodině hluk 
- štěkání psů, výstřel a krátce na to střelba od školy. Nevěděli jsme, co 
se přihodilo. Oknem jsme jenom zahlédli projít kolem naší chalupy 
početnější jakousi skupinu mužů mířící k lestJm. 

Vlezli jsme znovu do postele, ale spánek do rána za nic nestál. Brzy 
ráno k nám přišla sousedka Hošková. Hned rázně spustila, jací jsme 
neopatrní, totiž já i její syn Josef, že jsme vlastně na černo doma, tedy 
zběhové. Němci mají od rána obstoupený celý Peršíkov, od starosty 
Zvolánka je slyšet řev, jak Němci Zvolánkovi vyšetřují. Budou-li nás 
Němci kontrolovat, zle to s námi dopadne. 

Rozrušeně vyprávěla, že u školy leží šest mrtvých mužů, v hospodě 
sedmý a další je raněný. Pak podala mně a Josefovi, který přišel za ní, 
proutěný koš a povídala: 'Běžte po sousedech, ať vám každý něco dá k 
jídlu. Potom to doneste velícímu německému oficírovi!' 

S Pepíkem jsme vyšli do vsi. Přiznám se, že mi bylo všelijak. 
Obcházeli jsme nejbližší sousedy a když slyšeli z jaké příčiny děláme 
sbírku potravin, dávali do koše vajíčka, máslo, chleba, uzené maso. 
Když jsme došli k hospodě, zastavila nás dvoučlenná hlídka a hned: 
'Halt! Ausweis!'. Chtěla legitimace, ty my u sebe neměli. Přitom vojáci 
nahlédli do košíku. jak uviděli plno jídla, hmátli rychle po kusu chleba. 
Ptali se, pro koho ty potraviny jsou. Když jsme řekli, že pro jejich 
velitele, propustili nás. Trochu německy jsme uměli ze školy. 
Pokračovali jsme ke starostům. Před domem pana Zvolánka znovu stála 
stráž a další vojáci byli na dvoře. jak jsme ohlásili, že neseme jídlo pro 
komandanta, hned jeden voják šel dovnitř. Slyšeli jsme, jak prudce 
sklapl podpatky a nás ohlašoval. Také rázem umlklo německé řvaní. 
Zavedl nás do světnice. Spatřili jsme manžele Zvolánkovi celí 
rozechvělí a proti veliteli, který seděl za stolem, stát vojáka T.O. 



Gri.innera, jenž unikl smrti. Položili jsme naplněný koš na stůl. 
Důstojník sundal s hlavy brigadýrku a poručil Zvolánkové, aby 
připravila kastrol na pečení. Zvolánková se celá třásla a jak brala 
nádobu z kredence, pustila ji na podlahu. Vojáci sami z koše vybírali 
potraviny. Gri.inner jim přitom povídal: 'Zde máte důkaz, že občané 
Peršíkova nespolupracují s bandity. Dávají nám jídlo z oddanosti k říši.' 

Todtovec Gri.inner dobře znal smýšlení peršíkovských občanů. Vždyť 
v obci s ostatními, teď již mrtvými, byl již několik týdnů. Snažil se 
zachránit Peršíkov před odvetou. 

Když byl vyprázdněn koš, vyvedl nás voják zase ven, poplácal na 
ramena a ještě děkoval. S Pepíkem jsme šli do dalších chalup, aby také 
něco přispěli. S košem jsme se chtěli dostat do lesa, neboť nás ve vsi 
půda pálila. U posledního baráku měli jsme zase půl koše. Tam nás 
zadržel voják. Ptal se, kam jdeme. Řekli jsme mu napřed proč sbíráme 
potraviny a pak že v lese jsou další obydlí, kde chceme taky dostat 
něco k jídlu. Voják se ohlédl na všechny strany a zase nám vjel rukou 
do koše a popadl kousek uzeného a krajíc chleba. Pak mávnu) rukou, 
abychom pokračovali v cestě. 

Za vesnicí v lese je jen Janáčkova hájenka, tedy jsme strážnému 
lhali. Báli jsme se s přítelem zůstat doma, neboť jsme měli jenom 
doklad určení na zákopy. V napjatém očekávání, že nás voják střelí 
zezadu, chtěly se naše nohy rozeběhnout, abychom byli co nejdříve v 

lese. jeden druhého jsme srazovali. Když by jsme utíkali, bylo by to 
hlídce podezřelé a jistě by po nás pálila. Stejně jsme měli nohy jako 
olověné, když nás les přijal pod ochranu. 

ještě jsme se ani nerozhlédli a zaslechli jsme slabé zapísknutí. Z 
houštiny k nám vyšel partyzán s namířeným samopalem. Zavedl nás 
hlouběji do lesa, ke svým druhům. Bylo jich asi dvanáct. Započali s 
námi výslech -jak to vypadá ve vsi, zda-li Němci moc neřádí a kam 
neseme ten koš s jídlem. Pověděli jsme jim, jak na radu Hoškové jsme 
sbírali potraviny pro hladové Němce. Partyzáni se usmívali a chválili 
nás. Byl to oddíl Kadlece, který vražedný přepad minulý večer provedl. 
To jsme se dověděli až po válce. 

Pak jsme se všichni pustili do konsumace jídla. Když 'pohoštění' 
Němci z Peršíkova odtáhli, vrátili jsme se s Pepíkem dom{L" 



Zastřelení dvou ruských vojínů v Peršíkově. 
Od 9. května 1945 po příchodu Sovětské armády každý den 

obyvatelům přinesl nějaké vzrušení. V okolí se potulovali opuštění 
koně, kteří spásáním ničily jařiny. Po silnici každou chvíly projížděly 
motorisované jednotky. Přesto se lidé snažili pracovat na polích. 
Hromadně se taky sbíral všude rozházený válečný, bojový materiál, 
zanechaný německým vojskem při ústupu. Do vesnice přicházeli 
jednotlivě i v tlupách vojáci ruské a rumunské armády. Sháněli chleba, 
vejce, mléko. Někteří za jídlo dávali tabák, cigarety. jezdci žádali pro 
koně krmivo, pro sebe vodku. Hospodáři dávali s neochotou, neboť 
seno, zrní potřebovali pro svl'1j dobytek, zvláště když viděli na svých 
polích spoušť od koní. Ale dát museli! 

V noci 14. května přicválali na koních dva vojíni v uniformách Rudé 
armády a v čísle 41 žádali vodku a pak usedli u silnice. Za chvíli přijeli 
jiní dva Rusové, také na koních a jak hlásila občanská hlídka, vznikla 
mezi nimi prudká hádka. Naši hlídači se vzdálili, ale zakrátko uslyšeli 
výstřely. První dva Rusové potom projeli obcí a hlídce oznámili, že 
zastřelili dva Vlasovce. U Borové strážným hlásili totéž. 

Na místě činu zůstali ležet s prostřelenými hlavami dva mladí vojíni, 
ale Rudoarmějci. Případ byl nahlášen četnictvu. Ráno byly mrtvoly 
odvezeny do Vepřové, kde byl pluk umístěn. K večeru se přihnala jízdní 
policie a další jezdci objížděli obec. Bylo nařízeno odevzdat zbraně, 
konány domovní prohlídky, starosta pod hrozbou zastřelení 
vyšetřován. 

Komisař přes všechno ujišťování starosty o úplné nevině občanů v 
celém případu prohlašoval, že ty dva vojíny zastřelil civil, který měl 
zbraň. Nechtěl věřit, že se konají ozbrojené hlídky proti esesmanům. 

Zbraně musely být odvezeny v jedenáct hodin na Račín. S nimi 
odjela i policie. S poukazem, že to pro obec "nedobro", lidé usínali s 
těžkou hlavou. Třebaže již byla svoboda, byl strach, co přinesou další 
dny, zda se zjistí viníci. 

15. května ruská komise přijela zase. Převzala sebou tlumočníka 
pana Karla Bukovského, továrníka z Borové, ubytovala se ve škole. 
Vyšetřovali tvrdě, s velkou nedůvěrou k místnímu lidu. Někteří Rusové 
si přímo osvojovali věci, na které při prohlídce přišli. Byl znovu 



vyšetřován starosta Zvolánek, hlídky z Peršíkova i z Borové. 
Učitel Pivnička navštívil velitele partyzánů, plukovníka Rudé Armády 

Ivana Hrozného, který ležel v nemocnici v Novém Městě s prl'tstřelem 
plic. Ten dal písemné prohlášení, že za obec Peršíkov ručí, že s tím 
nemají nic společného. Vyšetřování trvalo přes čtyři dny. 

jak se případ vlastně udál, žádný se nedověděl. Hlavně, že pro obec 
nevznikla žádná odvetná trestná opatření. 

Výpověďjosefa Zvolánka- Peršíkov č.p. 29- v listopadu 1978 

,Y Peršíkově, tak jako i v jiných obcích, hned po válce byly stavěny 
hlídky z ozbrojených civilisů. Strážní měli střežit obyvatelstvo před 
německými bandity - vojáky, kteří se kolem 9. a 10. května 1945 

rozprchli po lesích. Stávalo se, že jednotlivci nebo malé skupinky 
Němců se dobývali do chalup a hrozbami vyžadovali na lidech jídlo a 
civilní obleky. V převlečení se chtěli dostat do Německa, aby se vyhnuli 
ruskému zajetí. V Peršíkově jsme do strážní hlídky zavedli vojenský 
pořádek. Hlídky byly rozepsány, každý, kdo měl zbraň, měl ji 
registrovánu, náboje přesně spočítané. Velitelem stráží byl řídící učitel 
Pivnička. 

Zavedený pořádek ve strážní službě nám později hodně pomohl v 
případu, který se stal 14. května večer. Toho večera jsem šel jako 
starosta na kontrolu hlídek. Procházím od dolní části vesnice a jdu po 
silnici nahoru ke škole. U Hájků jsem se setkal se dvěma ruskými 
vojáky -jezdci. Sháněli kořalku. Krátce po mém příchodu k Hájkově 
chalupě přicválali na koních dva další Rusové ... " Další podrobnosti se 
shodují se zápisem v obecní kronice ... 

Josef Zvolánek pokračuje: "Ruská policie nás oba s Pivničkou hrubě 
vyšetřovala, takže jsem byl pak tak nervově vyčerpán, že jsem druhý 
den utekl do lesa a tam se ukryl. Z porostu jsem pozoroval cestu do 
Vepřové. Čekal jsem, že se Rusáci vrátí a splní pohrůžku a přijedou mě 
popravit. Manželka mi do lesa přinesla jídlo a uklidnila mou 
rozháranou mysl. Vrátil jsem se do vsi. 

S Janáčkem z hájovny, který se vrátil z kriminálu a Pivničkou jsme 
navštívili v nemocnici v Novém Městě na Moravě Ivana Hrozného a ten 
nás z toho svým písemným prohlášením dostal. 



Ruští vyšetřovatelé dali mrtvoly vojáků vykopat - byli pohřbeni na 
hřbitově v Borové - a odvezli je na Račín a tam pitvou zjistili, že byli 
zastřeleni z ruských zbraní. 

Pak nám řekl jeden důstojník: 'My nejsme jako Němci, kteří stříleli 
nevinné, my případ napřed vyšetřujeme. Běda však, kdyby to provedl 
někdo z vás, přísně bychom ho potrestali!' 

Kdo byli ti dva zabijáci v ruských uniformách, kteří zabili 
dvoučlennou hlídku, se nikdo nedověděl. Zda-li to byli vojáci z Vlasovy 
armády, nebo snad nějací Rusové, potulující se na vlastní pěst, to 
zůstalo pro občany Peršíkova tajemstvím. Hlavně že to dopadlo pro 
obec i pro mě dobře!" 

Prameny: 

Pamětní kniha obce Peršíkova. 
Výpovědi přímých svědků. 

Chotěbořsko v národním odboji- IV. dl1- strojopis- KJ., 1979. 
Verše k zamyšlení i k potěše od KJ. - str. 38-39- B. Černík, 1998. 

Vepřová. 

15. března 1945 byly zatčeny gestapem pro přechovávání a 
spolupráci s partyzány: Marie Bořilová, rolnice ve Vepřové čp. 62, a její 
dcery Zdena a Věra. Téhož dne byl také zatčen Adolf Neubauer z téhož 
důvodu. Byli vězněni v Novém Městě na Moravě, v Brně a Neubauer 
také v Mirošově u Plzně. Domů se vrátili po převratu. 

V květnu 1945 byl postřelen ruským vojínem Jan Veselý, rolník čp. 
9. Léčil se dva měsíce v nemocnici. V té době byl zastřelen neznámým 
vojínem RA. František Novotný, čp. 6, při hájení svého majetku. 

Naše obec podle svých sil a schopností se snažila po celou dobu 
okupace sabotovat nařízení okupantů. Zemědělské výrobky dodávány 
jen v nejnutnější míře, sběr kovového odpadu nebyl ve škole prováděn. 
Několikrát byl poskytnut úkryt uprchlým ruským zajatcům. Byly jim 
dány potraviny i oděv na další cestu. Všichni směřovali na východ. 

Dne 2. ledna 1945 objevil se u nás první ruský partyzán, náčelník 
zpravodajské služby Chimič. (Na něho máme nejlepší vzpomínky. 
Později odešel od Tůmy.) Byl v rodině Františka Novotného, čp. 6, a od 



té doby sem pravidelně docházel. Krátce po jeho první návštěvě přišli i 
jiní členové brigády MJ.H. - komisař Pich-Tůma, Jiří Starý a další 
členové štábu, který v té době měl hlavní stan v Račíně. 

Později zde byla zřízena v domě Františka Novotného, čp. 3, i 
tiskárna ilegálních letáků. Pak se i třeba několik dnů zdržovala větší a 
někdy menší skupina partyzánů. Němcům se brzy dostalo o tom zpráv 
a proto občas prováděli v obci namátkové prohlídky. Když dostali do 
rukou raněného partyzána ve Škrdlovicích*, po jeho výpovědi přišli již 
najisto. (*Byl to Nikolaj Šustov, 23 let, partyzánský bojovntk z Běloruska a 
Ukrajiny. Odvážný a zkušený výsadkář, ale notorický alkoholik. Tak ho 
popsalo v charakteristice všech 12 parašutistů z výsadku na Železných 
horách, Miroslav Pich - Sbornfk voj. akademie Ant. Zápotockého, rok 1965. 

Šustov byl zajat Němci ve Světňově.) 
Asi sto padesát německých vojáků obklíčilo dvěma kruhy vesnici, 

několik jich vstoupilo do stavení paní Bořilové, čp. 62. Partyzán 
vyzradil, že asi před týdnem u nich s dalšími přespal. Paní Marie 
Bořilová s dvěma dcerami byla odvlečena. Rovněž též jejich čeledín 
Neubauer. V době, kdy došlo k zatčení žen Bořilových, byl právě v 
domě pana Janáčka, čp. 37, Tůma s několika druhy. Štěstím bylo, že 
Němci ledabyle prohlédli chalupy a v noci odtáhli. Kdyby našli. 
partyzány, došlo by pravděpodobně k přestřelce a jistě by to špatně 
dopadlo pro celou vesnici. 

Dne 30. března 1945 se srazila v obci hlídka Němců s nově 
, vysazenými ruskými parašutisty. Nikdo z nás o ničem nebyl infor

mován. Potřebovali navázat styk s českými lidmi. Bitka proběhla na 
návsi před školou. Byly při ni použity automatické zbraně, kulomety a 
granáty. Němci po střetu odvezli na náklaďáku dva mrtvé a několik 
raněných. Kapitán Maslov, velitel výsadku, spáchal sebevraždu 
granátem, jeho zranění druzi byli nalezeni mrtví v lese. Pohřbili je v 
Přibyslavi. 

Dne 5. dubna 1945 u Mlynářova rybníka ztratili život dva partyzáni. 
Taky i tam měli Němci ztráty . 

. . . Není možno vyjmenovat všechny občany, kteří pomáhali lesním 
bojovníkům- byla to většina obyvatel! 

Vepřová- zápis předsedy MNV, pana Henzla - 28. února 1946. 



Přibyslav- Vepřová. 
Důstojný pohřeb ruských partyzánů- Svobodný Havlíčkův Kraj, ročník 1., č. 
18, 31. 10. 1945 

V dubnu letošního roku zastřelilo gestapo nedaleko Přibyslavě čtyři 
ruské partyzány, kapitána Maslova a jeho tři druhy, kteří seskočili 
padáky nedaleko Habrů a při hledání spojení byli vyslíděni gestapem a 
zastřeleni. Svaz národní revoluce v Přibyslavi spolu se všemi spolky a 
korporacemi uspořádal jim v rámci oslav 28. října důstojný pohřeb, 
který se za manifestační účasti občanstva z celého okolí konal v sobotu 
27. řijna 1945. Zúčastnili se jej zástupci partyzánské brigády MJ.H. 
Saško Osmančík a Jirka Starý, zástupci RA, hasičstva, úřadů, spolků, 
školní děti, mnoho junáků atd. Prosté rudé rakve byly vystaveny na 

- katafalku na sokolském cvičišti, po stranách vlály vlajky a stála čestná 
stráž sokolstva, legionářů a junáků. Po druhé hodině odpolední byly 
zahájeny obřady projevem význačného pracovníka partyzánského hnutí 
p. Laciny z Pořežína, který vřelými slovy ocenil význam odboje v našem 
kraji a vzdal jménem přítomných hold mrtvým hrdinům. Pak se odebral 
mohutný průvod na náměstí, kde se konal pohřeb. Po úvodní recitaci 
promluvil komisař brigády Jana Koziny, kapitán partyzánů Nikolaj 
Chimič o významu partyzánského hnutí v porážce fašismu a pevném 
bratrství krve, prolité ve společném boji ruským a českým národem. 
Zástupce Svazu národní revoluce místopředseda J. Haškovec pronesl 
velkou řeč o ideálech, za které jsme bojovali a které se nyní usku
tečňují, vzpomněl všech obětí fašismu, vzdal jim dík a vyslovil pevnou 
víru, že si spoluprací vybudujeme lepší svět, vykoupený krví padlých. 
Ing. Bezpalec jménem MNV přijal hrob hrdinů do opatrování města. Za 
zvuků hymny československé a sovětské byli hrdinové spuštěni do 
společného hrobu, v němž, daleko od vlasti, budou spát věčný sen. 
Památky jejich nebude zapomenuto, jejich oběť nás zavazuje k věč
nému bratrství. 

Světnov- Sklené. 
Když jsem chodil po stopách bojovníků proti německým utla

čovatelům, navštívil jsem taky vesničku Světnov nedaleko Žďáru nad 
Sázavou. Podle výpovědí pamětníků a záznamů národních výborů jsem 



popsal tragický příběh s partyzánem Šustovem. Přes tvrdý režim v 
partyzánských oddílech docházelo v nich i k nedisciplinovanosti. 
Takovým výrazným příkladem byl Nikolaj Šustov. jeden spolupracovník, 
bydlící na jedné samotě u Žďáru, obstarával přes své známé v Praze 
nové pistole- kus za 25.000 korun. Přenášečem těchto zbraní pro štáb 
MJ.H. byl parašutista Šustov. Dne 12. března 1945 byl poslán opět. Měl 
přinést zásilku a při zpáteční cestě zastavit ve Sklené a převzít tam 
nováčky do oddílu. Šustov vyšel ze zemědělské usedlosti paní Bořilové 
ve Vepřové, kde právě pobývali Tůmovci, kteří pak po jeho odchodu ze 
zásady matení stop se přemístili do jiného statku a tím se vlastně 
zachránili. V noci z 13. na 14. března se měl Šustov vrátit do Vepřové. 
To se nestalo. 14. března kolem 16. hodiny byla obec obklíčena 
vojskem a četnictvem. Zvlášť byl obstoupen statek Bořilové a uvnitř 
řádilo gestapo. Hledali partyzány. Pak počaly prohlídky i v sousedních 
domech. Pravděpodobně by Němci prohledávali i další budovy, ale lidé, 
jak později s dobrým účinkem učinili Peršíkovští, zpomalili a nakonec 
odvrátili kontroly tím, že Němd'tm nanesli jídlo a pití, takže nakrmení 
vojáci a četníci z prohlídek rezignovali. Odvezli sebou jen selku 
Bořilovou s dvěma dcerami. Pak teprve mohli ze vsi zmizet i partyzáni. 

Šustov v bytě prostředníka pistolí se dověděl, že ve Světnově žije 
jakýsi Němec a vlastní krátkou ruční zbraň. Pod vlivem alkoholu se 
rozhodl k svévolné akci. Po převzetí pěti neozbrojených chlapců ve 
Skleném s nimi nepochodoval do Světnova. Protože neznal, kde 
dotyčný Němec bydlí, vnikl do hostince a výhrůžkami vymáhal na 
hostinské informace. Scénu zpozorovala jedna sousedka. V domnění, 
že se jedná o banditský čin - tehdy se skutečně už několik 
zločineckých přepadů stalo - zavolala na pomoc syny hostinského, 
kteří byli jinde ve vsi. Ti ozbrojeni klacky vstoupili do šenkovny a 
úderem do hlavy Šustova omráčili a hned přepadení ohlásili na 
četnické stanici ve Žďáře. Netrvalo dlouho a přijela četa německých 
četníků a bez výstrahy pustila palbu do mobilizovaných mladíků, kteří 
nesmyslně čekali před hospodou, kde je Šustov zanechal. Při střelbě 
zahynuli dva z nich - Černý a Sláma. Ostatním se podařilo uprchnout. 
Omráčeného Šustova odvezli sebou četníci. Zřejmě po prohrání a 
krutém mučení prozradil úkryt svých druhů u Bořilů ve Vepřové. Uvedl 



i několik jmen přechovávačů a při jejich zatčení je usvědčoval. 
Nezachránil se- zemřel po strašném bití gestapáckými katany. 

Sklené na Moravě. 

Obyvatelé roztroušených vísek v hlubokých Žďárských lesích prožili 
v dobách partyzánštění a ještě nějaký čas po válce různé příhody. Ze 
zápisu národního výboru Sklené ze dne 17. září 1945 vyjímám: 

V revolučních květnových dnech, ve snaze zmocnit se zbraní, 
vypravila se desetičlenná skupina ze Skleného pod vedením 
svobodníka Fr. Malíka a jeho zástupce Boh. Železného na silnici Nové 
Město-Žďár k lesu u Veselíčka, kde stála kolona německých 
automobilů. Výpad se podařil. Byl ukořistěn jeden kulomet, tři pušky s 
náboji a jedna pistole. Na zpáteční cestě byla však tato skupina 
napadena nepřátelskou palbou z kulometu. Padl Fr. Malík a Josef Sláma 
byl střelou zasažen do nohy. V noci se očekával útok Němců na obec 
Sklené. Došlo však k bitce u Fryšavy, kde proti nepřátelské přesile 
bojoval nepočetný oddíl partyzánů. V boji zahynulo šest Rusů a šest 
českých bojovníků. Němci měli ztráty mnohonásobně vyšší. 

U školy ve Skleném se prováděl výcvik mladých mužů, ale i chlapců. 
Byli vyzbrojováni ukořistěnými zbraněmi a náboji. 

I když byla podepsána kapitulace, němečtí vojáci, zvláště jednotky 
po zuby ozbrojených esesáků, se v této zalesněné krajině nemínili 
vzdát. Docházelo k přestřelkám a mrtvých a raněných přibývalo na 
obou stranách. 1 O. května 1945 nedaleko Skleného byl obklíčen 
ozbrojenými českými dobrovolci společně s partyzány oddíl 22 

příslušníků SS. Esesmani sice odhodili karabiny a samopaly a zvedli 
ruce, ale ponechali si v holínkách pistole. Při tělesné prohlídce byly u 
nich nalezeny. Všichni byli eskortováni do sběrného střediska ve 
Fryšavě a tam vy vynešení rozsudku pro neodevzdání celé výzbroje 
zastřeleni u bývalé myslivny. Na místě exekuce byli též pohřbeni. 
(Pozn.: Podle nadlesnfho K.N. byl likvidován u Fryšavy mnohem větší počet 
esesáků, než je uvedeno v zápise MNV Sklené.) 

Prameny: 

Zápis MNV Sklené, dne 17. zářf 1945. 

Výpovědi pamětníků, rok 1975. 



Bombardování Ždíree ndd Doubravou 

a KrueemllurJm 

Ze vzpomínek ždíreckých občanů. 
Byl den po kapitulaci, den 9. května 1945. Od Žďáru, Hlinska, 

Chrudimi se valí dosud plně ozbrojená německá vojska. Na různých 
motorových i koňmi taženými vozidlech, tancích, haklech plno vojáků 
zaprášených s vytřeštěnýma očima, ale se zbraněmi připravenými ke 
střelbě, bezhlavě ujíždějí na západ. Všechny složky opouštějí vozidla, 
někteří je zapalují, koně střílejí a jak mohou se chytají jiných 
automobilů. 

Ve Ždírci, kde křižuje několik silnic, je to nejhorší. Tu najednou 
před polednem zakrouží nad obcí dvě ruská letadla, která skropí 
silnice z palubních zbraní. Zanedlouho po jejich odletu zahřmí motory 
bombardérů. Padají bomby. Němci vyskakují z vozidel a snaží se spasit 
útěkem v polích a v blízkých lesích. Strašlivé výbuchy trhají sluch, 
domky se řítí, někteří lidé zděšeně prchají z vesnice, jiní se schovávají 
do sklepů a krytů, které si nedávno vystavěli, v očekávání toho 
nejhoršího. 

Přilétají další letadla a znovu shazují svůj smrtonosný náklad na 
Ždírec a Krucemburk. Mnoho chalup je rozmetáno, vzniká oheň. 
Stříkačka je rozstřílena při prvním přeletu hloubkařů. Přesto se snaží 
hasiči pomocí druhé ruční stříkačky požáry hasit. T řetí nálet dokonává 
dílo zkázy. je zničeno nebo poškozeno na 80 % obydlí. Změť trosek 
tarasí silnice a cesty. Dvacet čtyři mrtvých občanů je vyprošťováno z 
trosek. ještě větší počet zraněných je ošetřováno a odváženo do 
nemocnic. Poslední oběti války! 

Podle svědka Ladislava Starého, elektrikáře, který je vyslechl, 
partyzáni s Jirkou Starým požádali vysílačkou letiště na Moravě o 
hloubkové letce, aby střelbou z kulometů rozehnali Němce, neboť 
některé skupiny se počaly kolem Ždírce zakopávat a připravovat 
kulomety a děla k obraně. Byl k tomu vyzýváni letáky hitlerovským 
generálem Schornerem a generálem Lohringem. 

jak přiznal partyzán Starý, jejich výzva byla mylně pochopena a 
místo ostřelovačů přilétly bombardéry a ty nadělaly paseku. Naštěstí 



hodně bomb nevybuchlo, neboť byly shazovány z malé vyse. 
Zahynulých německých vojáků bylo jen málo, většina jich utekla do 
Raneckých lesů. Trvalo několik dní, než od nich byly lesy vyčištěny. 

Při "čištění" lesů docházelo k násilnostem i vraždám na zajatcích. 
Nenávist, kterou vůči sobě zaseli okupanti, se obrátila proti nim. A pak 
byli mezi revolucionáři jednotlivci s máslem na hlavě a ti dělali nejhůř, 
aby zakryli svou kolaboraci s nacisty. V polích, v lesích, na hřbitovech je 
zakopáno mnoho německých válečníků zahynulých po skončené válce. 
Někteří sami spáchali sebevraždu, většina byla popravena. jako přímý 
účastník krvavého střetu s vojáky SS u Sobíňova, při němž jsem byl 
zraněn a padl můj bratr a přišli o život i další moji kamarádi, musím 
odsoudit brutalitu Němců, kterou použili proti nám. 

jako dějepisec však nemohu zatajit pro dějiny i činy českých mužů, 
vraždící zajatce i rakouské národnosti. již staří Římané měli heslo: 
Sláva vítězům, čest poraženým! 

Některé samosoudce a popravce jsem osobně znal, o jiných mi 
pověděli pociví lidé. jména kattl i svědktl však neuvedu! 

V městě Ch. 9.5.1945 přivedli čeští ozbrojenci asi stočlennou rotu 
odzbrojených vojáků Wehrmachtu i s jejich velitelem před městskou 
budovu. Německý důstojník ohlásil muži v uniformě strážníka, který 
byl jakýmsi vedoucím revoluční gardy, že složili zbraně a vzdali se. 
Gardista, silný muž, však náhle podrazil Němci nohy, až ten padl na 
dlažbu. Rychle se ale zvedl a rozhněván udeřil strážníka přes tvář. To 
byl jeho konec, neboť udeřený muž ho na místě zastřelil. A k tomu 
ještě odpočítal každého desátého zajatce, odvedl je za město a tam je 
postřílel. Nepomohly protesty některých jeho společníků, že nemá 
právo takto jednat. Prohlásil: "Mstím se za bratra, kterého mi Němci 
zabili!" 

Ten samý muž, asi za dva dny, dostal úkol přivést do vězení 
vnuceného německého správce s manželkou z blízkého zámeckého 
statku. (Pozn.: Na velké hospodářství, v době okupace, nasazovali německé 
úřady starší zemědělsky znalé lidi. Měli za úkol vytěžit co nejvíce obilí a 
jiných plodin pro potřeby říše). Když s nimi došel na kraj města, postavil 
je u plotu jedné vily a poručil jim kleknout. Dovolil, aby se políbili, a 
pak je oba zastřelil. 



Byli nějaký čas pohřbeni v zahradě, v místě popravy. Tento hrůzný 
skutek revolucionáře byl lidmi odsuzován a� později vyšetřován 
Mezinárodním červeným křížem. Pozůstatky manželů byly odvezeny 
do Německa . Kolega toho zabijáka mi dva měsíce před smrtí - zemřel 
náhle- se slibem mlčenlivosti, neboť se bál již jako důchodce, pověděl: 
"Musel jsem na nátlak z vyšších míst, jako strážmistr SNB, napsat do 
protokolu MČK, že správce a jeho ženu zastřelili neznámí partyzáni." 

Čím kdo zachází, tím taky schází, říká stará zkušenost! "Hrdina " 
revoluce a později sadistický bachař v 50. letech byl v roce 1968 

zastřelen neznámými muži- snad bývalými vězni!!! 
Taky v předcházejících kapitolách často zmiňovaný partyzánský 

komisař P.T., jenž působil ve Státní bezpečnosti a pro své bestiální 
vyšetřovací a likvidační metody byl režimem nějaký čas vězněn, v roce 
1995 se oběsil. 

Boží mlýny melou pomalu a jistě!!! 

Ze zápisu p. Zdražila- Ždírec nad Doubravou- rok 1945. 

9. května 1945 ... Konečně jsme se dočkali, Rusové přijeli, ale 
pospíchali dál ku Praze. Splnilo se nám nejžhavější přání vraziti pěstí 
do německé sprosté tlamy. 

Když přejeli Rudoarmějci, zůstali jsme opět sami, ale to už jsme s 
Němci nedělali nijakých okolků. Došlo konečně na ně! Kdo neodložil 
dosti ochotně zbraň, dostal. Dost dlouho se chovali Němci hulvátsky k 
bezmocnému obyvatelstvu, dost dlouho se ďábelsky vysmívali všemu 
lidskému. "T ito hrdinní vojíni", kteří nikdy neopustí místo, kde stanuli, 
jejichž sláva vstupovala rovnýma nohama do dějin, jimž nebylo v světě 
rovných, nakonec neshledali v sobě ani tolik odvahy, aby zmáčkli 
spoušť zbraně, kterou drželi v rukou proti bezbranným mstitelům, 
kteří je pěstmi bili do zubů, až si zkrvavěli kotníky. Až sem museli dojít 
hrdinové, o nichž tlučhuba Hitler prohlašoval, že jsou jako nejlepší 
vojáci světa nepřemožitelní. 

Dne 1 O. května 1945 ustupovalo německé vojsko z Moravy, sbíralo 
letáky podepsané Lohringem a vítězoslavně jimi mávalo. Budou se 
bránit! Není konec! Však od křižovatky jde jediný civil, od pasu odebral 
jednomu oficírovi pistoli a ostře velí: "Waffe ab! Allee Waffe ab! 



Schnell!" ("Zbraně dolů! Všichni zbraně dolů! Rychle!") Tvoří se před 
ním ulička, vojáci poslušně pokládají zbraně na příkopy a jdou jako 
ovce do zajetí. Ve strachu drmolí: "Herr Kommissar, was wird mít uns?" 
("Pane komisař, co s námi bude?" U koho bude nalezena zbraň, bude 
na místě zastřelen! Půjdete jako zajatci do Ruska." Strašlivý úděs zračí 
se jim v očích. "Nein, das ist unmoglich! Wo sind Amerikanen

"
" ("Ne, to 

není možné! Kde jsou Američené?) "Hundertzwanzig km! Hier sind nur 
Russen!" ("Sto dvacet kilometrů! Tady jsou jen Rusové!") Do ruského 
zajetí!!! Není pro ně větší hrůzy. Budou je hned střílet? Zajatci půjdou 
zpátky do Ruska napravovat škody, které tam způsobili! 

Za první den bylo odzbrojeno přes 22.000 mužů, druhý den na 
12.000, další dny již je nikdo nepočítal. Toto obrovské množství hlídali 
čtyři ozbrojení civilisté a dva ruští vojáci! 

Nespočetné množství zbraní a munice všeho druhu se sváželo 
několik dnů. Na uprchlé Němce v lesích se pořádaly hony, zatahovaly se 
leče jako na zvěř. Partyzáni bez dlouhých procesů stříleli je v lesích na 
místě. Jeden Jugoslávec denně hlásil, kolik jich dopadl se zbraní a kolik 
jich odpravil. Nebylo mu možno to zazlívat, neboť uprchlíci byli 
většinou esesáci, kteří by vraždili obyvatelstvo, aby získali jídlo a civilní 
oblečení pro cestu dál do Německa. (Byly takové případy). 

Občan Ždírce, pan Zdražil, popsal události krátce po válce, jak 
skutečně probíhaly. 

Po temnotě, slepé nepřátelské nenávisti, útlaku a pronásledování, 
vždy vzkypí v lidech vášeň, které za časů klidu a pokoje by se v nich 
neobjevily. 

Utkvěl mi ale také pohled na české lidi, jenž zajatcům, vlekoucím se 
zpátky na Východ, přinášeli nádoby s vodou. 

Vina Němců ve dvou válkách byla strašlivá a jejich touhu násilím 
ovládnout naši zem prožili i naši předkové v minulých staletích dost a 
dost! 

Do hloubky zakořeněná nenávist proti odvěkému nepříteli vzrůstala 
v českém národě z pokolení na pokolení. Když v době revoluce nastaly 
dny bezvládí, vzplanuly v některých lidech zděděné geny za všechna 
utrpení, která museli prožívat v strastiplných dnech ďábelského násilí, 



za vlády nacistické hydry. Neovládli se a opláceli zlo zlem- oko za oko, 
zub za zub, jak dávní Izraelité ve Starém Zákoně. 

Dodnes v myšlení mnohých Čechů zabliká výstražné světýlko 
nedůvěry, slyší-li něco o Němcích . 



Odměna režimu 

Slavětín- okr. Havlíčkův Brod- ze zápisu roku 1979, KJ. 
Selka Horáková ze Slavětína, která ztratila v revoluci, dne 6. května 

1945, manžela a syna, byla se synem Jaroslavem v 50. letech ze statku 
vystěhována. Budovy zabralo JZD - v dnešní době (rok 1979) jsou v 
dezolátním stavu. 

Jaroslav Horák, řidič, pracuje v družstvu v Havlíčkově Borové. Bydlí v 
pěkném upraveném domku v Peršíkově, se svou manželkou a pěti 
dětmi. jeho manželka, velice pohostinná, jde ve šlépějích selky 
Horákové, o níž Karel Bačkovský, učitel ze Slavětírra, napsal: Selka 
Horáková nenechala nikoho odejít ze stavení s prázdnou taškou. 
(Pozn.: V publikaci Za svobodu /rok 1995/, na str. 52-54 Květnové dny 1945 v 
Oudoleni a ve Slavětíně na Chotěbořsku je pojednání o masakru ve vísce 
Slavětín. Podrobněji a více Chotěbořsko v národním odboji IV. díl, strojopis -
KJ., rok 1979.) Hledal jsem strůjce tohoto hrozného zločinu, při němž 
přišlo o život 17 mužů a jedna žena ze Slavětína a Oudoleně. 

Zjistil jsem, že přepad provedla skupina Vlasovců, která byla 
umístěna v Krucemburku, za účelem protipartyzánských akcí. Vedl ji 
gestapák Ripper. Bylo však rozšířeno obvinění proti občanu ze Ždírce 
Alexu Homolkovi, uprchlíku z amerického zajetí v Německu, který se 
od začátku dubna 1945 ukrýval na různých místech ve Ždírci a Starém 
Ransku. Homolka měl rakouskou příslušnost a když přišli Němci, musel 
jako občan říše rukovat do války. Nepravdivou zprávu o jeho velení 
tomuto vražednému komandu rozšířili lidé, kteří za války udávali svoje 
spoluobčany. Udání přicházela ke staršímu Homolkovi - otci Lexy -
který byl pokládán ve Ždírci za Němce. Ten však listy zadržoval a 
gestapu nikdy nepředal. Proto po osvobození udavači měli strach z 
potrestání a snažili se svědků zbavit. Vyhrožovali všem členům jeho 
rodiny fyzickou likvidací, takže museli hledat ochranu u starosty 
Novotného, který je po několik dnů v domě ukrýval a zařídil jim odjezd 
do Vídně. Opuštěné obydlí Homolkových pak úplně vykradli a poničili 
chamtiví lidé. V protokolu o něco později, jenž je podepsán jedním 
funkcionářem, je lživě uvedeno, že dům vyloupili ruští vojáci. 

Starostu Novotného, že ochránil tuto rodinu, přišli popravit členové 



Revoluční gardy. Před smrtí ho zachránila ždírecká dívka, snoubenka 
jednoho gardisty, která se postavila tělem před pana starostu. 

Toto mi vyprávěl pan Novotný, již těžce nemocný. Za dva měsíce 
jsem mu šel na pohřeb. 

Bohužel, ale zpráva o Lexovi Homolkovi se dostala i do slavětínské 
obecní kroniky a odtud do publikace "Lidé stateční a ti druzí" od 
spisovatele Ťopka, který události o odporu obyvatelstva zdejšího kraje 
v době okupace popsal tendenčně tak, jak si to přáli komunističtí 
vykonavatelé tiskové cenzury. 

Nevinu osudem těžce postiženého muže A.H. mi dosvědčila řada 
svědků. Lexa byl po 9. května 1945 gardisty zmlácen k nepoznání a 
potom odveden do Chotěboře do soudní budovy. Tady ho sebrali 
Rusové, odvezli do Poličky a po 14-denním výslechu- podezřívali ho, 
že byl poslán Američany jako agent - byl eskortován do Tully v Rusku, 
kde pracoval v dolech, až do začátku roku 1948. V únoru byl propuštěn 
a již se do Čech nevrátil. Odjel k otci a matce do Vídně. Odtud poslal 
dopis své manželce, žijící se synkem ve Starém Ransku, aby za ním 
přijela. Ta dala číst dopis I. Janáčkovi, s nímž měla poměr. Tuto krásnou 
ženu- jak prohlásil člen SNB Kovář, který případ vyšetřoval - zastřelil a 
pak sebe seladon Ladislav Janáček ze Sobíňova. 

Zveršovaný přfběh A. Homolky v knize Verše k zamyšlení- Kj., 1996. 

Jaroslav Horák, narozen 1929 ve Slavětíně č. 30, bytem v Peršíkově č. 1 O -
17. března 1979 

Jaroslav Horák se také zúčastnil 6. května 1945 porážení stromů 
přes silnici vedoucí od Ždírce k Jitkovu. Když pracující muže přepadli 
Vlasovci, podařilo se Jaroslavovi utéci domů do Slavětína. Doma žádal 
matku, aby s ním rychle odešla z vesnice někam se ukrýt. Ta ale 
prohlásila, že bez manžela a nejmladšího syna, kteří nesli kácejícím 
jídlo, nikam nepůjde. Bylo mu teprve 16 roků, tak matku poslechl a 
zůstal ve statku. 

Krátce po jeho návratu přiběhl k nim Josef Janáček z Oudoleně, 
jemuž se také podařilo z místa přepadu utéci. Oba se pak zdržovali v 
kuchyni. Když vojáci přepadli vesnici a vraždili, vešli i k Horákům, 
vyhnali oba na dvůr a tam je nechali stát s rukama nahoru. Po 



pohrůžce, že je zastřelí, znovu vstoupili dostavení a rabovali. V pokoji 
ukradli vzácné staré hodiny, v komoře z celého prasete uzené maso. 
Celou akci ukončil jejich velitel, který za nimi přišel z návsi. Na zápraží 
zanechali dva k smrti vyděšené muže a s lupem masa a s hodinkami 
vražedníci odtáhli. 

Po vzpamatování z hrůzy šel Jaroslav Horák hledat otce a bratra. jen 
několik kroků od vrat statku, za silnicí, pod starým křížem a košatou 
lípou spatřil tři zavražděné místní občany: lvančáka, Ondráčka a Karla 
Janáčka. Bratra nalezl mrtvého nad Weishauptovým domem. Otec, 
který zahynul poblíž státní silnice, již byl odvezen autem samaritány z 
Chotěboře do márnice v Sobíňově. 

Odkazy: 

Kronika obce Slavětína. 
Vzpomínka ing. Josefa Kavky, výpověď uč. Karla Bačkovského, 

výpověď Jaroslava Horáka- archiv KJ. 

I rodině Stránských v Havlíčkově Borové se odměnili soudruzi za 
pomáhání partyzánům za jejich věznění, které musel prodělat za člena 
své rodiny, který uprchl za hranice a bojoval jako letec v západní 
armádě. 

Všichni rodinní příslušníci se museli z příkazu MNV a ONV 
vystěhovat do osmi dnů ze svého hospodářství a opustit rodnou obec. 

O věznění a protiněmecké činnosti v době války mi vyprávěl v roce 
1979 Miroslav Stránský, narozený roku 1921 v Havlíčkově Borové č. 17, 

bytem Staré Ransko č. 5: 

"Bylo to 17. září 1942, kdy do našeho statku v Havlíčkově Borové 
vstoupili gestapáci a zatkli otce, matku, sestru a mě. Naložili nás do 
osobního auta a odvezl do Nového Města na Moravě. Internovali nás 
proto, že bratr Josef zběhl z protektorátu za hranice a jako vojenský 
československý letec se přihlásil k letecké jednotce v Anglii. Z Nového 
Města nás pak odvezli do Jihlavy. Byl jsem v cele, v které bylo celkem 
dvacet mužů. Každý den nás vodili na různé práce. Chodil jsem s menší 
skupinkou do obce Pískova a tam místnímu Němci Richtenbergerovi 
jsme stavěli stodolu. Dozor nad námi měl starší německý voják, 
nepotřebný na frontě. Strážný i hospodář Richtenberger s námi jednali 



solidně, dostávali jsme i jídlo a sem tam i kávu a cigarety. Když přišla 
zima, tak jsme vysekávali led do jeho hospodské lednice. 

V únoru 1943 mě i rodiče se sestrou odvezli do internačního tábora 
ve Svatobořicích na Moravské Slovácko. Tam jsem pobyl tři týdny. 
Rodiče a sestra tam zůstali a já s několika mladšími byl přemístěn do 
Kounicových kolejí v Brně. Pracovali jsme tam většinou v táborovém 
prostoru, dělali jsme úklid - prořezávali stromy a keře, připravovali 
dřevo pro kotelnu. Také jsme vězňům do cel roznášeli jídlo. 

Po osmi měsících internace jsem byl propuštěn domů. Bylo to 24. 

dubna 1943. Doma jsem se šťastně shledal i s ostatními z rodiny, kteří 
byl propuštěni o den dříve než já. 

Po dobu naší nucené nepřítomnosti v Borové vedla naše 
hospodářství moje starší sestra, provdaná Nováková, se svou rodinou, 
také z naší obce. Pomáhali jí udržet všechno v chodu i dobří borovští 
sousedé. Po návratu z vězení jsme se zase s chutí uchopili práce. 

V roce 1944-45, kdy se pohybovali v našem kraji partyzáni, často 
nás navštěvoval Jiří Starý ze Sobíňova s Pichem-T ůmou a několika Rusy, 
jejichž jména jsem neznal. Stravovali se u nás a odnášeli si od nás 
potraviny. Dvakráte jsem jim dělal průvodce. Vedl jsem je do Žižkova 
Pole a Cibotína, kde vypustili v lihovarech zásoby líhu. S nimi do 
vesnice jsem nemohl jít, aby mě někdo nepoznal. Čekal jsem na ně 
ukryt v blízkosti. 

I v revolučních dnech roku 1945 jsem byl činný a dal jsem se 
naverbovat na Račín, kde byl hlavní stan partyzánské brigády. Zúčastnil 
jsem se několika akcí při odzbrojování německých vojáků. Domů jsem 
se vrátil až za několik dnů. Tenkrát se dny nepočítaly!" 

Při vystěhování v začátcích socializace vesnice komunisté nebrali 
zřetel, že rodina Stránských živila partyzány, že byli vězněni a jejich 
syn Josef, letec, zahynul v boji nad Francií. Miroslavu Stránskému 
nepomohlo ani osvědčení, které obdržel za zásluhy při akcích, kterých 
se dobrovolně účastnil. 

jako vzácnou památku uchovával po svém bratru desítky fotografií 
z jeho života na Západě, dokumenty, dekrety jeho vojenského postupu 
a tři vzácná vyznamenání. 



Čeněk Zvolánek, Vojnův Městec, bývalý politický vězeň koncentračního 
tábora Flossenbiirgu 

Od listopadu 1 944 byla v prostoru na Kamenném vrchu zimní 
základna štábu partyzánského oddílu Mistra Jana Husa. Odtud 
pravidelně byly vysílány malé skupinky partyzánů do širokého okolí k 
určeným akcím. Při jedné akci, která se udála 1 4. dubna 1 945, přišel o 
život ruský partyzán. Obyvatelé osady o tom vypověděli: 

Dne 1 4. dubna 1 945 odpoledne přišli na Huťjiří Starý, Rudolf Starý, 
Nikolaj Meze! ev, učitel Ivan a ještě dva partyzáni, kteří se zdrželi až do 
večera, protože se zde měli sejít se skupinou Kolesnikovou. Když se 
setmělo a nemohli se již dočkat, bylo asi osm hodin večer, odešli z 
Nové Huti směrem k myslivně v lese a asi 200 metrů za Novou Hutí 
viděli, že proti nim po okraji polí někdo jde. Na výzvu kdo je tam, 
dostali odpověď .,Halt!" a tak v domnění, že je to skupina Němců nebo 
Vlasovců, začali po nich střílet. Po výstřelech bylo ticho. Skupina lidí, 
která šla proti nim nebyli Němci, ale skupina partyzánů vedená 
Kolesnikovem. Tato skupina, čítajíc 1 4  mužů, nepoužila odezvy v palbě, 
protože poznal Kolesnik, že výstřely jsou ze sovětského samopalu. 
Dále potom skupina zjistila, že z jejich skupiny byl jeden člen zasažen 
výstřelem a když k němu přišli, poznali, že je to Ivan a že je velmi 
těžce zraněn. Když mu byla poskytována první pomoc, zemřel 
Kolesnikovi v náručí. Bližší jméno postiženého se nepodařilo zjistit, 
jenom někteří ze skupiny věděli, že se jmenoval Ivan a že mu bylo 21 

roků a nikdo neví odkud byl. 
Kolesnikova skupina pak dávala hvízdáním signály druhé neznámé 

skupině, která po výstřelech odešla. Když Kolesnikovci přišli na Huť, 
ptali se, kdo tam na Huti byl. Teprve potom zjistili, že to byli partyzáni 
ze skupiny Mistrajana Husa. 

Po smrti tohoto partyzána požádala skupina Kolesnikova jůna a 
Polívku, aby jim půjčili nářadí -lopatu a motyku, aby mohli pohřbít po 
partyzánském způsobu mrtvého druha. 

Při odevzdávání náčiní jůnovi a Polívkovi dali jim příkaz, aby až se 
rozední urovnali terén, aby později Němci nebo Vlasovci nepřišli na 
nějakou stopu po partyzánech. jmenovaní uposlechli tohoto rozkazu a 
před rozedněním se šli podívat na místo, kde byl pohřben. Na poli, kde 



padl, byla veliká louže zaschlé krve a cesta směrem k lesu, kam jej 
přenášeli, byla značena krví. 

Dále vypravují Polívka s jůnem: Stopy krve odebrali lopatou a na 
čerstvě kopané zemi jsme udlali svodnici vody z pole do lesa, aby to 
nebylo nikomu nápadné. Stopy bot od krve jsme zahladili a polámané 
stromky v lese jsme vyměnili vysazením nových . Přesto, že byl velký 
mráz a to místo, kde byl partyzán pohřben, bylo porušením nápadné. 
Proto jsme museli stopy krve zahladit tak, že na to místo jsme zasadili 
javorový stromek a okolo jsme v kabátě nanesli z lesa jehličí a spadané 
staré listí a celý terén jsme takto zamaskovali. Tam jsme se domluvili, .,. 
že v případě vyšetřování střelby upozorníme naše rodiny a všechny 
obyvatele Nové Huti, aby mluvili všichni stejně, že jsme sice střelbu 
slyšeli, ale směr odkud byla slyšet, že budeme hlásit jiný. 

Toto místo zůstalo Němcům utajeno přesto, že tímto směrem 
chodily jejich hlídky se psy a na žádnou stopu nepřišly. Celá tato 
příhoda zůstala utajena až do konce války. 

Po 9. květnu jsme to ohlásili revolučnímu národnímu výboru a 
veřejnosti, že na Nové Huti je pochován ruský partyzán jménem Ivan. 
Žádali jsme velitelství Rudé armády, které bylo v lese za Starým 
Ranskem, že bychom chtěli jej exhumovat a pochovat na místním 
hřbitově. Velitel nám však doporučil, abychom ho nechali na místě kde 
je, že většina rudoarmějců je pohřbena tam, kde padli, a že to pro 
obyvatelstvo celého okolí bude pro pozdější časy upomínkou na naše 
osvoboditele. 

Na to začátkem června byl mu oficielně uspořádán pohřeb za účasti 
široké veřejnosti a partyzánů ze Žďáru, kteří stáli u hrobu čestnou 
stráž. Dále ku poctě zásluh občanů z Nové Huti a Vojnova Městce byl 
uspořádán průvod občanů z Nové Huti, který šel s hudbou a 
drůžičkami až ku hrobu. Na památku tohoto pietního aktu bylo 
pořízeno několik fotografií. 

Pohřeb byl uspořádán jako pietní vzpomínka vojáku-partyzánu a u 
hrobu byla partyzánská čestná stráž a vypálena čestná salva. 

Z literárního archivu městského muzea v Chotěboři 
vybral Kare/janáček Sobíňov v květnu roku 1979. 



.· 

Z rodinné kroniky Jana Zrzavého (Matijíčka), Krucemburk, čp. 8 

V roce 1943 vystrojila mladá hospodyně svatbu nejmladší mojí 
sestře Verunce. K věnu, které mi určil otec vyplatit, jsme přidali ještě 
jalovici. Bylo to zvykem, když se vdávala dívka do hospodářství. (Pozn. 

Kj.: Verunka Zrzavá se vdala do Sobíňova. Vzala si]osefa Starého, rolníka.) 
V mojí sestře Verunce jsme ztratili oba, ale hlavně manželku, 

dobrou pomocnici, neboť Verunka pracovala dobře a hezky jsme se 
společně snášeli. Dlouho jsme ale sami nebyli a mou sestru vystřídala 
sestra manželky, Růža. Teta Růža - jak jí naše děti říkaly - byla též 
hodná dívka a také velmi zbožná. Proto mohla dobře doplňovat naši 
výchovu dětí. Byla veselé povahy a často zpívala i při práci nábožné i 
světské písně. Měla také, jako moje manželka, ráda děti a dovedla si 
děti získat. ještě dodnes rády naše děti vzpomínají na veselou, 
hodnou, ale také přísnou tetu. 

Také Rl'1ža radostně vykonávala všechny práce, ať to bylo doma 
nebo na poli. V době špičkových prací na poli dlouho do noci 
pomáhala připravit čisté oblečení dětem na neděle a svátky, ale zvláště 
do kostela, aby mohly jít pěkně ustrojené. Teta Růža byla u nás přes tři 
roky. Od jara 1943 do vánoc 1946. 

Chci zde vzpomenout jedné události, která se stala v poslední den 
ukončení války- 9. května 1945: 

"Růža v ten den okopávala zeleninu na farském poli, které bylo 
hned za naší zahradou a já zeleninu plečkoval. Letadlům, které jsme 
viděli dosti vysoko letět, jsme nevěnovali velkou pozornost Považovali 
jsme válku za skončenou a nikdo s leteckým náletem nepočítal a také 
nálet nebyl hlášen. Pojednou padají bomby. Byli jsme s Růžou 
uchráněni před jistou smrtí jen tím, že bomba 75 kg, která spadla v 
naší blízkosti asi dva metry, nevybuchla. Ty, které vybuchly, byly již dál 
a hlína, která na nás lítala, nás neporanila. Při tomto prvním náletu na 
Krucemburk a Ždírec byla zabita moje maminka, hned za naší 
zahradou, kde rozprávěla se sousedkou. 

Ten první nálet letecký prožila manželka doma ve světnici s 
pětiletým chlapcem jénou a pod srdcem nosila děťátko, které se mělo 
příští měsíc narodit. Kolik úzkosti a strachu zažila, než zjistila, že jsou 
ostatní děti a já s Růž o u na živu a zdraví. 



jen jsem donesl umtraJICI mou maminku domů, již hlásili další 
letecký nálet na naši obec. V tom zmatku žádný nevěděl, co má dělat 
na záchranu svého života. Také nikde na blízku žádný bezpečný úkryt 
nebyl. Dohodli jsme se s manželkou, že si vyhledáme každý jiné místo 
pro takový jen domnělý úkryt, aby aspoň jeden z nás dvou zůstal na 
živu kvůli dětem. Moje manželka šla se nejprve schovat do toho 
sklepa, kam spadla při druhém náletu bomba, ale jak mi říkala, něco jí 
v tom bránilo, že se vrátila a šla se chovat do chléva, kde šťastně nálet 
přežila i s Jeníčkem. 

Pán Bůh měl ještě s mojí manželkou jiné plány, a proto nedopustil, 
aby v tomto nebezpečí zahynula. Zvláštní ochranou Boží jsem byl 
zachráněn i já. Oba jsme byli Pánu Bohu vděčni za ochranu v nebezpečí 
života. Věřili jsme, že se tak stalo asi kvůli našim dětem. Maminka 
ještě dlouho potom vypravovala ostatním dětem, jak se Jeníček v 
chlévě s ní modlil a také říkal: 'Maminko, já bych chtěl být raději v 
nebíčku'. 

Při tomto druhém náletu na naší obec byl zasažen náš vedlejší 
neobývaný domek č. 84. Bomba odhodila střechu na dvůr, proletěla 
betonovým stropem přímo do rohu sklepa, kde jsme měli uschováno 
vše cenné. Měla tam schovanou i Růža část výbavy. Manželka měla 
ještě hodně věcí z výbavy a to tam všechno schovala i se vším prádlem. 
jen šaty zůstaly viset ve skříni. 

Manželka mi musela jít vypůjčit košili a spodky k paní Štillové, 
· abych mohl jít k lékaři. To, co jsem měl na sobě, bylo roztrháno od 

kamení, které na mne dopadlo. Nejvíce postrádala manželka ložní 
prádlo a ještě potom několik roků měla o něj nouzi. Obec sice dostala 
hodně věcí pro postižené náletem, ale to se rozdělilo všelijak a nám 
sami od sebe nic nedali a my jsme o nic neprosili . Ovšem, potom, když 
děti dorůstaly a povlaky na peřiny nebyly, musel jsem po úřadech 
domáhat se poukazů na nákup povlaků. Oeště několik roků po válce byl 
přídělový a lístkový systém hospodaření.) 

Poukazy na povlaky vydával okresní úřad ne podle potřeby, ale 
politické příslušnosti. Obnošené šaty i obuv dětem darovali přátelé a 
známí. Bylo to krásné, neb v nouzi poznali jsme mnoho dobrých 
přátel." 



Dopis Jiřího Losenického z Krucemburku K. Janáčkovi ze Sobíňova - 25. 

března 1979 

Vážený panejanáčku, 
ve své kronice "Za svobodu" (II. díl), kterou jste mi ochotně zapůjčil 

k nahlédnutí, se také zmiňujete o událostech v Krucemburku v 
květnových dnech roku 1945. Protože je zde také zmínka o mém otci 
Karlu Losenickém, který v té době zastával funkci předsedy obecního 
úřadu za tehdy "nemocného" Vladimíra Štilla, chtěl bych Vám sdělit 
několik svých osobních vzpomínek na tyto události a dotknout se také 
dosud neobjasněných okolností, které podle mého názoru mohou mít 
přímou nebo nepřímou souvislost se zatýkáním některých občanů v 
lednu roku 1945 v Krucemburku. 

V době války a zejména v průběhu roku 1944, kdy situace na všech 
frontách dávala již jasně najevo, že Hitlerova Třetí říše bude 
zlikvidována, že je to jen otázka času, měl můj otec dost úzké kontakty 
se strážmistrem Holíkem, který v té době zastával funkci velitele 
četnické stanice v Krucemburku. Pamatuji se, jak často byl Holík u otce 
v krámě (otec měl obchod s kůžemi), kde rozebírali vojenskou i poli
tickou situaci. Holík se mu svěřil, že navázal spojení s partyzány, kteří 
se tehdy začali objevovat v okolí. Vím, že otec několikráte předal 
Holíkovi kůže, které on pak příležitostně dával partyzánům pro jejich 
potřebu. Navrhoval také otci zapojení do místní "odbojové" 
organizace. Otec zprvu proti tomu nebyl, dokonce přistoupil na návrh 
Holíka, že by ve sklepě v našem domě mohlo být zřízeno skladiště pro 
ukořistěné zbraně. Ovšem, když otci sdělil, kdo z místních občanů je 
do této organizace zapojen, otec ho varoval, aby od toho dal ruce 
pryč. Všechny tyto lidi znal a byl přesvědčen, že většina z nich není 
podle jeho názoru spolehlivá ani schopná pro práci v tajné organizaci, 
nemá smysl pro konspiraci a výsledek této spolupráce musí nutně vést 
k prozrazení dříve, než se vůbec něco konkrétního vykoná. Holík s 
tímto názorem zpočátku nesouhlasil, ale jednoho dne začátkem roku 
1945 přišel za otcem a řekl mu: "Pane Losenický, měl jste pravdu, věc 
je prozrazena, nemohu s tím však již nic dělat, protože je už pozdě." 

Holík byl čestným a upřímným vlastencem, pro svou věc skoro 
bezhlavě zaníceným. Nebylo proto divu, že v upřímné snaze prospět 



dobré věci přehlédl tu "maličkost", kdo jsou lidé, s kterými navrhoval 
otci spolupráci, dokonce přehlédl i to, že první kontakt s partyzány byl 
proveden přes rodinu, jejíž jedna příslušnice si přiváděla domů do 
Krucemburku na návštěvu příslušníka německé armády. Říkalo se o 
něm dokonce, že pochází z německého knížecího rodu, korzovala s 
ním po Krucemburku, což bylo všeobecně známo. Myslím, že by bylo 
prospěšné v zájmu historické pravdy tyto okolnosti blíže objasnit. 
Ovšem příslušníci této rodiny ještě žijí, jsou zde jiné zájmy, aby se v 
těchto událostech již nikdo, jak se říká, "nevrtal". Velmi těžko se proto 
budou hledat konkrétní doklady k vyjasnění tehdejší situace. Logické 
však je, že kontakty s partyzány na jedné straně a velmi blízké vztahy s 
příslušníkem Wehrmachtu v jedné rodině na straně druhé, to může 
vést dříve nebo později jedině k vyzrazení, což se také podle mého 
názoru stalo a bylo jednou z příčin rozsáhlé razie v Krucemburku v 
lednu 1945. 

Toho si byl vědom i můj otec, proto zrazoval Holíka, který mu 
nakonec dal zapravdu. Bylo však už pozdě. Mnoho lidí může děkovat 
Holíkovi za to, že ani po krutých výsleších, kterým byl po zatčení 
podroben, neprozradil nic z toho, co věděl. Raději si vzal život. I můj 
otec mu byl vděčen za jeho věrnost a pevnou vůli a vzpomínal na něho 
s velkou úctou i když mu na druhé straně nemohl odpustit jeho 
lehkomyslnost v navazování styků s lidmi, kteří svou nezodpovědností 
prozradili vše, co se prozradit dalo a to dříve, než k nějakým účinným 
akcím došlo. 

Pokud se týče činnosti mého otce v době od 5. do 9. května 1945, 

mohu ze svých vzpomínek uvést: 
V té době jsem byl zaměstnán u tehdejší firmy Josef Janáček, 

strojírna ve Starém Ransku. 5. května 1945 byla práce v továrně 
zastavena. V předtuše blížícího se konce války jsme se rozutekli do 
svých domovů. Když jsem docházel k našemu domu, potkal jsem p. 
Zvolánka, který byl tehdy zaměstnán na obecním úřadě v 
Krucemburku. Zastavil mě a povídá mi, abych domů nechodil, že otce 
zatkl velitel německé posádky Roppr za to, že poručil vyvěsit na 
obecním úřadě československé státní vlajky. Přesto jsem šel domů, kde 
jsem našel plačící matku. Vyprávěla mi, jak do domu vtrhli ozbrojení 



: 

němečtí vojáci, prohledali celý dům, zatkli otce a odvedli do místní 
školy, kde byla jejich posádka. jak mi později otec vyprávěl, přivedli ho 
do školy, Rippr před něj hodil na stůl několik nábojů a řekl mu, že 
bude pro velezradu zastřelen. Nejdříve však musí projít v doprovodu 
skupiny důstojníků Krucemburkem a zajistit, aby shlukující se občané 
rozešli a zachovali klid. Když docházeli k jednomu hloučku, přiběhl k 
nim se zdviženýma rukama zdejší lékař MuDr. Drbálek a začal Němcům 
vysvětlovat, že je konec války, že nemá smysl střílet do lidí. Přidalo se i 
několik dalších občanů. Vzniklého zmatku otec využil, odpoutal se od 
hloučku, proběhl směrem ke zdejší koželužně a přes tovární dvůr se 
dostal do budovy továrny. Když přebíhal po dvoře, Němci ho 
zpozorovali a začali po něm střílet. Tovární objekty jsou však rozlehlé a 
tak se mu podařilo za pomoci mistra Václava Beránka ukrýt na půdě 
jedné budovy. Druhý den se pak přemístil do skleníku v sousední 
zahradě p. Ladislava Binky, kde zůstal ukryt až do rána 9. května. 
Přesto, že Němci provedli několik prohlídek prostorl't továrny, 
nepodařilo se jim ho nalézt i když dal Rippr příkaz dostat ho za každou 
cenu. 

Otec nám dal po p. Beránkovi zprávu, kde je ukryt a prosil nás, 
abychom odešli okamžitě z domu a také se někde ukryli, abychom se 
vyhnuli zatčení jako rukojmí. Odešli jsme proto z domu a ukryli se, 
matka, já i mladší bratr, u Kasalů na náměstí. Dodnes jsme vděčni paní 
Kasalové, která nás zde nechala a riskovala i to, že tím bude v 
nebezpečí i celá jejich rodina. Protože u Kasalů neměli tehdy 
rozhlasový přijímač, dodal jsem si odvahy a došel zpět do našeho 
domu pro rádio, abychom mohli poslouchat vývoj událostí. jenže, když 
jsem odcházel s rádiem pod paží, spatřil jsem oknem, jak se na našem 
dvoře shromažďují ozbrojení Němci. Rádio jsem nechal na stole a skryl 
se v přilehlé kůlně v mezistropí. Němci prohledali celý dům a když 
nikoho nenašli, asi po půlhodině odtáhli. Přiznám se, že jsem tehdy 
zažil první velkou hrůzu ve svém životě. Trvalo mně to ještě dlouhou 
chvíli, než jsem se odhodlal vylézt a vrátit se zpět s rádiem ke Kasalům. 
Další dny jsme prožili ve strachu o otce. Z té doby mám v živé paměti 
jeden velmi smutný obraz - vůz plně naložený na sobě poskládanými 
rakvemi. Říkalo se tenkrát, že to jsou chlapci, kteří byli zastřeleni při 



srazce s Němci u Sobíňova. (Pozn.: Ano, byli to mrtví revolucionáři z 
bojiště u Sobíňova. Padli 5. května 1945 v boji proti německým vojákům. KJ.) 

Otec se vrátil 9. května ráno. To jsme ještě nevěděli, že nás čekají 
hrůzyplné chvíle. Na obloze se objevila letadla. Zpozorovali jsme je v 
dálce v okamžiku, když jsme se dívali z oken na u�tupující německou 
armádu. Proud vojska najednou jako by zmizel a ulice byla v okamžiku 
prázdná. A právě tehdy se odpoutaly drobné body od letadel. Že to 
jsou bomby, to jsme si uvědomili, až jsme zaslechli první detonace. 
Sklo v oknech se roztříštilo, naráz byla místnost plná střepin. Pocítili 
jsme tlak vzduchu a v hrůze jsme seběhli do sklepa. Zde se 
shromáždilo i několik dalších občanů, kteří šli právě kolem. Letadla se 
zatím vzdalovala a bylo slyšet další výbuchy z dáli (bombardována 
sousední obec Ždírec). Další chvíle trýznivého strachu jsme prožili, 
když jsme zaslechli, jak se letadla znovu vrací. Bylo slyšet nové 
výbuchy bomb a střelbu z kulometů. Detonace byly stále silnější a my 
čekali, kdy nás některá z bomb zasáhne. Při jednom výbuchu se otřásl 
celý dům, tlakem vzduchu se dveře do sklepa rozlétly a celý prostor 
sklepa byl najednou plný hlíny a prachu. 

Když jsme po náletu vylezli ze sklepa, uviděli jsme tu hroznou 
spoušť- rozbité domy, hořící trosky, raněné i mrtvé, mnoho utrpení a 
bolesti, jakoby v záchvatu poslední zuřivosti dotkla se i nás válečná 
vřava. 

Vzpomínám si jako dnes na první myšlenku, která mě tenkrát 
napadla: Proč tolik hrůzy a bolesti, proč tolik zármutku, tolik zma
řených životů? Má takové řádění vůbec nějaký smysl? 

Tenkrát jsem byl však ještě velmi mladý a neotřelý životními 
zkušenostmi, nevěděl jsem, že život není jen procházkou po této 
krásné zemi, že k životu patří také utrpení i smrt jedince. Život ve své 
prapodstatě jde však dál a neohlíží se napravo ani nalevo. jakým 
opravdu bude, to záleží na každém z nás. Bude rozhodovat, kam 
napřeme své síly, pro jaké ideály budeme pracovat. 

"Za svobodu", to je název Vaší kroniky, pane Janáčku. je to velmi 
krásné heslo, ovšem jeho uplatnění v praktickém životě je velmi 
obtížné. Někdy se nám zdá, že jsme svobodu již dosáhli, ale na druhé 
straně cítíme, že za určitou "svobodu" platíme jinou "nesvobodou", 



nesvobodou jedince. S odstupem času při pohledu zpět na události 
válečných let nám jasně krystalizuje to dobré, co bylo vykonáno 
mnohdy s oběťmi mnoha životů a naopak některé události, které se 
tehdy zdály být cestou k pokroku, dostávají se po zjištění všech 
souvislostí do zcela jiného světla. 

Velmi si proto cením Vaší neúnavné práce, kterou do mnohých 
událostí přinášíte trochu více světla. je to práce velmi záslužná, kterou 
vpravdě ocení teprve příští pokolení. Ovšem tak už to v životě bývá ... 

Podařilo se mi zajistit pro Vás několik fotografií z Krucemburku po 
bombardování v roce 1945. Na několika snímcích je také zachycen 
odchod sovětských i rumunských jednotek, které byly v naší obci po 
ukončení války posádkou. Věřím, že se Vám budou hodit do Vašich 
kronik. Přeji Vám hodně pevné vůle při sbírání střípků pravdy do 
tehdejší mozaiky událostí. 

Srdečně Vás zdravím-j. Losenický, Krucemburk, březen 1979. 

Výzva hitlerovského generála Schornera k německé armádě 
Vrchní velitel vojskové skupiny "STŘED"- hlavní stan, 5. května 1945 

Vojáci vojskové skupiny Střed! 
Po 6-ti letém tvrdém boji se podařilo přesile našich nepřátel 

prolomiti část našich frontových linií. Sama fronta jižních vojskových 
skupin východní fronty stojí ještě nezlomena. je tomu tak díky vaší 
statečnosti a vytrvalosti. Válka se blíží ke svému konci. Podle rozkazu 
vůdcem povolaného státního vůdce a nejvyššího velitele německé 
branné moci velkoadmirála Donitze platí, aby se bojovalo tak dlouho, 
dokud nejlepší němečtí lidé nebudou zachráněni. 

Po splnění tohoto úkolu je mým úmyslem vás, mé vojáky, dovést 
zpět do vlasti pevně semknuté a hrdé na své činy. Tento těžký úkol 
vedení může být proveden jen s poslušnou a průbojnou armádou. 
Nesmíme v těchto nejtěžších dnech naší Říše ztratit nervy a stát se 
zbabělci. Především nesmíme naslouchat rafinovaně roztrušovaným 
heslům nepřítele. Musíme mít důvěru k našemu vedení, že i v této 
situaci učiní to, co je nejsprávnější. Šest dlouhých let jsme byli 
semknuti a odolávali nepříteli. V posledních týdnech nesmíme světu 
poskytnout obraz rozkladu a tím zmařit právě probíhající jednání. 



Každé nedovolené vzdálení, každý pokus nalézt cestu do vlasti vlastní 
silou, je nečestnou zradou na kamarádech, na našem národě a musí být 
podle toho potrestán. Naše kázeň a zbraně v rukou jsou pro nás 
zárukou, že dobře a směle vyjdeme z této války. Naše čest a hrdinská 
smrt tolika našich kamarádů nás k tomu zavazují. Skutečně zrazen je 
ten, kdo se vzdá. 

Vojáci mé skupiny! Zvládli jsme spolu mnohou těžkou krizi na 
mnoha úsecích východní fronty. Můžete mi věřit, že vás i z této krize 
vyvedu. A já věřím vám, že jste věrni národu, státu a vůdci. Ale musíme 
být semknuti a v poslední hodině této války musíme přes některé 
zrádce a zbabělce nasadit své poslední síly pro splnění našeho úkolu. 
jen železná soudržnost, neotřesitelná vůle k odporu a stále sevřená 
fronta dovedou nás přímo a to především právě na území Protektorátu 
do vlasti! 

Schorner 

Plakát, jehož text i sazba byly ilegálně připraveny před 5. květnem 1945. 

Téhož dne ráno vytištěn byl v tiskárně Novina a vyvěšen na rozích i ve 
výkladech. Plakát se stal terčem nadstické zběsilosti - Havlíčkův Brod 

Bratři a sestry, 
přes šest let vzdorovali jsme nejbarbarštějšímu nepříteli našeho 

národa, který usiloval o úplné jeho vyhlazení. V boji na život nebo smrt 
jsme obstáli. Dnes jsme vítězi- dnes jsme opět svobodni! 

Nacistický válečný stroj je úplně rozmetán slavnými vojsky 
východního i západního spojence, po jejichž boku jsme tvrdě a odhod
laně bojovali na frontě vnitřní i vnější. 

Naše oběti nebyly marné. Z krve našich hrdinů, strašného teroru a 
utrpení, jaké nezná žádný lidský věk, zrodila se svoboda, rodí se nový 
život a lepší svět! Oběti hrdinného boje, životy našich mučedníků, 
všechno to nesmírné utrpení našich bratří a sester i dětí v koncen
tračních táborech, gestapáckých vězeních a mučírnách, všechen ten 
tlak, teror a bída, kterým byl vystaven náš lid, vše to nás zavazuje, aby
chom vykonali to, co lidství, mravnost, spravedlnost a kultura vyžadují. 

Nebudeme se mstít, ale viníky našeho urpení potrestáme tvrdě 
a spravedlivě. To je naše lidská a mravní povinnost. A tu vykonáme! 



Všichni ti, kdož zrazovali, bourali, ničili, okupantům sloužili, při jejich 
činnosti pomáhali, odstraníme tvrdě a bezohledně a postavíme před 
lidové soudy. 

Potrestání nacistických zvrhlíků, zrádců a kolaborantů není 
záležitostí jednotlivců, nýbrž celého národa. Nikdo nesmí proto dát 
strhnouti se spravedlivým hněvem a odplatou. 

je povinností Vás všech, abyste k zajištění, dopadení, vypátrání a 
odhalení viníků ze všech sil přispěli a orgánům Místního národního 
výboru byli vždy a plně nápomocni. 

Stojíme před zodpovědným úkolem - před budováním a 
formováním nového života státního, národního, sociálního, 
hospodářského a kulturního. 

Čekají nás svízele a těžkosti - k jejich odstranění bude třeba 
poctivé, vytrvalé a nezištné spolupráce nás všech. 

Buďte klidni! V tomto novém, spravedlivém, národním společenství 
není místa pro kořistníky, chytráky a kariéristy. 

je na nás všech, aby národní majetek sloužil všem a ne jen někomu. 
Radujte se z vítězství věci spravedlivé, zachovejte rozvahu, klid a 
pořádek, vraťte se každý k své práci, již nyní všichni potřebujeme. 

Buďte slušní příkazů a pokynů Národních výborů, jako nositelů 
správy státní a veřejné. Nikdo nechť nestaví se mimo celek! Ať vzkvétá 
naše sociálně spravedlivá republika! 

Místní národní výbor 

Ždírec nad Doubravou - článek CESTA WSOČJNY, rok 1963 

Nevybuchlé bomby. Gk) 
je to již osmnáct roků po válce, ale stále se nachází hrozná památka 

- nevybuchlá munice. jako doklad slouží Ždírec nad Doubravou. V 
pětačtyřicátém roce se zde soustředila silná německá vojska a 
pokoušela se o útok. Po leteckém náletu zůstalo v obci sedmnáct 
nevybuchlých stokilových až třísetkilových bomb, které jsou zabořeny 
hluboko v zemi na různých místech obce. 

V tomto týdnu začal pyrotechnik z krajské Veřejné bezpečnosti 
soudruh Rudolf Havelka "čistit terén". Práce je to nebezpečná a také 
zdlouhavá. Dopady bomb na katastrální mapě jsou sice vyznačeny, ale 



nejsou přesné. Při hledání jedné bomby se přeházelo nejméně 40 

kubíků zeminy a ještě se nenašla. Zde již musí pomoci geologové se 
svými speciálními přístroji, které přesně určí místo dopadu. Tato práce 
si vyžádá několika úmorných týdnů. Nakonec ještě v příštím roce se 
bude pokračovat v čištění rybníka od munice, která je zde rovněž do 
druhé světové války. 



.; 
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Rok 1945. 

V.P. - 1 O. května 

"K večeru jsem potkal na silnici první ruskou rozvědku - chlapec, 
asi osmnáctiletý, s kterým jsem se upřímně objal. Zanedlouho přichází 
sovětský důstojník se skupinkou zajatých Němců, kteří mají za 
čepicemi zastrčeny bílé ubrousky. Vede je do hospody. 

11. května- Davaj! Zabíraj! 
Majetek armády v opuštěných autech a rozházený podél silnic si 

lidé odnášejí domů. jeden z proviantních vozů ztJstal na návsi. je 
naložen kuřivem, vínem a různými konservami. Několik mužů vylezlo 
na korbu rozdělovat věci. Kolem auta se srotilo klubko lidí, natahují 
ruce, nastavují různé nádoby a překřikují se: Dej, dej! jejich tváře jsou 
změšněny chamtivostí a snaží se urvat co nejvíce! 

je to nezapomenutelný pohled! 

KJ. 
"Podobný zážitek jsem prožil i já. Požádal mne starosta Alois Starý, 

abych rozdělil lidem potraviny a cigarety uložené na náklaďáku, které 
opustil německý řidič, když uvízl v příkopu u silnice. Starý mi pravil: Já 
teď nemám nikoho, kdo by měl čas, a potraviny by se mohly zkazit." S 
jedním mužem mě zvedli a tak dostali na korbu. Starosta ještě 
občanům přikázal, aby se stavěli do řady, a odešel. 

Začal jsem trhat obaly balíků s cigaretami, které byly hned u zadní 
desky a každému - ženě, muži vkládal několik krabic s kuřivem do 
rukou. Ženy ty nastavovaly zástěry. Musel jsem dávat pozor, abych se 
nesvalil pro zranění na boku a tak jsem se opíral o pravou postranici. 
Podělil jsem již pěknou řádku lidí, stále přicházeli další, všechno 
probíhalo v klidu. Když jsem byl zase s plnou náručí kartonů skloněn, 
přiblížil se znenadání podél vozu místní kolář a bez řečí, prudce 
vyskočil a všechny balíčky mi vyrval, zabalil do své široké řemeslnické 
zástěry a byl pryč. Zamotal jsem se a padl do balíků. Rozhněván jsem 
se svezl přes zadní nižší stěnu, popadl hůl, a kulhám k naší nedaleké 
chalupě a křičím: 'Rozdělte si to sami!' To, co jsem spatřil, to byl nálet 



sršňů. Lidé se vrhali na auto a rvali se o kořist. Celé balíky házeli s auta 
některému členu z rodiny. Za chvíli byla korba prázdná, jen kolem se 
válely roztrhané obaly." 

V.P. 

"Abych získal nějaké informace, jedu na motorce do Chotěboře. Ve 
Svinným se potkávám s přesunující jednotkou Rusů. Zajel jsem do 
mělkého příkopu, vypnul motor a čekám, až se mi uvolní silnice. V tom 
z kolony vyskočil jeden vojín a na mě spustil: 'Davaj mašinku!' A hned ji 
vytáhnu! na vozovku, nasedl, našlapuje, ale můj motocykl, jako z trucu, 
nechytl. Odhazuje ho a vbíhá mezi druhy. 

Dále se již neodvažuji. Stroj zatlačuji k panu Lancmanovi do dvora a 
ukrýváme ho ve stodole pod slámou. Domů jsem se vrátil zkratkou. 

Ruští vojáci jsou jak malé děti, často je od nich slyšet: Davaj časy, 
davaj vodku i také davaj děvušku, či žínku! 

Hodinky zabírají zvláště zajatcům. Chlubí se kolik už již ukořistili. 
Když jim přestanou jít, tak se v nich vrtají nožem nebo i bajonetem. 

KJ. - Co mi vyprávěl Bedřich jelínek, občan Sobíňova 
jednoho květnového dne stál Bedřichjelínek před svou chalupou u 

silnice, bez kabátu, měl jenom vestu a v ní, jak bývalo zvykem, na 
řětízku kapesní hodinky. Zastavilo u něho nákladní auto se šesti 
ruskými vojáky. jeden z Rusů se ho zeptal: 'Kolko času, znaješ tovaryš?' 

jelínek vytáhl hodinky, podíval se a oznámil mu čas. Voják po jeho 
slovech ho chytil za ruku a poručil, aby vylezl na vůz. jak auto ujelo asi 
půl kilometru za ves, znovu zastavilo. Ten, který ho vyzval nastoupit, 
mu utrhl hodinky i s řetízkem a jelínka shodil z vozu na silnici a ještě, 

o;: aby ho vyděsil, vystřelil několikráte do vzduchu ... 

KJ. - Historka s opilým Ivanem 
Dívám se oknem na ulici a spatřím, jak k našemu stavení se potácí 

ruský voják. Na uvolněném opasku z nezajištěného pouzdra div mu 
nevypadne pistole většího kalibru. Ihned posílám dvě moje sestry, aby 
rychle běžely se ukrýt do komory, a zůstávám v místnosti s matkou. 

Rozrazí se dveře a chlap jako topol huláká: "Mama, davaj vodku!" U 



nás nikdy žádná kořalka nebyla, ale dostali jsme nedávno od sousedů 
láhev líhu, kteří si ho přitáhli z německého auta plný sud. Láhev byla v 
jedné skříni. již již chtěla maminka flašku vytáhnout, ale zarazil jsem ji 
slovy: je již opilý! Matka se potom obrátila na Rusa a ukázala mu na 
nádobu s vodou se slovy: ,;ru máš vodku!" A nabízela mu hrnek. Opilý 
muž ale kroutil hlavou a začal se motat po světnici a dral se ke 
skleníku. Tiše za jeho zády jsem vyšel do chodby a pod schody na půdu 
jsem zavolal četaře Slováka Vasila, příslušníka Svobodovy armády, který 
u nás se svým druhem odpočíval a rychle mu vysypal, co se u nás děje. 
Pravil mi: "Jdi do kuchyně a na vetřelce zařvi: 'Ivane, co Stalin prikazal!' 
já jak obléknu blůzu, zařídím další." 

Stalo se. jak jsem se vrátil, zavolal jsem větu, kterou mi Vasil 
poradil. Rus se právě dobýval do umýváku a jak ji uslyšel, postavil se 
do pozoru a v tom již vedle mě stál náš četař a spustil na něho vodpád 
ruských slov. Ten vyběhl jako jelen z chalupy, ani se neohlédl. Všichni 
jsme děkovali četaři spojařovi a byli rádi, že to tak dopadlo. 

Ti dva Svobodovci měli na našem dvorku auto s vysílačkou. Pobyli u 
nás dvě noci a pokračovali dál za svými úkoly. 

Bylo hodně případů znásilnění českých žen ruskými vojáky. Zvláště 
mladá děvčata se musela před nimi mít na pozoru. V Oudoleni jeden 
Rus se sápal na dívku a ta se snažila spasit útěkem z jeho dosahu. 
Voják vytáhnu! pistoli a střelil ji do nohy. Lékaři jí museli nohu 
amputovat. 

Těch historek, o nichž se nesmělo mluvit, bylo by mnoho. jak rádi 
jsme je v květnu roku 1945 vítali, ještě radši jsme byli, když za pár 
měsíců odtáhli. 

V.R. 

"Je 12. května nem cas se ani najíst. Běháme od jednoho ke 
druhému. Z lesů se občas ozvou výstřely. Před týdnem jsme z obavy 
ukryli něco živobytí do sklepa, stroje vyvezli mimo stodoly, kdyby 
došlo k požáru. Dnes poprvé vyjíždíme na pole vláčet brambory. 

13. května je neděle. Společného pohřbu zavražděných mužů z 
Raňkova, které Němci zastřelili 10. května, se zúčastňuje většina 
obyvatel Čachotína. 



14. května je nanzeno prohledat okolní lesy. jdeme řadou jako 
honci. Každý má pušku a střílí, jak se mu za�hce. Akce proběhla bez 
nehody." 

V.R. každý další den zaptsuJe události. Zmiňuje se, že z obce 
odchází lidé do pohraničí a hledají tam nový domov a zabírají domky a 
hospodářství po Němcích, kteří jsou nuceně odsunováni do Německa. I 
z jiných vesnic okresu odjíždějí celé rodiny. Mimo Čechu se do 
opuštěného území stěhují Slováci, Volyňští Češi, Poláci, Cikáni. 

jen z Čachotína odjelo šestnáct mužů vyhledat pro svoje rodiny 
lepší bydlo. Šest se jich brzy vrátilo zpátky. Ze vsi odešla téměř 
všechna čeleď. U nás zůstala rodina Čárkova a dvě Polky, matka Hilda 
Skoluba s dcerou Martou. 

Z Havlíčkova Brodu, z tábora Na Rozkoši, nám na krátkou dobu 
přidělili dva německé zajatce. 

8. srpna si mě vybral Svaz českých zemědělců v Čachotíně za 
předsedu. Politická činnost byla povolena čtyřem stranám: 
Komunistické, Sociálně demokratické, Národně socialistické a Lidové. 
Byly stanoveny troje ceny zemědělských produktu, pro hospodářství 1 -

20 ha, 20 - 50 ha a nad 50 ha. 
Na podzim roku 1945 při přehledu výsledku okopanin a obilovin s 

uspokojením můžeme říci, že úroda byla dobrá. 
Průměrný stav dojnic ve stáji 10 kusů, nadojeno 18.255 litrů mléka. 

Prodali jsme 13.020 I po 2,44 Kč, 1 chovnou prasnici za 4.800 Kč, 65 

selat za 49.100 Kč, násadových vajec do líhně 971 kusů za 3,64 Kč. 
V.R. vypočítává čisté výnosy rostlinné i živočišné výroby. Dobrý 

hospodář, jakým byl V.R., dokázal pár měsíců po válce dosáhnout 
výsledky v hospodaření velice příznivé. 

Přišel rok 1946. Byl to pro pokrokového, vzdělaného zemědělce a 
písmáka Vladimíra Rychlého rok šťastný. již 37 Jetý, po krátké známosti 
se oženil s Marií Němcovou, narozenou 5.7.1924 z Vepřové čp. 6. Byli 
spolu· oddáni 23. listopadu 1946 v chrámu Páně sv. Víta v Havlíčkově 
Borové. Hospodářství převzali již 11.11.1946 smlouvou stvrzenou dr. 
Fr. Slámou, notářem v Chotěboři. 



Spolu prožili pěkné i trudné chvíle, zvláště v době socializace 
venkova. Zdárně vychovali pět dětí. Čas stáří spokojeně prožívají v 
skromnosti, ve víře a lásceJejich životy vždy je provázela a podpírala 
hluboká víra v Boží spravedlnost. 
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Kolik to bylo práce, úsilí, obětavosti a lásky k půdě vlastníků statků, 
aby udrželi svá hospodářství. Činili tak po několik generací a 
pokračovali v šlépějích svých předků, až do doby, kdy se dostal k moci 
režim, který násilně přerval kořeny rodů. 

Mnohde vyhnal rodiny zemědělců jako žebráky daleko od svých 
domovů. S vypáleným cejchem "KULAKA" museli . příslušníci 
vystěhovaných rodin se živit nejpodřadnější prací určenou politickými 
orgány. Nemohli docílit vyššího vzdělání a bylo jim zakázáno 
navštěvovat svoje rodiště a přátele. Mladé muže oblékla totalitní vláda 
do vojenských uniforem a museli dřít v dolech, na stavbách pod 
dozorem debilních velitelů. Po návratu z tak zvané vojenské služby, ně
kteří až po třech letech, mohli pracovat jenom v zemědělství, v těžkém 
průmyslu nebo kopat uhlí či pro Rusy dobývat uran. Byli pokládáni za 
nespolehlivou kastu bez práv. Mnozí sedláci byli vězněni, řada jich byla 
popravena. Někteří po pronásledování a krutém bezohledném stíhání 
raději volili dobrovolně smrt a spáchali sebevraždu. 

Rudé temno nevládlo jenom na Vysočině, ale v celé naší vlasti. 

Rok 1948. 

V.R. 

Při pohledu na letopočet se nám vnucuje vzpomínka na rok 1848, 

kdy celá naše země a hlavně sedláci na venkově radostně vítali zrušení 
roboty, jařmo, které staletí sužovalo jejich životy. Nastaly mnohé 
změny a čeští sedláci po sto let mohli se svými rodinami svobodně 
pracovat a bez diktátů pánů rozvijet svá hospodářství. 

Přešla staletí, probíhaly doby dobré i zlé. Láska k půdě a statkům 
udržovala tradici rodů a majetek přecházel z pokolení na pokolení. 

V Československu se pučem dostala k moci komunistická strana, 
která již za války se připravovala k ovládnutí republiky. Velká část lidí 
na venkově se nechala nalákat falešnými přísliby rozdělováním půdy z 
hospodářství nad dvacet hektarů. Mnozí do té doby členové pravi
cových stran vstoupili do KSČ, a když již komunisté pevně třímali 
žezlo, byli z partaje vylučování jako vetřelí třídní nepřátelé. 

Vodítkem pro naši publikaci "Historie, o které se nemohlo mluvit" 
staly se bedlivě zapsané události v kronikách zemědělce Vladimíra 



Rychlého z Čachotína, který i ve vysokém věku 92 let (rok 2001) při 
rozmluvách nám zápisy potvrdil a ještě doplnil. V celém našem 
zpracování je hlavním vypravěčem . 

. . . V Národní frontě se zformovala v průběhu roku 1947 pravicová 
opozice do vyhraněného protisocialistického a protikomunistického 
bloku. Na přelomu let 1947-1948 se tento blok odhodlal otevřeně 
vystoupit a ještě před nadcházejícími volbami zvrátit poměr sil v zemi. 
Komunistická strana Československa přešla do protiútoku. Proti hrozbě 
návratu ke kapitalismu zmobilizovala dělnickou třídu a rolnictvo. V 
rozhodujícím střetnutí v únoru 1948 porazila buržoazně reakční 
politické síly za plné podpory pracujícího lidu. Porážka reakce nebyla 
jen prohrou naší domácí buržoazie, ale i těch sil, které ji podporovaly a 

-=- inspirovaly z kapitalistického Západu. Únor 1948 definitivně potvrdil 
odhodlání česko-slovenského lidu jít dále socialistickou cestou ... 

,_ 

Takto komunisté popisovali své vítězství a nastolení čtyřiceti let 
totality, které pak následovaly. 

V.R. 

Taktika nových pánů byla výborná. V první etapě převzali a kontro
lovali všechen tisk, znárodnili továrny, velkostatky. Vyvlastnili půdu a 
majetky cizích státních příslušníků a všech, kteří byli označeni jako 
nespolehliví a prohlášeni za reakcionáře. Následovalo převzetí 
obchodů s lihovinami - prý jsou pro národ zhoubou. Poté další 
obchody, závislé na dodávkách ze znárodněných podniků. Žádný 
krám, prodejna i ta nejmenší nezůstala v soukromých rukou. 
Řemeslníkům i obyčejným ševcům na vesnici byly odepřeny přídělky 
materiálu a nedostávali potravinové lístky. Museli vše kupovat za 
vysoké ceny na volném trhu. Nutili je, aby opustili živnosti a odešli do 
továren nebo komunálů. 

Počalo zavírání, souzení lidí straně nepohodlných a s jinými názory. 
Na dlouhá vězení, rozsudky smrti odsuzovali komunisté vojáky, 
bojovníky ze západní i východní fronty. Přepadali kláštery, představené 
odsuzovali k několikaletým trestům. Řeholníky a jeptišky nahnali na 
nucené práce. I mnoho kněží prošlo trestními tábory a řada jich byla 
popravena, nebo umučena při věznění. V každé továrně, vesnici měli 



své udavače, donášeče, zvané pomocníky STB. Sledovali a hlásili na své 
spoluobčany, spoludělníky každou hloupost, aby za svou horlivost byli 
stranou vyznamenáni. Žák bez legitimace v Pionýru, ve Svazu mládeže 
nedostal se na vyšší školu. 

5. dubna 1948 obdržel rolník Rychlý toto oznámení: 

Sdělujeme Vám, že po provedeném přešetření Vašeho postoJe k li
dově demokratickému zřízení a Vaší dřívější politické činnosti a zamě
ření, akční výbor družstva po schválení a potvrzení Okr. akčním 
výborem v Havlíčkově Brodě rozhodl zbaviti Vás aktivního práva 
volebního pro správní orgány družstva na dobu tří let. Toto usnesení 
nabývá okamžité platnosti. 

Naše dnešní rozhodnutí neznamená, že bychom kdykoli později 
nemohli toto rozhodnutí změnit. Záleží však na Vás, do jaké mí
ry a jakou formou se zapojíte do nového pokrokového, hospodářského 
i politického života. Neodmítneme nikoho, kdo přichází s poctivými a 
lidově demokratrické republice s prospěšnými úmysly. 

Akční výbor Zemědělského družstva Havlíčkův Brod 

Přípis podobného znění mu přišel také 3.6.1948 od Mlékárenského 
družstva Havlíčkův Brod. 

V.R. 
Současná revoluční vlna vynesla také nové lidi. Staří předváleční 

komunisté se skoro úplně ztratili v přívalu těch, kteří využívali situaci a 
teď se drali vzhůru. Byli to lidé často velmi bezohlední, kteří na daný 
rozkaz byli všeho schopni. Byli tací, že nešetřili ani své příbuzné. 

Komunistická strana přijala do svých řad i lidi, kteří kolaborovali s 
Němci a těch využívala pro agitační a špinavou práci. jezdili po 
vesnicích a dělali rolníkům prohlídky a když dostali rozkaz "jistě našli" 
usvědčující materiál proti spurnému sedlákovi. 

Rok 1950. 

V.R. 
27. února jsem měl jít za svědka sousedce Marii Bártové, která si 



brala Stanislava Bence, rolnického syna z České jabloné. Než člověk 
míní a tajemník KSČ mění. Den před svatbou odpoledne přišel 
strážmistr SNB z Rozsochatce s příkazem: Budete muset jít s námi do 
Chotěboře! Oblékl jsem se a vycházíme. Venku čeká druhý strážmistr a 
u něho stojí Karel Rychlý z čp. 12. jdeme po silnici na Rankov. Mě 
doprovází strážmistr Zadina, souseda druhý strážmistr ze stanice v 
Chotěboři. Po cestě mi Zadina prozradil: "jen mlčte a nemluvte!" Když 
jsme přišli do města, zavedli nás zadem do budovy Okresního souqu a 
odevzdali do rukou soudruha Josefa Kopeckého, dřívějšího drožkaře, 
nyní žalářníka a správce trestnice. 

Nebyli jsme sami, vítala nás řada jiných sedláků z celého 
chotěbořského okresu. Žalářník se tomu divil, většinu nás znal. Byli 
jsme v jedné cele. Zamykali nás jenom na noc. Ve dne jsme se mohli 
pohybovat po celé budově. Navštěvovali jsme vězně v jiných celách, 
kteří tam již byli déle. Byl tam i můj strýc František Uchytil s panem 
janovským, oba z Libické Lhotky, že nesplnili předepsané dodávky 
zemědělských plodin. Strava byla špatná. Černá brynda a vařené 
studené brambory. V noci jsme pro chlad spali oblečeni. Doma a ve vsi 
byl poplach. 

Druhý den našeho zajištění navštívil věznici soudruh Vampola z 
Čachotína, který pracoval v Praze. Chtěl vědět, co je s námi. Naši doma 
také nezaháleli. Švagr Bačkovský, učitel, došel za předsedou Pustinou. 
Ten poradil napsat na presidentskou kancelář. Dědeček ihned napsal. 

Pustili nás čtvrtý den, stížnost pomohla. Do Čachotína přijel 
úředník presidenta republiky a zjistil, že naše zatčení bylo bezdůvodné 
a původce našeho zadržení, soudruh tajemník, bývalý číšník, pro další 
přehmaty na Státním statku v Chotěboři byl z funkce odvolán. 

Později se mi Pustina, který na okrese něco znamenal, omlouval, že 
se to stalo za jeho nepřítomnosti a bez jeho vědomí. 

Čím větší hospodářství, tím větší přísnost. 
Okresní národní výbor rozděluje povinné dodávky podle velikosti 

výměry. Příkazy jdou z okresu na obce a vykonavatelé místních 
národních výborů, aby neupadli v nemilost, přitahují šroub na 
zemědělce podle svého rozhodnutí. Neberou zřetel na neúrodu a v 



případě nesplnění se písemně vyhrožuje v:Ysokými pokutami. V textu 
přípisu se uvádí: ... Upozorňujeme Vás, že nesplněním dodávkových 
úkolů maříte provádění jednotného hospodářského plánu a ohrožujete 
výživu pracujícího lidu. Případy neplnění budou oznamovány ONV k 
zavedení trestního stíhání ... 

T ímto způsobem bylo zlikvidováno a vystěhováno ze svých domovů 
hodně větších hospodářů s celými rodinami. Dodávky na ně, kladené 
byly nesplnitelné i proto, že jim bylo znemožněno zjednat pracovní 
síly. ONV ustanovil za tím účelem síť obvodových tajemníků, kteří byli 
nasazeni do obcí s úkolem nahnat za každou cenu všechny majitele 
půdy do družstev. 

Kde v obci byly polnosti velkostatku, nutili dosavadní zaměstnance 
a drobné zemědělce k založení družstev. Nově založená družstva byla 
podporována předpisem malých dodávek, aby družstevníci mohli 
přebytky prodávat volně. Dostávali i laciněji jadrná krmiva. Kde nebyl 
velkostatek, tam soudruzi měli úkol zlikvidovat větší usedlosti a půdu 
použít jako donucovací prostředek pro zbývající rolníky, kteří měli na 
vybranou: buď založit JZD nebo převzít a obdělávat pozemky 
zlikvidovaných statků. Hospodář, který se chtěl udržet, musel napnout 
všechny síly k tomu, aby dodávky plnil, jinak mu hrozilo vystěhování. 

Na Havlíčkobrodsku byla vyhnána rodina: z Čachotína Machkova, ze 
Svinnýho Troubova, z Jilmu Jirmanova, ze Sedletína Langova, z Dolní 
Krupé Sezemských, z Horní Krupé Sládkova, z Nemojova Blažkova, z 
Cibotína Rychlých, ze Slavětína Kavkova a Horákova, z Havlíčkovy 
Borové Stránských, ze Sobíňovajanáčkova a Kostkanova, z Proseče dvě 
rodiny Bártů a Kotěrova a další. 

Příčin, že jsme vydrželi nejhorší dobu do založení družstva v 
Čachotíně, bylo několik. Sloužilo nám zdraví, byli jsme schopni práce, 
naše hospodářství bylo v dobrém stavu a se všemi sousedy jsme žili v 
přátelství. 

Převzal jsem práci čeledína, krmil koně a s nimi vykonával polní 
práce. Manželka krmila prasata, společně jsme dojili krávy. Hovězí 
dobytek obstarávala Vojtěcha josková. Čárkova rodina, naše posila, 
byla donucena odejít na Státní statek do Nejepína. Babička vařila a 
vedla domácnost a s dědou opatrovali děti. O žních na dva měsíce 



přijížděl švagr Bačkovský s rodinou. O své dovolené čtrnáct dní 
vypomáhali Karel Stehno aj. Svoboda, truhláři, pracující v Kovodělných 
závodech v Chotěboři. Všichni za svou práci dostávali naturálie. 
Pomohli i někteří sousedé z vesnice. 

Výměrem ze 16.2.1950 nám vyvlastnili traktor a samovazač s odů
vodněním, že nejsou plně využity. Oba stroje v nákupní hodnotě 
150.000 Kč ocenili po dvou letech: traktor 89.780 Kč a samovazač 
22.11 O Kč. Traktor byl odvezen do JZD Střížkov a samovazač do STS do 
Malče. Nezaplatili ani korunu!!! 

Dodávky obilí ve vsi musíme plnit první, přísně na to dbá okrskový 
tajemník. Státní traktorovou stanici v Malči využíváme ke službám na 
polích. Posekali nám jařiny a zorali část jetelů pod ozimy tak, že se 
můžeme věnovat výmlatu obilí. 

je nutno stále přemýšlet, jak s málo lidmi vykonat hodně práce. K 
mlácení obilí jsme sestavili agregát - mlátička, řezačka, výfuk na zrno. 
Sláma se žene pod střechu stodoly. Práci zasteneme dva tři. Výfukem 
rovněž skládáme suchou píci na seník a zelenou kukuřici do silážních 
jam. 

Zemědělské oddělení ONV nařizuje mimo dodávek i plošnou 
výměru plodin a početní stav dobytka. 

Rok 1951. 

Léta padesátá 20. století byla nazvaná dobou Stalinismu. Hrůzy z 
Ruska, které jsme sledovali v novinách za první republiky, proběhly 
v těchto letech i u nás. Útěk do emigrace, popravy, dlouholeté žaláře 
odpůrců režimu, čistky v komunistické straně, procesy s nejvyššími 
představiteli a jejich likvidace, např. Slánský a spol., násilná 
kolektivisace byly průvodními jevy té doby. V práci a starosti o zacho
vání, alespoň částečně osobní svobody a rodného stavení nebylo času 
sledovat politický a hospodářský život - a to bylo dobře. Zájem se 
soustřeďoval výhradně na hospodaření a všechno, co s tím souviselo. 

Rok 1952. 

Do obce byl dosazen další hlídač KSČ, s. L. z Rozsochatce, kdysi 
zaměstnán na Podkarpatské Rusi. Zastává funkci obecního tajemníka. 



Rok 1953. 

Po pěti letech samovlády vyhlásila komunistická strana nový útok, 
aby dosáhla úplnou kolektivisaci zemědělců. Po únoru Klement 
Gottwald slavnostně ubezpečoval: "Žádná kolektivisace nebude, kdo 
vám to říká, žeňte ho koštětem z vesnice!" Strana ďábelským 
způsobem rozeštvala obyvatele venkova rozdělením na malé a velké, 
kteří dosud žili klidně vedle sebe. Větší majitelé nazvala vesnickými 
boháči - KULAKY. Zvýšila jim třicetinásobně zemědělské daně. Při tak 
zvané měnové reformě v roce 1953 jim byli zavázány vklady. Zakázali 
jim těžbu dřeva ve vlastním lese. Práci vykonanou STS museli platit 
zvýšenými cenami. 

Ve strachu a nejistotě jsme žili vlastně stále. Při dotazu ve spoři
telně mi odpověděli, že jsem v druhém seznamu veden jako vesnický 
boháč a vztahuje se na mě výměna peněz 50:1. Dozvěděl jsem se taky 
o snaze funkcionáře S. ze sousední vesnice, že přesvědčoval našeho 
předsedu]., aby našel nějakou příčinu k mému vystěhování. Ten mě ale 
ubránil. Navštívil z téhož důvodu i bývalé naše pracovníky v Nejepíně, 
ale i tam nepochodil. Stačil návrh a souhlas MNY, okres to jenom 
potvrdil a sedlák musel ze vsi. K vystěhování stačila jiná příčina, 
nemusela to být zrovna větší výměra polností. 

Soused Karel Machka měl menší hospodářství, nežli my. Byl 
svobodný, poctivý a nebojácný. Hospodařil jen se sestrou, bez čeledi. 
Označení kulak dostal hlavně za to, že svému švagrovi Procházkovi z 
Havlíčkova Brodu uskladnil ve stodole nějaké barvy a ředidla z jeho 
zásob v obchodu. Při domácí prohlídce bylo všechno zabaveno. Soud 
Machka odsoudil na jeden rok do kriminálu, který si odseděl v Praze na 
Pankráci. Statek mu sebrali, pozemky v povinném přídělu rozdělili 
zemědělcům v obci. Taky nám přidělily dva díly. 

Podobný osud potkal strýce Václava Rychlého v Cibotíně. Bránil se 
vydat potažní samovazač. Byl násilně vyhoštěn s manželkou do 
drůbežárny v Petrkově. Nesměl ani navštěvovat svoje děti v Cibotíně. 

Rok 1955. 
ještě se držíme! 

I když dosud všechny dodávky plníme, máme problémy i zabít 



vepře. V Chotěboři na okrese sedí soudružka Emilie Vašíčková ze 
Sobíňova a s. Nikl ze Střížkova a rozhodují, kdo si prase zabije. Zamítli 
porážku nám. Po urgenci a protestu u kontrolora dodávek Wohlmutha, 
že máme všechny povinnosti splněny, čtyři malé děti a staré rodiče, 
jsme dostali povolení. K tomu potvrdil veterinář Koštíř z Chotěboře, 
jako "nutnou" porážku jednoho berana. 

Rok 1956. 

Probíhá u Rychlých při stále větších obtížích. Hospodář nezapomíná 
psát do kroniky průběh událostí v rodině, obci, ve státě. 

Rok 1957. 

Vladimír Rychlý a ostatní hospodáři v Čachotíně prožili již devět 
roků válcování komunistickou mocí, když už ve všech obcích v okolí se 
socialisticky družstevničilo. T lak již nemožno vydržet! 

Národní výbor v Čachotíně svolává na středu 2.10.1957 ve 20 hodin 
do sálu jednoty ustavující schůzi jednotného zemědělského družstva. 

Po pro brání vzorových stanov je zvolen výbor, v němž jako agronom 
je jmenován i Vladimír Rychlý. 

Ze zemědělců, dosavad soukromě hospodařících na svých 
usedlostech, se podpisem stali družstevníci, kteří, i jejich dospělí děti, 
budou pracovat na zcelených lánech pod taktovkou komunistických 
dělnických kádrů, až do převratu roku 1989! 

Od založení zemědělského družstva v Čachotíně uplynul jeden 
měsíc. Vladimír Rychlý s dvěma dalšími hospodáři byl povolán 5. 
listopadu 1957 k Lidovému soudu do Chotěboře. Tam mu byl přečten 
rozsudek: 

Lidový soud v Chotěboři rozhodl 5.11.1957 ... Vladimír Rychlý, 
narozen 13.7.1909 v Čachotíně, okres Chotěboř, samostatný 
zemědělec na výměře 31 ha, nyní člen JZD, bytem v Čachotíně čp. 20 
jest vinen, že jako samostatně hospodařící rolník v roce 1957 místo 
předepsané plochy 2,60 ha lnu zasel jen 1 ,50 ha ... Tedy jednak 
nesplnil svou povinnost ve výrobě rostlinné tím, že nedodržel 
plánované plochy, jednak ohrozil správnost statistického šetření . .. a 
odsuzuje se k trestu peněžité pokuty v částce 5.000 Kč, pro případ 



nedobytnosti ... k náhradnímu trestu odnětí svobody na tři měsíce ... 
V odůvodnění obžaloby se mimo jiné uvádí: jde o jednání závažné 

společenské nebezpečnosti a proto obžalovaného bylo uznati vinným. 
Přitom soud vzal zřetel na to, že podle uvedených důkazů obžalovaný 
svým třídním profilem patří do třídy kulaků a proto jest trestná činnost 
vedená záměrností vyplývající z jeho třídní příslušnosti tím závažnější. 

Dr. Fr. Mejstřík 
T ím to ale nekončilo. Prokurátor Petrovický se odvolal ke 

Krajskému soudu v Pardubicích proti nízkému trestu. Soud se měl 
konat 3.12.1957 v Pradubicích. Vladimír Rychlý se tam dostavil spolu s 
předsedou JZD Ant. Endalem, kde jim bylo řečeno, že věc spadá do 
právě vyhlášené amnestie. 

Podobné akce s daleko horšími následky byly pořádány v celém 
okresu, kraji, zemi. Celá rodina rolníka Langa ze Sedletína byla 
převežena do chotěbořské sokolovny k veřejnému soudu, při němž byli 
shromážděni vybraní členové KSČ ze všech obcí okresu. Langové byli 
souzeni za to, že syn Langa schoval nějaký oves pro své koně. Statek 
jim zkonfiskovali a všechny vyhnali z obce. Dostali zákaz návštěv svých 
přátel v rodné vesnici. 

Rolníka Pustinu z Podhořic u Běstviny taky vystěhovali, neboť mu 
našli pod sýpkou obilí navíc. V Chotěboři pak do výkladu obchodu s 
masem vystavili pytle naplněné plevami a tabuli s nápisem: Tak křečkují 
vesničtí boháči! 

Za svoji horlivost a šikanu zaplatil životem obvodový tajemník P. z 
V. působící na Čáslavsku. Byl oknem střelen do břicha a zakrátko v 
nemocnici zemřel. Útočníci byli dopadeni a popraveni. 

V kronice pana Rychlého najdeme zapsány i jiné případy, o kterých 
již byly vydány podrobnější publikace. 

Rok 1958. 

V.R. 

"Novým rokem se život v obci podstatně změnil. Většině hospodářů 
k žalosti, než k radosti. Byl to veliký zásah do staletí zajetého života 
rolníků. Hospodář na své chalupě, gruntě se cítil svobodný a nezávislý. 
Hospodařil podle svého uvážení - někdy dobře, jindy hůř. Ale byl 



samostatný pán. Nikdo mu neporoučel, nepřikazoval, jak a co má dělat. 
Najednou však obratem se stává podřízeným, jenom pracovní 
jednotkou a musí poslouchat mnohdy neodborníky, kteří jsou 
dosazováni politickou mocí. Bylo mnoho zemědělců, kteří si ke 
každému kousku půdy těžko pomáhali a nyní se stali nevolníky - pryč 
byla jejich iniciativa a potěšení z úkonů na vlastním majetku. 

já sám jsem to tak nepociťoval. Samostatně jsem začal hospodařit 
vlastně nedávno a ty roky od února 1948 jsem musel denně zápasit, 
abychom nebyli vyhnáni ze vsi. V družstvu jsem ve funkci agronoma, 
tak je to organisační práce na dvacetkrát větší výměře polností, než 
jsem byl zvyklý. Při této práci stačil malý neúspěch v plánovaném úkolu 
a už to bylo hodnoceno jako sabotáž kulaka. 

Sháním proto vědomosti a zkušenosti k velkohospodaření, kde se 
dá. Navštěvuji známé a příbuzné v Nových Dvorech, Velké Losenici, 
kteří v družstevničení "bruslí" již od roku 1954. Mnoho jsem nezískal, 
s potížemi hospodaří všude. 

Hned v počátcích jsem si vzal za úkol vést hospodaření tak, aby v 
družstvu nebyla bída a hlad, jak tomu bylo ve dvacátých letech při 
násilné kolektivisaci v Rusku. Dostal jsem k ruce Zdeňka Blažka, 
absolventa hospodářské školy v Čáslavi. Společně jsme připravovali 
plány rostlinné výroby. 

Pomáhaly mi i znalosti logaritmického pravítka. Druhým pomoc
níkem byl úředník geodézie Kaňkovský z Havlíčkova Brodu, zběhlý 
odborník na scelování drobných dílců do velkých honů. 

Začátky nebyly snadné. Bývalí hospodáři ztratili o všechno zájem 
a dělali, jen co museli. Dlouho trvalo, než si přivykli kolektivní práci 
a smířili se s bezvýchodnou situací, z které nebylo úniku." 

Záznamy pokračují o potupném dohnání až na okraj propasti těch, 
kteří se zuby nehty bránili a nakonec z existenčních důvodů přece 
museli vstoupit do družstva. Vladimír Rychlý vzpomíná na těžkosti při 
zajišťování a ustájení dobytka, na stavbu kravína, drůbežárny. Rok za 
rokem se plní listy záznamy. Musel za ta léta jako člen JZD se svými 
sousedy překousnout hodně hořkých pilulek, překročit mnohé klacky 
házené jim pod nohy všemocnými funkcionáři, aby družstvo 



prosperovalo a členové mohli žít jako lidé. Stále nad V.R. a jeho 
rodinou visel Damoklův meč!!! 

jenom v krátkém čase několika měsíců roku 1968 se zdálo, že se 
lidem v Československu uvolní okovy, ale "bratrská pomoc" vše vrátila 
zpět - na dalších dvacet let. 



VYBRÁNO 
o 

Z ARCHIVU 

; 



Ve dvanáctistránkovém elaborátu při 20. výročí skončení druhé 
světové války vyzdvihuje jeden funkcionář, jak se jim podařilo v obci S. 

téměř zlikvidovat soukromé zemědělské závody. jakými metodami, to 
dokumentují listiny uchované v archivech. 

14. řijna 1965- odesláno MNV v S. od K.K. 
. . . jako přílohu vracíme a nepřijímáme vymer o nákupu 

zemědělských výrobků pro rok 1966 z těchto důvodů: 
1. Určená dodávka masa z celkové zemědělské půdy 3,01 ha 5 q je 

holý nesmysl a nedá se splnit. Výměry půdy, kterou obhospodařujeme, 
je sotva základna pro dvě ustájené krávy a k tomu jedno tele do stáří 
jednoho roku, to je asi tak 250 kg živé váhy a ne 500 kg masa. 

2. Určená dodávka vajec je také nesmyslná a každý rok předpisujete 
větší mnosžtví, což neodpovídá určeným normám .. . 

Kdyby místní velkovýrobna měla předepsáno z jednoho hektaru 
takovou dodávku masa na jeden hektar 167 kg, kolik by metráků 
musela celkem dodat? A kolik dodává je nám známo! A to je tak u 
všech zemědělských produktů. 

· 

Odpověď MNv, ze dne 22. řijna 1965 
.. . Dodávkové úkoly byly stanoveny okresní plánovací komisí v H.B. 

a byly globálně rozepsány MNY pro všechny soukromě hospodařící 
rolníky v obci . . .  

Pokud jde o Vaší narážku na místní zemědělskou velkovýrobu, kde 
se domníváte, že je nízká produkce masa a mléka, Vám pro Vaši 
informaci sdělujeme: farma státního statku produkuje na 1 ha půdy 
celkem 158 kg masa. Vedle toho ještě 31 kg masa drůbežího .. . a na 1 
ha ročně 300 vajec. 

K. K., který měl v té době tři malé děti, potřeboval produkty pro 
svou rodinu. K tomu se však nepřihlíželo. Nebral se ohled ani na 
bonitu půdy, nepřízeň počasí, neúrodu, onemocnění zvířat aj. 
Funkcionáři I\IINY slepě a sekernicky vykonávali rozkazy svrchu. Pro 
posouzení, co všechno měl takový drobný hospodář s výměrou 3,01 ha 
odevzdat a co odvedl ukáže graf. Ajeho rodina se mohla jít pást! 
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Roční úkol: Plnění: Nedodáno: 
Maso 5q 3,80 q 1,20 q 
Vejce 900 ks 607 ks 293 ks 

Mléko 2400 I 1980 I 4201 

Obilí 9q 5,35 q 3,65 q 
Brambory 

r 
20q 15 q 5q 

',_,/ 

Takto se jednalo s lidmi! K.K. byl již dvakrát pozván na MNV k 
projednání, jak se hodlá vypořádat s dodávkami zemědělských 
produktů. Nikdy se však nedostavil a na MNV zaslal dopis ironického 
zaměření, ve kterém se odvolává na svůj nedobrý zdravotní stav. je to 
však výmluva. jeho jednání se někdy jeví jako u nenormálního člověka. 
Nejvíce tím trpí rodina, která žije celkem v bídě ... 

Kdo zatěžoval neúnosnými dodávkami zemědělce a zvyšoval jejich 
nedostatek? To si soudruh čitelně podepsaný na každé listině nekladl, 
že to byl režim, kterému věrně sloužil. Člověk, jenž se snažil udržet si 
svou nezávislost, byl u něho nenormální! 

Zemědělská komise MNV měla takovou moc, že neplniče trestala 
peněžními pokutami. Zemědělci R.K. s výměrou 5,04 ha dala pokutu 
500 Kč, že neměl všechno odevzdáno, jak mu přikázala. Ve zprávě je 
zapsáno: Možnost zapojit se do státního statku a on, že odejde s 
rodinou do pohraničí. V porovnání s ostatními soukromě hospo
dařícími rolníky je nejlépe situován. Sám pobírá 360 Kč důchodu 
(pozn.: R.K. měl zmrzačenou jednu ruku), měsíčně trží kolem 800 Kč za 
mléko, manželka pracuje na pile a její měsíční přijem činí asi 1400 Kč, 
dcera v textilce vydělává 800 Kč, syn 1000 Kč. Nejmladší syn chodí do 
školy. Všichni uvedení jsou zaměstnáni bez souhlasu MNv. 

S pomocí rozbujelého hlídacího aparátu věděli činitelé MNV o 
lidech všechno a jak je vidět, měli právo určovat i pracovní poměry lidí. 

O J.S. s výměrou 2,78 ha se dovídáme: Zemědělci J.S. je 80 let, jeho 
manželce 75 let. Pobírají 270 Kč měsíčně zemědělského důchodu. 
Rozhodně se odmítají vzdát se svého hospodářství se zdůvodněním, že 
by na důchod nemohli být živi. Rada MNV necitelně uzavírá text: 
jakmile jeden i manželů zemře, bude půda dána do užívání státním 
statkům. 



Protokol sepsaný dne 14. dubna 1969 s A.G. na MNV v S., za 
přítomnosti předsedy MNV a okresního plnomocníka Bř.: 

Výsledek jednání: pí. G. uvádí, že nebude plnit, jen vejce 216 ks, 
mléko prý neví, krávu má stelnou a mléko může dodávat v srpnu. Maso 
vepřové a hovězí plnit nebude. jako důvod uvádí, že je jí 76 roků a 
dcera, která s ní bydlí, je prý nemocná. Paní G. pobírá měsíčně 440 Kč a 
její dcera 200 Kč důchodu. Za rok 1954 zbytky dodávek jí byly sleveny. 
Za rok 1955 dodala jen 100 vajec a druhé vše jí bylo sleveno. Za rok 
1956 z pozemků, kterých normálně obhospodařuje 3,17 ha z toho 
orné půdy 1,02 ha nechce plnit. MNV žádá, aby pí. G. plnila. Pracovník 
okresu souhlasí s MNY. Žádáme, aby pí. G. byla pozvána na pohovor k 
MVK v Chotěboři. 

Probírat se v listinných matriálech z 50. a 60. let až do pádu 
komunismu a zamýšlet se nad bezcitným jednáním vykonavatelů a 
služebníků režimu, vyvolává nepřijemné pocity, smutek a bol nad 
bezmocností tehdejších rolníků, kteří svou prací v potu tváře vytvářeli 
hodnoty pro výživu národa. jaká to byla krutá doba! jaký cynismus 
funkcionářů! 

K nepochopení je zvrat myšlení těch, kteří prošli za okupace 
německými kriminály a pak za vlády rudých jednali podobně, mnohdy i 
hůř, než jejich věznitelé. jsou podepsáni na listinách určených třídním 
nepřátelům, lidem nesouhlasící s kolektivisací, s národňováním i s 
krádeží majetku. 

Ve své zaslepenosti a nenávisti k lidem s jinými názory mnozí 
odchází z tohoto světa a dosud žijící skrytě doufají na návrat 
socialismu a s těmito touhami vstoupili do nového tisíciletí. jen málo 
se jich přiznalo, že podlehli utopistické ideologii a že litují zlých činů, 
které provedli svým bližním. 

Tak jako po vesnicích, městech jsou sochy, desky zasloužilým lidem 
našeho národa, pomníky na padlé ve válkách, měly by se postavit 
památníky těm, kteří byli vyhnáni z obcí jako psanci. Pamětní desky by 
patřily i těm, jenž se přes celý čas diktatury udrželi na svých 
hospodářstvích-jako pan Jan Mokrý v Nížkově a pan Josef Fiala v Malé 
Losenici. 
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Rok 1969. 
Počátek roku 1969 se ještě vyznacuJe politickou nejednotou a 

roztříštěností názorů pramenící z politických a ekonomických 
nedostatků roku 1968 a let předcházejících. Těchto nedostatků chtěly 
využít pravicové a antisocialistické síly s cílem, nastolit zvrat celého 
politického zřízení. 

Přítrž snahám pravicových oportunistů a nepřátelům strany učinil 
21. srpna 1968 příchod armád Varšavské smlouvy. 

Přestože listopadová revoluce z roku 1968 dala jasnou směrnici a 
pokusila se vytvořit základnu pro sjednocení strany (KSČ), uplatnění její 
vedoucí úlohy a pro nástup ke konsolidaci poměrů ve straně a státě, 
tyto nepřátelské síly za pomoci zahraničních rozvědek pracovaly dále 
záměrně na rozvracení strany a státu ... 

. . . jedním z rázných opatření proti nepřátelským silám byl 
rozhodný nástup při výročí vstupu spojeneckých armád na našem 
území v letošním roce, kdy kontrarevoluční síly počítaly s masovým 
vystoupením i zapomoci cizích rozvědek. Zásluhu na likvidaci měl 
především společný postup příslušníků armády, Sboru národní 
bezpečnosti a milice. 

Příslušníci LM z továren v Chotěboři a pobočných závodů zúčastnili 
se této akce na pomoc Praze. Porážkou pravicových oportunistů, 
nepřátel strany a lidu se začíná s konečnou platností konsolidovat 
nejen politická, ale i hospodářská situace ve státě. 

Takto se psalo v tisku rok po okupaci Československa. Dokládají to i 
záznamy prokádrovaných kronikářů v obecních kronikách. 

Doporučoval bych těm Stejskalům, kteří stále vzpomínají "zlaté časy 
socialismu", aby si přečetli noviny z "normalisace" a pokud mají 
možnost ještě z let předcházejících od roku 1948! A nebo si dali 
vyprávět od pamětníků, jak se v údobí čtyřiceti let vlády jedné strany 
žil<rve strachu,jak byli lidé pronásledováni, vězněni, popravováni. jak 
se až do roku 1989 nekupovalo, ale shánělo. je třeba připomenout fronty 
nejen na různé potraviny, ale i na věci potřebné k životu. Chtěl-li mít 
člověk kolo, pračku, televizor, o autě, stavebninách ani nemluvím, to 
musel mít známosti, podplácet a jezdit za věcí po republice. Například 



pro pletací stroj jsme jeli až do Prahy, šicí stroj nám zajistil příbuzný v 
Hradci Králové, chladničku přivezl přítel z Brna. A získat jízdní kolo? To 
bylo terno! O jižní ovoce, které až později se objevovalo před 
vánočními svátky v obchodech, to byla mela! Na mnoho lidí se 
nedostalo. Nedostatkovým a podpultovým zbožím byl toaletní papír a 
problémy měly ženy s hygienickými potřebami. 

Když jsme po roce 1989 konečně mohli navštívit Rakousko a přátele 
v Německu, div nám oči nevypadly z důlů při spatření obchodů plných 
zboží různého druhu. Kdo v době totality mohl mít v kapse mobilní 
telefon, doma záznamník, počítač, kopírku, video, kameru, internet a 
mnoho jiných moderních věcí přinášející potěšení a ulehčení? Dnes je 
najdeme skoro v každé domácnosti! 

Soudruzi mluvili, jací jsou pokrokoví, a přitom se báli i obyčejného 
psacího stroje. Stačilo, aby někdo na něm napsal a někomu dal kopii 
toho, co neprošlo stranickou kontrolou. Byl za to trestán a stroj mu byl 
zabaven! Literatura procházela přísným prověřením a knihy z ciziny 
byly zakázány. 
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Zpovědi straníků 

Po roce 1968 nastalo v KSČ veliké vymetání všech, kteří se 
angažovali pro Dubčekovu politiku. Konaly se pohovory, které jsou 
psány s malými výjimkami na jedno kopyto. 

Každý člen stojící před komisí (kdo tu asi kádroval?), napřed 
pověděl svoje zásluhy, co všechno dříve pro stranu udělal, pak se kál, 
že podlehl slovům Dubčeka a Smrkovského, že toho velice lituje a teď 
ty zrádce, spiklence se Západem odsuzuje a žádá, aby s nimi zdravé 
jádro partaje zatočilo. Někteří se chlubili, že již brzo po vstupu 
spřátelených armád do ČSSR navázali styk se sovětskými vojáky a v 
srpnu 1969 se zúčastnili v uniformě milicionářů akce v Praze proti 
výtržníkům. Odsuzovali krizové jevy - jako pálení Palacha - a s 
povděkem potvrzovali odstranění Dubčeka a nastolení Husáka. Všichni 
pak slibovali poslušnost a oddanost ke straně a novému vedení. 

"Za komunismu jsme se měli dobře" 
P. Alois Pekárek (Z knihy "Hoříá srdce) 

Občas se tu a tam ozve: "Za komunismu jsme se měli dobře!" - ano, 
někteří lidé ano, ale vzpomeňme jen, jakou cenu za to platili ti ostatní! 

Nejlepší synové národa umírali na uranu- ale ty ses měl dobře. 

Biskupové, kněží a řeholníci byli dlouhá léta ve vězení- ale ty ses 

měl dobře. 

Lékaři už zabijeli každé druhé dítě, které se mělo narodit- ale ty ses 

měl dobře. 

Učitelé ubijeli v dětech víru- ale ty ses měl dobře. 

Škola učila děti lhát a přetvařovat se- ale ty ses měl dobře. 

Vědci museli do nekonečna papouškovat vědecké omyly minulého 
století- ale ty ses měl dobře. 

Maminky utíkaly od malých dětí do práce, aby alespoň trochu 
zvýšily standard rodiny a nechávaly své děti od útlého věku bez 
výchovy- ale ty ses měl dobře. 



I odsouzenci na smrt bývá splněno poslední přání, ale nemocní v 
nemocnicích umírali bez kněze- ale ty ses měl dobře. 

Přibývalo rozvodů, rozpadal se rodinný život- ale ty ses měl dobře. 
Lidé ztráceli národní sebevědomí, spisovatelé a umělci byli 

umlčováni- ale ty ses měl dobře. 
Klesal prl'tměrný věk, ale tvrdilo se- že se máme dobře. 
Žili jsme z toho, co jsme měli zanechat našim dětem, abychom se my 

ještě chvilku měli dobře. 
Neměla by naskočit husí kůže tomu, kdo takto smýšlí a mluví? 

Černj dopis 
Jiří Herzinger 

{převzato ze SvědomO 

Pod zemí, v šachtě, v prachu donaritu 
na tebe myslím při kahance svitu, 
má ze všech nejdražší a píši tobě, 
odloučen od světa v bezedném hrobě, 
obklopen balvany plesnivých slují, 
které se v labyrintu hrůz proměňují, 
kde bagry, vrtačky řvou, lutny vyjí, 
gumoví hadi se po zemi svijí, 
prší a voda se v kaluže stéká, 
za každým balvanem chtivá smrt čeká. 
Šachta je předpeklí s děsivou tváří, 
vražedné paprsky ze skal svých září, 
ty tiše leptají- zabijí léta, 
vražedné paprsky chtivého světa. 
Proton a neutron spolu se bijí, 
spoutaná saa se v atom svijí, 
snad chce mít svobodu jak srdce moje 
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spoutané okovy třídního boje. 
A tak zde trpíme od vlastních lidí, 
věř, člověk, že je Čech skoro se stydí. 
Nebýt vás doma tam a vaší lásky, 
mnohdy bych ukončil s životem svazky. 
Ajen to vědomí, že někdo čeká, 
že za něj k modlitbám každý den kleká, 
dává mi posi/u k dalšímu boji 
a srdce zraněné jak balzám hojí. 
Neplakej, drahá, nad těmi slovy, 
snad zítřek naděje více nám poví. 
Žij ze svých vzpomínek, tak jak já žiji, 
ve všem tom pochmurném, co mne zde mijí. 
Po pražcích kolejí když nohy vláčím, 
vozíky s kamením před sebou tlačím, 
myslím jen na tebe, budoucnost žití ... 
Tam někde nade mnou sluníčko svítí, 
ptáci tam zpívají a květy voní-

-zde i to kamení své slzy roní. 
Věř, nejsi samotná, je vás tam více, 
jímž pozdrav odnáší tmou létavice, 
jímž vítr osouší v samotě slzy 
a šeptá naději: že brzy, brzy ... 
Tak hodně polibků, nadějí, touhy 
domů ti pos!1ám pro ten čas dlouhý, 
než-li se navrátím z života v hrobě 
k tobě, má nejdražší, k tobě, jen k tobě. 

(Ze sbírky Květy koridorů - Kniha vzpomínek a zklamání 1948-1989. 

Věnováno všem popraveným, umučeným a všem, kteří se nedožili svobody a 
jejich rodinám. - Převzato ze Svědomí.) 



Povzdeeh starého zemědělce 
Stanislav Rajnoch 

Ten, kdo kdysi ručně kosil trávu, 
na svahu i rovných lukách, 
fotra vozil pro dobytek, ráno, večer, 
věřte tomu, ten zlostí by dnes brečel, 
a bolestí lomil ruce v mukách ... 
Ten, kdo kdysi z maštale házel hnůj, 
okopával, sušil seno, dojil krávy, 
pro národ, by byl vždy zdravý, 
a modlil se nad vším - ó Bože můj, 
měl by dnes zas vzít vidle, 
a vyházet "zvrchu ten hnůj"!
Víte, my staří jsme dnes chudáci, 
za nás v parlamentě rozhodují "lonťáci", -
Nás do ]ZD v padesátých letech totalitou hnali, 
kdo vzepřel se, toho stěhovali, zavírali, 
syny, dcery do průmyslu dali, 
aby na vše, pomalu zapomněli ... 
Peníze a hodinové dali směny, 
na zapomnění táty, mámy, za odměny ... ! -
Po letech, i my si zvykli, -
Čas odvál vše, otupil i lásku!-
Dnes důchody ze svého berem, -
kdysi výměnek rodičům jsem dával!
Světnici, otop, mléko, peníze i maso dával, 
protože otec řekl, - to rodu bylo, 
moje i T voje je dnes zase synu, -
co psáno jest, to dávej, 
i když na neúrodě a bídě nemáš vinu!-
A žilo se, někdy špatně, jindy zase v pohodě, 
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a byly i soudy, to když pohroma přišla náhodně!
To všechno odvál čas, 
zrezivěl mámy srp, i moje kosy, 
zchátraly maštale, čert vzal i vozy, 
jen některá kola chalupářům domy zdobí, 
z maštalí se haly, garáže robí ... ! 
Dnes mezi nás páni často chodí, 
řkouce, "sedlákem se člověk rodí"! -
A zas řečí- stravu zdravou chceme, 
vyrábějte, kydejte zase hnůj ... ! 
Pro nás je to práce těžká, máte tvrdé dlaně, 
chytne i ježka!- Soukromničit musíte! 
Zachraňte se v některé té straně, -
potřebujem nové a zase nové daně! 
My však jedno víme!- Při petrolejkách 
Erbena, Raise, Jiráska, Havlíčka jsme čítávali 
a jejich slova dnes si k srdci berem!
Nechoď Vašku s pány na led, a tak dále, 
a proto od těch - dále, od Hradu dále ... 

Píseň jáeh�movsJaého mulala 
Karel Janáček 

Rodné brázdy v šíř i v dál, 
co mi je vás Pán Bůh přál, 
co se já vás na oséval, naoral. 

Teď je rudí rozorali, 
rodný statek mi zabrali
jak jen bude se mnou dál? 

Kruté byly to dny, roky, 
pro nás vězněné otroky -
přec mi Pán Bůh sl1u dal, 
že galeje jsem přestát. 

V noci, když na lůžku ležím, 
roj vzpomínek v hlavě běží
na ty s nimiž jsem tam žil, 
hodně krutých chvil prožil. 



Na šachtu mě za trest dali, 
bachaři tam na mě řvali -
já jsem sotva hladem stál. 

Ti, kteří nás tam mučili, 
mnozí dnes jsou ještě čilí
co jim říká svědomí-
to nikdo z nich nepoví. 

Píseň, za kterou zpěvák dostal dva ro� Jnimiruílu 

Okolo Suče sedlák se vleče, 
kabát má rozbitý, do bot mu teče. 
Chalupu mu vzali, zabrali pole, 
proč jsi to nepropil, ty starý vole. 
já jsem to nepropil poněvadž věřím, 
že brzy se po .... tenhleten režim. 

Za�šlení na konei druhého tisíeiletí 
Karel Janáček - Soběnovský (25. prosince, na Hod Boží vánoční, L.P. 2000) 

Kolik krve, kolik bolů, 
kolik válek, kolik bojů, 
kolik bídy, kolik běd, 
prožil ten náš svět. 

Kde jsou mocní vládci světa -
dávno po nich již je veta. 
Kde jsou vůdci, jejich plány, 
jichž život byl plný slávy? 
V propadliště dějin padli, 
tito lidé kdysi slavní! 

Kdo však zůstal v srdcích lidu, 
kdo přinášel duším klidu? 
Kristus, světa spasitel -
všeho lidu těšitel. 

Kdo se drží jeho vzoru, 
před zlem se má na pozoru, 
ten prožívá klidně žití, 
spokojený vždy se cítí! 



.-

Úvaha ruuJ světem 
Karel Janáček - Soběnovský 

Dva tisíce let, 
kapka v věčnosti, 
vydrží dál svět 
ve své celosti? 

Nezničí se v pýše -
nezná skromnosti -
nespadne z té výše, 
zpitý moudrosti? 

Do nové epoc:h� s Boží pomoc:í 
Karel Janáček - Soběnovský (31. prosince, L.P. 2000) 

Přežili jsme rok dva tisíce -
díky Tobě, Pane! 
Dej nám sílu, ať přijmeme, 
co se dále stane! 



NAZÁVĚR 

Naše malé kaménky do mozaiky dějin 20. století jsou jenom 
skromným příspěvkem o bouřlivých časech, které prožívali naši 
dědové, otcové i my. Příběhy nasbírané od hodnověrných osob jsme 
zachytili bez zaujatosti či úmyslu zkreslení nebo zatajení pravdy. Až na 
výjimky jsme neuvedli jména aktérů ze zásady - děti nemohou za 
prohřešky rodičů - aby jsme jejim potomkům neublížili. Věříme, že 
každé větší provinění se vrací k původci jako bumerang a člověka 
zatíženého nějakým zlem pronásleduje jeho svědomí. Nikdo mu 
neunikne, ničím ho neumlčí! To je ten největší trest! 

Sbírka zážitků od první světové války až do 80. let 20. století 
věnujeme na památku všech padlých a zmrzačených v obou válkách, 
umučených, popravených a vězněných mužů a žen, kteří v dobách 
dvou totalitních režimů zemřeli za ideály svobody, demokracie, 
náboženského vyznání, za lásku k vlasti a zděděné půdě. 

Dá Bůh, že po krutých zkušenostech z 20. století lidé se zbaví 
posledních diktátorů a národy bez hranic budou žít v míru a pokojném 
spolužití! 

Kare/janáček- Soběnovský 
Bohumil Černík - Česká Rybná 
Léta Páně 2001 


